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La creixent integració i interdependència de l’economia mundial és un

dels fenòmens més característics del nostre temps. La liberalització

del comerç internacional constitueix un pilar d’aquest procés, i

l’Organització Mundial del Comerç (OMC) és l’encarregada d’impulsar-

lo i d’estimular-lo. Es tracta d’una organització hereva de l’Acord

General sobre Aranzels Duaners i Comerç (GATT, en sigles angleses),

creat a finals dels anys quaranta i que formava part de l’edifici institu-

cional mundial, juntament amb el Fons Monetari Internacional i del

Banc Mundial.

Aquest estudi, desenvolupat per Montserrat Millet, professora titular

de la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat de

Barcelona, proporciona informació exhaustiva sobre les causes del

procés de liberalització del comerç internacional, sobre els antece-

dents de la situació actual, des dels acords del GATT fins als canvis

que van conduir a la creació de l’OMC l’1 de gener de 1995, i sobre

tots els aspectes relacionats amb el comerç internacional, com els

aranzels i les normes que s’apliquen a les mercaderies en la frontera,

les normes de política comercial, els acords específics sobre comerç

agrícola, tèxtil i serveis, les inversions directes, la propietat intel·lectual

i els acords plurilaterals, entre d’altres. L’autora aborda els problemes

tant des de la perspectiva dels països desenvolupats com des de la

dels països en vies de desenvolupament i planteja els nous temes de

debat, com la incorporació a les regulacions de l’OMC sobre la relació

entre comerç internacional i medi ambient, el reconeixement dels drets

laborals o les normes associades a la competència.



La regulació del comerç
internacional: del GATT a l’OMC

Montserrat Millet

Edició electrònica disponible a Internet:
www.estudis.lacaixa.es

Servei d’Estudis

Col·lecció Estudis Econòmics

Núm. 24



CAIXA D’ESTALVIS I
PENSIONS DE BARCELONA

Servei d’Estudis

Av. Diagonal, 629, planta 15, torre I
08028 BARCELONA
Tel. 93 404 76 82
Telefax 93 404 68 92
www.estudis.lacaixa.es
a/e: publicacionsestudis@lacaixa.es

La responsabilitat de les opinions emeses en els documents d’aquesta col·lecció correspon exclusivament als seus
autors. La CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA no s’identifica necessàriament amb les se-
ves opinions.

© Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona ”la Caixa”, 2001
© Montserrat Millet



PRESENTACIÓ 5

INTRODUCCIÓ 7

I. LA IMPORTÀNCIA DEL COMERÇ
INTERNACIONAL I LA SEVA REGULACIÓ 13

II. EL NAIXEMENT DEL GATT 27

III. EVOLUCIÓ DEL GATT FINS A LA
RONDA D’URUGUAI 50

IV. L’ORGANITZACIÓ MUNDIAL DE COMERÇ 67

V. LES REDUCCIONS ARANZELÀRIES
I LES NORMES EN FRONTERA 83

VI. ELS OBSTACLES TÈCNICS
I LES NORMES COMERCIALS 108

VII. L’AMPLIACIÓ DEL COMERÇ
INTERNACIONAL SUBJECTE A LES REGLES
DE L’OMC 158

VIII. ELS ACORDS NOUS 217

IX. ELS ACORDS PLURILATERALS 240

X. DISPOSICIONS DESTINADES A GARANTIR
EL COMPLIMENT DELS ACORDS 253

ÍNDEX
PÀG.



XI. EL GATT I L’OMC I ELS PAÏSOS
EN DESENVOLUPAMENT 271

XII. L’AGENDA DEL FUTUR DE L’OMC 288

XIII. EL FRACÀS DE SEATTLE I EL FUTUR
DE L’OMC 338

ANNEX 345

BIBLIOGRAFIA 349

PÀG.



Presentació

El 1947, dos anys després de l’acabament de la Segona Guerra Mun-
dial, els països aliats, amb Estats Units al capdavant, van decidir establir
les bases d’un sistema multilateral de comerç que superés el desastrós dete-
riorament que van experimentar les relacions comercials internacionals en
el període d’entreguerres, i que, probablement, va ser un dels factors que van
contribuir a aquest conflicte bèl·lic. El resultat va ser la firma de l’Acord
General sobre Aranzels Duaners i Comerç (GATT), l’objectiu del qual era
liberalitzar progressivament el comerç mundial eliminant les traves establer-
tes pels estats nacionals i substituint-les per la cooperació entre ells. El
GATT formava part d’un projecte d’ordenament de les relacions internacio-
nals que es posava en marxa gairebé alhora que el Fons Monetari Interna-
cional, dedicat a establir l’ordre en el sistema monetari, i el Banc Inter-
nacional de Reconstrucció i Foment (Banc Mundial), destinat a canalitzar
l’estalvi a llarg termini.

El GATT va ser un acord de caràcter provisional, ja que la intenció
inicial era la de crear una organització internacional de comerç, però com
que això no va ser possible, va subsistir sota aquesta forma durant molts
anys i va contribuir directament a l’obertura i a l’expansió del comerç entre
els països que el van subscriure. Fins al 1995 no es va aconseguir el consens
necessari perquè el GATT es convertís en una autèntica institució, i alesho-
res es va crear l’actual Organització Mundial de Comerç (OMC). La com-
plexa i heterogènia història d’aquest procés és, precisament, l’objecte d’a-
quest treball, dut a terme per Montserrat Millet, professora de la Facultat de
Ciències Econòmiques de la Universitat de Barcelona.
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De forma rigorosa i clara, l’autora tracta dels problemes associats a
la liberalització del comerç internacional. De manera detallada i profunda,
s’exposen la creixent liberalització dels intercanvis i les regles establertes
per gestionar-la, es donen a conèixer els elements necessaris per valorar els
reptes i els problemes que comporta aquesta liberalització, i s’aporten refle-
xions sobre la dinàmica i les tendències de les relacions econòmiques inter-
nacionals.

L’autora no defuig les implicacions de l’OMC en el procés de globa-
lització de les economies, de manera que aquest estudi pretén també servir
de referència a l’hora de fer-se una opinió adequada sobre qüestions can-
dents de l’actualitat, com per exemple, si la globalització ha de ser conside-
rada una amenaça o més aviat una oportunitat. Creiem que aquesta publica-
ció constitueix un text de consulta i un instrument de treball molt valuós per
a totes les persones interessades a comprendre més bé un dels fenòmens més
complexos i característics de l’economia actual.

Josep M. Carrau
Director del Servei d’Estudis

Barcelona, setembre de 2001
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Introducció

L’Organització Mundial del Comerç (OMC) va aconseguir un prota-
gonisme inusitat el novembre-desembre de 1999 a la ciutat de Seattle, on va
tenir lloc la III Conferència Ministerial convocada per iniciar la nova ronda
de negociacions comercials internacionals, coneguda com la Ronda del
Mil·lenni.

Mai fins ara els diferents mitjans de comunicació s’havien interessat
per les principals institucions econòmiques internacionals com el Fons Mo-
netari Internacional, el Banc Mundial i l’Organització Mundial del Comerç.
Només la premsa especialitzada i les seccions d’economia de la premsa dià-
ria s’hi referien amb motiu de la publicació dels seus principals informes o
quan els ministres i les autoritats màximes dels països membres eren convo-
cats a les seves reunions anuals. Però, difícilment eren objecte de titular a la
primera pàgina o de notícia d’obertura dels telediaris, tret d’ocasions deter-
minades.

Aquest escenari va canviar radicalment arran dels esdeveniments que
van tenir lloc a Seattle durant la reunió de l’OMC. Al voltant de 50.000 per-
sones d’arreu del món, pertanyents a Organitzacions No Governamentals,
sindicats, moviments ecologistes, etc., van fer acte de presència en aquesta
ciutat per protestar i manifestar el seu rebuig absolut a la liberalització del
comerç mundial; la virulència de les protestes i la seva importància numèri-
ca van acaparar l’atenció de tots els mitjans de comunicació. De llavors
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ençà, aquests fets s’han repetit en totes i cada una de les reunions internacio-
nals convocades, ja siguin d’institucions internacionals com l’FMI i el Banc
Mundial, Cimeres Europees o fòrums més restringits com el G8.

Han estat, doncs, els esdeveniments de Seattle els que han donat un
gran protagonisme a l’OMC que, fins a aquest moment, era una gran desco-
neguda per a la majoria dels ciutadans. Aquest va ser, precisament, un dels
motius que van donar lloc a l’elaboració d’aquesta publicació el primer ob-
jectiu de la qual és tant contribuir al coneixement d’aquesta organització,
que té la missió específica de liderar la liberalització dels intercanvis comer-
cials internacionals, com defensar i fer complir les normes pactades que re-
gulen el comerç internacional.

Però, a més de donar a conèixer l’OMC, és important entendre les
raons que han impulsat aquestes manifestacions de rebuig en contra del que
representa aquesta organització i, per això, hem de tractar de respondre la
pregunta següent:

¿A quines raons respon aquesta contundent protesta contra la llibertat
de comerç? En opinió nostra, els motius són molt diversos i en molts casos,
oposats, però tots tenen un denominador comú: la crítica a la creixent inte-
gració i interdependència econòmica mundial que normalment denominem
«globalització». La liberalització en les relacions econòmiques internacio-
nals impulsada i liderada, també, des d’aquestes institucions econòmiques
internacionals, ha derivat en l’anomenada «economia global», entorn carac-
teritzat per una gran llibertat de fluxos comercials i financers i pel desenvo-
lupament de grans empreses multinacionals que controlen importants quotes
de la producció mundial i dels intercanvis internacionals.

La major interdependència i integració econòmica reforça els vincles
entre les economies d’uns països i les dels altres i els efectes són dobles.
D’una banda, potencien la capacitat de creixement de les economies perquè
amplien les oportunitats d’exportació i d’importació, i faciliten l’accés als
recursos financers mundials disponibles; alhora permeten atreure inversions
estrangeres que poden reforçar el teixit productiu i afavorir l’accés a la seva
tecnologia. Però, de l’altra, imposen límits importants a la facultat i a la in-
dependència dels països en relació amb el disseny i amb l’aplicació de les
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polítiques econòmiques que cada vegada estan més determinades per l’en-
torn global.

Moltes de les reclamacions dels grups presents a Seattle anaven adre-
çades contra els compromisos que comporta la llibertat del comerç interna-
cional. Així doncs, es va afirmar que invocant i aplicant la llibertat del co-
merç s’imposen límits a l’amplitud i a l’efectivitat de la regulació de la
protecció del medi ambient, al desenvolupament i la millora dels drets labo-
rals dels treballadors o al respecte dels drets humans. Així mateix, altres re-
clamacions anaven contra la globalització econòmica en general perquè con-
sideraven que és la causa de l’augment de la pobresa en el món i de
l’«esquerda» cada vegada més gran entre països rics i països pobres. S’acu-
sava, sobretot, a les multinacionals pel seu poder en imposar les regles de joc
i acaparar els beneficis d’aquesta globalització en detriment de la gran majo-
ria de la població mundial. Totes aquestes queixes i reclamacions culpaven
l’Organització Mundial del Comerç de ser un dels responsables, perquè lide-
rava la liberalització del comerç internacional.

¿Són certes totes aquestes acusacions? En la nostra opinió, la respos-
ta no és simple ni unívoca. El comerç internacional no és la causa que origi-
na molts dels problemes plantejats, però sí que és cert que l’eliminació dels
obstacles que tradicionalment han limitat els fluxos comercials, principal-
ment els aranzels, n’ha facilitat l’aflorament de molts altres que avui dia
afecten, determinen i influeixen els corrents comercials. Els factors que de-
terminen la capacitat de competir de les empreses en els mercats mundials ja
no depenen en la mateixa mesura que abans del grau de protecció que cada
país tingués establert. Al contrari, aquesta capacitat és el resultat tant de fac-
tors intrínsecament econòmics i empresarials com dels costos que les empre-
ses han d’assumir com a conseqüència de la reglamentació que cada país es-
tableix per aconseguir d’altres finalitats que exigeixen les seves societats,
com la protecció dels drets laborals o la protecció del medi ambient. La
pressió per salvaguardar la capacitat de competir de les empreses en els mer-
cats internacionals és considerada per molts col·lectius com la principal cau-
sa que impedeix un desenvolupament més ambiciós d’aquestes altres fina-
litats.
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En el costat oposat, els països en desenvolupament entenen que els
estàndards imposats per a la preservació del medi ambient o dels drets labo-
rals no són sinó una excusa per limitar l’accés dels seus productes als mer-
cats dels països rics i exigeixen que no se’ls imposin normes que no poden
complir. Demanen, al contrari, que se’ls faciliti el comerç per poder poten-
ciar el seu creixement i desenvolupament econòmic i per disminuir les dife-
rències de renda que entre països rics i pobres han augmentat aquests últims
anys. També reclamen que el comerç internacional ha de ser un mitjà per re-
soldre els problemes de desenvolupament dels països més pobres amb difi-
cultats cada vegada més grans per aconseguir un creixement econòmic sos-
tingut.

El debat, doncs, és ampli i a més contraposat, segons l’òptica de les
diferents necessitats i prioritats dels països en funció del seu grau de desen-
volupament econòmic.

Una manera d’endinsar-se en aquest debat i comprendre el perquè de
les acusacions i de les demandes sol·licitades per la societat civil és analitzar
amb profunditat i detall les causes que han motivat aquest procés de libera-
lització del comerç mundial, les regles establertes per gestionar aquest pro-
cés i l’abast aconseguit fins al moment actual. Aquest és el primer objectiu
d’aquesta publicació.

El segon objectiu és estudiar aquest procés de liberalització i conèi-
xer els elements necessaris que permetin una valoració amb fonament del
grau de llibertat de comerç aconseguit, dels reptes i dels problemes que
aquesta llibertat planteja a la societat actual. D’aquesta manera, les qüestions
plantejades a Seattle es podran analitzar en un context de més informació.

Finalment, i com a tercer objectiu, examinarem el futur de les rela-
cions comercials internacionals. Com assenyalàvem a l’inici d’aquesta intro-
ducció, la reunió de Seattle pretenia ser el punt de partida d’una nova ronda
de negociacions comercials multilaterals anomenada Ronda del Mil·lenni.
Però la convocatòria va fracassar perquè no va obtenir el consens suficient
dels països membres i, per ara, ha quedat ajornada. Però és important analit-
zar les causes que van motivar aquest fracàs juntament amb els temes que es
pretenia que formessin part de l’agenda i que conformen el conjunt de pro-
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blemes que en aquest moment afecten el comerç internacional i que s’hauran
de resoldre en el futur.

L’estructura seguida en l’exposició és la següent: en els primers tres
capítols s’examinen els antecedents històrics de les relacions comercials in-
ternacionals, el marc que ha regulat la liberalització dels intercanvis comer-
cials des de l’any 1948, l’Acord GATT i els principals canvis que van tenir
lloc en l’Acord fins a la creació de l’Organització Mundial del Comerç, l’1
de gener de 1995.

En els set capítols següents es fa una anàlisi exhaustiva de tots els as-
pectes que avui dia constitueixen el marc regulador del comerç internacio-
nal. Començant per l’estructura de l’OMC, es van analitzant successivament
tots i cada un dels elements regulats per aquesta institució: els aranzels i les
normes que s’apliquen a les mercaderies en la frontera, les principals normes
de política comercial que regulen algunes de les conductes comercials, els
acords de comerç específics que regulen el comerç agrícola, el tèxtil i el de
serveis, els nous temes incorporats a les normes internacionals com alguns
aspectes de les inversions directes i els drets de propietat intel·lectual, els
acords plurilaterals i els mecanismes per defensar el compliment de les nor-
mes: la solució de diferències i l’examen de les polítiques comercials.

En els tres últims capítols es tracten tres temes també importants. En
el primer d’ells s’exposa com s’ha regulat i es regula avui dia la participació
dels països en desenvolupament en el comerç internacional i els problemes
que es plantegen a la comunitat internacional en aquest àmbit. El segon ana-
litza els temes que actualment són objecte de debat en les relacions comer-
cials internacionals i que en un futur podrien ser regulats per l’OMC: el co-
merç i el medi ambient, les inversions directes internacionals, els problemes
del comerç i les normes que regulen la competència i la defensa d’unes nor-
mes comunes sobre drets laborals. Finalment, i com a part de la conclusió
d’aquesta exposició, analitzarem el fracàs en la convocatòria de la nova ron-
da, els reptes de futur i el balanç dels resultats aconseguits fins a la data.

El mètode seguit en cada un d’aquests capítols ha estat el següent:
exposició de les causes que expliquen la liberalització i la necessitat de la
seva regulació internacional, anàlisi de quina ha estat l’evolució d’aquesta
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regulació per detallar, a continuació, les característiques principals de les
normes actuals i els seus problemes d’aplicació. Aquest mètode permet una
millor comprensió del complex i difícil procés de liberalització del comerç,
els diferents interessos dels països en el comerç mundial, els problemes que
progressivament s’han hagut d’anar resolent i el camí que encara queda per
recórrer. La bibliografia utilitzada es detalla al final del text.

Finalment, també vull deixar constància del meu agraïment a l’esti-
mable col·laboració de la professora titular Isabel Maqueda en la correcció i
millora de la redacció i comprensió del text, l’ajuda d’Emma Pivetta, becària
del Departament de Dret i Economia Internacionals, en la recopilació i ela-
boració de les estadístiques i, molt especialment, a la meva família, per la
seva paciència i el seu suport durant els mesos que he dedicat a aquesta fei-
na. Qualsevol error o responsabilitat del contingut exposat és, per descomp-
tat, responsabilitat de l’autor.
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I. La importància del comerç
internacional i la seva regulació

El comerç internacional és important en la mesura que contribueix a
augmentar la riquesa dels països i dels seus pobles, riquesa que mesurem
mitjançant l’indicador de la producció de béns i de serveis que un país gene-
ra anualment (PIB). Sobre la base d’aquesta convicció s’ha defensat la lli-
bertat de comerç com un instrument que permet aconseguir un objectiu que
podem considerar universal: la millora de les condicions de vida i de treball
de la població mundial, que esta íntimament relacionada amb la renda eco-
nòmica generada i amb la seva distribució.

Aquesta creença, però, no ha estat ni compartida per tots els països
ni, encara menys, aplicada. Al contrari, l’enfocament que més ha prevalgut
en la història econòmica dels últims tres segles ha estat el de limitar i regular
els fluxos de comerç en funció dels diferents interessos econòmics, polítics i
socials dels estats. El grau d’intervenció i de limitació dels intercanvis
comercials ha anat variant al llarg del temps, com analitzarem més endavant,
però va arribar al seu punt àlgid els anys trenta, quan l’economia inter-
nacional va experimentar una de les pitjors crisis. Precisament, per evitar
que aquests episodis de deteriorament de les relacions econòmiques interna-
cionals es repetissin, el disseny de l’ordre econòmic internacional de la post-
guerra va apostar clarament per una liberalització del comerç internacional
com a mitjà perquè la producció i el benestar de tots els països augmentes-
sin. A pesar d’això, aquest procés de liberalització del comerç no ha estat
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automàtic ni generalitzat. Al contrari, ha requerit la voluntat política dels
països que progressivament han anat acceptant que un comerç lliure reporta
beneficis per a la comunitat internacional.

El resultat d’aquest procés i la seva comparació amb episodis histò-
rics anteriors es pot observar al gràfic 1.1.

En aquest gràfic podem comprovar l’evolució de la taxa de creixe-
ment anual de la producció i del volum de les exportacions de mercaderies
mundials des de l’any 1720 fins al 1996. Aquestes dades ens confirmen la
gran expansió del comerç internacional i de la producció mundial després de
la Segona Guerra mundial gràcies, en gran mesura, a la liberalització pro-
gressiva i continuada dels intercanvis comercials que des de llavors s’està
produint. La reducció dels obstacles a les importacions i a les exportacions
de béns ha contribuït positivament al període de més expansió de la produc-
ció mundial de la història econòmica.

Aquest gràfic es pot complementar amb dades més desagregades per
al període 1948-98.
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Font: OMC (1998b).

Gràfic 1.1

CREIXEMENT DE LES EXPORTACIONS I DEL PIB. 1720-1996
Taxes de creixement anual en percentatge

1720-1820

1820-1870

1870-1913

1973-1980

1980-1990

1990-1996

1020 1 43 65 7 8 9 11

ExportacionsPIB

1913-1950

1950-1973



Taula 1.1

CREIXEMENT DE LES EXPORTACIONS I DEL PIB MUNDIAL 
I GRAU D’OBERTURA DE L’ECONOMIA MUNDIAL
Taxes de creixement anual (dòlars constants de 1990)

Taxes de creix. anual (dòlars constants de 1990) 1948-73 1973-98 1948-1998 1990-98

Exportacions mundials de mercaderies 7,4 4,7 6,0 6,5

Exportacions mundials de manufactures 9,8 5,9 7,8 6,7

Producte mundial (PIB) 5,0 2,9 3,8 2,6

Grau d’obertura de l’economia mundial 1950 1973 1990 1998

Exportacions de béns i de serveis / PIB
(a preus constants de 1987) 8,0 14,9 19,7 26,4

Font: OMC (1998a).

Les xifres de la taula 1.1 ens mostren que durant aquests cinquanta
anys la taxa de creixement de les exportacions de mercaderies ha estat com a
mitjana del 6% anual i la del PIB del 3,8%. Les exportacions més dinàmi-
ques han estat les dels productes manufacturats, un 7,8% i, en menor mesu-
ra, les dels productes agrícoles i dels productes bàsics. El creixement anual
del comerç internacional per sobre de la producció mundial és un reflex de
la progressiva obertura de les economies als intercanvis internacionals. Així,
si el 1950 les exportacions totals equivalien al 8% del PIB mundial, aquest
percentatge s’ha anat incrementant successivament i, el 1998, representava el
26,4% del PIB. Per tant, el comerç internacional ha anat assumint un paper
cada vegada més rellevant en les economies nacionals.

Les xifres comentades corroboren que hi ha un vincle positiu entre el
creixement del comerç internacional i el creixement econòmic. Es pot desta-
car, per tant, que en la mesura que les economies han augmentat el seu grau
d’obertura a l’exterior i com més gran han estat i siguin les oportunitats de
comerciar amb la resta dels països, més possibilitats hi ha i hi haurà d’incre-
mentar la producció del país.

En aquest punt es plantegen dues preguntes que intentarem aclarir.
La primera és ¿com contribueix el comerç internacional al creixement eco-
nòmic? I la segona, ¿per què els països limiten els intercanvis comercials?
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¿Com contribueix el comerç a l’augment de riquesa? Des d’Adam
Smith, la teoria econòmica(1) ens dóna una resposta inequívoca: els costos de
produir mercaderies depenen dels recursos disponibles (terra, recursos natu-
rals, capital físic acumulat i treball). Les diferències en la dotació de recur-
sos que hi ha entre els diferents països permeten produir béns en uns amb
menors costos que en els altres (el petroli d’Aràbia Saudita és més barat
d’extreure que en el Mar del Nord només per la localització física). Aquests
avantatges, denominats avantatges absoluts, justificarien que cada país s’es-
pecialitzés en la producció d’aquells béns en els quals és més eficient i els
intercanviés pels productes que altres països produeixen més barats. El
comerç del bé que es produeix amb avantatge permetrà comprar més béns
per unitat produïda dels que el país és capaç d’obtenir amb la qual cosa el
nombre de béns totals que aconsegueix un país amb el comerç serà més gran
que sense ell, i en aquest sentit, la seva riquesa mesurada en aquesta magni-
tud augmenta.(2)

Aquest avantatge, a més, no ha de ser absolut, com va demostrar
David Ricardo en la seva teoria dels avantatges comparatius. Encara que un
país no tingui cap avantatge perquè produeix tots els seus béns amb més cos-
tos que els seus competidors, sempre fabricarà algun bé més eficientment
que un altre. Aquesta eficiència relativa és la que permet que el comerç
reporti guanys a tots els països que comercien. El raonament és el mateix
que hem exposat abans: intercanviant els productes en què cada país té un
avantatge relatiu, la suma final de béns que obtenen els països és més gran
que la que aconseguirien produint-los cada un per separat. 

Aquest plantejament constitueix la base explicativa dels beneficis
que reporta el comerç internacional: els guanys que s’obtenen en proveir-se
del productor més eficient i, per tant, més barat. No obstant això, es tracta
d’una anàlisi parcial a la qual s’ha d’afegir altres factors que influeixen en el
comportament dels mercats i que reforcen els beneficis que es puguin obte-

16 ■ LA IMPORTÀNCIA DEL COMERÇ INTERNACIONAL I LA SEVA REGULACIÓ

(1) En aquesta exposició només farem referència als principals arguments econòmics que expliquen els beneficis del
lliure comerç. 
(2) Si en el mercat intern necessito un barril de petroli per aconseguir adquirir una taula i, en canvi, en el país veí
només necessito mig barril per tenir la mateixa taula, el comerç internacional em permetrà disposar de dues taules per
cada barril produït. En absència de comerç, per cada barril només disposaria d’una taula. Per tant, el comerç incre-
menta la riquesa mesurada en nombre de béns.



nir amb el comerç internacional. Aquests factors, denominats dinàmics, es
produeixen al llarg del temps i afecten la conducta de les empreses davant de
l’ampliació del mercat que proporciona el comerç internacional. Entre ells,
destaquem: 

• Economies d’escala: l’ampliació del mercat possibilita la plena uti-
lització de la capacitat productiva existent perquè permet produir un nombre
més grans d’unitats, reduir així els costos unitaris i incrementar els guanys
de les empreses. Aquestes economies es donaran en les empreses amb costos
fixos elevats (per exemple, en els productes farmacèutics que han requerit
una gran inversió prèvia en investigació) que podran repartir-los en un nom-
bre més gran d’unitats del que és capaç d’absorbir el mercat intern.

• Augmenta la competència entre les empreses i facilita i estimula la
millora dels processos productius i la innovació, cosa que induirà a produir
millors productes i més barats.

• Facilita la transferència de tecnologia ja sigui de forma directa, a
través de la llicència, ja sigui de forma indirecta a través de l’aprenentatge
que pot resultar de l’adquisició de productes amb la tecnologia de què no es
disposa.

• Facilita una diversificació de productes que permet als consumidors
escollir entre una gamma més àmplia i incrementar la utilitat que reporta
aquest consum.

No obstant això, i encara que els guanys totals que aporta el comerç
estiguin clarament fonamentats, aquest procés no és neutre i genera costos.
A curt termini, l’adaptació dels operadors econòmics a les condicions resul-
tants de l’aplicació dels avantatges absoluts i relatius ocasiona reajustaments
en les empreses. El comerç, per tant, fomenta l’expansió de les empreses
més eficients, però elimina del mercat les menys competitives. A llarg termi-
ni, les empreses també han d’afrontar-se als canvis en l’estructura dels mer-
cats, canvis derivats de les modificacions que tenen lloc en els avantatges
absoluts i comparatius a llarg termini. Així, la diferent evolució del desen-
volupament econòmic dels països que competeixen en l’esfera internacional,
unit als canvis originats pels avenços tecnològics, provoquen modificacions
en les condicions de competència en què operen les empreses, i provoquen,
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també, els corresponents reajustaments productius amb els costos conse-
güents.

Ara bé, els majors o menors costos d’aquest ajustament dependran,
entre d’altres factors, del grau de diversificació del teixit productiu i de la
capacitat de desenvolupar noves activitats productives que substitueixin les
pèrdues per la desaparició d’algunes empreses. Els defensors del lliure
comerç sostenen que és precisament el comerç lliure el que permet desenvo-
lupar noves activitats en què el país disposi de certs avantatges i contribuir
amb això a potenciar la producció econòmica i pal·liar els costos de l’ajust
productiu.

Així mateix, s’ha de considerar el problema de la distribució dels
costos i beneficis del comerç internacional entre els països. Encara que el
comerç permet que tots els països aprofitin els seus avantatges relatius, no
tots tenen les mateixes possibilitats per afrontar els costos de l’ajustament
que comporta aquest procés i/o parteixen d’estructures productives menys
diversificades que limiten, també, aquesta capacitat. Aquestes dificultats són
molt evidents en molts països en desenvolupament i han donat lloc a un
debat important sobre els vincles entre el comerç lliure i el desenvolupament
econòmic.

Davant d’aquesta disjuntiva, fins i tot entre els economistes, no hi ha
hagut consens entre els partidaris d’un comerç internacional sense restric-
cions i els que defensen la intervenció per resoldre els problemes del desen-
volupament econòmic. De fet, el model econòmic aplicat des dels anys tren-
ta per una majoria dels països en desenvolupament, s’ha fonamentat en la
industrialització per substitució d’importacions, el principal pilar de la qual
és la protecció de la indústria naixent de la competència d’empreses més
madures dels països ja desenvolupats. La necessitat que transcorri un deter-
minat temps perquè la nova empresa adquireixi el bagatge necessari per
poder competir (aprenentatge) justificaria la protecció temporal.

En resum, la majoria d’economistes defensen la llibertat de comerç
perquè permet obtenir els guanys de l’especialització i potencia la major efi-
ciència econòmica a través de la competència, l’ampliació del mercat, la
innovació i la transferència de tecnologia. Fins i tot, a pesar d’algunes dis-
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crepàncies sobre determinades situacions que justificarien la protecció, tots
els estudis empírics, fins i tot el de la protecció de la indústria naixent,(3)

demostren que els costos d’aquesta protecció solen ser superiors als benefi-
cis que se n’obtindrien amb l’eliminació. Però aquest plantejament bàsica-
ment economicista, no és compartit per tots els països ni tampoc per molts
dels col·lectius implicats, com empreses i treballadors. Hi ha altres argu-
ments polítics, socials i econòmics la defensa dels quals requereix, en major
o menor mesura, la protecció en el comerç internacional.

¿Per què els països limiten els intercanvis
comercials?

Són diversos els motius que justifiquen la protecció:

– Per seguretat nacional, A més de la indústria armamentística es pro-
tegeixen determinats sectors econòmics vitals per disposar de mitjans ofen-
sius, per exemple la indústria naval o aeronàutica.

– Per eliminar la dependència econòmica en sectors considerats bà-
sics per al funcionament industrial, com per exemple la siderúrgia.

– Per eliminar la dependència econòmica en general es protegeix la
indústria nacional. Aquest argument només s’utilitza en els països petits, en
els països amb dificultats en la balança de pagaments, en els monoexporta-
dors i, en general, en molts països en desenvolupament que volen garantir la
seva independència econòmica i/o potenciar la seva escassa capacitat de
generar divises.

– Per defensar determinats sectors econòmics que no solament fan
una funció econòmica sinó que tenen un paper social i mediambiental, per
exemple, l’agricultura.
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(3) Els primers treballs teòrics que van mesurar els costos de la protecció en els països en desenvolupament derivats
del model de substitució d’importacions van ser desenvolupats per Balassa (1980), Chenery (1986), Bhagwati (1982)
i (1991b) i Kruger (1982). Així mateix, el Banc Mundial (1987), capítol 5, analitza els resultats en termes de creixe-
ment econòmic dels països en desenvolupament segons el grau d’obertura al comerç internacional. Els resultats obtin-
guts demostren que les economies en desenvolupament més obertes són les que van experimentar un major creixe-
ment econòmic en el període 1963-1985.



– Per defensar determinats valors culturals, per exemple la indústria
audiovisual.

– Per garantir la pau social a curt termini es protegeixen les indústries
i els seus col·lectius de treballadors dels costos de l’ajustament que es deri-
varien d’un comerç lliure.

– Per motius purament recaptadors, ja que els ingressos aranzelaris
constitueixen en alguns països una de les principals fonts d’ingressos fis-
cals.

Així doncs, els límits a la llibertat de comerç s’estableixen per acon-
seguir altres objectius que les societats volen o que els seus representants
consideren més adequats per aconseguir les seves metes polítiques, socials i
econòmiques. No obstant això, sense discutir la legitimitat de molts d’a-
quests objectius, els països poden optar pels límits que considerin més opor-
tuns davant de la competència exterior. No s’ha d’oblidar que l’actitud
davant de la llibertat de comerç sempre ha estat condicionada per la supre-
macia de l’interès nacional, defensat pels estats nació, davant dels interessos
de la resta de països. Com ens demostra la història política i econòmica de la
humanitat, la defensa a ultrança de l’interès nacional i els conflictes generats
han motivat gran part dels enfrontaments coneguts, tant bèl·lics com comer-
cials. Per tant, i en defensa dels legítims interessos econòmics, socials i polí-
tics, els països han practicat la protecció del comerç internacional en la
mesura que ho han considerat necessari per defensar els seus interessos.

Aquesta protecció es materialitza utilitzant diversos instruments: des
dels més extrems, com la prohibició total a les operacions d’importació i
fins i tot d’exportació (en aquest cas per evitar el desproveïment del país),
als més habituals, com són els aranzels o els impostos a la importació i/o les
denominades restriccions quantitatives o contingents, aplicables tant a la im-
portació com a l’exportació. En la mesura que són intervencions administra-
tives emparades en les legislacions nacionals i que afecten directament el
comerç internacional, les cataloguem com a regulacions que els països dis-
posen per administrar els corrents comercials.

Com que els graus de protecció que apliquen els països poden ser
més o menys elevats i, a més, varien amb el temps, les relacions comercials
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internacionals es poden qualificar de proteccionistes o de lliurecanvistes
segons que prevalgui o domini la protecció o la liberalització.

Davant de l’evidència que cap país aplica el comerç lliure pur i que
aquest últim està subjecte a diverses formes de protecció, el sistema utilitzat
per liberalitzar el comerç varia. Si un país vol disminuir la seva protecció,
perquè considera que l’accés a les importacions més barates li reportarà
beneficis per a l’economia, procedirà a allò que es denomina una liberalitza-
ció de «motu proprio» o unilateral.(4) Aquesta actitud, però, no sol ser l’habi-
tual, ja que els països només estan disposats a liberalitzar el comerç si reben
un tracte recíproc d’un altre país o de diversos països. Els països consideren
que els avantatges que ofereixen amb la liberalització dels seus mercats han
de ser correspostos amb esforços equivalents dels altres i així, garantir a les
seves empreses les mateixes oportunitats que l’obertura del seu mercat ator-
ga als competidors. Per això, i gairebé de forma generalitzada, el procés de
liberalització del comerç es produeix a través de negociacions bilaterals o
multilaterals l’objectiu de les quals és aconseguir una reducció equilibrada
de la protecció existent. Així, el marc regulador de les relacions comercials
internacionals adopta la forma d’acord o tractat bilateral, plurilateral o mul-
tilateral.

En aquest punt, la pregunta que ens fem és la següent: ¿quin ha
estat el sistema que ha prevalgut en les relacions comercials entre els
països? La resposta, que examinarem a continuació, ens permetrà conèixer
la naturalesa de les relacions comercials internacionals que han caracteritzat
les etapes de la història econòmica a la qual ens hem referit al gràfic 1.1. i,
també, ens ajudarà a comprendre més bé les causes que van motivar el pro-
cés de liberalització del comerç iniciat després de la Segona Guerra mun-
dial.

• L’època mercantilista. Durant els segles XVII i XVIII en els països
europeus va dominar una escola de pensament econòmic que defensava la
intervenció dels governs en les transaccions comercials amb la resta de paï-
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(4) Un exemple de liberalització unilateral va ser l’aposta que va fer Gran Bretanya a mitjan segle XIX pel lliurecan-
visme, convençuda que reportaria grans beneficis a la seva economia. Un altre exemple més recent és la liberalització
unilateral dels països en desenvolupament els anys vuitanta i noranta, com analitzem al capítol XI. 



sos. Aquesta intervenció estava justificada per aconseguir els seus dos
objectius prioritaris: aconseguir un excedent en la balança de pagaments,
promoure la producció de manufactures en el país i optimitzar l’ocupació
interna davant de la competència dels productes dels altres països. L’acom-
pliment del primer objectiu permetia disposar d’un superàvit d’or i de pla-
ta, indicadors de la riquesa de les nacions. Per aconseguir-ho es necessitava
una política comercial activa que promocionés les exportacions del país. La
importació de primeres matèries i el seu processament intern facilitava la
consecució del segon objectiu. Perquè tots dos fossin compatibles es van
buscar mercats on col·locar els productes manufacturats alhora que es man-
tenia una protecció elevada als productes acabats de tercers països. Aquest
mecanisme explica, en part, el procés de colonització dels països europeus
durant aquesta etapa, es proveïen de matèries primeres i col·locaven els
productes manufacturats a les seves colònies. Aquest període es pot catalo-
gar com l’ideal per als proteccionistes perquè alhora es protegeix la pro-
ducció nacional, es promociona les exportacions i es beneficien de tots dos
efectes.

• L’època del lliurecanvi. El primer canvi important en aquesta acti-
tud mercantilista va tenir lloc a Gran Bretanya el 1846, quan aquest país va
abolir la denominada Llei dels Grans, que prohibia les importacions de blat.
Es va tractar d’una liberalització unilateral, fonamentada en la convicció en
els beneficis del lliure comerç; a més del blat, va disminuir la protecció en
molts altres productes importats. Així mateix, aquest país va liderar un acord
bilateral per liberalitzar el comerç amb els països europeus. L’acord va ser
amb França el 1860, i es va batejar amb el nom de Tractat de Cobden-Cheva-
lier, noms dels ministres que el van negociar. A partir d’aquest acord, França,
al seu torn, va firmar acords bilaterals amb la majoria de països europeus,
tret de Rússia: amb el Zollverein (unió duanera alemanya) el 1862 i també
amb Itàlia, Espanya, Àustria, Portugal, Països Baixos i els països nòrdics.
Tots aquests acords contenien la clàusula de la Nació Més Afavorida
(NMA), que establia que el millor tracte negociat amb altres països en altres
acords també s’aplicaria a tots ells. Aquesta clàusula va facilitar que els
resultats de les reduccions aranzelàries en les negociacions bilaterals s’esten-
guessin automàticament als altres països, amb la qual cosa l’efecte de la
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liberalització del comerç es va expandir ràpidament. S’estima que els aran-
zels van passar d’una mitjana del 40% a un 6-8%.(5)

Aquest procés de liberalització del comerç internacional només va
durar uns quants anys. A partir del 1870 alguns esdeveniments polítics i eco-
nòmics van fomentar el retorn al proteccionisme. La guerra francoprussiana,
finançada a França amb un augment dels impostos, va significar un augment
dels costos de producció interns i, per tant, es va reduir la capacitat de com-
petir dels seus productes, situació que va motivar que els productors france-
sos sol·licitessin un augment de protecció. La competència del gra americà
va facilitar el canvi cap a una actitud proteccionista a Alemanya. L’aranzel de
Bismarck de 1879 va protegir tant l’agricultura com els productes indus-
trials, protecció reclamada feia temps pels industrials per desenvolupar la
indústria naixent. Estats Units també va incrementar els aranzels. En general,
doncs, es va estendre la protecció encara que els augments dels aranzels
aplicats van ser bastant inferiors als existents abans de l’inici del procés de
liberalització, com s’indica a la nota 5.

• La Primera Guerra mundial i la crisi dels anys trenta. Amb la
Primera Guerra mundial es van anul·lar els tractats comercials bilaterals, es
van interrompre els corrents normals de comerç entre els països europeus i
el comerç va ser bàsicament administrat pels estats. Un cop acabada la con-
tesa, el panorama polític i econòmic resultant no va afavorir la liberalització
del comerç. L’administració del comerç per part dels governs durant la Pri-
mera Guerra va dur a la proliferació de l‘ús de les restriccions quantitatives.
Alhora, la destrucció de la guerra va afavorir la protecció de les indústries
nacionals com la Llei de Salvaguardes de les Indústries Nacionals de 1921
aprovada a Gran Bretanya. No obstant això, durant la dècada dels anys vint,
sota els auspicis de la Societat de Nacions, es va promoure l’eliminació de
les restriccions quantitatives, però no es va aconseguir que es reduïssin els
elevats aranzels als països europeus, França i Gran Bretanya inclosos. Els
tractats de comerç van ser pocs i sense la clàusula de NMA, motiu pel qual
les reduccions aranzelàries bilaterals no es van estendre als altres socis
comercials i es va limitar el seu efecte liberalitzador.
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La gran depressió, iniciada als Estats Units l’any 1929, es va estendre
ràpidament cap als altres països a causa, en part, de la forta reacció protec-
cionista que va generar aquesta crisi. El detonant d’aquesta reacció protec-
cionista va ser la introducció de l’aranzel Smoot-Hawley de 1930, que va
incrementar els aranzels nord-americans en un 60%. La reacció dels altres
països va ser mimètica, es van elevar els aranzels, cosa que va provocar una
forta contracció del comerç que, al seu torn, va alimentar, va agreujar i va
expandir la crisi econòmica més greu que ha experimentat l’economia mun-
dial del segle XX. En aquest procés hi van col·laborar també les dificultats
monetàries internacionals arran de l’abandonament per part de Gran Bretanya
del patró or el 1931, que va ser seguit per altres països. Les successives
devaluacions de les monedes, que pretenien contrarestar la pèrdua de compe-
titivitat també van tenir un paper decisiu en el deteriorament de les relacions
econòmiques internacionals.

A partir de 1933 s’inicia la recuperació econòmica, no obstant això,
com que les fortes restriccions al comerç van persistir, la recuperació del
comerç va ser més tardana que la de la producció mundial, com es detalla a
la taula 1.2.

Taula 1.2

EVOLUCIÓ DE LA PRODUCCIÓ I EL COMERÇ MUNDIAL 
ELS ANYS TRENTA
(Any base 1929 = 100) 1929 1932 1933 1934 1935 1936 1937

Producció industrial mundial 100 70 78 86 96 111 119

Volum del comerç mundial 100 75 76 78 82 86 97

Font: Curzón, G. (1964), pág. 34, elaborada amb dades de la Societat de Nacions.

Aquestes dades confirmen amb més detall les que ja s’exposen al
gràfic 1.1 i ens mostren els efectes que va tenir el fort increment del protec-
cionisme que es va aplicar a les transaccions comercials. Aquest ha estat l’ú-
nic episodi, des que es disposa d’estadístiques del comerç internacional, en
què el comerç va créixer en menor proporció que la producció mundial, i
això va impedir que els beneficis que el comerç reporta contribuïssin a un
creixement econòmic més gran.
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A pesar d’aquest clima hostil en les relacions comercials internacio-
nals, el 1934 Estats Units va aprovar la Llei d’Acords de Comerç Recíprocs
amb la qual s’autoritzava l’Administració que conclogués acords comercials
de reducció aranzelària en base recíproca i incloent la clàusula de NMA. Es
van firmar 31 acords, sobretot amb països llatinoamericans, i va ser un clar
exemple d’intent de retorn al clima que havia caracteritzat les relacions
comercials abans de la Primera Guerra mundial. No obstant això, l’arribada
de la Segona Guerra mundial va tornar a condicionar el desenvolupament de
les transaccions comercials internacionals.

Aquest breu repàs per la història del comerç internacional dels últims
tres segles ens confirma que el proteccionisme ha estat l’enfocament que ha
predominat, amb l’excepció d’un breu període lliurecanvista que, de fet, no-
més va durar 20 anys (1860/1880-85). Després els països van tornar a utilit-
zar l’aranzel per afrontar les seves pèrdues de competitivitat (Alemanya amb
el blat americà) o per defensar la indústria naixent com va passar a Estats
Units, Canadà i Alemanya, principalment. El marc regulador utilitzat per
emparar la liberalització aranzelària van ser els acords bilaterals entre paï-
sos. Aquests acords només van tenir efectes liberalitzadors més amplis que
els contemplats estrictament en els acords, quan aquests incloïen la clàusula
de NMA.

L’experiència viscuda durant la crisi dels anys trenta juntament amb
els efectes devastadors de la Segona Guerra mundial van propiciar un canvi
en l’enfocament que fins llavors havia predominat en les relacions econòmi-
ques internacionals. El sistema de tractats i d’acords bilaterals era insufi-
cient per atendre els diferents interessos dels països i per resoldre els proble-
mes, i era obvi que la garantia d’una cooperació econòmica entre tots els
països per evitar els conflictes viscuts i que podien tornar a sorgir, requeria
el disseny d’un nou sistema.

Aquest canvi d’enfocament es va plasmar en el nou ordre econòmic
internacional de la postguerra, que va establir un sistema de relacions econò-
miques internacionals fonamentat en la cooperació econòmica multilateral
institucionalitzada en organitzacions econòmiques internacionals. El marc
institucional permetria actuar d’acord amb unes regles comunament accepta-
des i serviria de fòrum per resoldre de forma cooperativa els conflictes que
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poguessin sorgir entre els països. L’estructura permanent i amb vocació uni-
versal d’aquest esquema institucional dotaria de continuïtat, estabilitat i pre-
visibilitat les regles que regularien les diferents relacions econòmiques entre
aquells països que volguessin adherir-se al projecte. 

En l’àmbit de les relacions comercials internacionals, aquest marc
regulador anava destinat a aconseguir la liberalització progressiva del
comerç internacional i fomentar així el creixement econòmic dels països per
incrementar el seu benestar. Per tant, des del final de la Segona Guerra mun-
dial s’opta clarament per la liberalització gradual del comerç com a mitjà per
aconseguir nivells de vida superiors i per incrementar l’ocupació. S’inicia,
així, un nou període, amb voluntat expressa de liberalitzar el comerç mun-
dial que puguem catalogar de lliurecanvista en la concepció i de molt realista
en l’aplicació. El marc regulador que es va dissenyar per aconseguir-ho i la
seva posterior evolució serà l’objecte dels capítols següents.

Aquest canvi d’actitud és conseqüent amb la premissa amb la qual
encetàvem aquest capítol. El comerç augmenta la riquesa i el benestar dels
països que conformen la comunitat internacional. En aquest sentit, l’expe-
riència dels anys trenta va ser molt il·lustrativa dels costos i dels problemes
que van causar les restriccions imposades al comerç internacional.
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II. El naixement del GATT

Amb el disseny de l’ordre econòmic internacional que havia de regir
les relacions econòmiques internacionals entre els països després de la Sego-
na Guerra mundial, es va tractar de solucionar els problemes que es van viu-
re durant la crisi econòmica dels anys trenta i, alhora, donar resposta als
efectes devastadors de la Segona Guerra i a les necessitats de reconstrucció
econòmica. Com ja hem assenyalat al capítol anterior, de l’experiència vis-
cuda en el període entre les dues guerres sorgeix amb força la voluntat d’es-
tructurar un marc de relacions econòmiques internacionals fonamentat en la
cooperació econòmica institucionalitzada. Les normes que es dissenyarien
per gestionar els diferents problemes que plantejaven les relacions econòmi-
ques entre els països serien confiades a diferents organitzacions econòmi-
ques internacionals.

Així, a la Conferència de Bretton Woods del juliol de 1944 van néi-
xer dues institucions: el Fons Monetari Internacional (FMI) i el Banc Inter-
nacional de Reconstrucció i Foment (BIRF, més comunament conegut com a
Banc Mundial). L’FMI, amb el mandat de vetllar per l’estabilitat dels tipus
de canvi de les monedes, de promoure i de supervisar el compromís dels paï-
sos membres, de liberalitzar les restriccions en els pagaments per operacions
comptabilitzades en la balança per compte corrent (exportacions, importa-
cions i balança de serveis) i de proveir de recursos financers temporals els
països amb problemes de balança de pagaments. El Banc Mundial, amb el
mandat de proveir recursos financers tant per a la reconstrucció com per al
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desenvolupament econòmic. Aquestes dues institucions, doncs, s’encarrega-
rien de la cooperació econòmica internacional en dos dels tres eixos de les
relacions econòmiques internacionals: el monetari i el financer.

Va quedar pendent la creació d’una institució encarregada de regular
les relacions comercials internacionals, tal com es va expressar a la mateixa
Conferència de Bretton Woods. Els treballs preparatoris van ser fets per les
delegacions nord-americana i anglesa, i es van inspirar en els acords recí-
procs que havia firmat Estats Units amb molts països en el període comprès
entre 1934 i 1945. No obstant això, totes dues delegacions van mostrar dis-
crepàncies d’enfocament. Mentre que els nord-americans defensaven un
enfocament bàsicament liberal, els anglesos supeditaven aquesta liberalitza-
ció a la prioritat de la política de plena ocupació. Aquesta discrepància afec-
tava els límits que es podien establir en els compromisos de liberalització
comercial i la seva supeditació a la consecució de la plena ocupació.

Per ajudar i accelerar el procés, els Estats Units van instar al Consell
Econòmic i Social de les Nacions Unides (ONU) a promoure la convocatòria
d’una Conferència Internacional sobre el Comerç i l’Ocupació. Abans que
tingués lloc aquesta conferència, ja s’havien celebrat dues reunions prepara-
tòries l’octubre de 1946 a Londres i l’agost de 1948 a Ginebra, en les quals
van intervenir 17 països,(1) per elaborar els fonaments d’una Organització
Internacional de Comerç (OIC). La conferència internacional per a la nego-
ciació final de les bases d’aquesta organització es va desenvolupar a la ciutat
de l’Havana, des de novembre de 1947 fins al març de 1948.

En aquesta conferència es va elaborar la denominada «Carta de l’Ha-
vana», un conveni constitutiu de l’OIC. Aquesta organització tenia com a
mandat liberalitzar els intercanvis comercials i fomentar la reconstrucció i el
desenvolupament econòmic, fins que van permetre introduir disposicions per
afrontar els problemes d’ocupació i també per al desenvolupament de la
indústria naixent. A més, i com a conseqüència de les demandes dels països
en desenvolupament que van participar en les negociacions, es van introduir
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altres capítols que regulaven les pràctiques restrictives de les empreses, les
inversions directes i els acords en productes bàsics. El resum de l’estructura
del Conveni de l’OIC es detalla al quadre següent:

ESTRUCTURA DE LA CARTA DE L’HAVANA
1. Finalitat general i objectius

2. Ocupació

3. Desenvolupament econòmic i reconstrucció

4. Política comercial

5. Pràctiques comercials restrictives

6. Acords intergovernamentals sobre productes bàsics

7. Estructura de l’OIC

8. Solució de diferències

9. Disposicions generals

Per tant, a l’OIC no tan sols se li encarregava la regulació de la libe-
ralització del comerç, sinó la d’altres qüestions rellevants en les relacions
internacionals estretament vinculades al comerç: inversions internacionals,
conductes empresarials lesives per al comerç internacional i els problemes
específics dels països en desenvolupament. 

Paral·lelament a les negociacions de la Carta de l’Havana, els Estats
Units van proposar negociar anticipadament reduccions aranzelàries multila-
terals d’acord amb el sistema establert en la futura OIC. El motiu d’aquesta
proposta estava en el fet que l’autorització aconseguida per l’Administració
nord-americana i atorgada pel Congrés l’any 1945 per reduir fins a un 50%
els aranzels de manera recíproca, s’havia concedit per un període màxim de
tres anys i expirava a finals de 1948. Era difícil pensar que durant el període
que quedava concloguessin les negociacions de la creació de l’OIC i la seva
posterior ratificació pels països signataris. Si Estats Units volia procedir a
les negociacions de reducció aranzelària, aquestes s’havien d’accelerar.

Aquestes negociacions van tenir lloc entre l’abril i l’octubre de 1947,
amb la participació de 23 països(2) i van conformar un Acord Provisional
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sobre Aranzels i Comerç que recollia la regulació establerta a la Carta per a
les relacions comercials i per a la protecció dels aranzels negociats. Aquest
acord, conegut per les sigles angleses GATT (General Agreement on Tariffs
and Trade), va ser firmat el 30 d’octubre de 1947 i va entrar en vigor l’1 de
gener de 1948. La seva  missió va ser la de regular el comerç internacional
mentre es firmava i ratificava l’OIC.

No obstant això, l’OIC mai no va veure la llum perquè no va ser rati-
ficada pel seu impulsor principal, els Estats Units. El Congrés nord-americà
va manifestar la seva discrepància total amb certs articles de la Carta de
l’Havana perquè no satisfeien els interessos nord-americans. La seva oposi-
ció es fonamentava en les nombroses excepcions contemplades al compro-
mís de liberalització comercial i en la seva disconformitat amb les regles
previstes per als acords de productes bàsics. A més, el desacord s’estenia
també a l’ampli marge de maniobra concedit als països en desenvolupament
per establir les condicions d’admissió de les inversions estrangeres als seus
països. Davant de la constatació de les dificultats perquè l’OIC fos acceptada
pel Congrés, l’Administració nord-americana va comunicar el desembre de
1950 que no la presentaria al Congrés per ratificar-la. Els altres països signa-
taris de la Carta de l’Havana que van estar a l’espera del pronunciament
definitiu dels Estats Units, tampoc no van procedir a ratificar-la, tret d’Aus-
tràlia i el Líban, i per aquest motiu, el projecte de creació d’una organització
internacional que regulés el comerç va fracassar.

Aquest fracàs va determinar que el comerç internacional es regulés
per un acord internacional provisional des del 1948 fins al 1995, any en què
es va constituir formalment l’Organització Mundial de Comerç (OMC).

L’estructura del GATT

L’estructura del GATT està condicionada pel seu origen. Com que es
tracta d’un acord de reduccions aranzelàries, recull el resultat del desarma-
ment aranzelari pactat. Concretament, a l’empara d’aquest Acord es van
negociar 45.000 concessions aranzelàries que afectaven un volum de comerç
mundial de 10.000 milions de dòlars amb una disminució en els aranzels del
35%. Per garantir i protegir el valor d’aquestes concessions aranzelàries es
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van incorporar a l’acord algunes de les normes establertes en el projecte de
l’OIC referides a la política comercial. Per tant, el GATT originari s’estruc-
tura fonamentalment en:

– Part I,(3) un acord de concessions aranzelàries. Als articles I i II
s’estableixen els principis que han de regir en les relacions comercials entre
els països i les normes reguladores de l’aplicació de les concessions aranze-
làries fetes per cada un dels països membres.

– Part II, un conjunt de normes de política comercial. Als articles III
al XXIII es regula l’actuació dels països en aquest àmbit. Aquestes normes
corresponien a les negociades per ser incorporades a l’OIC i havien de ser
aplicades de forma provisional mentre no entrés en vigor l’organització.
També s’incloïen les consultes i les solucions de diferències relatives a l’a-
plicació de l’Acord.

– Part III, articles XXIV al XXXV, que regulen l’aplicació territorial,
els acords d’integració, l’adhesió i la retirada dels països, les negociacions
aranzelàries i les modificacions en les llistes.

Com hem dit, el GATT va néixer com un acord provisional a l’espera
de l’entrada en vigor de l’OIC, organització que requeria la ratificació de
cada país membre. Com que aquest Acord incorporava a la Part II les dispo-
sicions referents a la política comercial estipulades a l’OIC, en la mesura
que aquestes disposicions impliquessin modificacions de les legislacions
existents en els països era necessària la seva acceptació formal, ja fos parla-
mentària o d’una altra naturalesa. Jurídicament, doncs, mentre aquesta ratifi-
cació formal dels països no es produís, només es podia utilitzar una fórmula
d’acceptació provisional.

En no produir-se l’acceptació legal de l’OIC, el GATT va seguir for-
malment mantenint la seva provisionalitat. Aquesta situació va tenir efectes
importants en el compliment d’alguna de les disposicions, perquè els països
no estaven obligats a complir les regles si les seves lleis, amb vigència ante-
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rior a l’Acord, discrepaven o diferien en contingut. Aquest privilegi ha rebut
la qualificació de «clàusula de l’avi» en l’argot del GATT. La seva aplicació
va afavorir els països que en aquell moment tenien un desenvolupament
legislatiu més gran en matèria de disposicions comercials, com Estats Units i
Canadà. En canvi, la Comunitat Econòmica Europea, creada el 1957, amb
competències en matèria de política comercial es va haver d’adaptar des del
principi a les normes del GATT.

Quan Estats Units va notificar que no ratificaria la Carta de l’Havana
es van iniciar els treballs per procedir a una revisió completa del GATT,
inclosa la seva possible transformació en una organització. A la 9ª sessió del
GATT, de 1954-55, es va procedir a la modificació de les disposicions que
es referien o estaven relacionades amb l’OIC, però, novament, Estats Units
va rebutjar la proposta sobre una nova organització. Les modificacions
introduïdes en l’Acord es van encaminar a millorar-ne el funcionament
organitzatiu i institucional, així com a millorar-ne algunes de les disposi-
cions en consonància amb el redactat que havia estat acordat a la Carta de
l’Havana.

A pesar d’algunes debilitats originàries, el GATT ha constituït el
marc regulador del que ha disposat l’economia internacional per reduir pro-
gressivament les traves als intercanvis comercials. Per això, a continuació
procedirem a una anàlisi del contingut de l’Acord que ens permeti conèixer i
valorar l’abast dels compromisos que en matèria de liberalització van adop-
tar els països.

Objectius. Al preàmbul de l’Acord se n’especifiquen els objectius:
«tendir a la consecució de nivells de vida més alts, a la consecució de la
plena ocupació i d’un nivell elevat, cada vegada més gran, de l’ingrés real i
de la demanda efectiva, a la utilització completa dels recursos mundials i a
l’augment de la producció i dels intercanvis de productes».

Mandat. Aquests objectius s’aconseguirien mitjançant la reducció
substancial de forma recíproca dels aranzels duaners i de les altres barreres
comercials i l’eliminació del tracte discriminatori en matèria de comerç
internacional.
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S’estableix, doncs, d’una forma precisa, la filosofia subjacent a l’A-
cord: la liberalització del comerç és la que permetrà augmentar l’eficiència
econòmica i la millora en l’assignació dels recursos, cosa que farà augmen-
tar la producció, l’ocupació, la renda i, en general, el benestar dels països
membres.

Àmbit d’aplicació. El GATT és un acord entre països i en conse-
qüència és d’aplicació a les accions dels governs dels països membres, però
no obliga ni els individus ni les empreses privades. L’Acord només regula el
comerç de mercaderies i queda exclòs del seu àmbit d’aplicació el comerç de
serveis.

Principis. La liberalització del comerç internacional es duria a terme
d’acord amb els principis següents:

• El tracte comercial no discriminatori entre els països, consagrat
en la denominada Clàusula de la Nació Més Afavorida (NMA). Tal com es
defineix en l’Article I del GATT, «qualsevol avantatge, favor, privilegi o
immunitat acordada per una Part Contractant a qualsevol producte originat
en un altre país o destinat a ell, ha de ser concedit immediatament i incondi-
cionalment al mateix producte originat o destinat als territoris de totes les
altres Parts Contractants.» Aquesta redacció poc aclaridora es refereix als
drets de duanes i càrrecs de totes classes que afectin els productes de tercers
països, tant a les importacions com a les exportacions.

• Tracte nacional (article III). S’aplicarà als productes importats el
mateix tracte que s’aplica als productes nacionals. Un cop el producte de
l’exterior ha entrat al país ha de rebre el mateix tracte que un producte nacio-
nal. Aquest tracte igualitari es refereix tant als impostos o gravàmens que
s’imposin als productes com als reglaments o lleis que afectin la distribució,
el transport, la venda de productes en el mercat intern. Aquest principi també
es coneix com el de no discriminació interna.

• Prohibició de l’ús de restriccions quantitatives (article XI). El
GATT prohibeix l’ús de restriccions quantitatives com a forma de protecció
al comerç. Aquestes restriccions inclouen qualsevol mesura que limiti o res-
tringeixi la quantitat o el valor de la importació o exportació d’un producte.
Les restriccions quantitatives se solen administrar amb l’establiment de
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contingents i/o quotes, amb les llicències d’importació i d’exportació o amb
qualsevol altra mesura que tingui com a resultat una restricció quantitativa.

Tal com hem assenyalat al capítol I, la protecció al comerç s’instru-
menta a través dels aranzels o de les restriccions quantitatives. La regulació
del GATT aposta clarament per l’ús de l’aranzel com a mesura de protecció
davant de les restriccions quantitatives. Tècnicament, l’aranzel és un impost
o tarifa que s’aplica al valor de les mercaderies importades. En aquest sentit,
és transparent i permet als agents econòmics conèixer amb precisió el grau
de protecció que cada país aplica als diferents productes i, a partir d’aquesta
informació, poden establir estratègies de penetració en els mercats. Al con-
trari, en les restriccions quantitatives el seu grau de protecció real no és
transparent, impedeix el trasllat de les possibles disminucions de preus en els
productes importats directament al consumidor i, com que es tracta d’un
mercat administrat, pot facilitar comportaments monopolístics per al titular
de la llicència. Per aquests motius són considerades mesures de protecció
més perjudicials que l’aranzel.(4)

No obstant això, en el moment de la creació del GATT, la situació del
comerç internacional es caracteritzava per l’existència de moltes restriccions
quantitatives. Aquestes restriccions van proliferar durant la crisi dels anys
trenta com a mitjà per afrontar les dificultats de la balança de pagaments i
les devaluacions competitives de les monedes que van tenir lloc durant
aquest període i que feien inservible la protecció a través de l’aranzel. El seu
ús també va augmentar durant la Segona Guerra mundial. Per tant, una de les
qüestions que el GATT havia d’abordar era el tractament de les restriccions
quantitatives.

Aquests principis resumeixen la filosofia bàsica sobre la qual se sus-
tenta el GATT: liberalització multilateral del comerç internacional sense
discriminacions externes ni internes, mitjançant la reducció dels aran-
zels i la prohibició de les restriccions quantitatives al comerç. No obstant
això, i com analitzarem tot seguit, en l’Acord es van establir importants
excepcions a aquests principis.
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Excepcions al principi Nació Més Afavorida

• Els acords preferencials històrics. Es van respectar els acords pre-
ferencials de comerç que hi havia en el moment en què es va firmar l’Acord
GATT: els més importants eren els de la Commonwealth i els de la Unió
Francesa, que regulaven respectivament el comerç entre el Regne Unit i Fran-
ça amb les seves colònies.(5) Aquests acords es caracteritzaven per atorgar un
tracte preferent als productes que provenien dels països i territoris que els
conformaven. L’aplicació estricta de la clàusula de NMA hagués dificultat
l’adhesió d’aquests països.

• Les unions duaneres i les zones de lliure comerç. L’article XXIV
de l’Acord va autoritzar aquestes dues formes d’integració econòmica com a
excepció a la no discriminació. Les sol·licituds van provenir de Bèlgica i
d’Holanda, perquè ja havien formalitzat la unió duanera del Benelux, i de
França, perquè ja s’estava estudiant la possibilitat de crear una unió duanera
a Europa Occidental. Les propostes per incloure les zones de lliure canvi van
ser liderades pels països llatinoamericans, que exigien modalitats d’acords
regionals menys estrictes. Els requisits establerts perquè fossin acceptades
eren i són tres:

– Aquests acords han d’afectar la pràctica totalitat dels intercanvis o
una part essencial.

– Han de respondre a un programa encaminat a aconseguir la conse-
cució d’una veritable zona de lliure comerç o unió duanera, encara que
aquests objectius es materialitzin de forma gradual. Ara bé, com que els
períodes que es poden establir per a la consecució de qualsevol de les formes
d’integració contemplades solen ser llargs per permetre l’adaptació de les
empreses a un entorn sense aranzels ni restriccions al comerç, la seva regula-
ció en el GATT es du a terme a través d’un acord interí, que conclou quan
l’acord d’integració s’ha completat.
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(5) A més dels citats, també es van excloure els acords preferencials entre Estats Units amb Cuba i les Filipines, els
del Benelux amb les seves colònies, i els acords entre països veïns com Xile i Argentina, Bolívia i Perú o Síria i el
Líban.



– La seva constitució no ha de ser un obstacle per al comerç amb
altres països signataris del GATT. Aquest últim requisit és aplicable, per
exemple, a l’aranzel exterior comú de les unions duaneres. Es tracta de
garantir que aquest nou aranzel no signifiqui un deteriorament de les condi-
cions ja negociades amb països tercers.

– En el supòsit que l’acord d’integració proposat no compleixi exac-
tament els requisits exigits, es pot sol·licitar l’acceptació en el GATT com a
acord regional cobert per la regulació de l’article XXIV i per això, requerirà
una majoria de dos terços emesa per la meitat de membres.

• Altres excepcions («waivers»). A l’article XXV es regula el poder
de les parts contractants per autoritzar a un país membre excepcions al com-
pliment de les obligacions estipulades al GATT: l’únic criteri establert per
poder concedir una excepció és el de poder donar una resposta a situacions
no previstes en l’Acord. Per això es requereix la conformitat d’una majoria
dels països membres del GATT (dos terços dels vots emesos i més de la
meitat dels membres). Les situacions no previstes i que han donat lloc a
excepcions han estat molt variades, des dels acords regionals que no com-
plien el que estipulava el paràgraf anterior,(6) fins a l’excepció de les restric-
cions quantitatives al comerç agrícola d’Estats Units (vegeu capítol VII), i
determinades limitacions a les importacions quan causaven problemes
excepcionals.

Excepcions a la prohibició de restriccions
quantitatives

L’afirmació taxativa que les restriccions quantitatives estan prohibi-
des i han de desaparèixer com a forma de protecció del comerç internacio-
nal, constitueix un dels pilars sobre els quals es fonamenta l’Acord del
GATT. No obstant això, en la redacció de l’Acord es van introduir nombro-
ses excepcions a aquest principi per raons diverses:
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(6) Un exemple d’excepció del principi de NMA no regulat pel GATT va ser l’acceptació de la CECA (Comunitat
Europea del Carbó i de l’Acer creada el 1951). La CECA va crear una unió duanera, però només per al carbó i l’acer,
motiu pel qual no afectava la totalitat dels intercanvis i incomplia una de les condicions establertes. No obstant això,
les finalitats per a les quals va ser creada la CECA van ser els arguments esgrimits per obtenir l’excepció.  



– En primer lloc, per poder afrontar els problemes econòmics de la
postguerra i els problemes particulars dels països en desenvolupament. Les
dificultats econòmiques de nombrosos països, principalment els que han
estat afectats per la destrucció de la guerra, es reflectien principalment en
l’escassesa de divises disponibles per finançar el comerç internacional i en
les restriccions imposades a l’ús de les monedes per fer efectius els paga-
ments internacionals. També els països en desenvolupament presentaven
problemes d’escassesa de divises per afrontar els seus programes de desen-
volupament econòmic. Era necessari doncs, en nom d’aconseguir que els
compromisos de liberalització gradual del comerç fossin viables, establir al-
guns mecanismes als quals els països poguessin recórrer per limitar els inter-
canvis comercials d’acord amb la seva disponibilitat de liquiditat internacio-
nal. En la ment dels negociadors del GATT estava clar que es requeriria un
temps abans que la majoria de països poguessin assumir totalment les obli-
gacions de l’Acord.

– En segon lloc, es va sol·licitar un tracte diferenciat per al comerç
agrícola, motivat per la necessitat dels governs d’administrar aquelles situa-
cions d’escassesa o d’excedents en certs productes agrícoles. Així mateix,
també s’havien de considerar les circumstàncies que podien afectar el co-
merç de productes bàsics agrícoles subjectes a acords internacionals.

– En tercer lloc, era necessari l’establiment d’un mecanisme de sal-
vaguarda especial per afrontar els problemes d’ajustament de les empreses
quan la seva viabilitat podia estar amenaçada per la competència d’empreses
de tercers països. La seva disposició permetria que els països donessin
suport a les empreses nacionals amenaçades per les importacions de tercers
països amb l’objectiu que una protecció temporal els facilités l’ajustament a
les noves condicions de competència. D’aquesta manera, es podria preservar
l’ocupació i suavitzar les condicions d’ajustament. En aquest sentit, l’Acord
va pretendre equilibrar els dos enfocaments que van predominar en el seu
disseny.

– En quart lloc, s’haurien de considerar els problemes especials dels
països en desenvolupament per potenciar-ne la capacitat industrial. Les
indústries naixents requerien una protecció que permetés el seu desenvolupa-
ment fins que fossin capaces de competir amb d’altres de més capacitades.
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Totes aquestes situacions especials van ser considerades i regulades
amb l’autorització a l’ús temporal de restriccions quantitatives al comerç(7)

mentre continuessin havent-hi les raons que les justifiquessin. A continuació
detallarem de manera breu com regulava o regula el GATT cada una d’a-
questes excepcions.

• El comerç agrícola, article XI, 2. En casos d’escassesa, els països
podien imposar restriccions a l’exportació. Així mateix, s’admetien controls
i limitacions a la importació de productes agrícoles per motius de seguretat
alimentària i també en suport a mesures governamentals dissenyades per
regular els mercats. No obstant això, aquestes excepcions havien de tenir un
caràcter temporal i només es podien mantenir mentre persistís la causa que
les justificava. Finalment, es concedia una excepció general als productes
bàsics que estiguessin subjectes a acords internacionals (article XX). A la
pràctica es va anar més enllà, i el comerç agrícola ha constituït una gran
excepció en l’aplicació del GATT, com analitzarem al capítol VII.

• Protecció de l’equilibri de la balança de pagaments, article XII.
Per afrontar un greu desequilibri dels pagaments externs, el GATT va esta-
blir la possibilitat d’introduir temporalment restriccions quantitatives al
comerç «per oposar-se a una amenaça imminent d’una disminució impor-
tant de les reserves monetàries o aturar aquesta disminució o augmentar les
reserves monetàries... en cas que fossin molt exigües». L’objectiu d’aquesta
regulació era posar a disposició dels països un instrument que permetés
afrontar un fort desequilibri en el sector exterior sense renunciar per això a
les obligacions de l’Acord. Per evitar un ús incorrecte d’aquesta excepció es
van establir dos requisits:

– El Fons Monetari Internacional (FMI) seria la institució encarrega-
da de quantificar i de valorar la situació de reserves del país i dictaminar si
estava o no justificada l’aplicació de mesures de restricció del comerç.

– Les restriccions havien de ser temporals i eliminar-se progressiva-
ment a mesura que la situació externa millorés. En cas que les mesures no
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(7) La Cambra de Comerç Internacional va criticar fortament aquest enfocament, que anava contra l’esperit de l’acord
i que donaria lloc a conductes comercials que després serien difícils d’eradicar, com així es va demostrar.



poguessin ser justificades i/o que el país no procedís a l’eliminació, es con-
templava la possibilitat que els països afectats retiressin concessions al país
infractor.

Aquesta regulació va ser molt important els primers anys del GATT
si tenim en compte l’escassesa generalitzada, als seus països membres, de
divises disponibles per finançar el comerç internacional durant el període de
la reconstrucció econòmica de la postguerra. Més tard, en la revisió del GATT
de 1955, es van introduir algunes modificacions encaminades a restringir
l’ús d’aquesta excepció (presentació de plans per eliminar les restriccions).
Quan un país rebia el dictamen que ja no podia aplicar restriccions quantita-
tives al comerç, les havia d’eliminar. Però, a pesar d’aquesta normativa,
molts països van continuar aplicant-les. Per resoldre aquesta il·legalitat, el
sistema que es va adoptar va ser el d’incorporar-les amb la denominació de
«restriccions residuals», amb l’obligació de notificar-les i el compromís de
reduir-les progressivament.

• Per motius de desenvolupament econòmic, article XVIII. En la
mateixa línia que l’excepció anterior però per als països en desenvolupa-
ment, l’Acord preveu que bé per potenciar el desenvolupament d’una indús-
tria «naixent», bé per motius de balança de pagaments, aquests països
podien imposar restriccions quantitatives al seu comerç. Però, si la mesura
que el país en desenvolupament introduïa per a les finalitats autoritzades
significava la retirada d’una concessió ja feta, aquest país havia d’aconse-
guir l’autorització dels països membres afectats. Si aquests la hi concedien,
no hi havia obligacions addicionals, però si no la hi concedien el país en
desenvolupament havia d’oferir compensacions alternatives. Si no era així,
s’exposava a una retirada de les concessions que els països afectats li
haguessin atorgat. El requisit de les autoritzacions prèvies va ser considerat
pels països en desenvolupament com una ingerència inacceptable en els
assumptes interns i, per aquest motiu, van recórrer només a l’excepció per
motius de balança de pagaments per protegir-ne el comerç. Aquesta situació
va canviar el 1964, quan es va modificar l’article XVIII i es va introduir la
part IV de l’Acord destinat a regular els aspectes més problemàtics del
comerç i del desenvolupament econòmic, com analitzarem de manera més
detallada al capítol XI.
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• Mesures d’urgència sobre la importació de productes determi-
nats o clàusula d’escapament, article XIX. També es va introduir una clàu-
sula que permet als països imposar restriccions temporals a la importació
d’un producte sempre que s’hagi produït un increment important de les
seves importacions i que aquest increment causi o amenaci causar danys als
productors nacionals. Els països tenien, així, un mecanisme per afrontar els
problemes d’ajustament de les seves indústries causats per la competència
externa. Els requisits imposats per recórrer a aquestes mesures i la seva apli-
cació s’analitzen amb detall al capítol VI.

Un exemple emparat en l’excepció anterior per evitar la desorganit-
zació dels mercats va ser l’Acord del Cotó de 1961, negociat després com a
Acord a llarg termini (1963) i substituït per l’Acord Multifibres (AMF) el
1974. Aquests acords han regulat el comerç tèxtil entre països desenvolupats
i en desenvolupament des d’aquella data fins als acords aconseguits per a la
seva eliminació en la Ronda d’Uruguai (vegeu capítol VII).

Com podem deduir de l’exposició anterior, els principis sobre els
quals se sustenta el GATT disposaven i disposen de grans excepcions per
afrontar situacions molt diverses. Algunes d’elles van ser dissenyades per
afrontar la situació econòmica de la postguerra. D’altres per permetre als
països membres optar per estratègies de liberalització econòmica més avan-
çades (acords d’integració) i, per als països en desenvolupament, compatibi-
litzar la liberalització del comerç amb el seu desenvolupament econòmic.
Finalment, es regulen alguns mecanismes dissenyats per afrontar situacions
imprevistes que perjudiquin les economies dels països en general o d’algun
sector econòmic en particular.

Un cop analitzats els pilars sobre els quals se sustenta el GATT i l’a-
bast exacte de la seva aplicació, procedirem a exposar les característiques
bàsiques de l’Acord per a cada una de les tres parts que n’estructuren el con-
tingut. Aquesta referència serà breu perquè alguns dels seus continguts seran
exposats amb més detall en els diferents capítols del llibre, tret d’aquelles
disposicions que no tornaran a ser objecte de comentari posterior.

Part I. Conjunt de concessions aranzelàries. Els aranzels negociats
constitueixen part integrant de l’Acord GATT i els països membres estan
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obligats al seu compliment. La negociació aranzelària s’ha de fer sobre la
base de reciprocitat i d’avantatges mutus, cosa que significa que els països
han d’acordar bilateralment els aranzels satisfactoris per a totes dues parts i
aquests, en virtut de la clàusula de NMA, s’apliquen als altres països mem-
bres. Aquest sistema permet que negociacions bilaterals tinguin efectes mul-
tilaterals i que mitjançant aquest mecanisme s’expandeixi l’efecte de libera-
lització del comerç a tots els països signataris. Els aranzels resultants de la
negociació es consoliden com a obligacions en unes llistes o annexos i com a
tals són vinculants a efecte de les obligacions dels països. No obstant això,
l’aranzel consolidat no ha de coincidir forçosament amb l’aranzel aplicat. En
concret, pot ser inferior per raons diverses i després es pot augmentar fins al
nivell compromès, però mai no pot superar-lo tret que sigui objecte d’una
nova negociació. Els aranzels no consolidats es poden modificar a voluntat
del país, ja que no estan subjectes a cap obligació.

Per dur a terme les reduccions aranzelàries es convoquen periòdica-
ment negociacions comercials. Les vuit rondes de negociacions comercials
que han tingut lloc durant la vida del GATT han estat les següents:

1a. Ginebra, 1947.

2a. Annecy, 1949.

3a. Torquay, 1950-51.

4a. Ginebra, 1955-56.

5a. Dillon, 1960-61.

6a. Kennedy, 1964-67.

7a. Tòquio, 1973-79.

8a. Uruguai, 1986-94.

Com es pot observar, a partir de mitjan anys seixanta, la durada de
les Rondes negociadores ha estat cada vegada més gran. El motiu està en la
incorporació a les negociacions de temes cada vegada més complexos, així
com en l’increment del nombre de països que hi han participat. Com que en
el GATT les decisions es prenen per consens, aquest ha resultat cada vegada
mes difícil i ha requerit negociacions més llargues.
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Part II. Normes de política comercial. L’acord GATT té un conjunt
de normes comercials que els països han d’aplicar. Aquestes normes van ser
introduïdes en l’Acord per garantir i evitar que les pràctiques comercials no
aranzelàries reduïssin els beneficis que les reduccions aranzelàries acorda-
des havien de reportar al comerç internacional,(8) mentre no es constituís
l’OIC. Aquestes normes són:

• Valoració de duana i altres formalitats duaneres. A l’article VII,
el GATT regula els criteris que s’han d’utilitzar per determinar el valor en la
duana de les mercaderies importades i evitar així el potencial ús proteccio-
nista. A l’article VIII es regulen les formalitats duaneres i les càrregues que
aquestes formalitats imposen. Les càrregues aplicades han de respondre als
serveis prestats i no imposar restriccions addicionals. Pel que fa a les forma-
litats, s’insta a les parts a que les simplifiquin i les minimitzin amb l’objec-
tiu d’accelerar i de reduir els costos de la tramitació de la duana.

• Drets antidumping i drets compensatoris. L’Acord regula les cir-
cumstàncies que permeten als països afrontar tant les accions de dumping
(article VI) com les subvencions concedides en el país exportador (article
XIX), i estableix mesures que els països afectats poden aplicar en aquests
casos. Tant el dumping com les subvencions es consideren pràctiques catalo-
gades com a comerç deslleial i, des d’aquest enfocament, el GATT legalitza
els instruments de defensa comercial admesos per contrarestar-les. Aquests
instruments consisteixen en l’aplicació de drets antidumping per eliminar
l’efecte dumping i de drets compensatoris per eliminar l’efecte de la sub-
venció. Els problemes que ha causat aquesta regulació en les relacions
comercials internacionals han motivat que sigui la normativa que més modi-
ficacions ha experimentat al llarg de la vida del GATT.

• Empreses comercials d’Estat. A l’article XVII, el GATT estableix
certes normes que afecten les empreses estatals i les empreses privades amb
drets exclusius en operacions de comerç exterior. S’insta aquestes empreses
que les operacions d’exportació i d’importació que fan les duguin a terme
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(8) Per exemple: l’aplicació de diferents sistemes de valoració en la duana podia anul·lar la reducció aranzelària acon-
seguida. Per això s’havien d’establir els mètodes acceptats per a la valoració en la duana i garantir d’aquesta manera
que no serien utilitzats per eliminar l’efecte de la reducció aranzelària.



amb els principis de no discriminació i basades en les normes que general-
ment s’apliquen a les operacions comercials normals de mercat. La intenció
d’aquestes disposicions és mirar d’evitar que les actuacions d’aquestes
empreses comportin o un tracte discriminatori cap als proveïdors estrangers
o un abús en les condicions de compravenda en els casos de monopolis de
comerç exterior o l’aplicació subtil de mesures proteccionistes que afavorei-
xen l’adquisició de béns nacionals en lloc de béns importats. Amb l’objectiu
de conèixer amb exactitud les empreses que operaven en aquestes condi-
cions, des de 1955 es va incorporar l’obligació de notificació al GATT de les
empreses i productes que operen en aquestes circumstàncies.

L’article XVII no es va dissenyar per regular el comerç amb els paï-
sos d’economia planificada o centralitzada, sinó per reglamentar les conduc-
tes dels nombrosos càrtels d’exportació i d’importació que hi havia en el
moment de creació del GATT. Aquesta era una pràctica molt estesa en molts
països on l’administració del comerç exterior anava a càrrec d’empreses
estatals, principalment per a la gestió del comerç de productes agrícoles.

La dificultat de controlar l’abús de la seva posició de monopoli que
afavoria l’adquisició de béns nacionals en detriment de les importacions,
amb el perjudici que això pogués causar al comerç internacional, es va inten-
tar resoldre mitjançant consultes i negociacions sobre la base de reciprocitat
i d’avantatges mutus encaminats a eliminar o a reduir obstacles. No obstant
això, van quedar fora d’aquestes obligacions les compres destinades al con-
sum o a l’ús per part dels poders públics. Com comprovarem al capítol IX,
va ser necessari dissenyar un acord específic per liberalitzar i regular les
compres del sector públic.

• Excepcions generals a les obligacions del GATT. A l’article XX
s’especifiquen els motius que permeten a un país no complir les obligacions
de l’Acord. Aquests motius fan referència a la protecció de la salut de les
persones o dels animals, per raons de moralitat pública, la protecció del
patrimoni nacional i la conservació dels recursos naturals exhauribles. Però
qualsevol restricció imposada en aquest sentit s’aplicarà a tots els membres
de la mateixa manera, és a dir, sense discriminació. A l’article XXI es regu-
len les excepcions per motius de seguretat nacional en relació amb els mate-
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rials fissibles, tràfic d’armes i situacions de conflicte bèl·lic. També s’ha de
recordar, com hem destacat en les excepcions generals a la prohibició de l’ús
de les restriccions quantitatives, que un país pot sol·licitar una excepció
general no contemplada prèviament en l’Acord. Si els països membres la hi
concedeixen, pot deixar de complir una part de les obligacions del GATT.

• Consultes i solució de diferències. Per resoldre els conflictes, el
GATT va establir un sistema de consultes (article XXII) entre els països
membres sobre qualsevol qüestió relacionada amb l’aplicació de l’Acord
juntament amb un procediment per investigar, recomanar i dictaminar (arti-
cle XXIII) quan un país al·legués que s’havia anul·lat o deteriorat algun dels
beneficis obtinguts de l’Acord, tant si era per l’incompliment de les obliga-
cions d’un altre país membre com quan tot i que no s’incomplís, es produïa
aquesta anul·lació o deteriorament. Si s’aconseguia unanimitat en el dicta-
men sobre l’incompliment, el país infractor havia de retirar la mesura o com-
pensar equitativament del dany o deteriorament. Com a últim recurs, quan el
país infractor no procedia a cap de les dues possibles solucions, el país afec-
tat podia recórrer a mesures de retorsió o a represàlies amb el consentiment
també unànime dels països membres. Aquest sistema s’ha modificat subs-
tancialment, com analitzarem al capítol X, però volem destacar que es tracta
d’un mecanisme únic per obligar els països a complir amb les obligacions
subscrites. Cap altra organització internacional disposa d’un mecanisme tan
clar per resoldre les diferències i forçar el compliment.

Part III. Disposicions relatives a l’organització, a l’aplicació terri-
torial, a l’adhesió i a la retirada dels països:

• Estructura institucional. Com que va néixer com a acord i no com
a organització, el GATT no va establir cap marc institucional per adminis-
trar-lo. Només es va acordar (article XXV) que els representants dels països
es reunissin periòdicament, tant per garantir l’execució de l’Acord, com
quan fos necessària una acció col·lectiva, així com per facilitar la millor apli-
cació i la consecució dels objectius. La mecànica que es va establir va ser la
de reunions periòdiques dels països membres (Parts Contractants).(9) Tenint
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en compte la diversitat de temes de consulta, es van anar creant comitès,
grups de treball o grups d’experts per atendre els temes específics que se’ls
van encarregar.

El 1960, un cop constatat que l’OIC no es crearia, es va dotar el
GATT d’una estructura institucional que detallarem a continuació i que ha
estat modificada quan es va crear l’OMC, si bé les bases i la forma d’operar
d’aquesta nova organització són semblants a les que estableix el GATT.

– L’acció col·lectiva de les Parts Contractants. L’article XXV
estableix la reunió periòdica de tots els països membres (normalment
representats pels ministres de comerç) i territoris autònoms signataris de
l’Acord. És el màxim òrgan de decisió del GATT i les seves funcions eren:
a) interpretació de l’Acord General, b) admissió de nous membres, c) àrbi-
tre en la solució de diferències, c) concessió a una part contractant de les
excepcions de l’Acord, d) vetllar per la correcta aplicació de l’Acord, e)
retirar concessions i f) organitzar les negociacions multilaterals. Les reu-
nions tenien lloc generalment un cop a l’any i les decisions es prenien per
consens. Cada país tenia un vot i, encara que estaven establerts els requisits
de vot (dos terços i amb majoria de països presents) perquè es pogués
adoptar una decisió, la pràctica habitual al GATT ha estat la de l’adopció
de decisions per consens.

– El Consell de Representants constituït pels representants dels
països membres que en volguessin formar part(10) i que actuava en la repre-
sentació i per la delegació en els períodes entre reunions de les Parts Con-
tractants. La seva feina s’ha centrat a elaborar recomanacions a les Parts
Contractants (úniques amb capacitat decisòria), a crear i a supervisar els
comitès i grups de treball i a donar continuïtat al treball del GATT.

– Comitès, Grups de Treball i Grups d’Experts. La diferència
entre ells està determinada per la intensitat i per l’abast de la feina encarre-
gada. Així, els Comitès s’encarregaven dels temes amb més transcendència i
alguns d’ells tenien caràcter permanent, com el Comitè de Restriccions
Quantitatives per raons de Balança de Pagaments i el Comitè de Comerç i
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(10) Normalment el componen tots els països que tenen representació permanent a Ginebra, seu del GATT.



Desenvolupament. Els temes més tècnics, els que requerien un estudi especí-
fic i temporal, es feien mitjançant els Grups de Treball els informes dels
quals es remetien als països membres. Quan la composició del grup estava
formada per persones especialitzades en un tema es denominava Grup d’Ex-
perts.

– La Secretaria encarregada del treball burocràtic i de la coordina-
ció. L’encapçalava el Director General del GATT amb una funció mitjancera
rellevant en els conflictes entre els països membres, i també impulsora dels
acords i consensos entre ells.

• Adhesió. L’accés de nous membres (article XXXIII) requeria obte-
nir l’aquiescència dels dos terços dels països membres i es contemplaven
tres modalitats d’accés:

– Per sol·licitud d’un país. Perquè un país fos acceptat es negociava la
denominada «quota d’entrada», que consistia en la reducció aranzelària
negociada pel país entrant i per la resta de membres, com a contrapartida als
beneficis que aquest rebria quan, pel principi de NMA, se li apliquessin
totes les reduccions aranzelàries consolidades.

– Accés patrocinat. Aquest tenia lloc quan un país prèviament vincu-
lat al GATT com a territori dependent del país colonitzador o metròpoli
aconseguia la independència política. En aquest supòsit, el país independit-
zat no havia de pagar cap quota d’entrada, però havia de confirmar que
acceptava l’Acord. Mentre això no passés es considerava que seguia aplicant
«de facto» l’acord GATT. A través d’aquesta modalitat van entrar al GATT
30 països.

– Accés especial. Aplicat als països d’economia planificada que van
formar part del GATT: Txecoslovàquia, Polònia, Iugoslàvia i Romania. Per
aconseguir l’accés als mercats d’aquests països i tenint en compte la impos-
sibilitat d’aplicar els mateixos criteris que s’utilitzaven per a les economies
de mercat, es va determinar un sistema instrumentat en compromisos basats
en increments anuals del seu volum d’importacions.

Per últim, podem destacar que el GATT permet la presència d’obser-
vadors.
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Encara que un país membre fos admès al GATT pels dos terços dels
vots, l’article XXXV permet als països no fer extensius els seus aranzels
consolidats en les importacions procedents d’aquest nou membre, sempre
que no hagin votat a favor seu o que mai hi hagin procedit a negociacions
aranzelàries. Aquest va ser el cas del Japó, que va entrar a formar part del
GATT de manera definitiva el 1955 i 14 països, la majoria dels seus impor-
tadors, no li van aplicar el principi de NMA argumentant el seu excessiu i
particular proteccionisme. Aquesta situació es va mantenir durant uns quants
anys, encara que es va anar normalitzant progressivament.

• Retirada. La retirada de l’Acord, regulada a l’article XXXI, només
exigia una comunicació prèvia de sis mesos. En la història del GATT ha pas-
sat en dues ocasions i quatre països: Líban i Síria, el 1948, i Xina i Libèria el
1950.

Un exemple il·lustratiu d’algunes consideracions que hem fet sobre
les característiques de l’Acord GATT i les excepcions permeses es troben en
el cas espanyol. Al quadre següent, reproduïm les condicions d’accés i l’es-
tatus d’Espanya quan va ingressar al GATT.

Exemple

El cas d’Espanya

Espanya va ingressar al GATT el 1963 firmant el Protocol d’Accés
Provisional (Decret 12/8/1963 núm. 2105/63). La seva quota d’entrada va
consistir en la consolidació de 1.167 posicions aranzelàries. Com els altres
països en circumstàncies similars, la provisionalitat del GATT li va permetre
mantenir la legislació comercial nacional que era incompatible amb les nor-
mes establertes a la part II de l’Acord. Així mateix, Espanya va mantenir
restriccions a les importacions (contingents globals, llicències discrecionals
i règim de comerç d’Estat) acollint-se a l’excepció prevista per la Balança
de Pagaments que en el nostre país era deficitària. Aquesta situació, que es
revisava cada dos anys, es va poder justificar fins al 1972. Després d’aques-
ta data, el dictamen negatiu de l’FMI obligava a retirar les restriccions
comercials, però van ser incloses com a restriccions residuals amb el com-
promís del govern de la seva liberalització progressiva.
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Va firmar l’Acord Cotoner a llarg termini de 1963, que permetia la
utilització de restriccions quantitatives per a aquest comerç entre països
desenvolupats i països en desenvolupament. Espanya va negociar amb
Estats Units, en el marc d’aquest Acord, contingents per a l’exportació a
aquest país de tèxtils de cotó.

Espanya va entrar com a país en desenvolupament i, en aquest sentit,
va poder ser receptor de preferències comercials concedides per països des-
envolupats (Sistema Generalitzat de Preferències) i va poder firmar acords
de comerç preferencial amb països en desenvolupament.

Font: Castillo Urrutia, J.A. (1998).

Un cop acabada aquesta exposició, estem en condicions de fer un pri-
mer balanç de l’abast dels compromisos del GATT originari.

De l’anàlisi de les grans excepcions als principis que constitueixen
els pilars sobre els quals se sustenta el GATT, podem deduir que més que un
acord que aposta pel comerç lliure i no discriminatori, es tracta d’un conjunt
de regles i d’excepcions que intenten conciliar els diferents interessos dels
països membres i els doten dels instruments necessaris per fer compatibles
les prioritats o els interessos nacionals amb les obligacions internacionals.
En aquest sentit és un acord que aconsegueix un equilibri entre les possibili-
tats reals de compromís i un marc que permet avançar cap a uns compromi-
sos més ferms de liberalització.

El seu enfocament havia de ser necessàriament possibilista per afron-
tar els greus problemes econòmics de la postguerra. Les limitacions al co-
merç que es van introduir per raons de balança de pagaments van permetre,
als països desenvolupats i en desenvolupament amb escassesa de reserves,
administrar el comerç de manera compatible amb aquesta restricció. El
1951, 20 països estaven aplicant restriccions quantitatives al comerç susten-
tades en l’excepció per balança de pagaments i, per aquest motiu, les consul-
tes i els esforços del GATT en la dècada dels cinquanta van estar especial-
ment centrats en la progressiva eliminació d’aquestes restriccions.(11)
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(11) Per a l’eliminació de les restriccions quantitatives als països europeus van ser decisius els codis elaborats i apli-
cats en l’Organització Europea de Cooperació Econòmica (OECE).



En relació amb les normes de la part II de l’Acord, constitueixen de
fet un codi de conducta que havien de respectar els països en l’aplicació de
les seves polítiques comercials i que afectava tots els seus productes, hagues-
sin estat o no compromesos en les llistes aranzelàries. No obstant això, el
seu compliment es va veure perjudicat per l’existència de la «clàusula de l’a-
vi», que va eximir molts països de la seva aplicació durant molts anys. Així
mateix, la imprecisió en el contingut d’algunes de les regulacions va donar
lloc a diferents interpretacions, cosa que tampoc no va facilitar una aplicació
uniforme.

També hem de considerar que durant els primers anys de vida del
GATT, els problemes del comerç internacional es circumscrivien principal-
ment a les reduccions aranzelàries i a l’eliminació de les restriccions quanti-
tatives, veritables obstacles als intercanvis comercials. Progressivament, i a
mesura que s’aconseguien tots dos objectius, es feia més evident i més
urgent tant la correcta aplicació de la part II com la millora dels seus contin-
guts.

Per això, des de la dècada dels seixanta, a partir de la Ronda Ken-
nedy, i sobretot de la Ronda de Tòquio, les normes de la política comercial
han passat a ser un dels objectius importants de les negociacions comercials
multilaterals per evitar i mitigar l’ús clarament proteccionista d’aquestes
polítiques.

A pesar de totes les imperfeccions i limitacions, hem de destacar la
important aportació del GATT a les reduccions d’aranzels i com a marc per
anar consensuant progressivament normes comercials més efectives i vincu-
lants per a un nombre cada vegada superior de països membres.
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III. Evolució del GATT
fins a la Ronda d’Uruguai

Un cop hem establert les bases del contingut de l’Acord GATT quan
va ser firmat i valorat l’abast de la seva regulació, procedim a analitzar quina
ha estat, a grans trets, la seva evolució. En aquest capítol el nostre objectiu
se centra a destacar els canvis que el GATT ha experimentat al llarg de la
seva existència juntament amb les causes que han influït en aquest procés.
Pretenem així completar una visió de conjunt o general del que ha estat el
GATT fins a la Ronda d’Uruguai, fet que marca un punt d’inflexió en la his-
tòria de les relacions comercials internacionals de la postguerra. L’evolució
del GATT en aquest període ha estat condicionada i influïda per factors molt
diversos que podem resumir en:

– La incorporació progressiva al GATT d’un nombre cada vegada
més gran de països que, en la majoria, han estat països en desenvolupament.

– Els canvis i esdeveniments que han tingut lloc en l’economia inter-
nacional des de la creació del GATT que més han repercutit en l’Acord, i
que bàsicament són tres:

• Les crisis econòmiques dels anys setanta i primers anys de la dèca-
da dels vuitanta, perquè van donar lloc a un fort augment del proteccionisme
comercial.

• El procés de desregulació i de liberalització econòmica als països
avançats, iniciat en la dècada dels vuitanta i que ha continuat els noranta,
amb una aposta clara i contundent en favor de la llibertat del mercat.
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• La incorporació als principis de liberalització econòmica i comer-
cial d’un nombre important de països en desenvolupament com a resposta a
la crisi del deute extern dels anys vuitanta. Al seu torn, aquesta incorporació
es va veure afavorida per la caiguda dels règims de planificació centralitza-
da, el procés de la qual ha contribuït a la construcció d’un consens cada
vegada més universal en favor de l’economia de mercat.

– El desenvolupament tecnològic en l’àmbit del transport i de les
telecomunicacions, que han modificat i ampliat les possibilitats de fer inter-
canvis a través de les fronteres.

El GATT, que va iniciar el camí com a Acord per negociar la reduc-
ció dels aranzels, no s’ha mantingut al marge ni dels problemes que van pro-
duir les crisis ni dels canvis tan substancials que han tingut lloc els últims 15
anys, tant d’ordre tecnològic com filosòfic o de concepció, i que evident-
ment han afectat i influït en les relacions comercials entre els països. Per
tant, la descripció de l’evolució del GATT la durem a terme des d’aquesta
perspectiva que ens permet considerar simultàniament tant el factor temporal
com els elements estructurals, tots dos presents en aquesta evolució.

A continuació, examinarem amb més detall com han afectat l’Acord
GATT cada un dels factors que hem assenyalat.

El GATT i els països en desenvolupament. Encara que aquesta rela-
ció és objecte d’un estudi més profund al capítol XI, ara només volem desta-
car els canvis que es van introduir en l’Acord GATT en les normes que regu-
len el comerç amb els països en desenvolupament. Aquests canvis van ser la
causa de la primera gran modificació de l’Acord amb la incorporació, l’any
1964, de la part IV del GATT titulada «Comerç i Desenvolupament». Tot i
que l’Acord originari ja tenia algunes normes específiques per a la protecció
de la indústria naixent i per afrontar els problemes de la balança de paga-
ments, els països en desenvolupament van considerar que aquest tractament
era insuficient i insatisfactori per atendre les seves necessitats. Van exigir un
tracte preferencial i no recíproc en el comerç internacional basat en la neces-
sitat d’obtenir un tracte més favorable per a les exportacions de productes
manufacturats com a mitjà per impulsar la industrialització. Alhora, es van
manifestar en contra del sistema de negociacions comercials aranzelàries
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basades en la reciprocitat de les concessions argumentant que les rebaixes
aranzelàries que havien de concedir per obtenir concessions equivalents els
hipotecaven el futur, perquè congelaven el seu patró de comerç.(1)

Com que la revisió del GATT de 1955 no va recollir totes les seves
reivindicacions, els països en desenvolupament van crear un fòrum alterna-
tiu, la UNCTAD,(2) des d’on es va pressionar perquè s’introduïssin certs can-
vis en el tractament i l’enfocament de les relacions comercials internacio-
nals. Aquesta pressió va donar fruits i, l’any 1964, es va introduir el nou
apartat sobre comerç i desenvolupament en l’Acord GATT. La redacció de la
part IV confirma que els països desenvolupats en les negociacions aranzelà-
ries no esperen reciprocitat en el tracte i que hauran de facilitar l’accés als
seus mercats dels productes d’interès per als països en desenvolupament.
Però, en aquest primer compromís no es garantia el tracte preferencial que,
finalment i novament per la pressió exercida des de la UNCTAD, es va intro-
duir l’any 1971 amb l’adopció del Sistema de Preferències Generalitzades.
Amb aquestes dues modificacions es trencaven el principi de no discrimina-
ció i també el de reciprocitat, pilars de la filosofia del GATT. A més, seguint
en aquesta línia de consecucions, des de la Ronda Kennedy i, sobretot, des
de la Ronda de Tòquio, en cada negociació comercial multilateral s’in-
trodueix, com un dels principis que s’han de seguir, el tracte especial als paï-
sos en desenvolupament, i amb especial èmfasi als catalogats com a països
menys avançats.

S’estableix, doncs, des de mitjan anys seixanta i principis dels setan-
ta, un tractament en el GATT encara més diferenciat entre les obligacions
dels països en desenvolupament i les dels desenvolupats.

(1) Aquestes qüestions de la reciprocitat són analitzades amb més detall en el capítol V. Recordem, en aquest sentit,
que el sistema de negociacions sobre la base de concessions mútues obliga a fer ofertes en aquelles partides conside-
rades d’interès per a l’altra part negociadora. És en aquest punt on es presenta el conflicte. Els països en desenvolupa-
ment havien de reduir els aranzels que protegien els productes industrials per millorar l’accés dels seus productes
(matèries primeres i productes agrícoles) als mercats dels països avançats i d’aquesta manera es limitava seriosament
la seva capacitat de continuar-los produint, tenint en compte les diferències competitives en aquests productes. Aquest
sistema els condemnava a no poder-se industrialitzar i  a ser sempre exportadors de matèries primeres o productes
bàsics.
(2) La UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) es va crear el 1964 i és un organisme per-
manent de les Nacions Unides. És en aquest fòrum on s’han reivindicat tots els canvis en l’ordre econòmic internacio-
nal perquè aquest respongués a les necessitats específiques dels països en desenvolupament.
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El GATT i els canvis que han tingut lloc en l’economia interna-
cional amb posterioritat a la seva constitució. Ens referirem als tres esde-
veniments de l’economia internacional que han afectat i influït en el funcio-
nament de l’Acord. En primer lloc, fem referència a l’impacte de les crisis
econòmiques dels anys setanta que, com analitzarem quantitativament al
capítol VI, van generar un rebrot del proteccionisme comercial. Aquest pro-
teccionisme es va evidenciar principalment amb la utilització de les denomi-
nades barreres no aranzelàries. Aquest recurs a la utilització de les barreres
no aranzelàries s’explica per dos motius. El primer, perquè les substancials
reduccions aranzelàries aconseguides a les set rondes de negociacions co-
mercials que van tenir lloc des de la creació del GATT fins a finals dels
setanta, van tenir com a resultat un aranzel mitjà del 6,8% als països indus-
trialitzats; la protecció, doncs, que s’aconseguia a través de l’aranzel s’havia
reduït considerablement. En segon lloc, els compromisos assumits al GATT
en matèria aranzelària i els procediments establerts en cas de modificació
dels aranzels compromesos dificultaven i impedien el recurs a l’aranzel com
a forma de protecció. 

Els països van recórrer a la utilització de les denominades barreres
no aranzelàries i, també, a la utilització de subvencions per a la promoció de
les seves exportacions. Aquestes pràctiques van rebre respectivament, la
denominació de neoproteccionisme i de neomercantilisme.(3) Les més utilit-
zades van ser: les reglamentacions tècniques, els mètodes de valoració de
duanes, les llicències d’importació, l’aplicació incorrecta de drets antidum-
ping i drets compensatoris i la concessió indeguda de subvencions. Algunes
d’aquestes pràctiques ja estaven regulades al GATT en la part II, com hem
descrit al capítol II, però l’ús i el mal ús en la seva aplicació que van fer els
països membres va evidenciar la necessitat d’una reforma que garantís la
seva aplicació correcta i eliminés el risc de la seva utilització amb finalitats
proteccionistes o mercantilistes.

Per afrontar aquesta situació, a la Ronda de Tòquio es van dur a ter-
me per primera vegada negociacions sobre les barreres no aranzelàries. Per

(3) El terme neomercantilista s’utilitza en record dels economistes de l’escola mercantilista dels segles XVII i XVIII que
defensaven la intervenció governamental en el comerç per afavorir les exportacions i limitar les importacions, com
hem descrit al capítol I.
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això es van elaborar una sèrie de codis que consisteixen en un conjunt de
normes que regulen algunes pràctiques comercials. Concretament, els codis
adoptats en aquesta Ronda van ser els següents: el Codi Antidumping (for-
malment l’Acord relatiu a l’aplicació de l’article VI), el Codi sobre Subven-
cions i Drets Compensatoris, el Codi de Normes o Obstacles Tècnics al
comerç, el Codi de Llicències, el Codi de Valoració de Duanes i l’Acord
sobre Compres Públiques.(4) En tots ells es van establir les regulacions pre-
cises corresponents a cada un dels seus àmbits i, també, els mecanismes 
de consulta i de solució de diferències que poguessin sorgir de la seva apli-
cació.

Aquesta nova regulació comercial va representar un avenç en el con-
tingut de la part II del GATT. Però, com que el contingut d’aquests codis
només obligava els països signataris i la seva firma era voluntària, la realitat
va ser que van firmar la majoria de països desenvolupats, però molt pocs
dels països en desenvolupament.(5) Per tant, no es podien considerar com un
veritable codi de conducta multilateral i derivar en un GATT «a la carta» que
complicava la seva gestió a conseqüència de les diferències en les obliga-
cions dels països en relació amb l’Acord.

A més, a pesar dels esforços fets a la Ronda de Tòquio, no es va
aconseguir resoldre tots els problemes que llavors afectaven el comerç inter-
nacional per l’ús de les pràctiques restrictives. Va quedar pendent l’elabora-
ció del Codi de Salvaguardes que havia de posar fi als acords bilaterals d’au-
tolimitació de comerç en sectors com l’automoció o la siderúrgia (vegeu
capítol VI). A pesar de la nova redacció del Codi de Subvencions i de Drets
Compensatoris, va continuar la guerra de subvencions entre Estats Units i la
Unió Europea per defensar els seus mercats agrícoles. També es van consta-
tar problemes en l’aplicació pràctica d’alguns dels nous Codis, principal-
ment en l’Antidumping. És obvi, doncs, que els problemes sobre l’ús de

(4) A més d’aquestes normes, es van negociar alguns acords sectorials d’aplicació limitada als països interessats com:
l’Acord sobre la Carn de Boví, l’Acord Internacional dels Productes Lactis i l’Acord sobre el Comerç d’Aeronaus
Civils. Aquests acords es denominen «plurilaterals», ja que no pretenen que s’apliquin a tots els membres. Aquesta
característica també correspon a l’Acord sobre Compres Públiques.
(5) La situació de l’adhesió als codis l’any 1992 era la següent: de 110 països membres, el Codi Antidumping estava
firmat per 26 països desenvolupats i per 11 en desenvolupament. El Codi de Valoració de Duanes, per 27 de desenvo-
lupats i per 13 en desenvolupament, i el Codi de Subvencions per 23 països desenvolupats i per 13 en desenvolupa-
ment.
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barreres no aranzelàries al comerç no es van resoldre amb la Ronda de
Tòquio.

Paradoxalment, mentre proliferaven les mesures de protecció en
alguns sectors de l’economia de països desenvolupats, també es reforçaven i
acceleraven, en la majoria d’ells, els processos de liberalització i de desre-
gulació dels mercats de béns i serveis i de capitals. Aquest procés va facili-
tar i va impulsar una forta expansió dels fluxos de capital i de les inversions
internacionals, i va afavorir un augment de la competència internacional i,
també, una integració i una interdependència econòmica més gran entre els
països. Però, lògicament, aquesta interdependència més gran va generar nous
problemes en les relacions econòmiques entre països, i alguns d’ells havien
de ser abordats en el si del GATT.

Alhora, els països en desenvolupament van introduir canvis im-
portants en la seva tradicional actitud davant del comerç internacional.
En la gran majoria, principalment els llatinoamericans, aquests canvis van
ser incorporats als seus programes d’ajustament estructural per afrontar el
problema del deute extern els anys vuitanta. Entre les transformacions desta-
quem aquelles mesures que van comportar de fet un procés de liberalització
unilateral de les seves economies: la reducció dels aranzels aplicats i l’elimi-
nació de nombroses restriccions quantitatives per introduir una competència
més gran en l’economia i, també, afavorir el desenvolupament dels sectors
exportadors. Aquesta liberalització, com hem indicat, va ser unilateral, és a
dir, sense que hi haguessin hagut negociacions amb altres socis comercials i
sense contrapartides. Es tractava d’un canvi molt important en l’actitud clàs-
sica dels països en desenvolupament en el marc de les relacions comercials
internacionals i la seva conseqüència principal va ser l’augment de la partici-
pació activa i efectiva d’aquests països en el marc del GATT.

D’altra banda, la caiguda dels règims de planificació centralitzada
des de finals dels anys vuitanta i durant els anys noranta, va donar lloc a la
incorporació d’un nombre considerable de països a l’economia de mercat, i
la majoria s’han integrat en les organitzacions econòmiques internacionals.(6)

(6) Podem recordar que molt pocs països d’economia planificada participaven en aquests organismes. En el GATT,
només Cuba, Romania, Txecoslovàquia, Polònia i l’antiga Iugoslàvia.
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Per tant, s’amplia el nombre d’actors en l’escena internacional però amb una
problemàtica nova: la transformació d’una economia planificada en una eco-
nomia de mercat. Moltes de les reformes introduïdes per facilitar aquest can-
vi han tingut lloc en l’àmbit de la política comercial i requereixen, i requeri-
ran, que en el marc del GATT es tingui en compte la seva problemàtica
específica.

La pràctica desaparició de les economies centralitzades també ha tin-
gut un important efecte en la longeva polèmica d’economia de mercat versus
economia centralitzada. El fracàs en la gestió i en els resultats econòmics
d’aquestes economies ha afavorit la reiteració i ampliació del consens de la
majoria de països per l’economia de mercat com a sistema econòmic més
eficient en l’assignació dels recursos i en la creació de riquesa. Per això, un
nombre cada vegada més gran de països en desenvolupament ha introduït
reformes en les seves economies per facilitar el funcionament del mercat i ha
restringit les intervencions públiques.

Aquests canvis, com comprovarem, no signifiquen una aposta sense
límits per l’aplicació de les lleis del mercat sense més. S’accepten les dife-
rències i les dificultats que els països en desenvolupament tenen per resoldre
els seus importants problemes de desenvolupament i, en aquest sentit, reben
un tractament diferenciat. Però l’orientació de les solucions a aquests proble-
mes s’enfoca des d’una òptica diferent: permetre i potenciar un millor fun-
cionament dels mercats.

El desenvolupament del transport i de les telecomunicacions i, en
general, els avenços tecnològics que han tingut lloc en aquest període i que
han influït en les formes de gestió dels negocis nacionals i internacionals.
Aquests avenços tecnològics, a més d’influir en els mètodes de gestió i de
producció, han permès reduir sensiblement els costos operatius en les tran-
saccions internacionals, i han facilitat així l’expansió del comerç. Entre els
indicadors que il·lustren aquestes transformacions destacarem la reducció
dels costos de les trucades telefòniques, dels preus dels ordinadors i del
transport marítim que es mostren als gràfics 3.1, 3.2 i 3.3.

L’impacte d’aquest desenvolupament tecnològic ha estat important
en el comerç internacional de mercaderies, perquè ha facilitat el desenvolu-
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Gràfic 3.2
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Gràfic 3.1

COST D’UNA TRUCADA TELEFÒNICA DE TRES MINUTS
DE NOVA YORK A LONDRES. 1930-1990
Dòlars de 1990
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pament del comerç intraindustrial i, sobretot, ha tingut un efecte significa-
tiu en el comerç de serveis. Operacions que abans eren impensables o
excessivament costoses, ara són possibles i assequibles. Com a exemples,
podem citar la gran expansió del turisme i la contractació de serveis finan-
cers i professionals de tercers països; també, el trasllat de nombroses activi-
tats de serveis a tercers països per beneficiar-se dels costos menors; així,
els processos de dades de moltes companyies nord-americanes o angleses
es fan a les Filipines o a Jamaica, el software d’IBM es desenvolupa a
l’Índia, etc.

Així mateix, el desenvolupament tecnològic ha impulsat el creixe-
ment de les inversions internacionals, ja que facilita la localització de la
producció de béns i de serveis en aquells països on els costos de producció
són més competitius. Estem, doncs, davant la presència d’una important
expansió de les transaccions internacionals de productes i serveis, en gran
part impulsada per la creixent internacionalització de les inversions empre-
sarials.

Font: Hufbauer, G. (1991).

Gràfic 3.3

NOLI OCEÀNIC MITJÀ I TAXES PORTUÀRIES PER TONA
DE CÀRREGA
Dòlars de 1990
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Aquests canvis plantejaven nous reptes a l’àmbit fins ara regulat del
comerç internacional. El GATT només era aplicable al comerç de mercade-
ries i la inclusió del comerç de serveis requeria una modificació del contin-
gut de l’Acord. A més, el cada vegada més evident vincle entre el comerç i
les inversions internacionals plantejava també la necessitat d’una regulació
adequada.

Hem d’afegir també alguns problemes que encara no havien estat
resolts al GATT: el tractament del comerç dels productes agrícoles que con-
tinuava relegat al compliment de les normes generals gairebé des de l’origen
de l’Acord i el comerç de productes tèxtils que des dels anys seixanta estava
subjecte a fortes restriccions quantitatives.

Totes aquestes reflexions ens permeten situar la problemàtica en la
qual es trobava el comerç internacional durant la dècada dels vuitanta, abans
de l’inici de la Ronda d’Uruguai, que resumim a continuació:

– La utilització de barreres no aranzelàries. A pesar dels avenços en
la redacció dels codis a la Ronda de Tòquio, aquests avenços eren incom-
plets perquè no es podien consensuar normes per a l’aplicació de les mesu-
res de salvaguarda; tampoc el contingut dels codis firmats resolia totalment
la seva utilització com a mesures proteccionistes. Per tant, era necessari con-
tinuar avançant en l’elaboració de normes més precises que evitessin aques-
tes pràctiques. Així mateix, la no obligatorietat de la seva subscripció va
aprofundir les diferències entre les obligacions dels països en l’Acord i va
dificultar la gestió en el GATT i li va restar credibilitat en la capacitat de
regular les normes comercials.

– El tractament en el GATT del comerç de productes agrícoles conti-
nuava sent molt controvertit i es va aguditzar al llarg de la dècada dels vui-
tanta per l’augment de les subvencions a l’exportació per a la col·locació
dels excedents agraris. Això va crear moltes tensions en els mercats agríco-
les internacionals i també en el GATT, on es van presentar molts casos al
procediment de solució de diferències per les ajudes concedides a la produc-
ció i a l’exportació de productes agrícoles.

– La reclamació per part dels països en desenvolupament d’una ober-
tura més gran dels mercats dels països desenvolupats, principalment en
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aquells productes en els quals tenien un interès més gran, els productes tèxtils
i la confecció i també els productes agrícoles. Aquestes demandes considera-
ven que tenien la contrapartida en la liberalització unilateral que molts d’ells
estaven aplicant i que permetia millorar l’accés als seus mercats i augmentar
les exportacions dels països desenvolupats. Per als països menys avançats es
reclamava una total liberalització dels productes fonamentals en les exporta-
cions (principalment, productes tropicals), sense contrapartides a canvi.

– La necessitat que el GATT ampliés el seu àmbit de regulació al
comerç de serveis, que estava adquirint un volum significatiu en el conjunt
del comerç internacional. També se sol·licitava un tractament per a les crei-
xents inversions internacionals.

– Finalment, els països desenvolupats reclamaven alguna solució al
problema que originava el comerç creixent de mercaderies falsificades, i
sol·licitava reforçar els sistemes de protecció de patents i marques. El crei-
xent ús del sistema de patents és conseqüència de la innovació tecnològica i
de la investigació prèvia al desenvolupament de nous productes i processos.
La utilització de les marques respon a les noves estratègies productives i
comercials fonamentades en la diferenciació del producte.

El clima de preocupació pels problemes existents en les relacions
comercials internacionals que la Ronda de Tòquio no va solucionar i pels
nous temes que requerien una ampliació de l’àmbit regulador del GATT, va
obtenir una resposta a la Reunió Ministerial celebrada al GATT el 1982. S’hi
va acordar un pla de treball detallat encaminat a proposar solucions als pro-
blemes assenyalats. Sense entrar en detall sobre el contingut i els resultats
d’aquest programa de treball, volem ressaltar la seva important aportació a
aquest procés. Les seves recomanacions es van considerar com a base de les
futures negociacions multilaterals. Els treballs van durar dos anys i, el 1985,
els països membres van acceptar nomenar un Comitè Preparatori. Aquest
Comitè havia de presentar una proposta sobre les noves negociacions comer-
cials multilaterals a la Reunió Ministerial que tindria lloc el setembre de
1986, a la ciutat de Punta de l’Est a l’Uruguai.

Finalment en aquesta Reunió es va convocar la vuitena Ronda de
negociacions comercials multilaterals del GATT, coneguda com la Ronda
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d’Uruguai. A la Declaració de Punta de l’Est, amb la qual es van obrir les
negociacions, es van establir els objectius, els principis que les regirien i els
compromisos que els països assumirien en el moment d’iniciar-les, així com
l’agenda dels temes que inclourien les negociacions.

De la Declaració volem destacar alguns dels principals elements:

• Objectius

1. Més liberalització i expansió del comerç mundial en benefici de
tots els països, especialment dels països en desenvolupament, mitjançant la
millora de l’accés als mercats. Per aquest motiu s’haurà de procedir a la
reducció i a l’eliminació d’aranzels i a l’eliminació de restriccions quantita-
tives i altres obstacles no aranzelaris.

2. Potenciar la funció del GATT, millorar el sistema multilateral de
comerç basat en els principis i normes del GATT i sotmetre a la disciplina de
l’Acord una proporció més gran del comerç mundial. 

3. Incrementar la capacitat de resposta del sistema del GATT davant
dels canvis de l’entorn econòmic internacional i facilitar el reajustament
estructural; potenciar la relació del GATT amb les organitzacions interna-
cionals pertinents per donar resposta conjunta als canvis en l’entorn inter-
nacional.

4. Fomentar una acció convergent de cooperació en l’àmbit nacional i
internacional per enfortir la interrelació entre les polítiques comercials i
altres polítiques econòmiques que afectin el creixement i el desenvolupa-
ment, així com contribuir a millorar el funcionament del sistema monetari
internacional i el flux de recursos d’inversió financers i reals cap als països
en desenvolupament.

• Principis de la Ronda. Com assenyalem al capítol IV, no hi ha
principis preestablerts per desenvolupar les negociacions comercials. Aquests
principis es pacten en cada una d’elles. A la d’Uruguai, van ser els següents:

1. Transparència en les negociacions i compatibilitat amb els princi-
pis de l’Acord General i amb els objectius fixats a la Ronda. Es tractava d’e-
vitar negociacions ocultes o paral·leles garantint la presència de tots els par-
ticipants en els grups negociadors.
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2. Globalitat. Els resultats de les negociacions constitueixen un tot
únic, és a dir, s’haurien d’aconseguir acords en tots els capítols abans de
donar per acabades les negociacions. Aquest principi permet garantir un
equilibri entre els avantatges i els inconvenients que cada un dels capítols
reporta als diferents països membres, i és un gran incentiu per a la conse-
cució d’acords definitius. No obstant això, si algun acord aconseguia con-
cloure’s abans i els països així ho establien, es podia procedir a la seva
aplicació. Això només va passar amb molt pocs temes entre els quals des-
taca l’Examen de les Polítiques Comercials que es va començar a aplicar
l’any 1989.

3. Tracte diferenciat i més favorable als països en desenvolupament.
Els països desenvolupats no esperen dels països en desenvolupament reci-
procitat en els compromisos comercials que aquests adquireixin. Aquests
compromisos estaran en funció i han de ser compatibles amb les seves ne-
cessitats de desenvolupament, capacitat financera i possibilitats de comerç.

• Compromisos. Com que un dels objectius de la Ronda era precisa-
ment lluitar contra el proteccionisme, els països es van comprometre durant
el període que duressin les negociacions a no adoptar mesures proteccionis-
tes i a eliminar les existents. En el llenguatge GATT, això es coneix com:

1. Statu quo («stand still»). No adoptar mesures de restricció al
comerç que siguin incompatibles amb les disposicions del GATT.

2. Desmantellament («roll back»). Eliminar totes les mesures de res-
tricció al comerç que siguin incompatibles amb l’Acord de forma progressi-
va, i establir com a data límit el final de les negociacions.

Si prenem com a referència l’aplicació pràctica del GATT, aquests
compromisos podrien semblar inabastables. De fet, la seva finalitat era polí-
tica. Es tractava que els països no introduïssin mesures proteccionistes du-
rant les negociacions per millorar la seva posició negociadora i el desmante-
llament de les existents es duria a terme com és habitual en el GATT, com
una concessió. 
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• Agenda de les negociacions

1. Accés als mercats

a. Aranzels

b. Mesures no aranzelàries

c. Productes tropicals

d. Productes obtinguts de l’explotació de recursos naturals

2. Increment del comerç subjecte a la disciplina de l’Acord

a. Agricultura

b. Tèxtils i vestit

c. Serveis

3. Reforç de la disciplina de l’Acord

a. Revisió dels codis acordats a la Ronda de Tòquio

b. Codi de Salvaguardes

c. Solució de diferències

4. Temes nous

a. Drets de Propietat Intel·lectual relacionats amb el comerç

b. Inversions relacionades amb el comerç

5. Funcionament del GATT

a. Vigilància del GATT de les polítiques comercials

b. Millora de l’eficàcia i procés d’adopció de decisions en el GATT

c. Enfortir la relació del GATT amb altres organismes internacio-
nals per donar més coherència a la formulació de la política econò-
mica mundial

Com podem comprovar, tots els problemes que hem analitzat i que
afectaven les relacions comercials internacionals estaven presents a l’agenda
de la Ronda. Era evident, doncs, la voluntat dels països membres del GATT
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d’asseure’s a la taula de negociacions amb tots els temes sobre la taula per
innovadors o conflictius que fossin.

Així, no tan sols s’abordarien les qüestions que podíem catalogar
com a clàssiques, aranzels i barreres no aranzelàries, sinó que s’hi van in-
cloure tres temes nous: el comerç de serveis, els drets de la propietat
intel·lectual i les inversions. Es van introduir en les negociacions alguns dels
aspectes del comerç internacional que havien presentat més controvèrsies al
llarg de la vida del GATT: el comerç de productes agrícoles i el comerç de
tèxtils i confecció. Finalment, es debatrien qüestions institucionals; s’haurien
de reforçar els mecanismes a disposició del GATT per aconseguir una disci-
plina més gran dels països en el compliment de les obligacions de l’Acord i
millorar i fer més efectiu el sistema operatiu del GATT. En aquest sentit, es
proposava la reforma del sistema de solució de diferències, dotar el GATT
d’un mecanisme de supervisió de les polítiques comercials dels països mem-
bres i potenciar les relacions del GATT amb altres organismes internacio-
nals, l’FMI i el Banc Mundial, amb l’objectiu de dotar de més coherència la
formulació de les directrius sobre la política econòmica mundial, d’acord
amb els objectius fixats a la Declaració.

No obstant això, a l’agenda de negociacions no trobem cap menció a
la creació d’una organització internacional de comerç. Quan se’n negociava
el contingut, els negociadors no tenien present fer aquest pas que ja havia
fracassat en dues ocasions. A pesar que no hi havia una voluntat explícita en
aquest sentit, si que hem d’assenyalar que la inclusió de les qüestions institu-
cionals evidenciava una preocupació per la falta de disposicions en el GATT
per afrontar de manera més efectiva els problemes cada vegada més comple-
xos en les relacions comercials internacionals i al cada vegada més gran
nombre de països membres.

A mesura que avançaven les negociacions i es constatava l’ampliació
dels temes que l’estructura del GATT havia d’abordar, a instàncies de Canadà
i amb el suport de les Comunitats Europees es va plantejar, a finals del 1990,
dotar els acords plantejats a la Ronda Uruguai d’un nou marc institucional.
En concret, en el projecte Acta Final de desembre de 1991, apareix la propos-
ta de crear una organització internacional de comerç. Aquesta nova proposta
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no va ser del gust d’Estats Units, que preferia mantenir el marc del GATT
amb només algunes modificacions i no limitar així la seva capacitat sobirana
de legislar en matèria de comerç internacional. Però finalment, i després que
aquest país aconseguís modificar algunes de les disposicions de l’OMC per,
en certa manera, preservar la independència legislativa, es va aconseguir el
beneplàcit nord-americà. L’abril de 1994, en la firma de l’Acta Final de la
Ronda de Marràqueix, se’n va aprovar la creació i l’entrada en vigor l’1 de
gener de 1995, si per això s’obtenia el nombre necessari de ratificacions.
L’OMC es va crear en la data prevista un cop complert aquest requisit.

La llarga durada de la Ronda d’Uruguai, prevista en principi per qua-
tre anys, des del setembre de 1986 fins a l’abril de 1994, no ens ha de sor-
prendre a la vista de tots els temes abordats. Els resultats obtinguts van sig-
nificar no tan sols una ampliació substancial dels aspectes relacionats amb el
comerç internacional, que des de llavors estan inclosos i regulats en un marc
multilateral, sinó també un canvi qualitatiu pel que fa a les obligacions dels
països amb els acords firmats. Tots els acords, amb alguna excepció, es van
fer obligatoris per a tots els països membres i, a més, es van reforçar els
mecanismes per garantir-ne un millor compliment. 

Per conèixer amb detall l’abast de les noves obligacions dels països
membres derivades dels acords de la Ronda d’Uruguai del GATT, analitza-
rem, com ja indicàvem a la Introducció, cada un dels temes específics que
conformen els compromisos actuals dels països membres, així com els nous
instruments de què disposa l’OMC per requerir el compliment de les obliga-
cions.

L’ordre que se seguirà en aquesta exposició és el següent:

1r.) Normes que regulen la mateixa OMC, com a marc jurídic que
engloba tots els acords i les negociacions actuals de Xina per ser membre de
l’OMC, com a exemple d’adhesió a la nova organització.

2n.) Reduccions aranzelàries i les normes directament relacionades
amb els tràmits duaners de les mercaderies: la valoració de la duana, els trà-
mits de les llicències d’importació, les normes d’origen i la inspecció prèvia
a l’expedició.
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3r.) Disposicions que poden limitar el comerç: els obstacles tècnics,
els drets antidumping, el tractament de les subvencions i els drets compensa-
toris i les mesures de salvaguarda.

4t.) Ampliació de l’àmbit de la regulació del comerç internacional: el
comerç agrícola, el comerç tèxtil i el comerç de serveis.

5è.) Temes nous que no impliquen transaccions comercials: els drets
de la propietat intel·lectual i les inversions.

6è.) Acords plurilaterals: les compres públiques i aeronaus civils.

7è.) Disposicions destinades a reforçar els mecanismes per garantir el
compliment dels acords: la solució de diferències i l’examen de les políti-
ques comercials.
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IV. L’Organització Mundial
de Comerç

La creació de l’OMC és fruit dels acords aconseguits a la VIII Ronda
de Negociacions del GATT, la Ronda d’Uruguai. Com ja hem indicat al
capítol III, no era un objectiu contemplat a la seva agenda, però, tenint en
compte la dimensió quantitativa i qualitativa dels temes que s’hi estaven
negociant, era necessari reforçar la capacitat del GATT per gestionar-los.
Havia arribat el moment de posar fi a un acord tècnicament provisional i
atorgar a les relacions comercials internacionals l’estatus que els correspo-
nia. En la firma de l’Acta Final a Marràqueix l’abril de 1994, se’n va apro-
var la constitució i l’OMC va entrar en vigor l’1 de gener de 1995.

De fet, l’OMC és l’hereva del GATT i de tots els nous acords aconse-
guits a la Ronda d’Uruguai, que ampliaven considerablement les seves esfe-
res d’actuació tradicionals. Com qualsevol organització econòmica interna-
cional, té personalitat jurídica pròpia i compta amb el seu propi acord
constitutiu que regula els aspectes bàsics de la institució, entre els quals des-
taquem:

Objectius de l’OMC

Els objectius establerts a l’OMC s’especifiquen al preàmbul. El text
exacte és: «Reconeixent que les seves relacions en l’esfera de l’activitat
comercial i econòmica han de tendir a elevar els nivells de vida, a aconse-
guir la plena ocupació i un volum considerable i en augment constant d’in-
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gressos reals i de demanda efectiva i a augmentar la producció i el comerç
de béns i serveis, que permeti alhora la utilització òptima dels recursos
mundials d’acord amb l’objectiu de desenvolupament sostenible i procurant
protegir i preservar el medi ambient i incrementar els mitjans per fer-ho, de
manera compatible amb les seves respectives necessitats i interessos segons
els diferents graus de desenvolupament econòmic.

Reconeixent a més que cal fer esforços positius perquè els països en
desenvolupament, i especialment els menys avançats, obtinguin una part de
l’increment del comerç internacional que correspongui a les necessitats del
seu desenvolupament econòmic». 

Aquests objectius coincideixen amb els del GATT, ampliats amb la
preservació del medi ambient i amb el suport al desenvolupament econòmic
dels seus països membres.

Àmbit de l’OMC (article II)

Figuradament, el símbol que s’utilitza per descriure l’àmbit d’actua-
ció de l’OMC és el del paraigua. Sota aquest símbol, s’emparen tots els
acords anteriors, les seves modificacions i els nous acords. En concret:

– L’Acord sobre el Comerç de Mercaderies: comprèn el denominat
GATT del 94, que, de fet, és el GATT firmat el 1947 (conegut com a GATT
del 47) amb totes les modificacions incorporades durant aquests anys, més
tots els acords que afecten el comerç de mercaderies de la Ronda d’Uru-
guai.(1)

– Els Acords Comercials Plurilaterals: Aeronaus Civils, Contractació
Pública, Productes Lactis i Carn de Boví. 

– L’Acord General sobre Serveis (GATS). 

– L’Acord sobre Aspectes dels Drets de Propietat relacionats amb el
Comerç (ADPIC).

(1) Tal com s’especifica en l’Acord de l’OMC, el GATT de 1994 és jurídicament diferent del GATT de 1947, però
incorpora totes les regulacions i modificacions fins al 1994.
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– L’Enteniment relatiu a les normes i procediments pels quals es
regeix la Solució de Diferències. 

– El mecanisme d’Examen de les Polítiques Comercials.

Tots els països membres assumeixen les obligacions contingudes en
tots els acords ressenyats amb l’excepció dels acords plurilaterals que només
són obligatoris per als signataris. 

Funcions de l’OMC (article III)

– Facilitar l’aplicació, l’administració i el funcionament dels Acords.

– Ser el fòrum de les negociacions comercials multilaterals entre els
països membres.

– Administrar l’Enteniment que regeix la Solució de Diferències.

– Administrar el mecanisme d’Examen de les Polítiques Comercials.

– Cooperar amb l’FMI i amb el Banc Mundial per aconseguir una
major coherència en la formulació de polítiques econòmiques a escala mundial.

Adopció de decisions (articles IX i X)

En el text s’estableix que l’OMC mantindrà la pràctica d’adopció de
decisions per consens seguida al GATT, i cada país membre disposa d’un vot
(el nombre de vots de la Unió Europea és el nombre de vots dels seus Estats
membres). La regla, doncs, és la del consens. Quan aquest consens no sigui
possible, es procedirà a la votació i la decisió s’adoptarà per majoria de vots
emesos, amb l’excepció de determinats temes que requereixen altres majo-
ries. Per exemple, es requereix una majoria de dos terços per a l’admissió de
nous membres i per a esmenes als acords, tres quarts per a la interpretació
dels acords i per a la concessió d’exempcions o «waivers», i la unanimitat
per a modificacions importants dels acords, com per exemple la de la clàu-
sula de NMA.

Tenint en compte la situació de minoria numèrica en què es troben
els països desenvolupats més grans, s’han establert algunes cauteles per pre-
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venir que algunes disposicions rellevants que puguin prendre’s per votació
en el si de l’OMC, no tinguin el vistiplau d’aquests països. Preocupen, so-
bretot, aquelles esmenes que poguessin donar lloc a una modificació dels
drets i de les obligacions en els acords existents. Per això, està estipulat que,
en el supòsit que una esmena d’aquesta naturalesa prosperi per votació i que
un país no hi estigui conforme, aquest país no té l’obligació d’acceptar-la. Si
això passa, la situació en què quedaria aquest país en l’OMC dependria del
que decidís la Conferència Ministerial per majoria de tres quarts i que pot
ser o bé retirada del país de l’OMC o bé se li permet que es quedi a l’orga-
nització.(2)

Països membres (articles XI i XII)

Es contemplen dues modalitats. Els països que des de l’inici formen
part de l’OMC i els països que s’hi adhereixen amb posterioritat. Per ser
membre inicial s’han de complir tres requisits:

– Ser part contractant del GATT del 47 en el moment de constituir-se
l’OMC.

– Acceptar l’Acord de l’OMC i els acords comercials multilaterals.

– Formular llistes de concessions aranzelàries en el GATT 94 i com-
promisos de liberalització de serveis en el GATS.

L’adhesió d’un nou membre a l’OMC, que pot ser qualsevol estat o
territori duaner, es produeix després d’obtenir l’aprovació, en la Conferència
Ministerial, per dos terços dels països membres de l’organització. Per ser
membre caldrà estar disposat a assumir totes les obligacions dels acords i a
negociar una quota d’entrada. Aquesta quota consistirà en determinades con-
cessions aranzelàries, compromisos en matèria de serveis i en els acords nous.
Com a exemple d’admissió d’un país a l’OMC, al final de l’exposició sobre
l’estructura de l’Organització, es descriu el procés actual d’adhesió de Xina.

Volem destacar com a obligació important dels països membres, la
regla de conformitat de la legislació nacional a les normes de l’OMC (arti-

(2) Els efectes que aquesta situació podria produir en el funcionament dels acords no són previsibles de moment.
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cle XVI. 4). Recordem que un dels problemes del GATT va ser, precisa-
ment, que prevalgués la legislació nacional anterior al GATT sobre les nor-
mes regulades en l’Acord (clàusula de l’avi). Amb la nova redacció, però, no
s’obliga a canviar la legislació nacional per una altra que s’adeqüi a les nor-
mes acordades a l’OMC, però sí que s’obliga a aplicar-la d’acord amb
elles.(3) Per als Estats Units aquesta obligació ha modificat la seva exclusivi-
tat a fer prevaler la seva pròpia legislació sobre la del GATT. L’única con-
cessió que se li va fer perquè acceptés aquesta modificació va ser la d’in-
cloure una excepció per a la seva legislació «Jones Act» que li permet
reservar la seva navegació de cabotatge als bucs construïts a les seves dras-
sanes.

Estructura (article IV)

L’OMC manté una estructura similar a la del GATT

– Conferència Ministerial. És l’òrgan sobirà de la institució i està
formada pels representants de tots els països membres, que s’hauran de reu-
nir com a mínim una vegada cada dos anys. Té la facultat d’adoptar deci-
sions en qualsevol dels àmbits dels acords.

– Consell General en el qual estan representats tots els països mem-
bres i que fa les funcions de la Conferència Ministerial durant els intervals
de temps que hi ha entre les reunions. Compleix, així mateix, les funcions
que li atorguen els acords. Pot actuar, si és procedent, com a Òrgan de Solu-
ció de Diferències i com a Òrgan d’Examen de Polítiques Comercials.

– Es creen tres òrgans especialitzats: el Consell de Comerç de Merca-
deries, el Consell de Comerç de Serveis i el Consell dels Aspectes dels
Drets de la Propietat Intel·lectual Relacionats amb el Comerç. Cada un
d’ells té com a missió supervisar el funcionament de l’acord corresponent,
sobre la base de les orientacions establertes pel Consell General. Els represen-
tants de tots els països membres formen part d’aquests òrgans especialitzats.

(3) Per exemple, Estats Units conserva la seva llei de comerç, la secció 301 de la qual li permet aplicar sancions
comercials unilaterals a un país que infringeixi les normes multilaterals de comerç (vegeu Apartat 10) però, a partir
de la creació de l’OMC, ho ha de fer d’acord amb el Sistema de Solució de Diferències.
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– La Conferència Ministerial crea tres Comitès: el Comitè de Co-
merç i Desenvolupament, el Comitè de Restriccions per Balança de
Pagaments i el Comitè d’Assumptes Pressupostaris, Financers i Adminis-
tratius. El nombre de comitès es pot ampliar com va passar a la Reunió de
Marràqueix, on es va crear el Comitè de Comerç i Medi Ambient. Tots ells
porten a terme les tasques encomanades pels acords o pel Consell General.

– La Secretaria General. Encarregada de la gestió administrativa de
l’OMC i sota la responsabilitat del Director General. Entre les missions del
director general hi ha la del nomenament del personal i les seves funcions, a
més d’actuar com a mitjancer per a la consecució del consens. Explícitament
el text assenyala que el Director General i el personal de la Secretaria «no
sol·licitaran ni acceptaran instruccions de cap govern ni de cap altra autori-
tat aliena a l’OMC…». Les funcions de la Secretaria són importants, sobre-
tot per als països en desenvolupament, ja que els proporciona tant assessora-
ment jurídic com tècnic. En concret, s’encarrega de proporcionar suport
tècnic i professional als diferents consells i comitès, assistència tècnica als
països en desenvolupament, supervisa i analitza l’evolució del comerç mun-
dial, dóna informació al públic i als mitjans de comunicació i organitza les
conferències ministerials. També proporciona certes formes d’assessoria en
la Solució de Diferències.

Al gràfic 4.1 es detalla gràficament l’estructura de l’OMC i s’hi in-
clouen tots els comitès que hi ha i als quals ens referirem quan analitzem
cada un dels acords.

Avui dia, l’OMC es compon de 142 països membres (vegeu Annex) i,
en poc temps, el nombre augmentarà. A més, hi ha 29 països que actualment
negocien l’entrada a l’Organització i tres més que ostenten l’estatut d’obser-
vador. Té la seu a Ginebra i és una organització comparativament modesta en
relació amb altres organitzacions internacionals. Té 500 funcionaris i un
pressupost de 127 milions de francs suïssos (aproximadament 14.000 mi-
lions de pessetes). El Director General actual és el senyor Mike Moore, de
Nova Zelanda.

Les contribucions al pressupost es distribueixen entre els països
membres d’acord amb la seva participació al comerç mundial de béns, ser-
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Gràfic 4.1
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veis i drets de la propietat intel·lectual. A la taula 4.1 es detallen els princi-
pals contribuents:

Taula 4.1

PRINCIPALS CONTRIBUENTS AL PRESSUPOST DE L’OMC 
DE L’ANY 2000 
Països Contribució (% sobre el total)

Unió Europea(*) 42,003

Estats Units 15,717

Japó 7,214

Canadà 3,901

(*) Suma de les contribucions dels 15 països membres.
Font: OMC.

A més del pressupost, l’OMC disposa d’un Fons Global Fiduciari, al
qual contribueixen voluntàriament els països que volen, destinat a finançar
la major part de la cooperació tècnica als països en desenvolupament. La
complexitat tècnica dels nous acords requereix un gran esforç per ajudar
aquests països a preparar el personal i els mitjans físics i legals necessaris
per complir-los.

Des del 1995, doncs, el comerç internacional està regulat per una
organització internacional, per a la creació de la qual ha estat necessari que
transcorreguessin gairebé cinquanta anys. Com que a la pràctica el GATT
funcionava com una institució, es pot dir que el disseny de l’OMC és gairebé
una simple translació del seu funcionament organitzatiu i operatiu. Una de
les diferències més grans que volem destacar a més de la de l’estatus adqui-
rit, és la desaparició del que hem denominat «GATT a la carta» o les dife-
rents obligacions dels països dins del GATT, segons que estiguin adherits o
no a les noves normes elaborades al llarg de la seva existència. Tots els
acords que administra l’OMC són obligatoris per als països membres amb
l’excepció dels Plurilaterals. 

No obstant això, s’han detectat alguns problemes en el funcionament
de la institució. El més rellevant es refereix a l’aplicació de la regla del con-
sens que era l’eix principal sobre el qual es fonamentava l’activitat del
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GATT i que és difícil d’aplicar a causa de l’elevat nombre de països mem-
bres. L’OMC no delega l’autoritat a un Directori Executiu, com passa en
l’FMI i en el Banc Mundial;(4) al contrari, tots els països membres formen
part dels òrgans decisoris, de la Conferència Ministerial i del Consell Gene-
ral. Encara que l’Acord de l’OMC estableix terminis per a la consecució
d’aquest consens i que si aquest no s’aconsegueix es pot recórrer a la vota-
ció, a la pràctica les negociacions s’ajornen fins a obtenir el beneplàcit dels
països.

En la vida del GATT, el consens(5) va ser fàcil per diverses raons. Pri-
mer, perquè el nombre de països era més reduït i van ser les grans potències
comercials les que van tenir pràcticament un protagonisme exclusiu en el
disseny i en l’evolució posterior del GATT. Quan progressivament s’hi van
anar incorporant més països, la majoria en desenvolupament, les escasses
obligacions d’aquests països en els compromisos aranzelaris i en les normes
de política comercial no requerien la seva participació activa. Només havien
d’esperar el resultat de les negociacions per beneficiar-se’n a través de la
clàusula de NMA. Progressivament, aquesta situació va anar canviant i, de
fet, a les negociacions denominades informals,(6) abans de la decisió definiti-
va, s’hi van anar incorporant un nombre més gran de països, sobretot aquells
països en desenvolupament de major renda i més actius en el comerç inter-
nacional. A pesar d’aquesta progressiva participació en les negociacions
encaminades a aconseguir el consens, molts països petits i en desenvolupa-
ment encara en quedaven fora.

Aquesta situació ha canviat des de la constitució de l’OMC; l’obli-
gatorietat per a tots els membres de totes les normes que regula aquesta ins-
titució, els exigeix tenir una participació més activa en nombrosos àmbits
que abans no els afectaven. Aquesta afirmació quedarà més clara quan aca-

(4) Totes dues institucions tenen un Directori Executiu format per 24 directors que actuen en representació dels països
membres. Els països grans tenen un director propi i la resta s’agrupen en les denominades «circumscripcions» que
exerceixen la representació delegada dels països que la constitueixen. El seu director varia cada cert període de temps,
perquè cada país pugui tenir un funcionari propi en el Directori.
(5) Potser és convenient matisar què s’entén per consens: procés de negociació per aconseguir l’acord de països amb
interessos comercials diferents. Perquè hi hagi l’acord cal que el resultat sigui equilibrat i que els interessos moltes
vegades contraposats siguin atesos. Per això, el procés de consens és, de fet, un procés negociador.
(6) Les reunions informals es coneixen com «les de la sala verda», on es reuneixen un grup reduït de països per nego-
ciar i buscar el consens. Els països que no hi participen donen el seu consentiment en les reunions formals. 
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bem l’anàlisi dels acords i en coneguem amb detall l’abast i, sobretot, la
complexitat. Schott (2000) proporciona una dada bastant il·lustrativa d’a-
quest canvi de tendència: el 50% de les propostes presentades a Seattle per
a les noves negociacions multilaterals provenien de països en desenvolupa-
ment.

Està clar, doncs, que l’OMC no tan sols ha d’afrontar els nous reptes
de les relacions comercials internacionals que seran analitzades al capítol
XII, sinó que també s’haurà d’enfrontar amb una creixent complexitat en el
funcionament de la mateixa institució. 

Per entendre més bé l’abast dels compromisos que avui dia ha de
negociar un país quan sol·licita ser admès a l’OMC, descriurem a continua-
ció les principals característiques de les negociacions de Xina.

Un exemple d’admissió d’un país a l’OMC:
el cas de Xina

Xina és, juntament amb Rússia, un dels dos grans països que encara
no són membres de l’OMC. Durant l’any 2000, les negociacions perquè
aquest país ingressés a l’Organització han avançat considerablement en con-
cloure’s les negociacions bilaterals amb els seus dos principals socis comer-
cials, Estats Units i la Unió Europea. Tots dos acords inclouen el 94% dels
temes previstos en les negociacions per a la seva admissió i que constituei-
xen la denominada «quota d’entrada» que ha de fer Xina per beneficiar-se
de totes les concessions atorgades pels països al llarg de la vida del GATT, i
ara, de l’OMC.

Abans d’analitzar els principals acords aconseguits per a l’adhesió,
podem recordar que Xina va ser membre fundador del GATT, si bé la guerra
civil que va iniciar seguidament va motivar que l’any 1950 l’anterior govern
refugiat a Taiwan comuniqués que Xina es retirava de l’Acord.(7) Al marge
d’aquesta curiositat, l’entrada de Xina planteja algunes qüestions especials,
ja que no està catalogada com una economia de mercat i una gran part de la

(7) Jackson, J. (1999) explica que les actuals autoritats xineses al·legaven que la retirada formal de Xina mai no s’ha-
via produït formalment, ja que no reconeixien ni reconeixen l’acte fet per l’antic govern.



77■LA REGULACIÓ DEL COMERÇ INTERNACIONAL: DEL GATT A L’OMC

seva producció encara està en mans de les empreses estatals que no es regei-
xen pels principis de mercat. Per això, i perquè les conductes de les empreses
estatals no vulnerin subtilment les normes de l’OMC, s’estableixen algunes
disposicions específiques que garanteixin que Xina complirà correctament
les seves obligacions a l’OMC.

A la taula 4.2 es detallen algunes magnituds que ens mostren tant el
pes d’aquesta economia en el món com la forta expansió que els últims deu
anys ha experimentat aquest país en el comerç internacional i en el creixe-
ment econòmic. Xina concentra el 21% de la població del planeta i la seva
renda per càpita es va situar el 1998 en els 750 dòlars, xifra que la caracterit-
za com una economia pobra. El gran dinamisme de la seva economia des
que va iniciar les reformes el 1977 i el potencial que representa aquest gran
mercat, desperten l’interès de tots els països. Però, al mateix temps, també
provoquen recels en molts sectors econòmics a causa de la forta competència
de molts dels seus productes gràcies a la seva estructura productiva i de bai-
xos salaris.

Taula 4.2

LA REPÚBLICA POPULAR DE LA XINA EN L’ECONOMIA MUNDIAL

1990 1995 1998

PIB mundial (en milers de milions de dòlars) Món 22.339,6 28.383,1 28.737
Xina 369,7 698,0 960,0

Participació de Xina al PIB mundial (%) 1,6% 2,4% 3,3%

Importacions mundials Món 3.559,9 5.173,7 5.465
(en milers de milions de dòlars) Xina 53,3 129,1 140,2

Importacions de Xina / Importacions
mundials (%) 1,4% 2,4% 2,5%

Exportacions mundials Món 3.416,6 5.112,8 5.270,0
(en milers de milions de dòlars) Xina 62,1 148,0 183,0

Exportacions de Xina / Exportacions
mundials (en milers de milions de dòlars) 1,8% 2,9% 3,4%

Població mundial (milers) Món 5.292,3 5.678,9 5.896,6
Xina 1.113,2 1.192,4 1.238,6

Població de Xina / Població mundial (%) 21,4% 20,9% 21%

PIB cap. Xina 326 585 750

Fonts: Elaboració pròpia amb estadístiques dels següents organismes: UNCTAD, OMC, Banc Mundial i FMI.
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Encara que és considerada com una de les economies més importants
dins del comerç mundial, ja que el 1999 va ocupar el 8è lloc i l’11è en el
rànquing dels països exportadors i importadors, Xina reclama l’estatus de
país en desenvolupament per beneficiar-se de totes les excepcions o privile-
gis que aquests països reben en l’OMC.

Totes aquestes consideracions són indicatives de les peculiaritats de
l’economia xinesa i, també, ens permetran comprendre més bé les caracte-
rístiques dels acords aconseguits. Hem de destacar, també, que els temes
plantejats en les negociacions bilaterals inclouen una àmplia gamma de con-
tinguts referits a tots els àmbits que avui dia regula l’OMC: aranzels, agri-
cultura, tèxtils, serveis, inversions, etc. Per això, l’exposició dels acords ob-
tinguts s’agrupen per continguts i, en algun d’ells, es farà referència als
aspectes concrets aconseguits per Estats Units o per la Unió Europea.

Aranzels als productes manufacturats

Els aranzels als productes nord-americans es reduiran de la mitjana
actual de 24,6% al 9,4%, i algunes partides se situaran en el 7,1%. Destaca
la reducció en els aranzels dels automòbils, que passaran del 80-100% actual
al 25% l’any 2006.

Els aranzels per a 150 productes de la Unió Europea no coberts per la
negociació nord-americana (ceràmiques, cuir, cables elèctrics, etc.) es redui-
ran de la mitjana actual de 18,6% a la de 10,6%. 

Xina participarà en l’acord d’eliminació d’aranzels dels productes de
tecnologia de la informació (vegeu capítol V).

S’eliminarà progressivament el monopoli de la seda. Les empreses
podran adquirir la seda directament dels productors i no a través del mono-
poli estatal.

Aranzels als productes agrícoles

• Reducció del 31% actual al 17,5% de mitjana per als productes
nord-americans. 
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• Reducció dels aranzels en determinats productes europeus. Per
exemple, en el cas de la pasta, del 25% al 15%, en el de l’oli de colza del
85% al 9%, en el del vi, del 65% al 14%, etc. En el cas de les exportacions
de productes agrícoles espanyols, els aranzels es reduiran de la mitjana
actual del 63% al 16,4%. 

• Eliminació d’alguns contingents sobre importacions de productes
agrícoles i eliminació de les subvencions a l’agricultura.

• Xina adoptarà l’acord sobre Mesures Sanitàries i Fitosanitàries.

Compromisos en serveis

• Distribució. Es permetrà a les empreses estrangeres distribuir qual-
sevol tipus de producte (fins ara només podien distribuir els seus) tres anys
després de l’adhesió, tant a l’engròs com al detall i en el servei postvenda.
S’elimina el límit del 50% de participació en el capital estranger en les
empreses de distribució de més de 20.000 m2 o quan hi hagi més de 30 con-
cessionaris.

• Telecomunicacions. Fins ara estaven prohibides les inversions es-
trangeres en les empreses de serveis de telecomunicacions. L’acord aconse-
guit permet la inversió estrangera progressiva (25% el primer any, etc.) però
limitada al 49% del capital per a telèfons mòbils, serveis de transmissió de
dades, cinc anys després de l’admissió (tres anys per a la Unió Europea), i
fins al 50% en les empreses de transcripció de dades, dos anys després de
l’adhesió. Així mateix, es liberalitzarà l’accés a les xarxes públiques i es per-
metrà fer associacions amb empreses locals per desenvolupar fins i tot la
pròpia xarxa i oferir els seus serveis a la població xinesa.

• Serveis Financers. Els bancs estrangers podran oferir serveis de
banca a les empreses xineses dos anys després de l’entrada de Xina a l’OMC
i cinc anys després als ciutadans. Es garanteix el tracte nacional i s’elimina-
ran les restriccions geogràfiques (ciutats on es poden implantar les empre-
ses) en cinc anys.

Així mateix, es permet a les empreses automobilístiques que oferei-
xin serveis propis de finançament dels seus productes.
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• Pel que fa a les assegurances, es mantindrà el sistema de concessió
de llicències però amb alguns canvis: en relació amb la participació estran-
gera en les assegurances de vida, quedarà limitada al 50%, però amb control
de la gestió de l’inversor estranger i llibertat a les empreses per triar soci. En
els altres tipus d’assegurances, la participació estrangera podrà ser del 51%.
A la Unió Europea se li han concedit 7 de les 14 llicències que es concediran
en assegurances de vida i de no vida, transcorreguts tres mesos des de l’ad-
hesió.

• En gestió de valors també es permet la presència estrangera, però
limitada al 49% del capital. Aquestes empreses podran participar de for-
ma limitada en les operacions d’assegurança d’emissions de capital d’em-
preses xineses, però tindran llibertat per operar en l’emissió i en la garantia
d’operacions de capital i de deute de les entitats públiques i privades xineses
en els mercats internacionals. 

• Serveis professionals. Es liberalitzen els serveis legals, comptabili-
tat, consultoria de gestió i direcció, consultoria fiscal, arquitectura, enginye-
ria, serveis mèdics i dentals i serveis de computació.

Inversions

Xina adoptarà l’acord sobre inversions relacionades amb el comerç
des de la seva adhesió a l’OMC. Per tant, s’eliminaran els requeriments de
contingut local o d’exportació per a les inversions estrangeres. Així mateix,
Xina es compromet a no requerir compromisos en transferència de tecnolo-
gia i/o en obligacions d’I+D.

En el sector de l’automoció, s’elimina l’obligació d’associació amb
empreses locals per a la producció de motors. Les llicències per construir
automòbils ja no estaran limitades a un sol model i es podran escollir lliure-
ment els models que es vulguin produir. Les inversions inferiors a 150
milions de dòlars no requeriran l’autorització de les autoritats locals.

Es manté la clàusula de l’avi per a les inversions nord-americanes i
europees ja instal·lades en aquest país. És a dir, que els drets adquirits per
aquestes empreses es respectaran quan Xina entri a l’OMC.
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Normes comercials

• Antidumping. S’aplicarà durant 15 anys a partir de l’accés de Xina
a l’OMC el sistema especial antidumping que Estats Units aplica a les im-
portacions d’economies no de mercat. En l’aplicació de drets compensatoris
per contrarestar les subvencions, Estats Units tindrà en compte les caracterís-
tiques especials de l’economia xinesa.

• Clàusula de Salvaguarda específica. Estats Units mantindrà du-
rant 12 anys a partir de l’adhesió, una regulació específica que només apli-
carà a Xina quan l’augment d’importacions a aquest país perjudiqui les
empreses nord-americanes. Aquesta clàusula s’aplicarà també al comerç tèx-
til, encara que desapareguin les quotes l’any 2005.

• Subvencions. Xina ha acceptat algunes regles sobre subvencions. Si
les empreses estatals reben importants subsidis es podran aplicar drets com-
pensatoris.

• Empreses estatals o amb participació estatal. Xina es compromet
que les seves empreses públiques o participades apliquin les normes comer-
cials en les adquisicions i vendes de béns i de serveis. Les seves compres no
es consideraran compres públiques.

Com podem deduir d’aquesta exposició, es tracta de compromisos en
tots els àmbits que avui dia regula l’OMC i el seu contingut està molt condi-
cionat a les característiques especials amb què opera l’economia xinesa. 
A més, hem de recordar que el seu resultat s’aplicarà NMA a tots els altres
països de l’OMC quan Xina sigui finalment admesa en l’organització, tret
del comerç de serveis, on es poden mantenir restriccions a NMA.

A pesar dels acords aconseguits amb Estats Units i la Unió Europea,
Xina ha hagut de negociar amb 36 països membres més que ho van sol·lici-
tar, i les negociacions encara no s’han acabat. Està pendent l’acord amb
Mèxic, resoldre algunes qüestions que Xina rebutja i alguns «serrells» que
van quedar pendents en els acords amb Estats Units i la Unió Europea.(8) En

(8) Els acords descrits podrien variar lleugerament si les negociacions que encara estan pendents incloguessin alguna
nova modificació. 
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concret, se li sol·liciten garanties addicionals en l’administració pràctica de
les normes en frontera i de les entitats que duran a terme l’administració i la
supervisió d’aquestes normes, garanties que no són requerides als altres paï-
sos membres de l’OMC, perfilar l’acord de les subvencions agrícoles i
millorar les garanties d’accés al mercat d’assegurances. Durant aquest any,
concretament des del mes de juliol, s’ha avançat en els acords pendents i és
molt probable que el procés de negociació es tanqui en els propers mesos. Si
el calendari previst es compleix, Xina podria ser formalment acceptada com
a membre de l’OMC en la IV Conferència Ministerial convocada per al mes
de novembre del 2001, la qual cosa posaria fi a un procés de negociacions
que ha durat 15 anys.
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V. Les reduccions aranzelàries 
i les normes en frontera

En aquest capítol descriurem el procés de les reduccions aranzelàries
que ha tingut lloc al GATT i a l’OMC, així com les normes que regulen el
tractament de les mercaderies en frontera i la documentació requerida, com
són: la valoració de les mercaderies en la duana, la seva classificació, els trà-
mits de les llicències d’importació, les normes d’origen i l’acord sobre ins-
pecció prèvia a l’expedició. Amb això pretenem il·lustrar el lector sobre la
disminució de la protecció aranzelària durant aquests anys i del desenvolupa-
ment de les normes en frontera, que avui dia constitueixen les regles interna-
cionalment pactades i aplicades en les duanes o en les administracions dels
països membres.

Les reduccions dels aranzels aconseguides al GATT han estat quanti-
tativament molt importants i han estat pactades en les successives rondes de
negociacions convocades amb aquest objectiu. Així doncs, a les vuit rondes
de negociacions multilaterals realitzades, els aranzels dels productes indus-
trials dels països desenvolupats s’han reduït des d’una mitjana del 40% l’any
1948 a un 3,8%, percentatge que inclou l’última reducció aranzelària de la
Ronda d’Uruguai.

Per tant, el camí recorregut en la disminució dels aranzels pot ser
considerat com un èxit. No obstant això, aquesta afirmació s’ha de matisar;
com que es tracta d’un percentatge mitjà i ponderat, requereix un desglossa-
ment, com més endavant farem, per constatar en quins sectors el percentatge
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de liberalització ha estat superior i en quins inferior. Així mateix, com hem
indicat, aquesta xifra correspon a l’aranzel aplicat pels països desenvolupats;
els països en desenvolupament han mantingut graus de protecció aranzelària
molt superiors i, encara avui dia, els aranzels són més elevats. 

Abans d’iniciar l’anàlisi de com s’ha dut a terme la reducció dels
aranzels, fem referència als principis que s’han aplicat a les negociacions
aranzelàries i a les successives modificacions dels mètodes utilitzats. En
aquest sentit, convé assenyalar que l’Acord GATT no preestableix cap pro-
cediment de negociació per reduir els aranzels. Per això, és el Comitè de
Negociacions Comercials qui determina en cada una de les rondes de nego-
ciacions les regles precises i específiques que regiran en cada un dels pro-
cessos de negociació. Les regles poden diferir en cada ronda, però sempre
respectaran els principis següents:

1) El principi de la concessió aranzelària. Independentment del sis-
tema elegit per negociar les reduccions aranzelàries, ja sigui producte per
producte o reduccions lineals, aquestes es faran sobre la base de concessions
mútues. Les reduccions aranzelàries tenen lloc mitjançant un procés de
negociació en què les parts contractants ofereixen disminuir els seus aranzels
a canvi d’obtenir reduccions en els aranzels per a les seves exportacions. L’a-
bast de les concessions depèn dels interessos dels negociadors i del fet que
aquests considerin que les ofertes són equilibrades (vegeu més endavant el
principi de reciprocitat).

Aquest sistema planteja un problema a l’hora d’aplicar-lo que proce-
deix dels diferents nivells aranzelaris que hi ha entre els països negociadors;
els països amb aranzels baixos estan en seriós desavantatge per negociar,
perquè la seva capacitat per oferir concessions equivalents és molt menor
que la d’altres països amb aranzels superiors.(1) Aquest problema ha estat
abordat en les successives negociacions aranzelàries, en les quals s’ha inten-
tat trobar fórmules que permetessin valorar de forma diferent les conces-

(1) Un país amb un aranzel del 30% pot proposar reduir-lo en un 20% per obtenir concessions d’un altre país interes-
sat en la reducció d’aquest aranzel, però si aquest últim, al seu torn, tingués un aranzel del 5% i oferís una reducció
del 20%, com que el seu aranzel ja és molt baix, difícilment hi haurà països que estiguin disposats a oferir-li alguna
cosa a canvi d’aquesta oferta, perquè la rebaixa (20% sobre el 5%) no comportarà un augment potencial de les seves
exportacions. Aquest principi, doncs, els perjudica.
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sions entre països amb aranzels molt distants. En relació amb això, el GATT
estableix que «la consolidació de drets poc elevats o nuls serà reconeguda
en principi com una concessió de valor equivalent a una reducció de valors
elevats» (article XXVIII bis). A pesar, doncs, que aquesta problemàtica està
regulada per equilibrar les posicions negociadores, a la pràctica, els països
amb aranzels més baixos han continuat tenint dificultats en la consecució de
concessions, sobretot a les Rondes on es va aplicar el sistema producte per
producte.

2) El principi de primer subministrador. Les negociacions tenen
lloc sobre la base d’ofertes i peticions per part dels països. Les peticions i les
ofertes corresponents es fan bilateralment; el país sol·licitant es dirigeix al
país membre amb un mercat que té un interès real o potencial per al seu sec-
tor exportador. Tenint en compte la varietat de països, de productes i d’inte-
ressos i la complexitat que es podria derivar del sistema, el GATT va establir
un principi destinat a regular i ordenar les negociacions: només es podrà
sol·licitar l’obertura de negociacions sobre un determinat producte si el país
sol·licitant és el principal subministrador. A pesar d’aquest principi, qualse-
vol país pot sol·licitar entrar en negociacions amb un altre país per a un pro-
ducte que li interessi, però aquest últim es pot negar invocant aquest principi. 

La seva lògica rau en el fet que el país al qual se sol·licita la negocia-
ció estarà més interessat a entaular negociacions amb el seu proveïdor més
important, ja que amb això aconseguirà unes concessions més grans que no
pas si negocia amb un país que té una participació menor dins de la seva
estructura de comerç. L’interès dels dos països per arribar a un acord perme-
trà que les concessions siguin més equilibrades que en altres circumstàncies,
i d’aquesta manera afavorirà els acords. El problema que provoca aquest
principi i que no resol és el dels «free riders» o avantatgistes, que es benefi-
cien de les reduccions aranzelàries pactades bilateralment per la clàusula de
NMA sense oferir res a canvi. Per evitar-ho, les concessions oferides no es
tanquen totalment fins a aconseguir que els països que obtenen avantatges
ofereixin, al seu torn, concessions, sota l’amenaça de reduir o de retirar les
ofertes realitzades.

3) El principi de la reciprocitat. Les concessions aranzelàries pacta-
des entre les parts contractants han de ser substancialment equivalents, és a
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dir, recíproques. Per aconseguir aquesta equivalència en les diferents ofertes
aranzelàries es procedeix a valorar les respectives concessions amb un com-
plex sistema de càlcul del valor, sistema que no ha tingut objectivitat a falta
de procediments que permetin un càlcul precís.(2) Les equivalències han
estat, per tant, fruit de càlculs, però també, en gran mesura, de la capacitat
negociadora dels països o dels interessos que, finalment, les han determinat.
És evident que la diferència entre països grans i països petits i/o amb nivells
de desenvolupament econòmic diferents és un factor que ha influït i continua
influint en l’aplicació de la reciprocitat.

4) El principi de consolidació. Els aranzels negociats es consoliden
en unes llistes (Annex 1 A) i formen part de les obligacions dels països del
GATT. Hi ha una llista per a cada país membre on es detalla la partida aranze-
lària consolidada i l’aranzel compromès.(3) En l’Acord GATT original, aquests
compromisos només eren per tres anys que, una vegada transcorreguts, podien
ser objecte d’una renegociació o de retirada. Aquest sistema va ser modificat
l’any 1955; des d’aleshores, totes les concessions es consoliden «sine die»,
tret que es modifiquin a través d’algun dels mecanismes previstos en l’Acord. 

Encara que les modificacions de les llistes de concessions consolida-
des solen tenir lloc després de les negociacions aranzelàries de cada ronda,
el GATT preveu en quines altres circumstàncies poden ser modificades:

– Cada tres anys, en record del període que inicialment es va establir
per a les consolidacions, un país les podrà modificar prèvia consulta i sem-
pre que compensi adequadament els països perjudicats.

– En les circumstàncies previstes per als països en desenvolupament.
Aquests països poden modificar les seves concessions si al·leguen problemes
en la seva aplicació que perjudiquin la consecució dels objectius de desenvo-
lupament econòmic.

(2) L’equivalència de valor se solia i se sol calcular a partir de les reduccions aranzelàries i dels volums de comerç
afectats. Aquest sistema no introdueix l’efecte que  té la reducció de l’aranzel sobre els fluxos futurs de comerç que sí
que permetria calcular de forma més real l’equivalència en les concessions. No obstant això, aquest enfocament
requeriria la consideració de les elasticitats de la demanda del producte en relació amb els preus, i aquestes últimes
són molt difícils de conèixer amb exactitud. 
(3) L’aranzel pot ser «ad valorem», un percentatge sobre el valor de la mercaderia, o específic, un percentatge per uni-
tat física.
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– Quan s’aconsegueix una excepció general a l’aplicació de l’Acord
o quan es recorre a alguna de les clàusules d’escapament, com l’aplicació de
salvaguardes.

5) El principi de tracte més favorable als països en desenvolupa-
ment. Aquest principi no va ser contemplat al començament i va ser intro-
duït al cap dels anys. La primera vegada que es va introduir va ser a les
negociacions de la Ronda Kennedy, on clarament es va estipular que no s’ha-
via d’esperar reciprocitat per part dels països en desenvolupament en el curs
de les negociacions. Posteriorment, aquest principi s’ha incorporat a totes les
altres negociacions multilaterals i avui dia constitueix un dels principis
bàsics de l’OMC. 

Un cop descrits els principis que regulen les negociacions aranzelà-
ries, passarem a descriure els sistemes o les regles utilitzats per al desarma-
ment aranzelari.

A les cinc primeres Rondes de Negociacions comercials, el sistema
utilitzat ha estat el denominat «producte per producte». Aquest sistema va
ser modificat a la Ronda Kennedy, on es va utilitzar el sistema de reduccions
lineals. El sistema producte per producte (juntament amb el de principal sub-
ministrador) va ser molt útil en les primeres negociacions, però presentava
problemes importants, alguns dels quals ja hem mencionat, com és el de fal-
ta d’equivalència entre concessions quan els països que negociaven partien
de nivells aranzelaris molt diferents. Així mateix, un altre problema en la
seva aplicació era la gran quantitat de partides aranzelàries existents que feia
que les negociacions fossin excessivament laborioses i complexes. No obs-
tant això, per procedir al canvi d’aquest sistema calia que Estats Units modi-
fiqués la llei de comerç que impedia la utilització del sistema lineal. Els
escassos resultats de la Ronda Dillon van ser l’esperó perquè Estats Units
optés per un canvi de la seva legislació i es modifiqués el sistema aplicat a
les negociacions multilaterals.

El sistema lineal consisteix a pactar un determinat percentatge de re-
ducció aranzelària, per exemple del 30%, que ha de ser aplicat a tots els pro-
ductes (sistema uniforme). Per evitar els problemes amb els productes sensi-
bles, el sistema lineal pur s’altera per pactar percentatges de reducció
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diferents i per categories de productes (sistema lineal per categoria de pro-
ductes). Aquest sistema permet aconseguir unes reduccions més substancials
dels aranzels, com es va demostrar aplicant-lo a la creació de la unió duanera
de la Comunitat Europea. Així, a la Ronda Kennedy es va introduir per pri-
mera vegada el sistema lineal; el sistema aplicat va ser el lineal uniforme,
però diferenciant per països segons el grau de desenvolupament o el tipus
d’economia, planificada o no. També es van negociar les excepcions a la re-
gla general en aquells productes d’interès per a determinats països.

A la Ronda de Tòquio també es va aplicar un sistema lineal, però
amb una fórmula, coneguda amb la denominació de fórmula suïssa, que
equilibrava l’efecte que tenia la reducció pactada sobre els aranzels baixos.
Així mateix, es van negociar a part els productes sensibles i els productes
agraris. 

Finalment, a la Ronda d’Uruguai no es va preestablir cap mètode;
l’objectiu es va limitar a aconseguir una reducció aranzelària similar a l’a-
conseguida a la Ronda anterior: un 33%. De fet, les consecucions van ser
sensiblement superiors, com analitzarem seguidament. 

A la taula 5.1 hem resumit els resultats de les negociacions aranzelà-
ries de les primeres vuit Rondes del GATT i el nombre de països que van
participar en cada una d’elles.

Les xifres que s’exposen en aquesta taula constaten la progressiva
ampliació del comerç que ha estat objecte de reduccions aranzelàries a con-
seqüència de l’increment del nombre de països participants i, també, de
l’ampliació de la cobertura del comerç negociat. Fins a mitjan anys setanta,
els acords aranzelaris es feien entre uns quants països, la majoria d’ells des-
envolupats i amb una participació important en el comerç internacional. No
serà fins a finals dels anys setanta i, sobretot, en la dècada dels vuitanta,
quan l’Acord GATT comença a adoptar una dimensió més universal.

L’actual nivell dels aranzels dels productes industrials és el resultat
obtingut a la Ronda d’Uruguai i que es resumeix a la taula 5.2. El període
estipulat per aplicar les reduccions pactades va ser de cinc anys, a raó d’un
20% anual a partir de l’entrada en vigor de l’OMC. El còmput es va iniciar el
gener de 1995 i es va acabar el gener del 2000; el procés de reducció d’aran-
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Taula 5.1

RESULTATS OBTINGUTS A LES RONDES DEL GATT

Reduccions
Volum de

Països
Rondes

aranzelàries
comerç afectat

participants
(milions de dòlars)

Ginebra, 1947 45.000 concessions 10.000 23

Annecy, 1949 5.000 concessions n.d. 33

Torquay, 1950 8.700 concessions n.d. 34

Ginebra, 1956 2.500 22

Dillon, 1960-61 4.900 45

Kennedy, 1964-67 35% productes industrials 40.000 48
20% productes agrícoles

Tòquio, 1973-79 39% productes industrials 300.000 99

Uruguai, 1986-94 40% productes industrials 3.700.000 120
36% productes agrícoles

Nota: n.d. = no disponible.
Font: OMC.

zels, doncs, ja s’ha acabat. Com podem observar, l’aranzel mitjà per als pro-
ductes industrials dels països desenvolupats s’ha situat en el 3,8%, amb una
reducció del 40%. Com que es tracta d’un aranzel mitjà, aquest percentatge és
superior en alguns productes però, en canvi, s’ha aconseguit l’eliminació dels
aranzels (aranzels zero) en diversos sectors, com el farmacèutic, el d’equipa-

Taula 5.2

ACORDS ARANZELARIS DE LA RONDA D’URUGUAI

% reducció % drets % lliures de
aranzelària consolidats drets

Abans de Després Reduc- Abans de Després Abans de Després
la RU de la RU ció % la RU de la RU la RU de la RU

Productes industrials

Països desenvolupats 6,8 3,8 40 94 99 20 44

Països en desenvolupament 15,3 12,3 20 15 58 52 49

Països en transició 8,6 6,0 30 74 96 13 16

Productes agrícoles

Països desenvolupats 58 100

Països en desenvolupament 17 100

Països en transició 57 100

Nota: RU = Ronda d’Uruguai.
Font: Banc Mundial.
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ments mèdics, l’electrònica, el paper i l’acer, que representen un 44% del co-
merç d’aquests països. En els països en desenvolupament i en les economies
en transició, el percentatge de reducció dels aranzels ha estat menor, un 20% i
un 30%, respectivament. La reducció aranzelària dels productes agrícoles ha
seguit un procés molt particular, procés que analitzem al capítol VII.

A més de les substancials reduccions dels aranzels, una de les conse-
cucions més importants en el capítol aranzelari d’aquesta Ronda ha estat el
gran augment de les consolidacions aranzelàries, sobretot, per part dels paï-
sos en desenvolupament i dels països en transició. Recordem que la consoli-
dació significa que el país s’obliga a no incrementar els aranzels comprome-
sos, tret de les situacions que ja han estat puntualitzades. En aquest sentit,
s’ha passat d’una consolidació molt baixa, de només un 15%, a un 58% del
total de les partides aranzelàries (74% al 96% en les economies en transició).
Això és el senyal evident d’un compromís més gran d’aquests països amb

Taula 5.3

REDUCCIONS TARIFÀRIES DELS PAÏSOS DESENVOLUPATS 
PER PRINCIPALS GRUPS DE PRODUCTES INDUSTRIALS

Valor importacions
(Milers de milions de $)

Totes procedències P.V.D.

Total productes industrials 736,9 169,7

Peix i derivats 18,5 10,6

Fustes, papers i derivats 40,6 11,5

Tèxtils i roba 66,4 33,2

Pells, cautxú, calçat 31,7 12,2

Metalls 69,4 24,4

Productes químics i fotogràfics 61,0 8,2

Equips transport 96,3 7,6

Maquinària no elèctrica 118,1 9,8

Maquinària elèctrica 86,0 19,2

Productes minerals i pedres precioses 73,0 22,2

Altres manufactures 76,1 10,9

Productes tropicals transformats 32,8 14,4

Productes basats en recursos naturals 80,2 33,4

Nota: Exclosos els derivats del petroli. P.V.D. = Països en vies de desenvolupament.
Font: Blackhurst (1997).
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les obligacions del GATT i de la seva voluntat per disminuir la protecció
exterior de les seves economies.

Encara que l’aranzel mitjà dels països desenvolupats s’ha situat en el
3,8%, aquestes xifres agregades amaguen l’existència de sectors encara molt
protegits en els països desenvolupats i, també, de consolidacions amb aran-
zels molt elevats en els països en desenvolupament. En el primer cas, un tre-
ball publicat per l’FMI (1997) ens permet analitzar amb més detall els aran-
zels finals que s’apliquen per sectors en els països desenvolupats i que
reproduïm a la taula 5.3. En aquesta taula podem comprovar que els aranzels
que s’apliquen al sector pesquer, tèxtil, pells i calçat i equips de transport
són els que estan per sobre de la mitjana i, a més, que el percentatge de
reducció aplicat és bastant inferior a la mitjana del 40%. Per tant, es conti-
nuen protegint els sectors sensibles, la qual cosa afecta negativament les
exportacions dels països en desenvolupament. En aquest treball, també s’ha

Mitjana tarifa (%) ponderada per:

Importacions totes procedències Importacions P.V.D.

Pre-Uruguai Post-Uruguai % Reducció Pre-Uruguai Post-Uruguai % Reducció

6,3 3,8 40 6,8 4,3 37

6,1 4,5 26 6,6 4,8 27

3,5 1,1 69 4,6 1,7 63

15,5 12,1 22 14,6 11,3 23

8,9 7,3 18 8,1 6,6 19

3,7 1,4 62 2,7 0,9 67

6,7 3,7 45 7,2 3,8 47

7,5 5,8 23 3,8 3,1 18

4,8 1,9 60 4,7 1,6 66

6,6 3,5 47 6,3 3,3 48

2,3 1,1 52 2,6 0,8 69

5,5 2,4 56 6,5 3,1 52

4,2 2,0 52 4,2 1,9 55

3,2 2,1 34 4,0 2,7 33
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tornat a calcular la reducció aranzelària per origen de les importacions amb
el resultat següent: els països en desenvolupament, exclosos els menys avan-
çats, han aconseguit una reducció del 37%, tres punts menys que la mitjana
del 40%. Els països menys avançats només han obtingut una reducció del
27% en els aranzels aplicats als seus productes; aquest percentatge és real-
ment baix i està molt influenciat per la menor reducció aranzelària en els
sectors tèxtil, de pesca i de productes derivats, sectors importants per a les
seves exportacions.

Els països en desenvolupament mantenen aranzels més elevats i, tam-
bé, han consolidat en una menor proporció. A la taula 5.4, del mateix treball,
es detalla la mitjana d’aranzels aplicada a productes industrials i els graus de
consolidació d’un grup variat de països en desenvolupament. Com podem
observar, els aranzels consolidats per a gairebé la totalitat dels països analit-
zats, són considerablement elevats. Els aranzels aplicats solen ser inferiors,
però els països en desenvolupament prefereixen consolidar aranzels supe-
riors, ja que, en cas necessari, hi poden recórrer sense incomplir el seu com-
promís aranzelari. Per això, alguns països com Tunísia van augmentar els
aranzels després de la Ronda d’Uruguai, perquè el càlcul anterior a la Ronda
s’havia fet sobre aranzels aplicats que no estaven consolidats.

En resum, les barreres aranzelàries han disminuït per a la majoria de
productes manufacturats importats pels països desenvolupats fins a uns
mínims irrellevants i en molts productes s’opera amb aranzels zero. En
aquest sentit podem afirmar que un dels principals objectius del GATT s’ha
acomplert àmpliament. No obstant això, el problema per a aquests països
radica en la protecció als productes sensibles i en les barreres no aranzelàries
que continuen utilitzant per protegir aquells sectors que tenen problemes
amb els seus competidors estrangers, com comprovarem al capítol VI.

Per als països en desenvolupament la situació és diferent. De fet, gai-
rebé s’acaben d’integrar a les normes del GATT-OMC i acaben de començar
a comprometre els seus aranzels, però encara a uns índexs molt elevats, fet
que els permetrà, si ho consideren necessari, elevar els aranzels fins als
índexs consolidats. Per tant, el seu compromís de disminució de la protecció
d’aquests països és encara modest i prudent. D’altra banda, les demandes
d’un accés més gran als mercats dels països desenvolupats no han acabat, ja
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que, com hem pogut comprovar, els seus productes encara tenen barreres
aranzelàries superiors a la mitjana.

La voluntat de continuar reduint els aranzels s’ha reforçat en l’OMC.
Per primera vegada s’ha dut a terme una reducció aranzelària de caràcter
sectorial al marge d’una ronda de negociacions multilaterals. Al final de la

Taula 5.4

CONSOLIDACIONS I DRETS ARANZELARIS APLICATS PER PAÏSOS
EN DESENVOLUPAMENT ALS PRODUCTES INDUSTRIALS

Drets consolidats (%) Aranzels mitjans aplicats (%)

Països Abans de Després de Abans de Després de
la RU la RU la RU la RU

Argentina 21 100 38,2 30,9

Brasil 23 100 40,6 27,0

Colòmbia 3 100 44,3 35,1

Corea 24 89 18,0 8,3

Costa Rica 100 100 54,9 44,1

El Salvador 100 100 34,5 30,6

Filipines 9 67 23,9 22,2

Hong Kong 1 23 – –

Índia 12 68 71,4 32,4

Indonèsia 30 92 20,4 36,9

Jamaica – 100 16,5 50,0

Malàisia 2 79 10,2 9,1

Mèxic 100 100 46,1 33,7

Perú 20 100 34,8 29,4

Romania 10 100 11,7 33,9

Senegal 40 41 13,7 13,8

Singapur – 73 12,4 5,1

Sri Lanka 7 11 28,6 28,1

Tailàndia 12 70 37,3 28,0

Tunísia – 68 28,3 34,1

Turquia 38 39 25,1 22,3

Uruguai 11 100 20,9 30,9

Veneçuela 100 100 50,0 30,9

Xile 100 100 34,9 24,9

Zimbabwe 11 13 4,8 4,6

Nota: RU = Ronda d’Uruguai.
Font: Blackhurst, R. (1997).
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primera Reunió Ministerial de l’OMC, el desembre de 1996, es va acordar
negociar la reducció d’aranzels i d’altres impostos que gravaven els Produc-
tes de la Tecnologia de la Informació, que inclouen: ordinadors, equips de
telecomunicacions, semiconductors, equips per a la producció de semicon-
ductors, programari i instruments científics. El març de 1997 es va arribar a
una participació en aquest acord de 47 països, que representen el 93% del
comerç mundial d’aquests productes, i es va acordar eliminar els aranzels al
llarg de quatre anys, a raó d’un 25% anual entre 1997 i l’any 2000.

Una vegada hem analitzat les reduccions aranzelàries aconseguides,
procedirem a analitzar les regles que regulen la tramitació de les mercaderies
a la frontera.

La valoració de duanes

Els sistemes utilitzats pels diferents països per determinar el valor de
les mercaderies importades en el moment del despatx de la mercaderia en la
duana tenen una gran importància, perquè determinen el valor sobre el qual
s’aplicarà l’aranzel. El resultat afecta tant la quantitat recaptada en concepte
d’aranzels com el preu d’entrada de la mercaderia en el país de destinació.
La documentació requerida i els temps utilitzats a les duanes també poden
ser elements que dificultin o encareixin el comerç internacional. En aquest
sentit, la seva possible utilització com a mesura proteccionista no aranzelària
és evident. 

Per això, sempre s’ha considerat important harmonitzar o consensuar
el sistema de determinació del valor en la duana en interès de totes les parts
implicades: l’exportador i l’importador. Encara que hi va haver intents ante-
riors a la Segona Guerra mundial per aconseguir un acord en aquest àmbit,(4)

aquest acord no es va concretar fins la redacció de la Carta de l’Havana. 

Lògicament, l’Acord GATT va reproduir gairebé tot el contingut de la
Carta en els seus articles del VII al X, en els quals s’establia un conjunt de
normes destinades a limitar el poder dels països membres per fixar arbitrària-

(4) La primera convenció internacional sobre duanes es remunta a l’any 1890. El 1923 es va aconseguir, sota els aus-
picis de la Societat de Nacions, un conveni sobre les formalitats duaneres que no va entrar en vigor, però que va servir
de base per a les negociacions de la Carta de l’Havana.
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ment el valor de duana, però donava llibertat a les parts per establir les seves
pròpies normes sempre que aquestes es referissin al denominat «valor real»
de la mercaderia. Aquest «valor real» es definia com el preu acordat entre el
comprador i el venedor que s’ajustés a una operació de venda efectuada en el
curs d’operacions comercials normals i en condicions de lliure competència. 

Un dels problemes que el sistema de valoració de duana havia d’a-
frontar era, precisament, que es garantís l’aplicació d’aquest valor real quan
hi hagués una relació entre comprador i venedor, per exemple entre empresa
matriu i filial. El sistema utilitzat diferia entre països. Així, els nord-ameri-
cans utilitzaven el sistema positiu fonamentat en el preu al qual es ven una
mercaderia similar quan no hi ha vincles entre les parts. Els països europeus
utilitzaven un enfocament teòric (requeria un càlcul específic) fonamentat en
el preu al qual es vendria si no hi hagués aquesta relació. Per evitar aquestes
diferències, que donaven lloc a valors diferents segons el sistema utilitzat, es
va elaborar un Conveni sobre Valor de les Mercaderies a les Duanes, nego-
ciat en el Consell de Cooperació Duanera de Brussel·les el novembre de
1950 (conegut com la Definició de Valor de Brussel·les). Progressivament,
aquest Conveni va ser subscrit pels països membres del GATT, però van que-
dar-ne al marge països tan importants com Estats Units,(5) Canadà, Nova
Zelanda, Austràlia i República de Sud-àfrica.

No seria fins a la Ronda de Tòquio que s’aconseguiria acordar un
règim comú sobre la valoració de duana que és el que ara regeix. No obstant
això, en aquell moment, i com en tots els codis negociats a Tòquio, es res-
pectava la llibertat dels països membres del GATT a adherir-s’hi o no. La
definició de valor de duana establert al Codi de Tòquio va ser la següent:

Valor de Transacció. El preu efectivament pagat o per pagar per les
mercaderies importades, quan aquestes es venen per a la seva exportació al
país d’importació, amb determinats ajustaments. Aquests ajustaments es
faran si determinats elements són assumits pel comprador i no facturats
(embalatges, comissions de venda, etc.). Aquest valor de transacció serà el
que s’apliqui, sempre que es donin les següents circumstàncies:

(5) Aquest país utilitzava normalment el valor de la factura. En els casos en què aquest valor no fos aplicable, hi havia
nou sistemes de valoració. El més polèmic de tots era l’aplicació del preu de venda nord-americà, sistema que s’utilit-
zava per a productes químics i farmacèutics. 
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– Que no hi hagi restriccions a la cessió o utilització de la merca-
deria.

– Que no hi hagi una vinculació entre el comprador i el venedor i si
hi és, que no hagi afectat la determinació del valor.

– Que el venedor no es beneficiï de part del producte de la revenda.

Si no es donen aquestes circumstàncies s’haurà de procedir amb
altres sistemes de valoració. Es contemplen fins a cinc sistemes de valoració
addicionals que, en la majoria de casos, s’han d’utilitzar de manera correlati-
va fins a trobar aquell que permeti la determinació de valor:

1) Valor de mercaderies idèntiques, és a dir, iguals, exportades al
mateix país importador aproximadament durant el mateix període. Sempre
es fixarà el de menor preu. 

2) Valor de mercaderies similars, de característiques i composició
semblants i comercialment intercanviables, exportades al mateix país impor-
tador aproximadament durant el mateix període.

3) Procediment sostractiu: el preu de revenda en el mercat del país
importador d’una mercaderia igual o similar.

4) Procediment fonamentat en el cost de producció: amb les dades
subministrades pel fabricant de la mercaderia.

5) Si cap d’aquests procediments permet la determinació de valor,
s’utilitzarà el sistema catalogat d’últim recurs, en què la valoració es fona-
menta en criteris raonables amb les dades disponibles en el país importador.

El Codi crea el Comitè de Valoració de Duana, que informarà de les
notificacions rebudes pels països que subscriguin aquest acord, facilitarà les
consultes i en valorarà el funcionament. 

Aquesta nova normativa va significar un important avenç i per això la
podem catalogar de norma internacional. No obstant això, no va ser subscrita
pels països en desenvolupament (6) a pesar que disposaven de cinc anys per

(6) 75 països en desenvolupament no el van subscriure, i això indica que l’acord no satisfeia les demandes d’aquests
països.
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adaptar la reglamentació interna. Les crítiques es van centrar en la definició
de valor de transacció, perquè impedia que les autoritats duaneres controles-
sin i evitessin que els importadors del país disminuïssin el valor de transacció.
Els aranzels elevats que aplicaven aquests països afavorien que els importa-
dors pactessin imports menors per disminuir el pagament dels corresponents
aranzels. Lògicament, per a aquests països, l’efecte sobre els seus ingressos
fiscals podia ser important i, sobretot, en aquells en els quals la recaptació
aranzelària era una partida significativa del total dels ingressos fiscals.

Aquesta situació va motivar la negociació d’un nou redactat a la Ron-
da d’Uruguai del GATT. Aquest redactat no va variar els continguts fona-
mentals de l’elaborat a Tòquio, només va modificar l’Annex III per flexibi-
litzar l’acord i donar resposta als problemes dels països en desenvolupament.
En concret, es va aconseguir que, quan hi haguessin dubtes sobre el valor de
la transacció, es podria sol·licitar a l’importador que demostrés la seva
autenticitat. Si les proves aportades no fossin suficients s’utilitzarien els
mètodes alternatius al de valor de transacció.(7) També destaquem que, com
tots els altres codis, aquests són de compliment obligat per als països mem-
bres de l’OMC, i els països en desenvolupament disposen d’un període de 5
anys per adaptar-hi les seves legislacions internes, però també preveu que un
país en desenvolupament sol·liciti que se li permeti, per raons motivades,
mantenir-les. 

El codi de valoració de Duanes representa un avenç en l’establiment
de regles internacionals de compliment obligat i, per això, és un instrument
fonamental perquè els operadors econòmics coneguin i tinguin garanties dels
mètodes que s’han d’aplicar per valorar les seves mercaderies en les duanes.

La classificació de mercaderies

Com que els diferents productes que es comercien estan subjectes a
diferents aranzels, és necessari classificar-los tots; aquesta classificació es

(7) Altres aspectes que regula el codi i que afecten els països en desenvolupament és la prohibició d’utilitzar valors
mínims d’importació, tret que hi hagi una sol·licitud del país a l’OMC i que aquesta última l’accepti, i els problemes
relatius amb els distribuïdors únics que disposen d’un poder monopolístic que finalment no ha estat considerat en el
text final.
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denomina nomenclatura aranzelària. La necessitat de disposar d’un llen-
guatge comú és òbvia, tant per identificar la mercaderia del país exportador
i aplicar l’aranzel corresponent com per negociar les reduccions aranzelà-
ries. Així mateix, els canvis en les classificacions poden danyar les conces-
sions anteriors i ser necessari negociar compensacions per als països afec-
tats.

Tot i que és obvi, el procés d’elaboració d’una nomenclatura harmo-
nitzada ha estat llarg. Per exemple, mentre Estats Units tenia una nomencla-
tura pròpia, la Comunitat Europea i Japó utilitzaven la Nomenclatura Tarifà-
ria de Brussel·les (NTB). Finalment, els anys vuitanta es va negociar el
Sistema Harmonitzat de Designació i Codificació de Mercaderies, aprovat el
1984 i que va entrar en vigor el 1987.

Les llicències d’importació

Una de les pràctiques utilitzades pels països per administrar els flu-
xos de comerç exterior són les denominades llicències. Aquestes llicències
són autoritzacions concedides per l’administració pública competent per fer
determinades importacions. L’origen d’aquestes pràctiques es remunta a les
èpoques en què en la majoria de països s’aplicaven normes molt estrictes de
control del comerç exterior, fonamentades en la necessitat d’administrar un
volum de reserves internacionals escasses, o bé per intervenir en els fluxos
de comerç internacional amb intencions proteccionistes.

Encara que la liberalització progressiva dels corrents comercials ha
suprimit la utilització de la llicència com un requisit per poder importar
determinats béns, aquesta pràctica s’ha mantingut amb diverses finalitats. El
principal motiu per utilitzar-la és el d’administrar el comerç subjecte a res-
triccions quantitatives, que sol materialitzar-se amb l’establiment de contin-
gents; a pesar que les restriccions quantitatives estan formalment prohibides
en l’acord GATT, les excepcions contemplades en l’Acord o introduïdes pos-
teriorment(8) requereixen la utilització d’aquest sistema per administrar-les.

(8) Una excepció original que permet imposar restriccions quantitatives és per problemes en la balança de pagaments.
Una excepció introduïda amb posterioritat és l’Acord Multifibres.
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Un segon motiu de l’ús del sistema de llicències a la importació és el del
control estadístic. Molts països en desenvolupament utilitzen aquest sistema
com a font per conèixer els seus fluxos de comerç exterior.

El problema que presenta aquesta pràctica és la utilització com a for-
ma de protecció (retards en l’emissió de les llicències) o de manera discrimi-
natòria i poc transparent (adjudicació del contingent discriminant a certs pro-
veïdors) i, per això, contravenen la filosofia del GATT. En les disposicions
del GATT sobre formalitats duaneres (article VIII), no hi havia cap referència
explícita a les llicències d’importació. Només s’estipulava l’obligació general
de minimitzar la complexitat de les formalitats i de disminuir i simplificar la
documentació exigida en les operacions d’exportació i importació.

Quan es van abordar, a la Ronda de negociacions de Tòquio, els obs-
tacles al comerç no aranzelaris, les llicències d’importació van ser objecte
d’un acord específic conegut amb el nom de Codi de Llicències d’Importa-
ció, formalment denominat l’Acord sobre Procediments per al Tràmit de les
Llicències d’Importació. A la Ronda d’Uruguai es van introduir només algu-
nes modificacions menors.

Com el seu nom indica, l’objectiu d’aquesta regulació era el d’im-
plantar unes normes clares sobre els procediments establerts per a la tramita-
ció de les llicències amb l’objectiu que no contravinguessin la normativa del
GATT, que no creessin obstacles innecessaris al comerç internacional i que
garantissin uns procediments transparents i no discriminatoris.

Es distingeix entre llicències automàtiques i no automàtiques. Per a
les primeres es requereix la notificació dels requisits exigits, la simplicitat
dels formularis i s’estableix un termini mínim per a la presentació de les
sol·licituds de vint-i-un dies. La resolució serà automàtica i no podrà superar
els deu dies com a màxim.

Per a les segones, la notificació dels requisits ha d’incloure el volum
i el valor total dels contingents i les dates d’obertura i de tancament. El ter-
mini per a la presentació de sol·licituds també s’estipula en 21 dies i el de
resolució entre 30 i 60 dies. L’adjudicació del contingent s’ha de fer sense
discriminacions entre els possibles destinataris, però tant permet que hi hagi
un repartiment previ com no. També s’anima els països a tenir una especial
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consideració amb els països en desenvolupament en l’adjudicació dels con-
tingents.

Es crea el Comitè de Llicències d’Importació, que vetllarà pel bon
funcionament i per l’aplicació de l’acord. A ell se li notificaran els procedi-
ments utilitzats i també qualsevol modificació posterior (transparència).
Qualsevol consulta o diferència es farà d’acord amb la normativa sobre
Solució de Diferències.

Les modificacions que es van introduir a la Ronda d’Uruguai ja han
estat incloses en l’explicació de les característiques generals d’aquest acord.
En concret es van precisar terminis tant per a la presentació de les sol·lici-
tuds (21 dies) com per a la resolució de les llicències no automàtiques (30-
60 dies), inexistents en la redacció anterior.

Aquest acord pretén establir una normativa clara i transparent sobre
unes pràctiques comercials que han estat indegudament utilitzades i propor-
cionar garanties a les parts que aquests procediments es facin sense discrimi-
nació o de forma proteccionista.

Les normes d’origen

L’origen de les mercaderies és un requisit fonamental i determinant
en l’aplicació de tota la normativa de l’Acord GATT. Només cal que ens
referim als aranzels consolidats que s’apliquen sense discriminació a les
mercaderies originàries dels territoris dels països membres que formen part
de l’Acord. La distinció de l’origen és bàsica per determinar si se li aplica o
no la normativa del GATT relativa al tracte aranzelari. També són necessà-
ries en els acords d’integració econòmica per aplicar o no aplicar aranzels a
les mercaderies importades. A més dels aranzels, totes aquelles regulacions
del GATT que afecten el comerç de les mercaderies, com l’administració de
restriccions quantitatives, l’aplicació de drets antidumping, drets compensa-
toris o salvaguardes, també requereixen la prova d’origen.

El GATT va regular la norma d’origen en el seu article VIII perquè es
considerava una formalitat duanera. En no prosperar cap definició estàndard
per determinar l’origen de les mercaderies, es va establir que s’aplicarien les
normes estipulades en cada país membre.
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Els intents del GATT per consensuar tant la definició d’origen com
de les proves o certificacions van tenir lloc des de principis dels anys cin-
quanta, però només es va aconseguir que progressés una recomanació sobre
la certificació d’origen l’any 1956, amb la finalitat d’evitar demores en el
control i expedició. 

Els treballs específics per harmonitzar aquesta qüestió van tenir lloc
en el si del Consell de Cooperació Duanera de Brussel·les. El 1973 es va fir-
mar la Convenció Internacional per a la simplificació i l’harmonització de
regles i de procediments duaners (Convenció de Kyoto) i que conté tres
annexos relatius a les normes d’origen. Els països podien subscriure voluntà-
riament el Conveni, o part d’ell, totalment o amb reserves.(9) L’aplicació de
les normes tenia caràcter voluntari i no generalitzat, motiu pel qual van con-
tinuar les diferències de contingut entre els països. 

La necessitat d’aquesta harmonització està justificada perquè, de fet,
els diferents criteris poden discriminar, com després podrem comprovar, i,
com a formalitat duanera, poden afegir obstacles innecessaris al comerç
(retards, excessives proves, etc.). A més, aquesta necessitat és creixent si
tenim en compte la composició actual del comerç internacional caracteritzat
per un pes cada vegada més gran de l’anomenat comerç intraindustrial, que
dificulta la comprovació de l’origen de la mercaderia.

El criteri general que se sol utilitzar per determinar l’origen quan el
producte no ha estat totalment elaborat en un país és el de transformació
substancial: la mercaderia és originària del país on ha tingut lloc aquesta
transformació. Aquesta transformació es pot mesurar amb diferents mètodes,
bàsicament, tres:

1) Canvi de partida aranzelària del producte en la nomenclatura aran-
zelària que s’apliqui.

2) Llista d’operacions de fabricació o elaboració que es consideren
suficients per determinar l’origen.

3) Un percentatge «ad valorem» que determina la transformació, ja
sigui dels materials utilitzats o del valor afegit. Normalment s’utilitza el cri-

(9) La CE va adoptar la Convenció l’any 1977 i Estats Units el 1983, amb l’excepció de les regles d’origen.
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teri de valor afegit per determinar-lo, per exemple, s’exigeix que un 60% del
valor s’hagi generat en el país per considerar que un producte determinat és
originari d’aquell país.

Aquesta diferent metodologia pot dificultar la determinació de l’ori-
gen i, per tant, l’aplicació de la normativa GATT. Al seu torn, unes normes
d’origen més restrictives que unes altres poden dificultar el comerç i actuar
com a mesures de protecció.

Fins a la Ronda d’Uruguai del GATT no s’havia avançat en l’establi-
ment d’unes normes comunes i, per aquesta raó, va ser un dels temes que,
dins del grup de mesures no aranzelàries, es va introduir en la negociació.
L’acord aconseguit va ser parcial. Només es va elaborar un conjunt de nor-
mes i de disciplines que s’aplicaran mentre duri la negociació encaminada a
aconseguir unes normes definitives totalment harmonitzades. Tant les nor-
mes harmonitzades que finalment es pactin com les previstes durant el perí-
ode de transició es refereixen únicament a les normes d’origen que s’apli-
quen en les transaccions no preferencials; tots els intercanvis que estan
subjectes a tractes preferencials es regiran bé per les regles pactades, bé per
les que estableixi el país que concedeix el tracte preferent.(10)

En l’acord aconseguit en aquesta Ronda es van definir les normes
d’origen com les lleis, reglaments i decisions administratives que un país
membre aplica de forma general per determinar el país origen dels productes
en les relacions comercials no preferencials. Aquestes normes s’apliquen en
diversos articles del GATT del 94: nació més afavorida, tracte nacional, trac-
tament aranzelari, restriccions quantitatives, mesures de defensa comercial,
salvaguardes i marques d’origen. 

Es van establir les disciplines que havien de regir l’aplicació de les
normes d’origen durant el període transitori: han de ser transparents, no han
de crear distorsions o obstacles al comerç internacional, s’han d’administrar
de manera coherent, uniforme, imparcial i de manera raonable, no s’han d’a-

(10) Els acords preferencials inclouen: els acords d’integració que estan eximits de les regles de l’OMC, principal-
ment les àrees de lliure comerç i el Sistema de Preferències Generalitzat. En aquest últim sistema, com que les prefe-
rències són concedides unilateralment (no es pacten), els països que les concedeixen establiran la normativa que con-
siderin adequada, encara que l’acord recull, al seu Annex 2, les recomanacions que haurien de seguir els països en
l’establiment d’aquestes normes (vegeu capítol XI).
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plicar de forma discriminatòria i s’han de fonamentar en un criteri positiu
(que és el que confereix o no origen). Obliga també a la notificació de totes
les normes que s’apliquin juntament amb els procediments judicials, admi-
nistratius o arbitrals disponibles. Qualsevol modificació no s’aplicarà de for-
ma retroactiva i es respectarà la confidencialitat de la informació.

Es va crear un Comitè de Normes d’Origen per examinar el funcio-
nament de l’acord i un Comitè Tècnic, sota els auspicis del Consell de Coo-
peració Duanera, que farà el treball tècnic encaminat a l’harmonització pre-
vista. Qualsevol consulta o diferència que pugui sorgir sobre aquest acord es
resoldrà d’acord amb la Solució de Diferències.

Per a l’harmonització de les normes es va establir un programa de
treball que desenvoluparà el Comitè de Normes i el Comitè Tècnic sota les
següents directrius:

1) Elaboració de definicions harmonitzades que permetin determinar
si un producte ha estat obtingut totalment en un país i quines operacions o
processos mínims no es considera que confereixen origen.

2) Per determinar la transformació substancial, l’estipulació dels pro-
ductes o sector de productes en els quals el canvi en la partida o subpartida
aranzelària del sistema harmonitzat confereix origen.

3) Quan el criteri de transformació substancial anterior no es pugui
aplicar, s’utilitzaran de manera complementària o exclusiva altres elements,
entre ells percentatges «ad valorem» i/o operacions de fabricació o d’elabo-
ració.

El període transitori establert va ser de tres anys i s’acabava el juliol
de 1998. Però les dificultats tècniques del treball i el nombre de partides
aranzelàries que s’havien d’analitzar van requerir l’ajornament en dues oca-
sions, el juliol de 1998 i el novembre de 1999. El nou calendari s’ha esta-
blert per a finals de l’any 2000. Com a indicador de la complexitat d’aquest
procés d’harmonització, el juliol de 1999, el nombre de normes harmonitza-
des aprovades pel Comitè Tècnic sobre productes específics va arribar la
xifra de 1.750.
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En l’Annex II es fa referència a les normes d’origen que s’apliquen
en els acords preferencials(11) i es recomana que s’apliquin els principis que
s’han detallat per a les disciplines de les normes per al comerç no preferen-
cial. S’obliga, també, a notificar tota la normativa en vigor sobre aquests
acords i a detallar-los a la Secretaria de l’OMC perquè procedeixi a la seva
divulgació.

Les futures normes d’origen harmonitzades significaran un avenç
més en aquest procés d’eliminació de les distorsions al comerç. No obstant
això, hem de recordar que l’harmonització només afectarà el comerç no pre-
ferencial, i quedarà a voluntat dels països que concedeixen les preferències
acatar els principis i normes internacionalment pactades. El comerç prefe-
rencial és quantitativament molt important, ja que les estimacions disponi-
bles el xifren en un 45% del comerç mundial. 

La inspecció prèvia a l’expedició

Aquest és un dels acords nous de la Ronda d’Uruguai. Es va negociar
dins del grup de barreres no aranzelàries juntament amb les normes d’origen
i la revisió dels Codis pactats a Tòquio.

Es tracta d’una pràctica que utilitzen els països en desenvolupament
per controlar que les importacions que es fan en el seu país siguin correctes i
no corresponguin a pràctiques fraudulentes. Aquesta activitat de control no la
du a terme l’administració del país, sinó que el país la contracta a una empre-
sa especialitzada del sector privat del país exportador. Aquesta empresa s’en-
carrega de verificar els detalls de l’expedició: comprovar que la quantitat, la
qualitat i el preu de les mercaderies que s’han d’importar siguin correctes i
que la classificació duanera de les mercaderies sigui també correcta. Les
pràctiques fraudulentes que s’intenten evitar són diverses: l’evasió de capi-
tals, el pagament de les taxes aranzelàries i el frau comercial. També poden
prestar serveis com la verificació de l’origen de les mercaderies i el compli-
ment de les normes tècniques i de qualitat del país importador.

(11) La regla d’origen que aplica Estats Units al seu Sistema Generalitzat de Preferències estableix que una mercade-
ria és originària si en aquest país el valor afegit és del 35%.
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El motiu pel qual els països en desenvolupament utilitzen aquest
mètode de control és la falta d’infraestructures públiques suficients i tèc-
nicament preparades, i d’aquí ve la necessitat de subcontractar empreses
privades per evitar les pràctiques fraudulentes de les empreses importa-
dores.

Aquestes activitats van presentar diversos problemes en les relacions
comercials. Els països desenvolupats van denunciar que la inspecció prèvia
representava un obstacle per al comerç, perquè generaven retards en la trami-
tació, costos addicionals, problemes en relació amb la confidencialitat de la
informació i alteracions dels preus en benefici de l’importador. Per això, i en
no disposar de cap regulació en l’Acord GATT, es va incloure com a tema
específic de negociació en el capítol de barreres no aranzelàries en l’agenda
de negociacions de la Ronda d’Uruguai. 

L’acord aconseguit en aquesta Ronda reconeix que els principis i les
obligacions del GATT són aplicables a les activitats d’inspecció prèvia a
l’expedició de les empreses contractades pels governs. El seu objectiu és el
d’evitar demores, discriminacions i falta de transparència en el funcionament
de les empreses d’inspecció.

Per això estableix les obligacions dels governs usuaris i les dels paï-
sos exportadors. Per als primers, s’exigeix:

– Vetllar perquè les activitats d’aquestes empreses no contravinguin
el principi de no discriminació i de tracte nacional.

– Vetllar perquè les empreses contractades actuïn amb transparència i
garanteixin la confidencialitat de la informació de la qual disposin.

– Aplicació de directrius específiques per a la verificació de preus.
Les normes que les empreses han de seguir són: el preu s’ajustarà al preu
pactat segons contracte entre comprador i venedor. Si aquest no fos satisfac-
tori, es procediria a aplicar el preu de mercaderies idèntiques o similars en
condicions de venda normals, i es permetran determinats ajustaments desti-
nats a establir aquest preu. També es comprometen a fer la seva feina sense
demores innecessàries.
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Les obligacions dels països exportadors són:

– La no discriminació en l’aplicació de les lleis i dels reglaments
nacionals.

– La notificació de tota la normativa aplicable perquè el país membre
usuari la pugui conèixer ben aviat.

– Obligació de prestació d’assistència tècnica si li és sol·licitada pel
país membre usuari.

Per a aquells casos en què els exportadors presentin queixes sobre el
comportament de les empreses d’expedició, s’ha establert un procediment
d’examen propi i independent de les diferències que es puguin produir. Per
això s’ha creat una Entitat Independent (12) en la qual hi hagi representades les
dues parts (empreses i país exportador) per resoldre els conflictes. El sistema
específic per resoldre els problemes que es presentin no anul·la la possibili-
tat d’acudir a l’Entesa per a la Solució de Diferències.

Amb aquest acord es pretén garantir a totes les parts que aquestes
pràctiques de subcontractació estiguin reconegudes per l’OMC i que se sub-
jectin a les obligacions i a les normes del GATT 94. Els països exportadors
no es poden negar al fet que les activitats d’expedició es facin al seu país,
però a canvi tenen garantida la subjecció de les activitats d’aquestes empre-
ses a les normes generals.

Als dos anys de la seva entrada en vigor s’havia de procedir a la revi-
sió del seu funcionament. Aquest procés es va acabar el desembre de 1997,
però va tenir una pròrroga per continuar treballant en determinades propos-
tes que es van aconseguir el juny de 1999. Les recomanacions que s’han
consensuat i aprovat en el Consell General sobre l’aplicació d’aquest acord
són diverses, entre elles destaquem:

– Adopció d’un model d’inspecció normalitzat que les empreses hau-
ran d’aplicar. Auditoria de les empreses.

– Promoció de la competència entre les empreses. 

(12) L’Entitat Independent es va crear el desembre de 1995 i la integren la Cambra de Comerç Internacional, la Fede-
ració Internacional d’Organismes d’Inspecció i l’OMC.



– Adopció d’un model de contracte estàndard entre els països usuaris
i les empreses.

– Promoure l’assistència tècnica en els països en desenvolupament
perquè puguin desenvolupar els seus propis sistemes d’inspecció i deixar de
dependre de les empreses d’inspecció.

Aquest acord només afecta els països que utilitzen aquest sistema i
actualment hi ha 35 països membres de l’OMC que subcontracten aquests
serveis (la majoria d’aquests països són africans). Les noves recomanacions
efectuades van en la línia de controlar el treball d’aquestes empreses i estan-
darditzar-lo tant com sigui possible. L’objectiu últim és que els països puguin
disposar de mitjans suficients per poder gestionar les importacions i que no
hagin de recórrer a empreses privades. 

De tots els temes abordats en aquest capítol, podem concloure que en
matèria aranzelària i de formalitats duaneres s’ha avançat molt. En relació
amb els aranzels, tornem a destacar el que han aconseguit els països desenvo-
lupats amb taxes aranzelàries pràcticament irrellevants per a un gran nombre
de productes. En els països en desenvolupament, les reduccions aranzelàries,
com hem vist, han estat inferiors però, no obstant això, han incrementat subs-
tancialment les seves consolidacions aranzelàries i, per tant, els seus compro-
misos en aquesta matèria.

En l’àmbit de les formalitats duaneres, la regulació d’aquestes pràcti-
ques ha anat progressivament convergint cap a un sistema de normes i/o
principis comuns i, a més, des de l’entrada en vigor de l’OMC ha desapare-
gut l’adhesió voluntària a les normes de comerç internacional, que ara són
obligatòries per a tots els països membres. D’aquesta manera es facilita l’ac-
tivitat exportadora i importadora perquè s’universalitzen, se simplifiquen i
s’unifiquen els criteris i es redueix el temps de despatx a les duanes. 
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VI. Els obstacles tècnics
i les normes comercials

Tal com indicàvem al capítol sobre l’evolució del GATT, l’augment
del proteccionisme durant les dècades dels setanta i dels vuitanta va donar
lloc a la proliferació de les denominades barreres no aranzelàries (BNA).
Encara que es va intentar limitar-ne l’ús mitjançant la redacció dels codis a
la Ronda de Tòquio, aquest esforç va ser insuficient i, novament, es van
haver d’abordar a la Ronda d’Uruguai.

En aquest capítol procedirem a l’anàlisi de la regulació en el GATT/
OMC d’algunes de les BNA més utilitzades, concretament: les reglamenta-
cions tècniques, les mesures de defensa davant de l’anomenat comerç des-
lleial (antidumping i drets compensatoris) i les Restriccions Voluntàries a les
Exportacions (RVE) com a substitutives de les mesures de salvaguarda esti-
pulades en l’Acord GATT. Abans, però, creiem oportú assenyalar les causes
que van impulsar aquest rebrot del proteccionisme i proporcionar una valo-
ració quantitativa de l’abast i la dimensió de l’ús d’aquestes BNA durant els
anys vuitanta. Aquesta exposició prèvia ens permetrà avaluar més bé les
raons que han motivat i justificat la regulació actual d’aquestes pràctiques
comercials. 
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Causes i conseqüències del rebrot
proteccionista i la seva valoració quantitativa

El rebrot del proteccionisme en el comerç internacional s’inicia a
mitjan anys setanta i empitjora en la dècada posterior per afrontar les crisis
econòmiques que van tenir lloc el 1973 i el 1979 amb motiu dels successius
increments del preu del petroli. Els problemes d’atur i l’excés de capacitat
productiva van encoratjar les demandes internes de protecció per part de les
empreses i els col·lectius afectats. No obstant això, l’impacte de les crisis
econòmiques en els sectors productius dels països no va ser l’únic detonant
d’aquest augment del proteccionisme. En aquest sentit podem recordar que
la forta competència del Japó i dels anomenats països de recent industrialit-
zació (PRI), com Hong Kong, Singapur, Corea i Taiwan en el sector manu-
facturer, va provocar un canvi en l’estructura de la producció i del comerç
industrial internacional. Les indústries afectades pertanyien tant a sectors
madurs (automòbil, acer, maquinària) com als sectors de noves tecnologies
(semiconductors, material electrònic). La reacció davant d’aquesta nova
competència també va donar lloc a un augment de la demanda de protecció,
amb l’argument que aquests països aplicaven pràctiques de comerç deslleial
per fer més competitives les seves exportacions.

Els problemes de competència, units a les dificultats econòmiques
que van causar les crisis econòmiques dels anys setanta, van coincidir amb
un índex aranzelari molt inferior al que s’aplicava anys anteriors. Recordem
que l’índex aranzelari mitjà s’havia situat en el 6,8% després d’aplicar la
reducció pactada a Tòquio (taula 5.2, pàg. 89) i que la possibilitat de recórrer
a l’augment dels aranzels era molt limitada. Davant d’aquesta situació, les
demandes de protecció es van atendre utilitzant les denominades barreres no
aranzelàries (BNA), que majoritàriament constitueixen formes de protecció
administrativa, es poden aplicar de manera discriminatòria i són, sobretot,
poc transparents, motiu pel qual és difícil valorar-ne l’impacte negatiu sobre
el comerç internacional.
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Des de mitjan anys vuitanta es van fer molts treballs que quantifica-
ven l’ús de les BNA amb la finalitat d’identificar els països que més utilitza-
ven aquestes mesures, els sectors econòmics afectats i el seu impacte sobre
el comerç internacional. Les dades que exposem a continuació permeten
calibrar el gran augment del proteccionisme comercial i comprendre la
necessitat de modificació de la normativa del GATT per limitar l’ús indegut
d’algunes d’aquestes pràctiques. Les mesures que analitzarem seran: les
barreres no aranzelàries en general i, més concretament, els drets antidum-
ping, els drets compensatoris, les mesures de salvaguarda i el seu revers, les
Restriccions Voluntàries a les Exportacions.

Les barreres no aranzelàries

Es consideren BNA(1) totes aquelles mesures que obstaculitzen el
comerç i no són aranzels. El creixement en la dècada dels vuitanta del
comerç internacional afectat per aquestes mesures va ser molt significatiu. A
la taula 6.1 es detallen el percentatge total de les importacions mundials sub-
jectes almenys a una barrera no aranzelària i les corresponents a les princi-
pals potències comercials mundials i a alguns països industrialitzats. Des del

(1) Les BNA inclouen diverses formes de protecció que, a manera recordatori, enumerarem a continuació: drets varia-
bles sobre tarifes, drets antidumping i drets compensatoris, restriccions quantitatives, llicències automàtiques, super-
visió de les importacions i mesures de control de preus. Dins de les restriccions quantitatives s’inclouen les importa-
cions amb llicència no automàtica, les restriccions voluntàries a les exportacions, quotes, prohibicions, comerç d’estat
i les quotes dintre de l’AMF.

Taula 6.1

IMPORTACIONS AFECTADES PER BARRERES NO ARANZELÀRIES
En percentatge

Importador 1966 1986

Tots els països 25,3 48,0
CEE 20,8 54,1
Estats Units 36,4 45,0
Finlàndia 15,2 51,3
Japó 31,4 43,5
Noruega 31,0 23,2
Suïssa 19,2 50,1

Font: Laird i Yeats (1989).



1966 fins al 1986, pràcticament es van doblar les importacions afectades per
alguna d’aquestes mesures. La Comunitat Europea va ser la que va tenir una
major proporció d’importacions subjectes a alguna BNA i tots els països
analitzats, amb l’excepció de Noruega, van augmentar-ne la utilització
durant aquest període. 

A la taula 6.2 es detallen, per a l’any 1988, les importacions subjec-
tes a BNA d’un grup de països desenvolupats procedents tant de països des-
envolupats com de països en desenvolupament i els sectors productius afec-
tats. Les xifres de la taula ens indiquen que, en els països seleccionats, les
importacions procedents de països industrialitzats més afectades per BNA,
de major a menor, van ser: ferro i acer (56,8%), automòbils (52,6%), produc-
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Taula 6.2

IMPORTACIONS AFECTADES PER BARRERES NO ARANZELÀRIES 
D’ALGUNS PAÏSOS DESENVOLUPATS. (*) 1988
En percentatge

Grup de productes Món Països Països en URSS i
desenvolupats desenvolupament Europa de l’Est

Tot tipus d’aliments 35,9 41,8 28,7 56,7

Aliments i animals vius 39,3 47,3 31,0 61,1

Llavors i nous 7,4 5,7 10,3 8,5

Animals i olis vegetals 10,0 12,9 7,6 23,8

Matèries primeres i agrícoles 4,3 3,4 5,9 5,7

Coure i metalls 17,9 20,4 11,9 25,3

Ferro i acer 52,9 56,8 40,6 67,1

Metalls no ferris 0,8 0,8 0,3 2,4

Fuel 17,9 23,8 12,6 43,8

Químics 10,8 10,9 8,1 15,8

Manufactures exclosos químics 17,8 15,5 24,2 18,9

Pell 13,2 7,4 16,8 16,2

Fils i tèxtils 38,7 17,0 61,6 69,3

Roba 63,1 27,6 71,6 75,1

Calçat 19,7 14,2 20,9 52,5

Vehicles 54,7 52,6 00,7 11,1

Total exclòs fuel 18,5 16,8 19,2 22,7

Total 18,4 17,1 16,8 30,4

(*) Països inclosos: Austràlia, Àustria, Canadà, CE-12, Finlàndia, Japó, Nova Zelanda, Noruega, Suècia i EUA.
Font: Kelly, M. i altres (1992).
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tes agrícoles (41,8%) i vestits (27,6%). En el cas de les importacions proce-
dents de països en desenvolupament, els sectors subjectes a BNA van ser:
vestits (71,6%), tèxtils (61,6%), ferro i acer (40,6%), productes agrícoles
(28,7%) i calçat (20,9%). Finalment, i en relació amb les importacions dels
països socialistes, els sectors protegits coincideixen amb els indicats per als
països en desenvolupament, si bé va afectar una proporció més gran del
comerç total.

Les xifres que acabem de comentar, exposades a les dues taules, són
suficientment il·lustratives de l’abast de les BNA que en aquell moment
afectaven el comerç internacional i són un bon indicatiu de la necessitat que
hi va haver de reforçar tant les regles per liberalitzar el comerç com la seva
transparència.

Drets antidumping i drets compensatoris

Els drets antidumping van ser utilitzats durant la dècada dels vuitanta
gairebé en exclusivitat per quatre països: Austràlia, la Comunitat Europea,
Estats Units i Canadà. A la taula 6.3 s’indiquen els casos presentats durant
els anys 1980-86, amb un total de 1.288. A més de constatar el gran recurs
que hi va haver a les mesures antidumping, ens interessa destacar que un
percentatge significatiu va tenir un dictamen negatiu i aquest és un clar indi-
cador que va ser utilitzat com a mesura proteccionista. Com podrem com-
provar més endavant, quan analitzem la regulació de l’antidumping, es
poden aplicar drets provisionals mentre dura la investigació, cosa que conce-
deix un marge temporal a les empreses demandants per penalitzar aquelles
importacions que les perjudiquen. A més, els estudis disponibles sobre els
casos antidumping que van prosperar indiquen que en la gran majoria no
responen a defenses estrictes de pràctiques de dumping de les empreses
exportadores, sinó que es van interposar per protegir les indústries nacionals.
Novament, quan analitzem la normativa antidumping, comprovarem que la
vaguetat en la definició de dany i la falta de rigor exigida per demostrar-lo,
faciliten la utilitat d’aquesta mesura per limitar les importacions de les
empreses exportadores competidores.



Una actualització feta pel personal de l’FMI l’any 1992, ens amplia
les dades sobre la utilització de les mesures antidumping. Estats Units en va
fer molt ús durant els primers anys dels vuitanta per contrarestar la revalua-
ció del dòlar i per defensar la indústria de l’acer afectada per greus proble-
mes de competitivitat; el 54% dels casos presentats van ser en aquest sector,
seguit pel químic, amb un 11%. A final dels anys vuitanta, la meitat de les
mesures antidumping en vigor afectaven Xina, Taiwan, Corea i Japó. 

A la Comunitat Europea, el 50% dels drets antidumping es van apli-
car als països de l’Europa Central i Oriental, que encara es regien per econo-
mies de planificació central, seguits de Xina, Hong Kong, Japó i Corea. El
42% de les mesures es van aplicar a les importacions de productes químics,
l’11% al ferro i a l’acer i un 15% a maquinària elèctrica i no-elèctrica. 

Austràlia, que va ser el país que més casos va presentar i que va tenir
un elevat nombre de dictàmens negatius, va reduir-ne posteriorment l’ús en
modificar la llei i endurir la prova de dany i els valors de referència. Així, el
nombre de casos va passar de 109, al final de 1987, a 11 l’any 1990. Al
Canadà també se’n va moderar l’ús perquè es va canviar la legislació de
comerç.

Els drets compensatoris responen a la mateixa filosofia que els drets
antidumping, però la seva aplicació va destinada a eliminar l’efecte en la
competència de les subvencions governamentals rebudes per les empreses
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Taula 6.3

MESURES ANTIDUMPING DURANT EL PERÍODE 1980-1986

Països d’origen Total
Països destinataris

casos
Afirmatius Negatius Pendents

PI PVD PS

Austràlia 416 219 175 46 263 130 23

CEE 280 213 74 47 83 63 134

Estats Units 350 195 137 39 180 137 33

Canadà 230 140 88 8 160 53 17

Altres 12

Total 1.288 767 474 140

Nota: PI = Països industrials. PVD = Països en desenvolupament. PS = Països socialistes.
Font: Finger, J. (1987).
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exportadores. No obstant això, Estats Units va ser gairebé l’únic país que va
utilitzar aquesta mesura i, circumstancialment, Xile, per defensar-se de
determinats competidors els anys 1980-86 després de devaluar fortament la
seva moneda. Els altres països la van aplicar en menor mesura, com es pot
observar a la taula 6.4. 

Taula 6.4

DRETS COMPENSATORIS DURANT EL PERÍODE 1980-1986

Països d’origen Total
Països destinataris

casos
Afirmatius Negatius Pendents

PI PVD PS

Estats Units 281 181 130 9 130 146 5

Xile 140 1 139 0 24 116 0

Canadà 11 8 3 0 10 1 0

CE 7 6 1 0 2 5 0

Total 439 196 273 9

Nota: PI = Països industrials. PVD = Països en desenvolupament. PS = Països socialistes.
Font: Finger, J. (1987).

Estats Units va utilitzar, pràcticament en solitari, aquestes mesures
per dos motius: com a defensa contra les subvencions concedides per altres
països perquè les subvencions a les empreses nord-americanes són una pràc-
tica molt poc utilitzada i no se solen admetre com a forma d’ajuda a les
empreses i, també, perquè la legislació nord-americana que regula l’aplica-
ció dels drets compensatoris no requereix la prova de dany per als països que
no hagin firmat l’acord que regula aquesta pràctica en el GATT, la qual cosa
facilita les demandes d’aplicació d’aquests drets. Els sectors als quals van
ser destinades les mesures durant el període analitzat eren: en el 50% ferro i
acer, i en menor mesura, 7-8% dels casos, en tèxtils, químic i alimentació. 

Salvaguardes i Restriccions Voluntàries 
a les Exportacions

Tal com hem indicat quan analitzàvem l’Acord GATT, aquest acord
preveia l’adopció de mesures de salvaguarda quan una part de la producció
nacional es veia afectada negativament per les importacions provinents



d’empreses competidores de països tercers.(2) No obstant això, els requisits
establerts per a la seva aplicació van motivar que aquestes mesures fossin
molt poc utilitzades i que es recorregués a acords d’autoregulació del co-
merç, coneguts amb el nom de Restriccions Voluntàries a les Exportacions
(RVE). Aquests acords, com veurem, vulneraven clarament la normativa
GATT i no permetien que les empreses afectades pels competidors estran-
gers fessin els ajustaments necessaris per adaptar-se als nous paràmetres de
la competència internacional. 

A la taula 6.5 s’indiquen les RVE en vigor el març de 1989. Els sec-
tors que van estar subjectes a aquests acords d’autoregulació van ser pràcti-
cament els mateixos als quals es van aplicar les mesures anteriorment co-
mentades, més el sector de l’automòbil, el sector tèxtil i el sector agrícola,
que són els destinataris principals d’aquests acords. Gran part del comerç
tèxtil entre els països desenvolupats i els països en desenvolupament es regia
per l’Acord Multifibres, que és l’exemple paradigmàtic d’un acord d’autore-
gulació. El comerç agrícola també va estar subjecte a contingents i quotes
pactats prèviament i, finalment, la regulació de la competència dels automò-
bils japonesos es va dur a terme a través de RVE. La llista dels països que
més van utilitzar aquests contingents està encapçalada per la Comunitat
Europea, seguida d’Estats Units, països EFTA (European Free Trade Asso-
ciation) i Canadà. Els països afectats per aquestes mesures van ser Japó, els
països d’Europa Central i Oriental i Corea.

La informació que ens proporcionen les dades comentades ens con-
firma l’elevat grau de pràctiques proteccionistes que es van aplicar durant
aquests anys. Algunes d’aquestes formes de protecció eren fruit de la tergi-
versació de les normes establertes tant de les de l’Acord original del GATT
com dels codis de Tòquio. Per això es va fer necessària una revisió més a
fons que en garantís un ús correcte. Altres pràctiques simplement no tenien
regulació específica i va ser necessari elaborar normes per prevenir-ne l’ús.

A continuació procedirem a estudiar cada una d’aquestes formes de
protecció i la seva regulació en el GATT/OMC. L’enfocament que utilitza-
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(2) Precisament per aconseguir que les empreses poguessin fer un ajustament ordenat es van establir normes per
poder aplicar salvaguardes temporals a les importacions que causaven dany a un sector determinat de la producció
nacional. 
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rem serà el de descriure quin és l’objectiu de la mesura, com es regulava en
l’Acord original, quina ha estat la seva evolució al llarg de la vida del GATT
i quina és la regulació actual. També comentarem, en la mesura que dispo-
sem de dades suficients, si la utilització de les noves normes ha respost als
seus propòsits o, al contrari, encara poden considerar-se pràctiques protec-
cionistes.

Taula 6.5

ACORDS DE RESTRICCIÓ VOLUNTÀRIA D’EXPORTACIONS
PER PRODUCTES I PAÍS EXPORTADOR
Març 1989

Indústria EFTA Canadà CE Japó Corea Xina Taiwan EUA Europa Altres Total
del Sud de l’Est

Acer 7 2 5 3 5 1 2 12 13 50

Eines i
maquinària 2 5 1 1 5 14

Electrònica 13 8 4 3 28

Calçat 4 7 1 3 3 18

Tèxtils 1 2 4 1 2 19 37 66

Agricultura 6 1 3 2 4 1 3 6 25 51

Automòbils 18 2 20

Altres 3 2 23 9 1 1 3 42

Total 18 5 9 70 38 5 12 3 41 88 289

ACORDS DE RESTRICCIÓ VOLUNTÀRIA D’EXPORTACIONS
PER PRODUCTE I PAÍS IMPORTADOR

EFTA Canadà CE Japó Àustria Austràlia Suïssa URSS EUA Total

Acer 1 14 35 50

Eines i
maquinària 4 10 14

Electrònica 25 3 28

Calçat 2 15 1 18

Tèxtils 12 8 27 6 2 7 13 66

Agricultura 4 1 36 5 2 3 1 2 51

Automòbils 1 1 17 1 20

Altres 1 35 2 4 42

Total 19 12 173 13 2 2 10 1 69 289

Font: Kelly, M. i altres (1992).



El codi sobre obstacles tècnics

Una de les barreres catalogades de no aranzelàries que ha tingut i té
un impacte en les transaccions comercials internacionals són les diferents
reglamentacions tècniques que elaboren els països amb diverses finalitats.
Aquestes reglamentacions tracten, principalment, de garantir la protecció de
la salut i la vida de les persones, animals i plantes, la preservació del medi
ambient, la qualitat dels productes, etc. D’altres estan destinades a exigir
determinades característiques tècniques o estàndards dels productes, de
manera que s’adaptin als requisits estipulats en el mercat intern. A més de
reglamentar, també s’exigeix la certificació del seu compliment i el control
de conformitat. 

L’efecte de les diferents normatives en el comerç internacional és
doble. D’una banda, exigeix als operadors econòmics adaptar els seus pro-
ductes a les diferents exigències de cada país i això repercuteix amb un cost
addicional quan aquestes normes difereixen de les que s’apliquen en el país
d’origen. La producció de productes amb diferents modalitats, segons els
mercats de destinació, impedeix aconseguir els beneficis que reporta la pro-
ducció a gran escala. Aquests problemes només es poden resoldre mitjançant
un procés d’harmonització internacional o mitjançant el reconeixement mutu
o l’acceptació de les normes aplicades pels diferents països. La pressió de la
competència internacional ha facilitat el procés d’harmonització, encara que
molt lentament. Des de 1947 existeix la ISO (Organització Internacional de
Normalització), un organisme privat que promou l’estandardització de les
normes i que ha elaborat prop del 85% de les normes internacionals publi-
cades.

El segon efecte de les diferents reglamentacions tècniques és el seu
ús amb finalitats proteccionistes. S’impedeixen les importacions de països
tercers basant-se exclusivament en les diferències de les característiques tèc-
niques dels productes importats i no per assegurar la salubritat del producte.
D’aquesta manera s’evita la competència de productes similars d’altres
països. 

Encara que la valoració de l’impacte proteccionista d’aquestes mesu-
res és molt difícil tècnicament, hi ha la certesa total que han estat i són utilit-
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zades amb aquesta finalitat. A més, hem de destacar el fort increment aques-
tes últimes dècades de les disposicions legals encaminades a garantir que els
productes que consumim no impliquin cap perill per a les persones i, també,
tota la nova legislació per protegir el medi ambient. Aquest augment, lògica-
ment, és la resposta a una demanda i a una consciència social més grans de
protecció del consumidor i de preservació del medi natural. Així mateix, el
desenvolupament de productes d’alta tecnologia amb nombroses especifica-
cions tècniques ha contribuït a aquesta explosió reglamentària.

El GATT originari, al seu article XX, regulava la possibilitat de limi-
tar les importacions quan aquestes poguessin perjudicar les persones, els ani-
mals o les plantes. Al seu torn, l’aplicació del principi de tracte nacional per-
metia emparar les diferències de contingut de les reglamentacions tècniques
amb els altres països. Aquesta regulació era, doncs, insuficient per abordar els
problemes que aquestes reglamentacions estaven creant en el comerç interna-
cional i, per això, va ser un dels temes que es va negociar a la Ronda de
Tòquio el resultat de la qual va ser el Codi d’Obstacles Tècnics al Comerç.(3)

La revisió del Codi a la Ronda d’Uruguai va introduir alguns canvis:
va ampliar-ne l’aplicació als processos i mètodes de producció i a les regla-
mentacions elaborades per les instàncies governamentals locals i per les ins-
titucions no governamentals. A més, totes les mesures destinades a protegir
la salut i la vida de les persones, dels animals i de les plantes es regulen des
d’aleshores en el nou Acord sobre Mesures Sanitàries i Fitosanitàries, com-
plement de l’Acord sobre el comerç agrícola (vegeu capítol VII). 

Vegem, doncs, els objectius i l’abast de les disposicions d’aquest
Codi que són els següents:

El Codi d’Obstacles Tècnics al Comerç reconeix que les reglamenta-
cions tècniques i les normes, així com els procediments per garantir-ne la
conformitat, permeten incrementar l’eficàcia de la producció i vetllar pels
potencials efectes sobre els consumidors. Reconeix, també, que les diferèn-
cies que hi pugui haver entre països pel que fa al contingut de les reglamen-
tacions són legítimes, ja que es fonamenten en les diferents preferències dels
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(3) El Codi va entrar en vigor el 1980 per als 32 països que el van subscriure.



consumidors, situacions geogràfiques o nivells de renda diferents i, per això,
el Codi concedeix un elevat grau de flexibilitat als països a l’hora d’elaborar-
ne les normes.

El límit a aquesta llibertat i a les diferències s’estableix a la garantia
que les reglamentacions no puguin ser obstacles innecessaris al comerç
internacional, tret del cas de la defensa d’objectius legítims. En concret, els
objectius legítims contemplats són: seguretat nacional, prevenció de pràcti-
ques que puguin induir a error (etiquetatge, informació sobre pesos, etc.),
protecció de la salut i la seguretat humanes, salut i vida dels animals i vege-
tals i el medi ambient. Així doncs, es considera que una reglamentació obsta-
culitza innecessàriament el comerç quan:

a) És més restrictiva del que cal per aconseguir l’objectiu legítim.(4)

b) Quan no respon a un objectiu legítim com els detallats al paràgraf
anterior.

També s’amplia l’obligació d’evitar obstacles al comerç a les proves
de conformitat. Aquestes no s’han d’allargar més temps del necessari, les
mostres requerides han de ser les precises, etc.

Una vegada descrit l’objectiu bàsic del Codi, analitzarem els princi-
pis sobre els quals s’estructura aquest acord:

– Tracte Nacional i Nació Més Afavorida: l’exigència en el compli-
ment de les reglamentacions tècniques serà la mateixa que per als productors
nacionals i s’aplicarà el mateix tracte a tots els països. Les proves de confor-
mitat també estan subjectes a tots dos principis.

– Proporcionalitat: el contingut de la normativa està destinat a garan-
tir el compliment dels objectius establerts i no s’utilitzarà per obstaculitzar el
comerç. S’especifica clarament que la reglamentació ha d’anar dirigida a
l’ús del producte, no a les seves característiques descriptives o al disseny.

– Transparència: es difondran, entre tots els països membres, les nor-
mes, els reglaments tècnics i els sistemes d’avaluació de la conformitat. Això
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(4) Un exemple que pot aclarir aquesta redacció seria una norma sobre portes resistents al foc. La reglamentació pot
establir aquest requisit i comprovar-ne el compliment, però no pot obligar que estiguin fabricades exclusivament amb
un material determinat, com l’acer, o referir-se a detalls com l’amplitud de la porta, etc.



afecta tota la normativa existent i els projectes de nova reglamentació. Totes
les notificacions es faran a la Secretaria de l’OMC, que les traslladarà a tots
els altres membres.

– Cooperació: es prestarà assistència tècnica a aquells països que la
requereixin, especialment als països en desenvolupament, per a l’elaboració
de les reglamentacions tècniques.

– Tracte especial als països en desenvolupament: en la mesura que la
situació ho permeti, els països importadors tindran una consideració especial
amb la situació dels països en desenvolupament en relació amb el grau de
compliment de la normativa del Codi. 

– Solució de diferències: les consultes i les diferències que es puguin
plantejar es resoldran d’acord amb les disposicions generals per a la Solució
de Diferències.

A més d’aquestes consideracions generals que emmarquen el contin-
gut general d’aquest Codi, concretarem alguns aspectes que considerarem
rellevants per entendre l’abast d’aquesta regulació:

El Codi distingeix entre les reglamentacions tècniques i les normes.
Les primeres són obligatòries i regulades pels governs. Les segones són d’a-
plicació voluntària, són fruit del consens dels operadors en el mercat i són
elaborades i administrades per institucions no governamentals. Així doncs,
no s’exigeix l’obligatorietat de les normes i el seu compliment és potestat
del productor per satisfer les demandes dels consumidors. La redacció del
Codi estableix que, en la mesura que sigui possible, s’utilitzin normes inter-
nacionalment acceptades i reglamentacions tècniques harmonitzades en
l’àmbit internacional.

S’insta, també, perquè l’elaboració, l’adopció i l’aplicació de normes
per part de les institucions competents en cada país membre, es facin d’a-
cord amb un codi de conducta que es detalla a l’Annex 3. Aquest Annex es-
tableix disciplines relatives a les normes voluntàries elaborades tant per les
institucions del govern central, regional, local com pels organismes no go-
vernamentals. Si un país membre o un organisme privat s’adhereix a aques-
tes pautes de conducta, s’obliga a comunicar dues vegades l’any tots els tre-
balls sobre noves normes que s’estiguin elaborant. 
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Els governs dels països estan obligats a notificar a l’OMC les regla-
mentacions existents, les normes aplicades i els projectes nous elaborats o
que es prevegin elaborar en totes les instàncies administratives. Així mateix,
han de comunicar quin servei governamental facilitarà tota la informació
requerida i respondrà a totes les consultes que li puguin formular altres paï-
sos membres sobre aquesta matèria.

En relació amb les certificacions de conformitat del compliment amb
les reglamentacions, s’estableix que els controls que s’han de fer es realitza-
ran sense discriminació entre països membres i en les mateixes condicions
físiques i financeres que les que s’exigeixen als productors nacionals. A més,
i amb l’objectiu de facilitar el comerç, s’insta perquè els països apliquin el
reconeixement dels sistemes de certificació i de control que s’hagin fet en
els països d’origen i perquè estableixin entre ells acords per al reconeixe-
ment mutu de certificacions. Els sistemes i les proves de conformitat que
utilitzin els països també han de ser notificats a través del mateix procedi-
ment que el descrit per a la normativa.

La gran aportació d’aquesta normativa internacional sobre les regla-
mentacions tècniques amb la finalitat d’evitar que s’utilitzin com a obstacles
al comerç, és doble. En primer lloc, significa un esforç per aplicar contin-
guts normatius i de control harmonitzats internacionalment, procés que pot
facilitar el comerç internacional de mercaderies eliminant el temps de des-
patx de mercaderies i les pràctiques discriminatòries o purament proteccio-
nistes. En aquest sentit, l’aplicació progressiva de normes harmonitzades o
mútuament reconegudes incrementa les garanties dels operadors econòmics
que els seus productes es podran vendre en els mercats exteriors i es podran
despatxar en menys temps. En segon lloc, la transparència que s’aconse-
gueix amb l’obligació de comunicar tota la normativa i els sistemes de con-
formitat permet que les empreses puguin conèixer anticipadament els requi-
sits exigits en cada país i adequar els seus productes als requisits exigits.

No obstant això, els potencials beneficis de l’aplicació d’aquest Codi
no seran immediats, ja que la implantació és complexa i econòmicament i
políticament difícil. Les proves de conformitat són un dels punts sensibles i
més difícils de resoldre. Per evitar la duplicitat de costos i la reducció dels
temps de despatx de les mercaderies s’insta a acceptar les proves de confor-
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mitat en el país d’origen; no obstant això, és difícil que les acceptin perquè
implica admetre que els testos elaborats per un país tercer són correctes i
que no presenten cap risc. Una forma de resoldre-ho és a través d’acords
bilaterals o plurilaterals de reconeixement mutu. Però aquests acords són
complexos i molts països, sobretot països en desenvolupament, estan molt
lluny de poder-los aconseguir. Prova d’aquesta dificultat són els esforços que
han estat necessaris perquè la Unió Europea i els Estats Units arribessin a un
Acord de Reconeixement Mutu en equips de telecomunicacions, aparells
mèdics i productes farmacèutics i electromagnètics. 

L’obligatorietat en l’aplicació del Codi permetrà que progressivament
es vagi reduint l’impacte que les diferents reglamentacions tenen sobre els
fluxos comercials. Però és fàcil imaginar que els requeriments tècnics i d’in-
fraestructura institucional necessaris per a la seva aplicació, són i seran difí-
cils d’assumir per un gran nombre de països en desenvolupament. A pesar
que es preveu un tracte diferenciat i ajuda tècnica per a l’aplicació del codi a
aquests països, l’adaptació requerirà temps. 

Els problemes que s’han estat assenyalant en l’exposició anterior, es
confirmen en el primer examen triennal del funcionament i l’aplicació d’a-
quest acord previst en el mateix Codi, i que va tenir lloc l’any 1997. En con-
cret l’informe destaca:

1) Incompliment en la notificació de tota la normativa existent. No-
més 58 països membres havien complert aquest requisit la data de l’examen.

2) Moltes institucions de normalització que hi ha als països encara no
havien adoptat el codi de conducta, la qual cosa va en detriment del compli-
ment dels compromisos, encara que es tracti de normes voluntàries.

3) Els problemes més destacats sobre el funcionament es refereixen a
les proves de conformitat. Excessiva durada i varietat de sistemes, que enca-
reixen i allarguen els procediments.

4) Inquietud per la discriminació que el mateix Codi tolera en els
acords bilaterals sobre reconeixement mutu. Com que no estan subjectes a
NMA, de fet, discriminen els països que no els promouen o no els aconse-
gueixen.
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5) Es constaten les dificultats dels països en desenvolupament per
complir les obligacions. Es necessita més suport tècnic per part d’altres paï-
sos membres perquè puguin desenvolupar la normativa.

A més dels problemes d’aplicació que acabem de detallar, no hem
d’oblidar que uns quants dels objectius legítims que les reglamentacions tèc-
niques han de preservar constitueixen alguns dels aspectes més polèmics
plantejats per la societat civil a Seattle. Com indicàvem a la Introducció, les
demandes dels grups que exigeixen reglamentacions més estrictes en segure-
tat alimentària o en preservació del medi ambient es contraresten amb les
reticències dels països en desenvolupament a acceptar una normativa molt
estricta que els limiti les exportacions per la seva incapacitat per complir-les.
El debat, doncs, està obert i no serà fàcil reconciliar postures i demandes tan
oposades.

El Codi Antidumping

S’entén per dumping la venda en un mercat exterior d’un producte a
un preu inferior al que es ven en el seu mercat nacional; aquesta pràctica
sempre ha estat considerada en l’àmbit internacional com «comerç des-
lleial». Per això, quan es negociava la Carta de l’Havana es va acceptar que
els governs tindrien la facultat d’imposar drets antidumping si es demostrava
que els exportadors venien amb dumping. 

La legislació antidumping més antiga correspon al Canadà i data del
1903, i Estats Units disposa de legislació antidumping des del 1916. Trac-
tant-se, doncs, de normes que ja s’aplicaven en les relacions comercials
internacionals quan es va negociar el marc jurídic que havia de regir el
comerç internacional de la postguerra es va acceptar, pràcticament sense
oposició, que es regulessin les pràctiques comercials considerades il·lícites,
com el dumping.

No obstant això, estem davant d’un tema sobre el qual hi ha una gran
discrepància entre els economistes i els defensors del lliure comerç i els
reguladors del comerç internacional. Segons la teoria econòmica, les mesu-
res antidumping només serien acceptables si el dumping vulnerés les lleis de
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la lliure competència. Aquesta vulneració es produeix quan el dumping res-
pon a un comportament denominat «predador», que consisteix a exportar a
un país a un preu inferior al del cost de producció amb la finalitat d’eliminar
tots els competidors i, una vegada aconseguit aquest objectiu i detenint una
posició de monopoli, augmentar els preus. Si al contrari, el dumping és el
resultat d’aplicar preus inferiors, aquests preus beneficiaran el consumidor i
el resultat serà una transferència de renda dels països exportadors a favor
dels països importadors. No obstant això, la legislació antidumping està
dissenyada gairebé exclusivament per protegir les empreses nacionals dels
efectes negatius que la discriminació de preus aplicada per les empreses de
països tercers pugui ocasionar-los. Davant d’aquest enfocament, els econo-
mistes argumenten que l’antidumping només estaria justificat si es demos-
trés que aquesta discriminació de preus qualificada de dumping produeix
efectes nocius per al conjunt de l’economia. Com que això requeriria un es-
tudi complet dels efectes econòmics del dumping,(5) la dificultat òbvia per po-
der obtenir resultats concloents per a cada cas que es presentés invalida l’a-
plicació de la mesura. 

Els economistes, a més, es remeten als estudis(6) fets per valorar l’a-
plicació de drets antidumping i que, en els dos plantejaments citats, són con-
cloents sobre la intenció en la seva aplicació. El comportament predador no
s’ha pogut demostrar i la competència actual en els mercats internacionals fa
bastant impensable que aquests comportaments es produeixin en el futur. La
mesura dels efectes sobre l’economia de la discriminació de preus també
n’invalida la utilització; quan es calculen els efectes globals de les mesures
antidumping tenint en compte totes les parts afectades, es demostra que els
guanys per a les empreses afectades pel dumping són inferiors a les pèrdues
dels consumidors (individus o empreses usuàries), i per això es produeix una
pèrdua de benestar en el conjunt de l’economia. Si en cap dels supòsits con-
ceptualment admesos es justifica l’aplicació dels drets antidumping, és lògic
concloure que aquests drets són aplicats pels governs per defensar les empre-
ses nacionals i no per prevenir comportaments anticompetitius. Per tant, des
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del punt de vista de la teoria econòmica no seria admissible l’aplicació de
drets antidumping.

Si, al contrari, s’utilitza un enfocament jurídic, basat en les regles de
joc establertes per als operadors econòmics en el mercat, té sentit l’accepta-
ció del principi de defensa de la competència deslleial. Com que el GATT
permet diferents reduccions aranzelàries per als països, en aquest sentit asi-
mètriques, l’aplicació de la normativa antidumping permet contrarestar pràc-
tiques comercials basades en aquesta asimetria en contra dels països que
haguessin reduït en una major proporció els seus aranzels. Així, un país amb
aranzels elevats podria mantenir preus superiors en el mercat interior gràcies
a la protecció i vendre en altres mercats a preus més baixos. Aquest compor-
tament no respondria a una situació d’avantatge comparatiu pur, sinó a un
avantatge que li ha proporcionat l’asimetria aranzelària i l’aplicació del prin-
cipi de no discriminació. Per això, s’infereix que el GATT ha de permetre
mecanismes que evitin aquestes pràctiques. 

Un altre argument utilitzat pels tractadistes de les relacions econòmi-
ques internacionals en defensa de la legislació antidumping, és la considera-
ció que és un mal menor. La seva existència afavoreix la liberalització del
comerç en general, ja que permet als governs acceptar majors compromisos
en el desarmament aranzelari amb la tranquil·litat que disposen d’instru-
ments per afrontar els problemes que es puguin presentar en el futur amb la
competitivitat de les empreses nacionals.

No hi ha, doncs, consens sobre si hi ha d’haver o no una legislació
antidumping. Aquest debat desapareixeria en gran mesura si s’apliquessin en
l’àmbit internacional regles comunes sobre la competència que contemples-
sin tots els supòsits que hem analitzat. Com veurem al capítol XII, aquest és
un dels temes de la futura agenda de l’OMC i si prospera es podrien resoldre
les discrepàncies existents. En qualsevol cas, el problema que s’ha d’afrontar
és limitar-ne l’ús com a mesura de protecció encoberta i això requereix una
legislació molt precisa i detallada sobre el dumping que en permeti la correc-
ta aplicació.

La regulació inicial en l’Acord GATT establia una doble condició per
poder aplicar drets antidumping: l’existència de dumping i la prova que
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aquest estigués causant dany a la indústria nacional. És a dir, només si el
dumping causava dany a un sector industrial estava justificat iniciar accions
antidumping.

No obstant això, com hem constatat a la taula 6.3, l’important aug-
ment de l’ús de les mesures antidumping i la seva utilització com a pràctica
proteccionista els anys setanta i vuitanta, va fer necessària una revisió a fons
de la normativa per afrontar aquesta situació. L’evolució de les mesures anti-
dumping en la legislació del GATT al llarg de la seva existència no ha modi-
ficat la seva filosofia, sinó que s’ha centrat a millorar els procediments per
demostrar l’existència de dumping i la prova de dany i, d’aquesta manera
limitar-ne o dificultar-ne l’ús.

Tenint en compte les consideracions anteriors, analitzarem a conti-
nuació quina ha estat l’evolució del tractament dels drets antidumping en el
GATT.

Evolució de la legislació antidumping
en el GATT

En l’Acord original es regulava l’aplicació dels drets antidumping
(vegeu capítol II) en l’article VI del GATT i, com hem assenyalat abans, l’a-
plicació d’aquests drets requeria l’existència de dumping i de la prova de
dany en la indústria nacional. No obstant això, a la definició de dany li falta-
va precisió i especificitat. Per això, a la Ronda Kennedy va tenir lloc la pri-
mera modificació d’aquesta reglamentació i es va acordar una nova redacció
del que s’entenia per dany: havia de ser un dany material produït en la indús-
tria i, a més, el dumping havia de ser la principal causa del dany.

La nova redacció no va ser acceptada pel Congrés nord-americà, per-
què discrepava de la seva legislació interna, que només feia referència a
dany sense més adjectius. La referència en el GATT a dany material requeri-
ria proves més específiques i, a més, aquestes proves haurien de ser la causa
principal del dany. Aquest extrem va dur el Congrés a estipular que, en cas
de discrepància amb la legislació nacional, prevaldria la llei nord-americana.
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A la Ronda de Tòquio es va elaborar el Codi per a la Interpretació de
l’Article VI, conegut com a Codi Antidumping. En el nou redactat es va eli-
minar el requeriment de causa principal, però es va mantenir el de dany
material. 

Finalment, a la Ronda d’Uruguai es va tornar a modificar aquest
Acord pel que fa als procediments i requisits d’aplicació d’aquests drets. Es
van elaborar normes molt detallades i precises que permetessin donar garan-
ties a les parts del seu ús correcte. Com tots els acords del GATT del 1994,
són obligatoris per a tots els països membres de l’OMC.

La normativa del Codi és molt extensa i detallista. Per això, procedi-
rem a analitzar aquells aspectes que considerem més rellevants per entendre’n
l’abast de l’aplicació.

1. Determinació del dumping. Es considera que hi ha dumping quan
es fa una exportació d’una mercaderia a un tercer país a uns preus inferiors
al valor normal del producte similar en el país exportador. Per això cal deter-
minar:

– El valor normal d’un producte similar en el país exportador. Aquest
s’ha establert en el preu franc fàbrica d’un producte similar destinat a la ven-
da en el mercat interior. Quan no sigui possible l’obtenció del valor normal,
s’utilitzaran mètodes alternatius que l’acord detalla i que permetin aproxi-
mar-s’hi: valors construïts, valors específics per a les economies catalogades
com no de mercat i valors fonamentats en la millor informació possible.

– El valor d’exportació és el valor de transacció d’acord amb el Codi
de Valoració de Duanes (vegeu capítol V) i és el preu franc fàbrica net d’im-
postos que s’ha de pagar en el moment de la importació.

– El marge de dumping es calcula a partir de la diferència entre el
valor normal i el d’exportació. Per al seu càlcul es faran tots els ajustaments
necessaris per garantir que tots dos valors siguin comparables.

2. Determinació del dany. Es considera que s’ha produït dany en
tres situacions diferents: quan hi ha un perjudici greu en la producció nacio-
nal, quan hi ha una amenaça de dany important a la producció nacional o
quan es produeix un retard sensible en la creació d’aquesta producció.
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La producció nacional es defineix com el conjunt de productors que
representen més del 50% del total de la producció conjunta d’un producte
similar. En aquest càlcul no es comptabilitza la producció entre matriu i
filial quan una d’elles sigui la importadora del producte. Així mateix, tan
sols es requereix que el producte sigui similar, no idèntic.

Per determinar si hi ha dany, s’utilitzaran una sèrie d’indicadors:

– Evolució de les importacions. Comprovar si n’hi ha hagut un aug-
ment considerable, tant en termes absoluts com en la seva participació dins
del conjunt del mercat nacional en un horitzó temporal d’uns quants anys.

– Evolució dels preus. Comprovar si els preus d’importació són con-
siderablement inferiors als d’un producte similar i si han provocat una dismi-
nució dels preus nacionals dels productes similars o n’han evitat l’augment.

– Una vegada comprovat que s’han produït els efectes anteriors, s’ha
d’analitzar si hi ha una relació causal entre aquests efectes i el dany causat.
Per això és necessari comprovar que el dany no es causat per altres factors
com: canvis en l’estructura del consum, canvis tecnològics, canvis en la pro-
ductivitat, etc.

En el cas d’amenaça de dany també ha de ser demostrat que es dóna: 

– Augment considerable de les importacions en un curt període de
temps.

– Excés de capacitat de producció de l’exportador.

– Excés d’estocs de l’exportador.

3. Procés d’investigació. La investigació ha de ser sol·licitada pels
productors nacionals que representin, com a mínim, el 25% de la producció
nacional, que hauran d’aportar proves tant de l’existència de dumping com
del dany que ha produït.

La investigació es paralitzarà quan es determini que el dumping és
insignificant (2% del preu d’exportació dels productes) o bé si el volum de
les importacions objecte de dumping és inferior al 3% del total de les impor-
tacions d’aquest producte.
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En el cas que en l’examen preliminar s’estableixi tant l’existència de
dumping com de dany, es podran imposar drets antidumping provisionals per
la quantia del dumping estimat. Aquests drets s’aplicaran com a màxim
durant un període de quatre mesos, ampliable a dos més i a partir de 60 dies
després de l’inici de la investigació.

4. Resolució. Una vegada conclòs i resolt l’expedient, s’aplicaran
drets antidumping, si escau, que no superaran el marge de dumping. En cas
que no procedeixin, però que s’haguessin aplicat drets provisionals, es pro-
cedirà a la devolució dels drets aplicats. Quan s’hagi imposat un dret anti-
dumping provisional superior al calculat en la investigació, també es proce-
dirà a tornar la diferència.

5. Terminis. S’estableix que els drets antidumping només es mantin-
dran en vigor durant el període de temps i en la mesura necessària per con-
trarestar el dumping que està causant dany. Com a màxim es mantindrà
durant un període de cinc anys, ampliable si es torna a demostrar amb una
nova investigació que les causes de la seva aplicació prevalen. Aquest termi-
ni màxim no estava establert al codi anterior i per aquest motiu es reforça la
temporalitat de la mesura.

6. Consultes i Solució de diferències. En cas de discrepàncies en
l’aplicació d’aquesta normativa, els països entaularan consultes i si aquestes
consultes no solucionen les diferències es podrà apel·lar al mecanisme de
Solució de diferències.

Totes les mesures antidumping en vigor han de ser notificades al
Comitè de Pràctiques Antidumping, encarregat d’examinar i d’analitzar l’apli-
cació de l’Acord.

Entre les novetats que actualment s’estan discutint al si del Comitè i
d’un grup de treball sobre el contingut del Codi Antidumping, hi ha l’estudi
de la possibilitat d’ampliar-lo a les denominades mesures d’elusió. Aquestes
mesures es refereixen a les pràctiques que fan els exportadors per eludir l’a-
plicació de drets antidumping. Quan aquests drets s’apliquen a un producte
acabat, els exportadors afectats envien les peces i/o parts al país importador,
on es procedeix a l’acoblament i d’aquesta manera s’eludeix el pagament
dels drets. La legislació antidumping de la Unió Europea contemplava la
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penalització d’aquests comportaments, però com que contravé la normativa
GATT no la pot aplicar. Ara com ara no hi ha consens sobre aquesta matèria. 

Una vegada hem detallat les principals característiques d’aquesta
regulació, de la redacció podem deduir que es tracta d’una normativa com-
plexa i que els termes que es pretenen valorar, com el dany i el valor normal,
es presten a diferents mesures i interpretacions, cosa que en facilita la utilit-
zació amb finalitats proteccionistes. Els nous estudis que analitzen la situa-
ció actual en l’aplicació dels drets antidumping, ho continuen corroborant.(7)

A més, la situació que va motivar la nova redacció del Codi no ha re-
duït el recurs a la seva utilització d’acord amb les xifres detallades a la taula
6.6. Al contrari, el nombre mitjà de casos ha passat de 113, el període 1987-
89, a 203 en el de 1995-97. Així mateix, un important nombre de països en
desenvolupament s’ha sumat a aquesta pràctica, entre els quals destaquen,
ordenats per nombre creixent d’expedients en vigor: Mèxic, República de
Sud-àfrica, Índia, Argentina, Brasil, Turquia i Corea, com es mostra a la tau-
la. En els països desenvolupats la situació no ha canviat gairebé gens. Estats
Units, la Comunitat Europea, Canadà i Austràlia continuen acaparant la
majoria de casos, en canvi Japó pràcticament no utilitza aquesta mesura.

Els països receptors d’aquestes mesures són també ordenats per ex-
pedients iniciats: la Comunitat Europea, Xina, Corea, Estats Units, Taiwan,
Japó i l’Índia. Els ex països comunistes, Rússia i Ucraïna, també són objecte
d’un nombre considerable de mesures antidumping. Els sectors en els quals
s’estan aplicant aquestes mesures coincideixen amb els sectors sensibles en
els països desenvolupats que van ser objecte de protecció durant la dècada
dels vuitanta: acer, electrònica de consum, microxips i tèxtils.

Com hem anat assenyalant, la polèmica sobre els drets antidumping
no s’ha resolt i, continuarà sent un dels temes que més debat generen en el
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(7) Messerlin ha analitzat, tant per a la Comunitat Europea com per als Estats Units, el percentatge de casos aplicats
que pretenen eliminar les pràctiques anticompetitives, no la protecció. Els resultats són que només un 3% dels casos
dels EUA i un 4% dels casos de la CE responen a aquestes pràctiques, vegeu The Economist 7/11/1998. Així mateix,
al seu article (2000) mostra els resultats obtinguts en l’estudi dels recents casos d’antidumping. De 208 casos presen-
tats pels EUA i per la CE, només 13 utilitzaven el valor normal. Els altres utilitzaven o valors construïts o valors espe-
cials per a les economies que no són de mercat o la millor informació possible, fet que prova com es pot utilitzar la
determinació del valor per aconseguir l’objectiu desitjat.
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Taula 6.6

MESURES ANTIDUMPING INICIADES. 1996-1999

Països 1996 1997 1998 1999 Mesures en vigor
el 30/6/99

Argentina 23 15 8 11 42

Austràlia 17 42 13 10 48

Brasil 17 11 17 1 35

Canadà 5 14 9 10 77

CE 23 41 21 32 183

Colòmbia 1 1 6 2 13

Corea 13 15 3 2 28

Costa Rica – 1 1 0 0

Egipte – 7 0 0 n.d.

Equador – – 1 0 n.d.

Estats Units 21 16 22 28 336

Filipines – – 3 0 n.d.

Guatemala 1 0 0 0 1

Índia 20 13 33 40 73

Indonèsia 8 4 8 0 n.d.

Israel 6 3 7 0 8

Japó 0 0 0 0 1

Malàisia 2 8 1 1 n.d.

Mèxic 3 6 12 7 88

Nicaragua – – 2 0 n.d.

Nova Zelanda 4 5 1 3 21

Panamà – – 2 0 n.d.

Perú 5 2 4 5 7

Polònia – 1 0 3 1

República Txeca – – 2 0 n.d.

Singapur 0 0 0 0 2

Sud-àfrica, República de 30 23 41 7 86

Tailàndia 1 2 0 0 4

Trinitat i Tobago – – 1 3 2

Turquia 0 4 1 6 34

Veneçuela 3 4 7 5 9

Xile 3 0 2 0 2

Total 206 240 228 178 1.097

Nota: n.d. = no disponible.
Font: Taules elaborades amb els Informes Anuals de l’OMC, 1997-2000.
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Taula 6.7

PAÏSOS INVESTIGATS PER PRÀCTIQUES DE DUMPING

Països 1996 1997 1998 1999 Total investigats
1996-99

Aràbia Saudita 1 – 3 1 5

Argentina – – – 2 2

Austràlia – 1 2 1 4

Bielorússia – – – 3 3

Brasil 10 5 5 8 28

Bulgària 3 1 1 1 6

Canadà 1 3 2 – 6

CE 35 59 42 20 156

Colòmbia – – 2 – 2

Corea 8 16 20 18 63

Egipte 2 1 2 – 5

Estats Units 21 15 15 7 58

Hong Kong, Xina 2 2 3 1 8

Hongria – 2 2 3 7

Índia 10 7 12 6 35

Indonèsia 7 9 5 8 29

Iran 1 2 – 1 4

Israel 1 2 – – 3

Iugoslàvia 1 – – 2 3

Kazakhstan – 2 4 – 6

Japó 7 12 9 11 39

Letònia – 2 1 – 3

Lituània – 1 1 2 4

Malàisia 3 5 4 1 13

Mèxic 3 2 7 1 13

Pakistan 2 1 1 – 4

Polònia 3 4 3 – 10

República Eslovaca 1 1 1 3 6

República Txeca 1 – 2 4 7

Romania 2 – 4 4 8

Rússia 6 6 11 10 33

Singapur – 4 – 2 6

Sud-àfrica, República de 6 4 4 2 16

Suïssa 2 1 1 1 5

Tailàndia 8 5 2 10 25

Taiwan 8 16 10 9 43
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Taula 6.7 (continuació)

PAÏSOS INVESTIGATS PER PRÀCTIQUES DE DUMPING

Països 1996 1997 1998 1999 Total investigats
1996-99

Trinitat i Tobago – 2 – – 2

Turquia 2 1 3 6 12

Ucraïna 3 4 9 6 22

Veneçuela 1 1 2 1 5

Xile 2 2 2 1 7

Xina 39 31 25 16 111

Total 204 232 217 172 825 (*)

(*) El total real és lleugerament superior ja que a la taula no s’inclouen els països que mai no han tingut més d’una
investigació en un any natural.

Font: Elaborat amb els Informes Anuals de l’OMC, 1997-2000.

marc de les relacions comercials internacionals. Els detractors d’aquesta
pràctica continuen insistint que és una forma acceptada pel GATT/OMC,
que permet a les empreses disposar d’un instrument que només requereix
d’un bon equip d’advocats perquè prosperi i així aconseguir limitar la com-
petència de les exportacions de tercers països. La seva finalitat proteccionis-
ta s’aconsegueix d’una manera directa fent que s’accepti l’expedient i apli-
cant drets provisionals o, també, d’una manera indirecta, pressionant les
empreses competidores perquè apugin els preus si no volen veure’s sotmeses
a un procés d’investigació de dumping. 

La solució tècnica que es proposen els principals detractors de l’anti-
dumping és eliminar els drets antidumping i que sigui la clàusula de salva-
guarda reformada (vegeu més endavant) la que possibiliti la defensa de les
empreses quan tinguin problemes com a conseqüència de la competència
dels exportadors. D’altres argumenten que la defensa davant dels comporta-
ments anticompetitius (tant per la discriminació de preus com pels compor-
taments predadors) es duria a terme introduint en l’OMC la reglamentació
sobre la competència (vegeu capítol XII).

Al seu torn, els defensors de l’antidumping continuen al·legant que
és un instrument necessari perquè els agents econòmics acceptin la reducció
aranzelària i d’aquesta manera disposin d’un mecanisme que permeti afron-



tar les exportacions amb preus més competitius. Com comprovarem als capí-
tols XII i XIII, la postura nord-americana en aquest sentit és molt clara.

El codi sobre subvencions 
i drets compensatoris

Les subvencions o els subsidis, a diferència del dumping que acabem
d’analitzar, engloben les transferències que efectuen els governs a les seves
empreses o als diversos col·lectius per aconseguir els objectius econòmics,
socials i polítics. Per tant, la seva legitimitat està emparada en la sobirania
dels governs per dissenyar i executar la seva política econòmica. Sense ser
qüestionable aquest principi general i legítim dels governs, s’han plantejat en
el passat i es plantegen actualment determinats conflictes en el comerç inter-
nacional de mercaderies quan aquestes últimes han estat objecte d’ajuda o de
subvenció governamental. Les mercaderies subvencionades es poden oferir a
un preu inferior al que tindrien en absència de la subvenció i, per això,
poden competir en el mercat exterior i també en el mercat interior en condi-
cions més bones. Les tres situacions generalment identificades que es poden
produir són les següents:

Suposem que el país A subvenciona un producte del seu país. Aques-
ta circumstància pot tenir els següents efectes:

– Si les mercaderies del país A s’exportessin al B, els productors de
béns similars del país B es veurien perjudicats per la competència dels pro-
ductes subvencionats.

– Si el país B exportés mercaderies similars al país A, els exportadors
podrien veure’s perjudicats perquè es reduís el seu mercat en A.

– Un país C que exportés productes similars a B, es veuria afectat per
la competència dels productes que A ven a B i per tant tindria una pèrdua de
mercat.

En qualsevol d’aquestes tres situacions es produeix un perjudici i els
fluxos de comerç internacional en surten afectats. No obstant això, aquesta
anàlisi s’oblida dels beneficis que el consumidor rep tant del país importador
com del mateix país que concedeix la subvenció, ja que obté mercaderies a
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preus inferiors i el seu benestar augmenta.(8) L’única situació en què sí que es
pot considerar que hi ha perjudici és la tercera; en el país C ningú no es be-
neficia de la subvenció i aquest país sí que es pot considerar perjudicat per
aquesta mesura.

La regulació de les subvencions en el comerç internacional tracta,
doncs, de trobar una solució equilibrada entre els legítims interessos dels
països i els perjudicis que la defensa d’aquests interessos causen a tercers
països. Així, els perjudicis que ocasionen les subvencions es resolen mitjan-
çant l’aplicació dels denominats drets compensatoris al producte importat.
Aquests drets eliminen l’efecte de la subvenció sobre el preu al qual són
oferts els productes en el país importador. Però, per respectar la legitimitat
dels governs a atorgar subvencions, s’ha de demostrar que realment les sub-
vencions estan causant un perjudici greu i per això es requereix la prova de
dany; si es pot demostrar aquesta prova, el país perjudicat pot aplicar els
corresponents drets compensatoris.

També hi ha un consens entre els diferents països en el fet que no
totes les subvencions han de ser tractades de la mateixa manera. Les catalo-
gades d’improcedents i injustes són les que s’atorguen directament a l’ex-
portació dels productes o, bé, aquelles l’obtenció de les quals està condicio-
nada al fet exportador. No obstant això, comprovarem com, tot i que les
subvencions a l’exportació són les que sempre s’han tractat de contrarestar,
amb el temps s’ha ampliat el ventall de subvencions considerades perjudi-
cials com a conseqüència de la necessitat d’afrontar la major competència
internacional que sorgeix de la progressiva reducció de les barreres aranze-
làries.

Finalment, i com ja hem observat a la taula 6.4, podem recordar que
el país que va utilitzar, pràcticament en solitari, les mesures contra les sub-
vencions va ser Estats Units per defensar-se dels suports governamentals
rebuts per les empreses competidores i la pràctica de les quals era molt poc
habitual en l’economia nord-americana. De fet, la primera llei que va regular
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(8) La teoria econòmica sosté que els guanys de benestar del consumidor superen amb escreix tant els beneficis de les
empreses com els ingressos superiors que obtindria el govern en cas que eludís la subvenció. En el cas d’un país
importador de mercaderies subvencionades, aquest hauria d’agrair la transferència que li concedeix el país que sub-
venciona. 



la imposició d’aquests drets va ser la d’Estats Units del 1897 i els seus
acords bilaterals de comerç firmats per aquest país els anys trenta i quaranta
contenien referències a aquestes accions. L’important paper jugat per aquest
país en les negociacions del GATT va influir en les consideracions originals
de l’Acord sobre aquesta matèria i també en la seva evolució posterior.

Una vegada fetes aquestes consideracions generals sobre el tracta-
ment de les subvencions, procedirem a analitzar com han estat regulades en
el GATT i la seva evolució.

La regulació en el GATT i la seva evolució

En el GATT de 1947, la regulació de les subvencions va ser limitada.
D’una banda permetia la imposició de drets compensatoris (impost o taxa
que s’aplica al valor dels productes importats), de la mateixa manera que els
drets antidumping, per evitar el perjudici que aquest subsidi ocasionava a la
producció de qualsevol mercaderia (articleVI). Per poder imposar aquests
drets, s’havia de demostrar que la subvenció causava o amenaçava causar
dany a la indústria o n’impedia la implantació. S’admetien dues excepcions,
les subvencions a l’exportació de productes primaris o bàsics i les destinades
a productes de consum intern. 

Les obligacions dels països en aquest marc es regulaven a l’article
XVI, que requeria als països notif icació de totes les subvencions que
poguessin afectar les exportacions i establia els mecanismes de consulta
quan la seva existència afectés negativament qualsevol país membre. 

La reforma del GATT de 1955 va introduir les primeres obligacions
en matèria de subvencions, però únicament referides a les que afectaven les
exportacions i no es mencionen les subvencions generals a la producció o al
mercat intern. Es va introduir la distinció entre les subvencions als productes
primaris per evitar que produïssin «que aquest país tingués més d’una parti-
cipació equitativa en el comerç mundial d’aquest producte». Per a la resta
de productes, les obligacions dels països eren evitar la utilització de subven-
cions que donessin lloc a exportacions amb preus per sota dels vigents en el
mercat interior. 
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La reforma de 1955 va disposar un termini perquè els països assu-
missin aquestes obligacions. Les diferències de regulació entre els productes
bàsics i la resta de productes van ser considerades discriminatòries pels paï-
sos en desenvolupament, raó per la qual es van negar a subscriure el termini.
Amb l’objectiu d’arribar a una entesa, es va introduir, el 1960, una llista
il·lustrativa de les subvencions que podien tenir efectes sobre les exporta-
cions, però tampoc no es va aconseguir un consens i, finalment, aquestes
regles solament van ser obligatòries per als països que les van acceptar i no
van tenir caràcter general per a tots els països membres del GATT. 

L’aplicació pràctica d’aquesta regulació va tenir un problema addicio-
nal. Recordem que el GATT de 1947 disposava de la «clàusula de l’avi», que
va permetre que Estats Units apliqués la seva legislació anterior en matèria
de subvencions i de drets compensatoris. Aquesta legislació no contemplava
l’exigència del GATT sobre la prova de dany abans de recórrer a l’aplicació
de drets compensatoris i va poder aplicar-la amb un marge més gran de dis-
crecionalitat. Aquesta circumstància i el gran ús que Estats Units va fer d’a-
quests drets per obligar els altres països membres a no utilitzar les subven-
cions que podien perjudicar les exportacions nord-americanes, requerien una
correcció.

Les negociacions sobre el Codi de Subvencions i Drets Compensato-
ris de la Ronda de Tòquio van tenir com a objectiu resoldre aquest conflicte
l’arrel del qual, doncs, estava en les diferents concepcions sobre les subven-
cions entre Estats Units i la majoria de països membres del GATT. Estats
Units va estar disposat a modificar la seva legislació i a introduir la prova de
dany si es redactava un codi en el qual s’establissin normes multilaterals
sobre l’ús de les subvencions en el comerç internacional i, així, poder-ne
limitar l’àmbit d’aplicació.

El Codi consensuat a Tòquio i firmat el 1979 va significar un avenç
en matèria de regulació internacional sobre l’ús de les subvencions i va
intentar acontentar les parts enfrontades. Així, d’una banda va regular l’ús
dels drets compensatoris i, de l’altra, va establir unes normes multilaterals
per al tractament de les subvencions. Per tant, ens trobàvem amb dos camins
per resoldre els problemes de les subvencions en el GATT:
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1. El primer regulava les respostes unilaterals dels països membres a
les subvencions. Els països podien imposar drets compensatoris a les impor-
tacions de productes subvencionats que causessin dany a la indústria del país
importador. Per això es van establir normes detallades per als procediments i
mecanismes que permetien demostrar: l’existència de la subvenció, la prova
de dany i el vincle entre aquestes importacions i els perjudicis ocasionats a
les empreses (s’aplicava el mateix procediment que per als drets antidum-
ping). Però el seu principal defecte, la falta de definició de què s’entenia per
subvenció, va ser el que va permetre que els països apliquessin un ampli
concepte de subvenció a l’hora d’imposar drets compensatoris.

2. El segon regulava les obligacions dels països membres del GATT
en la concessió de subvencions. Aquesta regulació era, de fet, un codi de
conducta multilateral que tractava d’establir unes regles internacionals en
matèria de subvencions. Algunes d’aquestes normes ja estaven recollides al
GATT, però es van reforçar, i d’altres es van introduir per primera vegada en
la nova regulació. En aquest sentit es va fer una distinció doble:

a) Les subvencions a les exportacions. Es va reiterar la prohibició de
les subvencions a l’exportació per a totes les mercaderies amb l’excepció de
les relatives a l’exportació de productes bàsics. En relació amb aquestes últi-
mes, les normes es modifiquen i s’especifica que es prohibeixen les subven-
cions a aquesta categoria de productes quan tinguin com a conseqüència
«una major proporció del mercat mundial que la considerada equitativa». 

b) Les subvencions internes, és a dir aquelles que no estan relaciona-
des amb les exportacions. En relació amb el seu contingut i la seva finalitat,
s’accepta que algunes d’aquestes subvencions són instruments per promoure
la política econòmica i social dels governs i en aquest sentit es cataloguen
com a permeses.(9) Les altres subvencions internes que no entren en la cate-
goria de les permeses són legítimes sempre que no causin efectes adversos
en el comerç. Es considera que una subvenció interna causa un efecte advers
en el comerç quan es produeix un d’aquests tres supòsits: dany a la indústria
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(9) Algunes de les subvencions permeses són les mateixes que les contemplades al nou codi de la Ronda d’Uruguai,
per la qual cosa es detallaran quan es descrigui l’abast del nou codi.



d’un altre país membre, anul·lació dels beneficis que els països han obtingut
en l’Acord GATT i perjudici seriós dels interessos d’un país membre. 

Però el Codi de 1979 no va funcionar per resoldre els problemes que
causaven les subvencions a les exportacions de productes agrícoles. Totes les
disputes presentades pels Estats Units contra les subvencions de les Comuni-
tats Europees, tant a les exportacions com als subsidis interns, no van pros-
perar(10) a causa de la redacció del Codi i/o al funcionament defectuós del
mecanisme de solució de diferències. També s’ha de destacar, com un ele-
ment de debilitat, que el codi només era aplicable als països que van voler
adherir-s’hi i que el nombre de països només va arribar a 24 abans de la
nova redacció.

El nou Codi negociat a la Ronda d’Uruguai forma part del GATT de
1994. El nou contingut resol algunes llacunes detectades en l’anterior, avan-
ça en la direcció d’establir normes multilaterals sobre les subvencions i
intenta resoldre els problemes de funcionament del Codi de 1979. Com totes
les disposicions del GATT de 1994, són d’aplicació obligatòria per a tots els
membres de l’OMC, motiu pel qual les disposicions del nou Codi són, des
de l’entrada en vigor dels acords, aplicables a tots els països membres de
l’Organització i qualificables de normes d’abast multilateral, amb l’excepció
del tractament concedit als països menys avançats. 

Aquest Codi no s’aplica a les subvencions dels productes agrícoles per
als quals s’ha desenvolupat una normativa específica que s’integra en l’Acord
Agrícola (vegeu capítol VII). Tampoc no regeix per al comerç d’aeronaus
civils, que es regula per l’Acord Plurilateral específic (vegeu capítol IX).

Les parts més rellevants de la nova normativa les comentarem a con-
tinuació:
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(10) Els casos més destacats van ser: 1) els de la subvenció europea a les exportacions de farina de blat (1981), que
van provocar un increment del percentatge de les exportacions mundials d’aquest producte. Encara que el panel va
afirmar que aquesta subvenció estava contemplada en la normativa del Codi, no es va poder establir una relació causal
entre la subvenció i la participació equitativa en el comerç mundial com a conseqüència de les condicions especials en
aquest mercat durant els anys precedents. La redacció del codi era tan poc precisa que dificultava la prova. 2) Els sub-
sidis europeus a la producció d’oleaginoses que impedia que Estats Units mantingués o incrementés la seva participa-
ció en el mercat europeu (1988); el panel va donar la raó a Estats Units, però emparant-se en el tracte nacional i no en
el problema de les subvencions. 



1. Disposicions generals. Es defineix la subvenció i s’estableix que
les subvencions que estan subjectes a aquesta normativa són les considerades
específiques. Es considerarà que hi ha subvenció quan:

– Hi ha una contribució financera d’un govern o de qualsevol orga-
nisme públic que implica: transferència directa de fons (donacions, préstecs,
aportacions de capital), bonificacions fiscals, proporció de béns o serveis
que no siguin els generals, directament o a través d’altres entitats.

– Quan hi ha alguna forma de sosteniment d’ingressos o de preus.

En tots dos casos es requereix que aquesta intervenció proporcioni un
benefici al receptor.

Totes les subvencions a les quals es refereix l’acord han de ser espe-
cífiques. És a dir, les atorgades a una empresa, branca de la producció o
grups d’empreses. Per tant, queden excloses les subvencions de caràcter
general a les quals pugui accedir automàticament i amb criteris clars qualse-
vol empresa i, a més, que estiguin regulades per llei o reglament.(11)

2. Subvencions prohibides. S’especifica quines subvencions no es-
tan permeses:

– Totes aquelles que estiguin vinculades de «iure» o de «facto» als
resultats d’exportació. Al seu Annex I s’inclou una llista il·lustrativa de la
qual, a tall d’exemple, reproduïm una de les assenyalades com a expressa-
ment prohibida: «L’exempció, la remissió o l’ajornament total o parcial,
relacionats específicament amb les exportacions, dels impostos directes o de
les cotitzacions a la seguretat social que paguin o hagin de pagar les empre-
ses industrials o comercials».

– Totes aquelles que estiguin supeditades a l’ús de productes nacio-
nals amb preferència als importats. La nova regulació amplia, per tant, l’a-
bast de les subvencions prohibides perquè inclou aquelles que tracten d’in-
centivar el consum local.
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(11) Només si es pot provar que encara que el govern concedeixi mitjançant un reglament una subvenció d’aplicació
general a un determinat objectiu, però en realitat només se’n poden beneficiar unes quantes empreses, aquesta sub-
venció es considerarà específica i, per tant, subjecta a l’Acord. L’objectiu d’aquesta redacció és evitar que els països
quedin limitats en la seva acció de govern a través del mecanisme de transferències i d’ajudes als sectors econòmics.



Els països poden recórrer contra aquest tipus de subvencions a través
dels mecanismes que després indicarem, però en aquest recurs no es requeri-
rà la prova de dany, sinó només de l’existència d’una subvenció prohibida.
D’aquesta manera s’intenta reforçar el poder dels països per evitar aquest
tipus de pràctiques que, insistim, queden prohibides per als països membres
de l’OMC, amb certes excepcions. 

Els països desenvolupats disposen d’un termini de tres anys per eli-
minar les subvencions prohibides i els països en desenvolupament tenen un
tractament especial, que es detalla al punt 6 d’aquesta exposició.

3. Subvencions recurribles. Engloba totes les subvencions específi-
ques no prohibides que podran ser recurribles si es demostra que causen
dany a la producció, que anul·len o que menyscaben els avantatges que
reporta la pertinença a l’Acord GATT 1994 o causen un dany greu als inte-
ressos d’un altre país membre. La categoria d’aquestes subvencions és resi-
dual: inclou totes aquelles que no estiguin prohibides o permeses i que res-
ponguin a la definició de subvenció.

Per a aquest grup de subvencions és important precisar clarament els
perjudicis que puguin ocasionar a d’altres països membres. En aquest sentit
l’Acord és molt concret i estableix l’abast de les situacions que poden donar
lloc a danys o a menyscapte de beneficis i interessos de qualsevol país mem-
bre. Hi ha danys que es consideren objectius, i és responsabilitat del país que
concedeix la subvenció demostrar-ne la inexistència. En concret, aquests
danys es refereixen a quatre supòsits:

– Quan el total de la subvenció «ad valorem» aplicada al producte
sigui superior al 5%.

– Subvencions aplicades per cobrir pèrdues d’explotació d’una bran-
ca de la producció.

– Subvencions aplicades per cobrir pèrdues d’explotació d’una em-
presa.

– Condonació directa de deute del govern.

141■LA REGULACIÓ DEL COMERÇ INTERNACIONAL: DEL GATT A L’OMC



En el cas de subvencions diferents de les que acabem de detallar, el
dany es pot produir, però és responsabilitat del demandant demostrar que
s’ha produït. Per a la prova de dany es tindran en compte els efectes sobre el
comerç i sobre els preus.(12) Queden excloses les reclamacions quan el país
que diu que pateix un perjudici a causa d’una subvenció en un altre país
membre aplica mesures similars a les d’aquest últim.

4. Subvencions permeses. Engloba aquelles subvencions no especí-
fiques, educació, infraestructures, etc., i altres d’específiques que han obtin-
gut el beneplàcit dels països membres del GATT per incloure-les com a sub-
vencions permeses. Aquestes últimes són:

– A la investigació i al desenvolupament sempre que no sobrepassi un
determinat percentatge dels costos: el 75% en les investigacions industrials i
el 50% en les investigacions precompetitives de desenvolupament (proces-
sos, dissenys de productes, i serveis). S’estableix també quin tipus de despe-
ses poden ser cobertes per la subvenció.

– A les regions més desfavorides, sempre que puguin accedir-hi totes
les empreses de la regió. Es consideraran regions desfavorides aquelles en
què la renda per càpita no superi el 85% de la mitjana del país o en què la
taxa d’atur superi el 110% de la mitjana del país.

– A l’adaptació d’instal·lacions existents a noves exigències
ambientals. Es requereix que aquestes instal·lacions tinguin com a mínim
dos anys d’existència, es considerin mesures excepcionals i es limitin al
20% dels costos d’adaptació. També s’especifica que queden exclosos els
costos de substitució i funcionament de la inversió que és objecte de l’as-
sistència.

Tots els països hauran de notificar els programes de subvenció que
mantinguin al Comitè de Subvencions encarregat de la supervisió d’aquest
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(12) Per això s’ha de comprovar:
– Si desplaça o obstaculitza les importacions de productes similars en el país que concedeix la subvenció.
– Si la subvenció desplaça les exportacions del producte similar d’un altre Membre al mercat d’un tercer país.
– Si augmenta la participació del país que la concedeix en el mercat mundial d’un producte primari o bàsic.
– Si el preu del producte subvencionat és considerablement inferior al preu de productes similars en el país importa-
dor; si el preu ha provocat la caiguda del preu en el país importador o ha impedit l’augment de preus que hauria tingut
lloc sense la subvenció.



acord. Si un país membre considera que un programa que compleix les
condicions establertes provoca efectes desfavorables sobre la seva branca
de producció relacionada, podrà entaular consultes amb el país que du a
terme el programa. En cas de disconformitat, és el Comitè qui té l’última
paraula sobre si la demanda està justificada i sol·licitarà, si s’escau, la
modificació del programa per evitar els perjudicis. Si no s’introdueixen
aquestes modificacions, el país afectat podrà adoptar contramesures. En
aquest supòsit el Comitè està actuant com a òrgan d’apel·lació i de resolu-
ció de diferències.

5. Solució de conflictes. L’acord preveu dos sistemes perquè els paï-
sos puguin recórrer en cas de subvencions prohibides o de subvencions recur-
ribles que li estiguin causant dany. Un procediment és multilateral, i s’apli-
quen els procediments establerts per a la Solució de Diferències, i l’altre és
unilateral i permet l’aplicació de drets compensatoris. El procediment unila-
teral possibilita l’aplicació de drets compensatoris només en els casos de les
subvencions prohibides o recurribles i és el mateix que el descrit per a l’apli-
cació de drets antidumping.(13) En qualsevol cas, es poden iniciar tots dos
procediments, però només es podrà aplicar el resultat d’un d’ells.

6. Tracte especial als països en desenvolupament. Per als països en
desenvolupament es reconeix que les subvencions són un mecanisme neces-
sari per aconseguir l’objectiu del desenvolupament econòmic. En aquest sen-
tit reben un tracte diferenciat que:

– En relació amb les subvencions a les exportacions (prohibides),
se’ls concedeix un termini de vuit anys per eliminar-les, en queden exclo-
sos els països menys avançats (PMA). Les que obliguen a subministrament
local es permeten durant cinc anys, en el cas dels països en desenvolupa-
ment, i durant vuit en els països menys avançats. Si abans que s’acabin
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(13) Les diferències de la regulació i en l’aplicació dels drets compensatoris són:
– La regla de mínims: si es demostra que la subvenció és menor que l’1% «ad valorem» o que el volum total d’impor-
tacions no és significatiu, no es podran aplicar drets compensatoris.
– En la prova de dany s’ha de demostrar que no ha estat causada per altres efectes que no siguin la subvenció: canvis
en l’estructura del consum, canvis tecnològics, etc.
– Els drets compensatoris s’aplicaran per un període màxim de 5 anys, renovable en cas que es demostri que la sub-
venció persisteix.



aquests terminis, els països arribessin a una posició competitiva en les
exportacions dels seus productes (més d’un 3,25% del comerç mundial
durant dos anys) haurien de retirar la mesura en el període de dos anys i de
vuit per als PMA.

– En relació amb les altres subvencions recurribles, es podran accio-
nar sempre que, a més dels requisits generals ja comentats, la subvenció
superi el 2% del valor del producte i que el volum de les importacions sub-
vencionades superi el 4% de les importacions totals de productes similars.

– Els països en transició cap a una economia de mercat també tenen
alguns terminis addicionals per eliminar les subvencions: set anys per a les
subvencions prohibides, i durant aquest període no seran recurribles les can-
cel·lacions de deute governamental o donacions per cobrir pagaments de
deute.

7. Notificació. Tots els països notificaran al Comitè de Subvencions
totes les subvencions que tinguin en vigor sigui quina sigui la categoria (pro-
hibida, recurrible o permesa). Els països hauran de complir els terminis d’e-
liminació establerts per a les subvencions prohibides. La notificació de tots
els programes de subvencions permet a qualsevol país o operador econòmic
conèixer l’abast del sistema d’ajudes existent i, en cas que aquestes causin
un perjudici a la seva indústria, podran entaular consultes o iniciar una inves-
tigació. Aquest sistema introdueix una transparència total de tota la legis-
lació interna que els països apliquen en matèria de subvencions i la seva
supervisió garanteix un major compliment de les normes pactades interna-
cionalment.

De l’anàlisi detallada dels principals elements del nou Codi podem
afirmar que s’ha avançat considerablement en la normativa internacional que
regula la pràctica habitual dels governs de concedir ajudes a determinats sec-
tors econòmics amb diverses finalitats o objectius. Com hem indicat al prin-
cipi, aquesta regulació pretén conciliar interessos contraposats entre els dife-
rents països. D’una banda, la sobirania dels governs en les decisions que van
encaminades a la consecució d’uns objectius econòmics i socials i, de l’altra,
els interessos de les empreses o dels sectors de qualsevol altre país que es
puguin veure afectats negativament per aquestes polítiques.
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La regulació de les subvencions permeses, recurribles i prohibides
és un intent clar de resoldre aquest conflicte mitjançant un codi de conduc-
ta multilateral que tipifica les subvencions i regula les respostes dels paï-
sos davant de les subvencions. No obstant això, persisteixen dos proble-
mes:

1) Es manté la potestat dels països d’actuar unilateralment contra
les subvencions recurribles o prohibides. Encara que la definició d’aques-
tes subvencions acota clarament quin tipus de subvencions es poden recó-
rrer, el sistema unilateral té els mateixos problemes que els que hem assen-
yalat per al cas d’antidumping: es pot utilitzar com a mesura de protecció i
no com a mesura de defensa comercial. Quan n’hem analitzat l’ús durant
la dècada dels vuitanta (vegeu taula 6.4), hem constatat l’elevat nombre
d’investigacions negatives. Aquest tipus de mesures també podrien quedar
eliminades si s’incorporessin a l’OMC les normes sobre la competència,
que incloguessin, entre d’altres, les ajudes estatals en el seu àmbit d’apli-
cació.

2) Encara que el codi de conducta és un avenç important en el con-
sens multilateral sobre les subvencions, també consolida aquest tipus de
pràctiques per part dels governs i pot accentuar, a mitjà i llarg termini, les
diferències econòmiques entre els països de desenvolupament econòmic
diferent. Com més capacitat econòmica, més recursos dels governs per donar
suport a determinades polítiques internes com les establertes al catàleg de
les subvencions permeses: desenvolupament regional, protecció del medi
ambient i investigació al desenvolupament. En aquest sentit, doncs, aquests
països tindran un avantatge comparatiu pel fet de poder donar suport a políti-
ques que indirectament afavoreixin el desenvolupament econòmic futur i
permetin que les seves empreses siguin més competitives, davant d’un gran
nombre de països en desenvolupament que no disposen de recursos per
poder donar suport a aquestes actuacions.

Encara que l’aplicació dels drets compensatoris ha estat sempre molt
inferior al del recurs a l’antidumping, en el període transcorregut des de l’a-
provació del nou Codi l’ús s’ha reduït considerablement. El total de casos
iniciats el període 1980-86 va ser de 439 (taula 6.4), mentre que els anys

145■LA REGULACIÓ DEL COMERÇ INTERNACIONAL: DEL GATT A L’OMC



1996-99 se’n van iniciar 106 (taula 6.8). Estats Units continua liderant el
rànquing amb gran diferència en relació amb els altres països, i Mèxic s’ha
sumat al grup de països que ha utilitzat la mesura. 

Taula 6.8

NOMBRE DE MESURES COMPENSATÒRIES INICIADES. 1996-1999

Països 1996 1997 1998 1999 Mesures en vigor
el 31/12/99

Argentina 1 1 0 0 3

Austràlia 1 1 0 0 5

Brasil 0 0 0 0 6

Canadà 0 0 0 3 10

CE 1 4 8 20 6

Estats Units 2 6 12 10 61

Mèxic 0 1 0 0 11

Nova Zelanda 4 1 0 0 3

Perú 0 1 0 0 0

Sud-àfrica, República de 0 1 1 2 0

Veneçuela 0 0 0 1 3

Total 9 16 21 36 108

Font: Elaboració pròpia amb els Informes Anuals de l’OMC, 1997-2000.

És difícil deduir de les dades disponibles la seva utilització com a
mesura proteccionista, però és sospitós que els casos iniciats l’any 1999
(vegeu taula 6.9) estiguin destinats principalment als països del sud-est asià-
tic (Corea, Indonèsia i Taiwan) les monedes dels quals es van devaluar forta-
ment amb motiu de la crisi financera de 1997.
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Taula 6.9

PAÏSOS CONTRA ELS QUALS S’HAN INICIAT INVESTIGACIONS

Països 1996 1997 1998 1999

Alemanya 1

Aràbia Saudita 1

Argentina 1

Austràlia 1

Bèlgica 1

Brasil 1 1 1

Canadà 1 1 1

CE 3 1

Corea 5 3

Dinamarca 1

Espanya 1

Filipines 1

França 1 1

Grècia 1

Índia 3 6 6

Indonèsia 1 5

Itàlia 1 2 1

Macedònia 1

Malàisia 2

Noruega 1

Perú 1

Singapur 1

Sud-àfrica, República de 3 1 1 1

Tailàndia 5

Taiwan 1 5

Trinitat i Tobago 1

Veneçuela 1

Xile 1 1

Total 9 16 21 36

Font: Elaboració pròpia amb els Informes Anuals de l’OMC, 1997-2000.
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El codi de salvaguardes

Les mesures de salvaguarda en el comerç internacional permeten que
un país pugui introduir restriccions temporals al comerç de les importacions
que estiguin causant dany a la indústria nacional. L’objectiu de la salvaguar-
da és facilitar que les empreses afectades puguin portar a terme l’ajustament
econòmic que requereixi el nou entorn competitiu: o bé adoptar disposicions
destinades a millorar la competitivitat o bé, simplement, desmantellar-les a
causa de la seva incapacitat de competir en el nou marc. No es tracta de
mesures de defensa contra el comerç deslleial, sinó de mesures de defensa
de la indústria nacional.

La filosofia de les salvaguardes està basada en la necessitat de sua-
vitzar el cost de l’ajustament quan es produeixi i, també, per afrontar el com-
promís de la liberalització del comerç amb certes garanties que, quan apare-
guin problemes en les empreses nacionals, puguin atenuar-se les obligacions.
En aquest sentit es consideren mesures que afavoreixen els compromisos de
liberalització del comerç, perquè d’altra forma serien més cautes o simple-
ment no es produirien.

En les negociacions per a la redacció de la Carta de l’Havana, Estats
Units va sol·licitar la inclusió d’una clàusula d’escapament de les obliga-
cions comercials que permetés afrontar situacions imprevistes, com la que
contemplava la seva llei de Comerç de 1934 i el seu acord bilateral firmat
amb Mèxic l’any 1943. El Congrés nord-americà va ser el protagonista en
l’exigència que l’OIC inclogués aquesta clàusula que, posteriorment, va ser
incorporada com a llei obligatòria en la revisió de la seva llei de comerç de
1951.

A pesar de l’existència d’aquesta clàusula, la seva utilització ha estat
molt escassa. Els països han preferit altres formes per restringir les importa-
cions que causen dany a les seves empreses, com a conseqüència dels requi-
sits previstos en la seva aplicació. Com hem analitzat a la primera part d’a-
quest apartat, els països van recórrer a la utilització de les RVE com a
instrument per afrontar els problemes de competència externa de les seves
empreses (vegeu taula 6.5). Aquestes restriccions consisteixen en acords
voluntaris entre el país importador i el país exportador que limiten la quanti-
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tat o el volum de les importacions d’un determinat producte i el seu objectiu
és ordenar el mercat. 

La regulació de les salvaguardes al GATT

Al GATT de 1947 es va introduir la possibilitat d’utilitzar les salva-
guardes i de regular-les a l’article XIX.(14) La seva utilització requeria:

a) Un increment de les importacions d’un determinat producte tant
en termes absoluts com relatius.(15)

b) Que aquest increment de les importacions fos degut a esdeveni-
ments no predictibles(16) o fos conseqüència de les obligacions del GATT
(reducció dels aranzels o l’eliminació de restriccions quantitatives).

c) Que aquest increment causés o amenacés causar dany als produc-
tors nacionals de productes iguals o directament competitius amb ells. S’ha-
via de provar el dany o l’amenaça i la relació causal entre aquest dany i les
importacions.

Una vegada complerts els requisits per aplicar la salvaguarda es
podien suspendre temporalment, del tot o parcialment, les obligacions assu-
mides en l’Acord en relació amb aquest producte. Aquesta suspensió d’obli-
gacions podia consistir en un augment dels aranzels o en la introducció d’u-
na restricció quantitativa. La temporalitat de l’excepció es va establir en el
temps necessari per prevenir o per posar remei al dany. Així mateix, encara
que no de manera explícita, la mesura s’havia d’aplicar sense discriminació
a tots els proveïdors, és a dir sobre la base de NMA.
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(14) Aquest no és l’únic article de l’Acord GATT que permet l’incompliment de les obligacions i establir salvaguar-
des. Recordem que també es poden incomplir les obligacions per motius de balança de pagaments (article XII) i per
motius de desenvolupament econòmic (article XVIII).
(15) La inclusió del terme relatiu va ser posterior i motivat per haver aplicat la mateixa redacció que la prevista en la
Carta de l’Havana. Aquesta nova terminologia és més restrictiva, sobretot en períodes de recessió econòmica, ja que
es pot invocar la clàusula encara que no hi hagi hagut un augment total de les importacions, però sí un increment rela-
tiu en disminuir el consum intern d’un determinat producte.
(16) La falta de definició sobre el que s’entenia per esdeveniments inesperats o no predictibles va emparar una
demanda dels EUA contra les importacions de barrets txecoslovacs (Hatters Fur Case, 1950). Txecoslovàquia va argu-
mentar que responia a un canvi de moda i que aquests canvis eren normals en els vestits i complements. No obstant
això, la salvaguarda nord-americana va ser acceptada, ja que es va dictaminar que es tractava d’un esdeveniment no
predictible. Aquest ha estat l’únic cas en què s’ha plantejat una reclamació per la utilització de l’article XIX del
GATT original i, per això, és el que il·lustra la interpretació de tot el redactat. 



Una vegada aplicada la mesura, les parts afectades podien entaular
consultes amb la finalitat d’obtenir compensacions pel dany causat per
aquesta mesura. Aquestes compensacions consistien en el fet que el país que
aplicava la salvaguarda oferia compensacions en altres partides aranzelàries
(podia reduir els aranzels d’un altre producte) d’interès per a les parts afecta-
des. En cas que no hi hagués acord, ja sigui perquè el país no oferia compen-
sacions o perquè les ofertes no eren acceptades o no satisfeien el país o paï-
sos demandants, s’autoritzava la utilització de represàlies comercials, que
consistien a retirar o a suspendre concessions equivalents al país que hagués
aplicat la mesura.

La redacció de l’article XIX, que hem comentat, era molt imprecisa i
per això susceptible de ser aplicada incorrectament o de manera excessiva-
ment discrecional. Com sempre, es tractava d’aconseguir l’equilibri entre la
utilització d’una mesura que intentava pal·liar un problema temporal de la
indústria d’un país i el seu ús potencial com a mesura purament proteccio-
nista. Per això, calia concretar i especificar els continguts dels requisits
necessaris per activar la mesura: còmput de les importacions, el significat
d’esdeveniments imprevists, la determinació de dany o amenaça de dany i la
no definició del temps requerit per posar remei a la situació.

A pesar d’aquestes mancances, el recurs dels països a les salvaguar-
des ha estat escàs. Segons les dades proporcionades per Trebilcock i Howse
(1999), fins al 1993 es van establir 152 salvaguardes, un terç de les quals
corresponia al període 1979-93. Si comparem aquestes xifres amb les deta-
llades per a l’antidumping o els drets compensatoris aplicats (taules 6.3 i
6.4), podem comprovar la seva escassa invocació. No obstant això, a aquesta
xifra hem d’afegir les referides a les RVE que es van utilitzar per eludir l’a-
plicació de les salvaguardes. Les RVE van ser de 289 l’any 1989 (taula 6.5).
Els avantatges que reporta la RVE comparada amb la mesura de salvaguarda
són dobles:

– Les RVE s’apliquen al proveïdor que causa el dany (selectivitat de
la mesura) i no d’acord amb el principi de NMA.
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– Com que es tracta d’un acord bilateral, les RVE no requereixen
compensacions als exportadors que han resultat perjudicats.(17)

És clar que les RVE ofereixen grans avantatges per als països que
volen imposar restriccions temporals a determinats competidors. No obstant
això, contravenen tota la filosofia de la liberalització del comerç que ha
imperat des de la firma del GATT, ja que signifiquen una forma d’adminis-
tració del comerç internacional discriminatòria i utilitzen, a més, la seva for-
ma més opaca, les quotes o restriccions quantitatives.

Per tant, les RVE, d’acord amb la normativa GATT, haurien de ser
pràctiques prohibides pel GATT i recurribles pels altres països. No obstant
això, encara que no hi ha dubte que són pràctiques comercials inadmissibles,
jurídicament han estat catalogades com de «zona grisa», tot i l’evidència de
la seva incompatibilitat amb les normes generals, perquè com que són acords
voluntaris entre empreses privades, no estan subjectes a la normativa de
l’Acord. Encara que en algunes ocasions són els governs els que lideren les
RVE, la seva acceptació per totes dues bandes els inhibeix d’utilitzar els
mecanismes previstos al GATT per eliminar o restringir aquests comporta-
ments.

A la Ronda de Tòquio es va intentar negociar un nou Codi sobre sal-
vaguardes que permetés solucionar alguns problemes en l’aplicació de l’arti-
cle XIX. Es tractava de solucionar, sobretot:

– Les compensacions feien molt costós el recurs a aquesta clàusula.
A més, a mesura que els aranzels s’anaven reduint es limitaven les possibili-
tats dels països per oferir concessions addicionals als països perjudicats.

– La falta de definició estricta de temporalitat que ha fet que moltes
salvaguardes hagin estat en vigor durant molts anys.(18)

– Més precisió en la terminologia utilitzada.
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(17) ¿Què hi guanya l’exportador? La restricció del mercat produirà un efecte monopolista i l’exportador podrà aug-
mentar els preus i obtenir una renda addicional de monopoli. També evita que l’importador, si no aconsegueix ordenar
el mercat, hagi de prendre mesures més dràstiques que el limitin en major mesura o que tanquin el seu  mercat.
(18) La importació de carbó a Alemanya va estar en vigor durant més de 30 anys.



L’acord no va ser possible a Tòquio per divergències entre els països.
Els països desenvolupats requerien aplicar la salvaguarda de forma selectiva.
Els països en desenvolupament no estaven conformes amb aquest requisit,
tret que la seva aplicació fos supervisada multilateralment. Per tant, es va
haver d’esperar la Ronda d’Uruguai perquè es redactés un nou codi que
regulés l’aplicació de l’article XIX.

L’Acord de Salvaguardes

El nou redactat comporta un avenç important en la solució dels pro-
blemes detectats, mencionats anteriorment, en el funcionament de l’article
XIX. Es reitera (article 2) que un país pot aplicar una salvaguarda a un pro-
ducte si demostra que les importacions d’aquest producte han augmentat en
una quantitat tal que, en termes absoluts o en relació amb la producció
nacional, causen o amenacen causar un dany greu a la branca de producció
nacional que produeix productes similars o directament competidors. S’esta-
bleix també que la salvaguarda s’aplicarà al producte importat independent-
ment de la font d’on procedeixi, és a dir, de manera no discriminatòria.

Abans d’imposar una mesura de salvaguarda, el país ha de dur a ter-
me una investigació segons un procediment prèviament establert. El proce-
diment nacional serà públic, amb audiència de les parts afectades (amb les
reserves de confidencialitat necessàries per respectar els interessos comer-
cials de les empreses afectades), i donarà lloc a la publicació dels informes
amb els resultats de la investigació.

La investigació ha de determinar:

a) L’existència de dany greu o d’amenaça de dany greu. Es defineix
dany greu com «un menyscapte general significatiu de la situació d’una
branca de la producció nacional». L’amenaça existirà quan sigui «clara la
imminència de dany greu» a través de fets, no de conjectures. La branca de
la producció nacional inclou el conjunt de la producció nacional de produc-
tes similars o competidors o una part important d’aquesta producció.

b) La relació causal entre augment de les importacions i l’existència
de dany greu o amenaça. Aquesta relació es basarà en factors objectius i
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quantificables (evolució de les vendes interiors, importacions, producció,
productivitat, capacitat productiva, ocupació, etc.). Si hi ha d’altres factors, a
més de les importacions, que causin o amenacin causar dany, no es procedirà
a establir la salvaguarda. 

L’aplicació de les mesures de salvaguarda està subjecta als següents
requisits:

a) Només s’aplicaran en la mesura necessària per prevenir o reparar
el dany greu i facilitar el reajustament.

b) La salvaguarda aplicable es pot concretar en un recàrrec en els
aranzels o en la imposició de restriccions quantitatives. Si la mesura impli-
ca l’establiment d’una restricció quantitativa (contingent), no reduirà les
importacions sinó que les limitarà a la mitjana dels últims tres anys en què
hi hagi estadístiques disponibles, tret del dany extrem que justifiqui una
reducció.

c) Es repartirà el contingent entre els diversos proveïdors de tercers
països i per això s’haurà d’aconseguir un acord amb ells. Si no hi ha acord,
el contingent es distribuirà de forma proporcional als percentatges de partici-
pació en les importacions.

d) Un país podrà establir una distribució del contingent que no res-
pongui a les proporcions de participació en els fluxos comercials si celebra
consultes amb el Comitè de Salvaguardes i demostra que les importacions
procedents de determinats països membres han augmentat de manera des-
proporcionada i s’han de reduir per prevenir o reparar el dany greu. Aquesta
possibilitat rep la denominació de modulació i permet certa selectivitat en
l’aplicació de la mesura per a aquells proveïdors que estiguin causant més
dany.

Les mesures de salvaguarda s’aplicaran temporalment, només du-
rant el temps necessari per eliminar el dany o prevenir-lo. Aquest període no
ha d’excedir els quatre anys, ampliable a quatre anys més si es demostra que
la mesura de salvaguarda continua sent necessària i que hi ha proves que la
branca de producció està en procés de reajustament. La mesura de salvaguar-
da només podrà estar en vigor un màxim de vuit anys i no es podrà tornar a
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aplicar a un producte que ja hagi estat sotmès a aquesta mesura fins que hagi
transcorregut un termini similar a la durada d’aquesta mesura.

Perquè els països que apliquin les salvaguardes procedeixin realment
al reajustament necessari per eliminar-la, totes aquelles mesures que superin
l’any hauran d’incorporar un compromís de liberalització progressiva a
intervals regulars durant el període d’aplicació. Això significa que si s’esta-
bleix un contingent per un període de tres anys, a partir del segon any, i
durant els dos anys que queden, s’ampliarà el contingent i, d’aquesta mane-
ra, es reduirà l’efecte limitador de les importacions.

Les mesures de salvaguarda donaran lloc a compensacions per als
països exportadors perjudicats per la mesura. El país que apliqui la mesura
haurà de negociar amb els països afectats les compensacions que s’han d’o-
ferir per pal·liar els efectes negatius que la mesura els ha produït. De vega-
des aquestes compensacions són difícils pel fet que els aranzels ja són molt
reduïts i no permeten satisfer les parts perjudicades. Quan l’acord no és pos-
sible, els països perjudicats podran, en un termini estipulat, imposar sancions
consistents en la retirada de concessions prèvies el valor de les quals ha d’e-
quivaler al dany causat. No obstant això, per limitar aquest dret, el nou acord
estableix que les sancions no s’aplicaran durant els tres primers anys d’apli-
cació de la mesura, sempre que s’hagi adoptat d’acord amb el procediment i
estigui justificada per un augment en termes absoluts de les importacions.

Els països en desenvolupament també tenen un tracte diferenciat.
Les mesures de salvaguarda que es puguin aplicar als seus productes no es
duran a terme quan les seves exportacions no excedeixin el 3% de les importa-
cions totals i el conjunt de les importacions de tots els països en desenvolu-
pament no superi el 9% en el producte afectat per la mesura. També disposa-
ran d’un termini superior (deu anys) per eliminar les mesures de salvaguarda
que ells puguin establir.

La nova regulació en l’aplicació de les salvaguardes estableix com-
promisos sobre les mesures existents amb anterioritat i també compromisos
amb les pràctiques aplicades d’autolimitació del comerç. Els països, a partir
de l’entrada en vigor de l’OMC, el gener de 1995, han d’observar els punts
següents:
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a) Les mesures adoptades d’acord amb la normativa del GATT del 47
que encara estiguin en vigor, només es mantindran durant un període màxim
de vuit anys des que van ser iniciades o, com a màxim, de cinc anys després
de la creació de l’OMC.

b) Totes les mesures de salvaguarda provisionals anteriors s’hauran
d’acomodar als requisits de l’Acord actual, en cas contrari s’han d’eliminar
en un termini de quatre anys.

c) Es prohibeixen tots els acords d’autolimitació del comerç ja sigui
entre governs o entre empreses privades. Les RVE, els acords de comercialit-
zació o de vigilància de preus que hi hagi s’hauran d’eliminar en un termini
màxim de quatre anys. No obstant això, cada Estat membre podia mantenir
una excepció al compliment d’aquests terminis amb el límit temporal de
l’any 2000. La Comunitat Europea ho va fer amb l’Acord d’automòbils
japonesos, que va expirar el 31 de desembre de 1999.

Amb aquesta disposició s’obliga a l’eliminació de totes les RVE a
partir de l’any 2000 i es posa final a una pràctica clarament contrària a la
filosofia del GATT, i ara amb la de l’OMC.

Finalment, farem referència a la creació del Comitè de Salvaguar-
des, que serà l’encarregat de vigilar l’aplicació d’aquest Acord i d’informar-
ne al Consell de Comerç de Mercaderies, de controlar els països que apli-
quin mesures de salvaguarda que hagin complert el procediment i les normes
per al seu establiment i d’examinar que tant les mesures de salvaguarda apli-
cades com les compensacions efectuades siguin equivalents. 

Tots els països hauran de notificar al Comitè les investigacions que
estiguin fent i les proves que justifiquin l’aplicació de les mesures. Aquesta
informació serà facilitada pel Comitè als països afectats perquè puguin
entaular consultes i negociar les compensacions.

En cas de conflicte en l’aplicació d’aquest Acord es procedirà a l’a-
plicació de l’Entesa sobre Solució de Diferències.

Aquest Acord, doncs, resol un conflicte, que ha durat molts anys,
sobre les mesures que els països podien aplicar per afrontar la necessitat de
reestructurar una indústria afectada per canvis en la competitivitat. L’enfoca-
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ment no ha estat modificat, ja que es permet imposar restriccions quan
l’augment de les importacions és la causa que determina el dany. Però s’han
establert normes clares que requereixen que la mesura sigui temporal i que
es destini a disposar d’un temps predeterminat que permeti procedir a l’ajus-
tament en la producció afectada. Aquest procés d’ajustament s’ha d’activar
immediatament, ja que la mesura imposada s’ha de reduir a partir del primer
any de la imposició (degresivitat en l’aplicació de la salvaguarda). 

Els aspectes de la normativa anterior que havien justificat l’elusió de
l’article XIX s’han suavitzat. El problema de la selectivitat dels proveïdors
per limitar les importacions que causen dany no s’accepta com a principi,
però es pot aplicar certa discriminació en el repartiment dels contingents si
hi ha acord previ en el repartiment o si es demostra que les importacions
procedents d’un país han crescut de forma desproporcionada i que, a més,
són la causa del dany. També s’ha suavitzat l’obligació de compensar; a
pesar que el país està obligat a negociar compensacions amb els països afec-
tats, de fet se li permeten tres anys de mancança, que és el termini establert
perquè els països puguin recórrer a represàlies en cas de no quedar satisfets
amb les compensacions o bé en cas d’absència de compensacions.

S’ha reforçat, també, el mecanisme de supervisió multilateral de les
mesures de salvaguarda en obligar els països a donar tota la informació
necessària sobre procediments, proves, aplicació de les mesures, degresivi-
tat, etc.

En aquesta llarga exposició s’ha procedit a l’anàlisi detallada de les
principals normes comercials que han provocat més controvèrsies i debats,
tant en la concepció com en l’aplicació. El desenvolupament més complet
s’ha fet més evident quan l’aplicació de les velles normes comercials va
plantejar importants problemes en les relacions comercials internacionals.
Els resultats d’aquest desenvolupament els hem descrit en cada un dels sub-
apartats analitzats i, en general, la nova normativa ha implicat un pas enda-
vant en el procés d’establiment de regles clares i transparents en el comerç
internacional. Les discrepàncies que encara hi ha, i que són importants, con-
travenen de fet els pilars sobre els quals s’ha construït el GATT/OMC: prag-

156 ■ ELS OBSTACLES TÈCNICS I LES NORMES COMERCIALS



matisme i equilibri entre un teòric objectiu de llibertat absoluta en el comerç
internacional i la defensa dels interessos nacionals.

En les negociacions futures no està previst que els codis analitzats es
revisin. Només si finalment s’inicien negociacions sobre l’elaboració de nor-
mes sobre la competència a l’OMC, és possible que algun d’ells es vegi
afectat per aquesta nova normativa.
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VII. L’ampliació del comerç
internacional subjecte a les regles

de l’OMC

Una de les consecucions importants de la Ronda d’Uruguai va ser
ampliar el comerç internacional que avui dia regula l’OMC. Les nego-
ciacions van incloure el comerç agrícola i el comerç tèxtil, fins aleshores
subjectes a excepcions diverses, amb la finalitat de sotmetre’ls a la disciplina
general del comerç internacional. També, i com a tema nou, es va incorporar
el comerç de serveis. El comerç internacional d’aquests tres sectors ascen-
dia, l’any 1990, a un 30% del total, xifra que ens indica la importància que
tenien aquestes negociacions. Com que cada sector ha estat objecte d’una
regulació específica, procedirem a un estudi de cada un d’ells.

L’Acord sobre el Comerç Agrícola

El comerç internacional de productes agrícoles s’ha caracteritzat
sempre per les dificultats i per la generació de nombroses controvèrsies en
les relacions econòmiques internacionals. Per tant, no és estrany que la regu-
lació del seu comerç en el GATT hagi estat, també, molt complexa i conflic-
tiva. La seva anàlisi serà una mica més detallada que la d’altres àmbits del
comerç per diverses raons que, en la nostra opinió, ho justifiquen: 

1r. És exemple de les distorsions que crea la protecció d’un sector
econòmic, tant en els intercanvis internacionals com en el funcionament
intern del mateix sector dins del conjunt de l’economia.
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Taula 7.1

L’AGRICULTURA ALS PAÏSOS DESENVOLUPATS

1988 1998

% sobre % ocupació % exportacions % sobre % ocupació % exportacions
PIB total(*) totals PIB total totals

Austràlia 4,2 5,8 35,1 3,2 5,2 20,4

Canadà 3,0 6,1 8,2 1,5 (***) 5,1 7,4

Estats Units 2,0 2,9 13,2 1,7 2,7 9,0

Japó 2,6 8,2 0,4 1,9 5,3 0,3

Noruega 3,0 6,7 2,0 2,2 4,8 0,8

Nova Zelanda 8,4 10,4 59,1 7,9 8,4 40,2

Suïssa 3,2 5,8 3,1 1,1 4,7 2,4

Unió Europea(**) 2,9 7,5 7,6 1,9 5,0 7,1

OCDE (mitjana) 2,9 8,7 8,0 2,1 8,2 5,9

**(*) Mitjana 1986-1988.
*(**) Les dades de 1988 corresponen a la UE-12.
(***) Mitjana 1992-1994.
Font: FMI, OCDE.

2n. És exemple de la resistència que crea la protecció a la liberalitza-
ció. En aquest cas, en concret, ni la força laboral contractada ni la importàn-
cia del sector dins del conjunt de l’economia expliquen les dificultats dels
països desenvolupats per sotmetre el sector a les regles generals del mercat
(vegeu taula 7.1).

3r. Reflecteix una asimetria important de la regulació del GATT en
favor dels països desenvolupats, principals artífexs de les polítiques agríco-
les protectores. Els sectors sensibles o especials que no es volia que fossin
sotmesos a la competència del comerç internacional van ser exclosos «de
facto» dels compromisos de liberalització en l’Acord GATT. L’interès dels
països en desenvolupament en el comerç agrícola queda reflectit a la taula
7.2, on es detallen algunes xifres que il·lustren el pes de l’agricultura en
alguns països en desenvolupament i, sobretot, la importància que representen
aquests productes en el total de les exportacions.

4t. És un exemple de l’abast que el GATT i ara l’OMC tenen sobre
les polítiques econòmiques dels països. Perquè el comerç dels productes
agrícoles se sotmetés a les regles generals que regulen el comerç internacio-
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nal de mercaderies, ha estat necessari negociar el contingut de les polítiques
internes que donaven suport al sector agrícola.

El comerç dels productes agrícoles va rebre un tracte especial en l’A-
cord originari del GATT, i la seva posterior regulació va confirmar el seu
tractament com una gran excepció al principi general de llibertat de comerç.
Aquesta circumstància no va significar en absolut que el tema quedés apar-
cat dels debats i de les negociacions en el si de l’Acord. Al contrari, els
esforços per sotmetre els productes agrícoles a les mateixes condicions que
els productes industrials s’han manifestat en nombroses ocasions al llarg de
la vida del GATT, però l’oposició d’alguns països industrials a desmantellar-
ne els sistemes interns d’ajuda ha dificultat el procés. S’han necessitat gaire-
bé quaranta anys per afrontar veritablement la seva liberalització, i l’acord
finalment aconseguit a la Ronda d’Uruguai estableix un marc que progressi-
vament permetrà un règim de més llibertat en els intercanvis de productes
agrícoles. 

Taula 7.2

L’AGRICULTURA ALS PAÏSOS EN DESENVOLUPAMENT

1980 1988 1997

% PIB % exportacions % PIB % exportacions % PIB % exportacions
totals totals totals

Àfrica Subsahariana 18 28 34 38 18

Costa d’Ivori 26 92 36 85 27

Kenya 33 52 31 63 29 63

Àsia de l’Est 28 22 16 18 12

Filipines 25 42 23 26 19 9

Indonèsia 24 22 24 22 16 16

Tailàndia 23 58 17 45 11 23

Àsia del Sud 37 38 33 24 25 19

Índia 38 33 32 18 25 22

Sri Lanka 28 65 26 50 22

Amèrica Llatina i Carib 10 36 10 29 8 28

Argentina 6 71 14 70 7 52

Brasil 11 50 9 31 8 35

Uruguai 14 61 11 52 8 62

Fonts: Per als anys 1980 i 1997, Kelly, M. i altres (1992).
Per a l’any 1988, Banc Mundial (1987).



Tenint en compte aquestes consideracions, a continuació analitzarem
l’evolució de la regulació del comerç agrícola subdividint-la en dos períodes,
abans i després de la Ronda d’Uruguai del GATT. Aquesta visió històrica
ens permetrà valorar més bé l’abast de l’acord aconseguit i les seves pers-
pectives de futur.

Regulació del comerç agrícola fins a la Ronda d’Uruguai

Quan es va negociar la Carta de l’Havana, es va acordar que el
comerç agrícola havia de ser compatible amb les polítiques establertes pels
països per regular i protegir el seu sector agrícola. Aquestes polítiques daten
de finals dels anys vint per afrontar la forta caiguda dels preus internacionals
dels productes agrícoles bàsics i, per això, un dels principals objectius era
garantir l’estabilitat dels preus. També es van implantar mesures internes de
suport a la producció agrària amb la finalitat d’assegurar el proveïment d’a-
liments als ciutadans i prevenir les grans fams que van patir, principalment,
Europa i Japó durant les guerres mundials i en el període posterior a la Sego-
na Guerra mundial. A més, tant Estats Units com els països europeus van
implantar ajudes als ingressos dels seus agricultors i a la preservació del seu
sector rural. Per tant, en el sector agrícola hi havia múltiples intervencions
per afrontar els seus problemes i objectius diversos. 

En el moment de les negociacions de la Carta de l’Havana, Estats
Units tenia també un greu problema d’excedents agraris i necessitava prote-
gir els seus mercats interns davant les importacions de tercers països. Es
donaven, per tant, les condicions perquè el tractament del comerç mundial
de productes agrícoles es dugués a terme amb un enfocament específic.

A més d’instaurar les normes generals sobre el comerç dels produc-
tes agrícoles en general, s’havia de resoldre el problema que afectava el
comerç de les denominades matèries primeres agrícoles (cacau, sucre, blat,
cafè, etc.). Aquestes matèries estan catalogades com a productes bàsics i,
com a tals, tenen unes característiques específiques que justifiquen un trac-
tament diferenciat en l’àmbit del comerç internacional. Aquestes característi-
ques són:
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– Fortes fluctuacions dels preus mundials d’aquests productes.
Aquestes oscil·lacions són conseqüència, principalment, de les variacions en
l’oferta. Els canvis en les condicions climàtiques poden afectar seriosament
l’oferta disponible, ja sigui augmentant-la excepcionalment per unes condi-
cions favorables o reduint-la per unes condicions adverses. 

– Tendència a llarg termini a una reducció de la demanda. La deman-
da d’aquests productes és menys sensible als canvis de renda pel fet que són
béns de primera necessitat, el consum dels quals disminueix en termes rela-
tius a mesura que la renda augmenta. A més, aquests productes poden ser
objecte d’un procés progressiu de substitució per productes alternatius o per
materials sintètics. 

– La producció d’aquests béns té lloc preferentment en països en des-
envolupament i, a més, constitueix una part important dels seus ingressos
d’exportacions. La variabilitat en els ingressos i la dificultat de la seva previ-
sibilitat afecten seriosament la capacitat d’aquests països de sostenir una
balança de pagaments viable i, en conseqüència, fan difícil poder establir
una estratègia de desenvolupament econòmic. L’interès dels països produc-
tors a garantir l’estabilitat en els ingressos i el dels països consumidors a
obtenir els productes bàsics a preus més estables, ha facilitat el desenvolupa-
ment d’acords sobre aquests productes. Cal afegir que molts d’aquests
acords han sorgit com un instrument de cooperació econòmica amb els paï-
sos en desenvolupament com a forma de garantir una estabilitat en els seus
ingressos d’exportació.

Des de fa molts anys,(1) aquesta problemàtica s’ha intentat resoldre
mitjançant la consecució d’acords de productes bàsics amb la intervenció, en
ocasions, d’institucions internacionals. Aquests acords, en general, establien
mecanismes d’intervenció específics en els mercats per regular l’oferta i
promocionar la demanda i, per això, es regien per compromisos i obligacions
entre els participants. Lògicament, la necessitat i la voluntat de desenvolupar
aquest tipus d’acords, sumat als precedents en aquest àmbit, va motivar que
la Carta de l’Havana inclogués un capítol (en concret el VI) en el qual s’esta-
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blien les regles específiques que els havien de regular i que diferirien de les
generals per a les altres mercaderies.

El GATT, com a acord provisional, no feia referència al comerç d’a-
quests productes, però disposava que les obligacions resultants dels acords
intergovernamentals sobre productes bàsics es considerarien excepció gene-
ral (article XX (h)). Com que no es va crear l’OIC, no es va implantar el
marc institucional regulador previst per a aquest tipus d’acords. Les institu-
cions que es van encarregar aleshores de solucionar el problema del comerç
d’aquest tipus de mercaderies van ser: el Consell Econòmic i Social de les
Nacions Unides, la FAO (Organització Mundial de l’Agricultura i Alimenta-
ció) i la CEPAL (Comissió Econòmica de les Nacions Unides per a Amèrica
Llatina).

L’últim intent perquè el GATT assumís aquesta competència es va
produir quan va tenir lloc la seva revisió l’any 1955. Alguns països membres
van sol·licitar que el GATT fos el fòrum per negociar acords internacionals
de productes bàsics, però Estats Units, que ja va discrepar de la regulació
establerta sobre aquesta matèria a la Carta de l’Havana, es va oposar enèrgi-
cament a aquesta possibilitat. A pesar de l’absència de regulació sobre
aquesta matèria en el GATT, a la pràctica, la redacció del seu articulat (arti-
cle XXV, Acció col·lectiva de les Parts Contractants), la institucionalització
de consultes en matèria de comerç agrícola des de principis dels anys sei-
xanta i la incorporació l’any 1964 de la part IV que fa a referència concreta
als problemes del comerç de matèries primeres, van permetre que es pogues-
sin abordar discussions en aquesta matèria i que es negociessin en el seu si
alguns acords en productes agrícoles. 

No obstant això, el GATT ha tingut un paper residual en els intents
de resoldre la problemàtica dels productes bàsics mitjançant la consecució
d’acords internacionals. Aquests acords han tingut lloc en els fòrums citats
anteriorment i, des del 1964, la institució que ha tingut un paper més desta-
cat ha estat la Conferència de les Nacions Unides per al Comerç i el Desen-
volupament (UNCTAD). En el seu si es van elaborar els principis reguladors
i es van negociar la majoria dels acords de productes bàsics. A pesar, doncs,
dels intents que el GATT, com a institució «de facto» encarregada de la
regulació del comerç internacional, tingués un paper prominent en aquesta
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matèria, la falta de consens entre els països membres va propiciar el seu des-
plaçament cap a altres fòrums.

En relació amb els productes agrícoles en general,(2) el GATT va
mantenir, com ja hem destacat, el consens pactat a la Carta de l’Havana de
respectar les polítiques agràries internes dels països signataris. Les dues
grans excepcions a les normes generals del GATT sobre els productes agrí-
coles feien referència a la prohibició d’imposar restriccions quantitatives al
comerç i a la possibilitat de concedir subvencions a l’exportació d’aquests
productes, sense oblidar la possibilitat d’utilitzar l’excepció per motius de
balança de pagaments, molt utilitzada pels països membres durant els pri-
mers anys de la vida del GATT.

Les excepcions a la prohibició de restriccions quantitatives regulades
(article XI) eren aquelles que anaven destinades a: 1) l’exportació en cas
d’escassesa d’un producte intern, 2) l’exportació o importació en l’aplicació
de normes de control de qualitat, i 3) la importació per donar suport a progra-
mes governamentals destinats a afrontar la reducció d’excedents en la pro-
ducció o, també, quan es requerien mesures per reajustar la producció interna.
Aquestes excepcions regulaven exclusivament situacions d’escassesa o d’ex-
cedents en la producció agrària. A més, les restriccions a les importacions
permeses no havien de ser totals, sinó que s’imposaven de manera que se
seguís respectant la proporció que l’exportador mantenia en aquest mercat.

Per tant, els països van poder aplicar restriccions quantitatives al
comerç agrícola al·legant tant necessitats de regular el mercat agrícola intern
com dificultats de balança de pagaments. El seu sentit temporal i excepcio-
nal, previst en tots dos supòsits, feia pensar que s’anirien eliminant progres-
sivament a mesura que es regularitzés la situació de l’agricultura i que millo-
ressin les balances de pagaments dels països. Aquesta era l’esperança dels
països membres del GATT exportadors de productes agrícoles com Austrà-
lia, Brasil i Cuba, convençuts que progressivament es podria liberalitzar
aquest comerç a través de l’Acord. 

164 ■ L’AMPLIACIÓ DEL COMERÇ INTERNACIONAL SUBJECTE A LES REGLES DE L’OMC

(2) El tractament dels productes agrícoles inclou tant els productes alimentaris com les matèries primeres agrícoles; si
part del comerç d’alguna d’aquestes últimes està subjecta a algun acord internacional, se li aplica l’excepció general
prevista en l’article XX.



Però les perspectives de liberalització del comerç agrícola van empit-
jorar quan Estats Units va sol·licitar, el 1955, una excepció a l’Acord que
admetés la seva «Agricultural Adjustment Act». Aquesta llei, acordada l’any
1933 i modificada en diverses ocasions, establia d’una banda la possibilitat
d’imposar restriccions a les importacions (o majors aranzels) quan interferis-
sin en un programa de suport als preus interns i, de l’altra, de subvencionar
les exportacions en cas d’excedents.(3) A més, en la mateixa llei es va establir
(en una modificació posterior de 1951) que no es podria aplicar cap acord
internacional que la contravingués. La necessitat de justificar qualsevol
mesura davant un acord internacional era inacceptable per al Congrés nord-
americà i la llei va ser molt explícita en aquest sentit. Aquesta regulació va
motivar la sol·licitud al GATT d’una excepció total («waiver») per a aquesta
llei, sense terminis i amb revisió anual. Aquesta excepció va representar un
precedent important perquè va establir les bases perquè altres països pogues-
sin justificar polítiques agrícoles internes de suport als preus, principalment
la Comunitat Econòmica Europea amb la seva Política Agrícola Comuna
(PAC) instaurada el 1962.(4)

Una altra excepció a la normativa del GATT acceptada per als pro-
ductes agrícoles es refereix a les regles sobre subvencions. A l’article XVI es
prohibeixen les subvencions a l’exportació amb l’excepció dels productes
bàsics. Aquests productes podien ser subvencionats sempre que el país que
els apliqués no incrementés la seva participació «equitativa» en el comerç
internacional d’aquest producte. Al Codi sobre subvencions i drets compen-
satoris aprovat a la Ronda de Tòquio, que hem descrit en el capítol anterior,
es va aclarir aquesta excepció especificant que «la subvenció aplicada provo-
qui la reducció de les exportacions d’altre productor signatari». Les dificul-
tats en la interpretació pràctica d’aquesta regulació van tenir com a conse-
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(3) Dissenyada per evitar els problemes de la depressió agrícola dels anys trenta, els seus resultats van ser l’aparició
d’excedents en molts productes. Les variacions posteriors de la llei van ampliar la protecció per afrontar els excedents
cada vegada més grans. Si l’any 1947, Estat Units considerava que el problema dels excedents era temporal, el 1955,
quan va sol·licitar l’excepció al GATT, estava segur que el problema d’excedents no es resoldria i que requeria una
intervenció permanent en els mercats agrícoles. Els excedents no eren causats únicament per les polítiques de suport.
El desenvolupament tecnològic aplicat a la producció agrícola augmentava fortament la productivitat del sector.
(4) Els arguments utilitzats per la CEE per justificar la PAC es van basar en l’incompliment per part d’Estats Units de
l’article XI del GATT, per la qual cosa no era aplicable la condició prèvia d’aplicar restriccions quantitatives al co-
merç només quan s’estiguessin prenent mesures de reducció interna de la producció.



qüència moltes disputes en el si del GATT, tant en el tema dels subsidis a
l’exportació com en els casos de subsidis interns a la producció. Aquests liti-
gis es van produir principalment entre Estats Units i la Comunitat Econòmi-
ca Europea i ja han estat descrits al capítol VI.

Els problemes en el comerç agrícola internacional es van presentar
aviat. A mitjan dècada dels cinquanta es va constatar l’existència d’impor-
tants excedents d’alguns d’aquests productes bàsics. Si aquests es col·loca-
ven en els mercats, s’enfonsarien els preus i la situació de la balança de
pagaments d’alguns països seria difícil. L’informe Haberler de 1958(5) sobre
les tendències del comerç internacional dedicava una part a l’anàlisi de la
política comercial agrícola i establia clarament la relació entre les polítiques
internes i els problemes en el comerç dels productes agrícoles. Així mateix,
deixava ben clar que els països perjudicats per aquesta situació eren els paï-
sos productors, que majoritàriament eren països en desenvolupament.

Amb motiu de l’Informe Haberler es va establir un Comitè (conegut
com el Comitè II) en el si del GATT amb l’ordre d’analitzar «els problemes
que sorgeixen per la generalització en l’ús de mesures no aranzelàries per
protegir l’agricultura, o en les mesures destinades a garantir els ingressos
dels agricultors». En tots els seus informes es recomanava les negociacions
per a l’accés als mercats d’aquests productes i les negociacions en alguns
productes específics com el blat i la carn. 

Als esforços desenvolupats en el si del GATT per iniciar negocia-
cions que liberalitzessin el comerç agrícola s’hi va sumar, en la dècada dels
anys seixanta, Estats Units. Aquest país va canviar la seva actitud en relació
amb el comerç de productes agrícoles i va iniciar una pressió important per
modificar l’estatus del comerç agrícola en constatar les dificultats d’accés
dels seus productes al mercat de la Comunitat Europea com a conseqüència
de l’aplicació de la PAC. Els precedents de la seva actitud proteccionista en
aquest sector estaven perjudicant els seus interessos comercials. No obstant
això, les condicions havien canviat. Durant els anys cinquanta els països
membres del GATT van estar disposats a negociar en tots els sectors del
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(5) Conegut amb aquesta denominació, va ser elaborat pels professors Haberler (Universitat de Harvard), Meade
(Universitat de Cambridge), Tinbergen (Institut Holandès de Rotterdam) i Oliviero Campos (Universitat de Brasil).



comerç internacional i va ser Estats Units el que es va negar a liberalitzar el
comerç agrícola i a regular el comerç d’alguns productes agraris bàsics en el
si del GATT. Els anys seixanta, van ser els seus principals socis comercials,
que estaven aplicant polítiques de protecció en el seu sector agrícola gràcies
en part a la política nord-americana dels anys quaranta i cinquanta, els que
no van acceptar les propostes d’Estats Units i van voler mantenir el comerç
agrícola fora de les regles generals de l’Acord. 

A partir d’aquell moment, la història de les negociacions per libera-
litzar el comerç agrícola es caracteritza per l’enfrontament liderat per Estats
Units i la Comunitat Europea, un enfrontament que es va manifestar clara-
ment a les Rondes de Negociacions Kennedy i Tòquio. Aquest enfrontament,
com comprovarem, persisteix actualment i ha estat un dels motius que expli-
quen el fracàs de la nova convocatòria d’una ronda de negociacions multila-
terals a Seattle el desembre de 1999.

La convocatòria de la Ronda Kennedy, el 1964, tenia com a ordre
específica la negociació per liberalitzar el comerç agrícola i el de productes
industrials.(6) Als productes agrícoles, a més, es volia aplicar el sistema de
reduccions aranzelàries lineals, el mateix que als productes industrials.
Aquest enfocament defensat per Estats Units, Austràlia, Canadà i Nova
Zelanda, no va ser acceptat per la Comunitat Europea, que mai va considerar
els seus preus d’entrada (exaccions agrícoles) com a aranzels i va proposar
un tractament de l’agricultura sectorial i independent de les negociacions en
els productes industrials. 

En les negociacions específiques sobre agricultura, la Comunitat va
fer propostes molt innovadores destinades a mantenir el seu model de suport
a l’agricultura comunitària, però que, per primera vegada, intentaven mesurar
els nivells d’ajuda dels governs a aquest sector i, sobre aquesta base, no incre-
mentar-los en el futur. En concret es proposava mesurar el marge de suport al
productor(7) i congelar-lo durant un període de tres anys (no reduir-lo). Aques-
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(6) La Ronda Keneddy no és la primera que planteja negociacions en els aranzels dels productes agrícoles. A la Ron-
da Dillon es van establir reduccions en els drets duaners d’algunes matèries primeres agrícoles. En concret, es van
establir aranzels molt baixos o zero per al cotó, les oleaginoses, els vegetals i la fruita envasada.
(7) El marge de suport es mesuraria per la diferència entre el preu mundial d’un producte i el preu rebut pel productor
nacional. 



ta proposta no va prosperar per por que signifiqués la consolidació del sis-
tema d’ajuda comunitària, i les negociacions es van centrar en el comerç
d’alguns productes com la llet, la carn i els cereals. L’objectiu dels acords
en aquests productes era aconseguir un increment dels seus preus en els
mercats mundials afectats negativament per la col·locació dels excedents
agrícoles, preservar els percentatges de participació en els mercats i repartir
el cost de gestió dels excedents. Finalment, només es va aconseguir un
acord sobre grans i algunes reduccions aranzelàries sobre la base de les
ofertes pactades.

A la Ronda de Tòquio, les posicions inicials entre Estats Units i la
Comunitat Europea van ser les mateixes. La Comunitat Europea va conti-
nuar amb la posició que els principis de la PAC no eren negociables i que
l’especificitat d’aquest sector determinava negociacions separades. Va advo-
car només per acords específics en alguns productes agrícoles. Estats Units
va defensar el final del tracte especial a l’agricultura, sobretot en relació
amb els subsidis a l’exportació, i va reclamar negociar l’accés al mercat
comunitari. Finalment, les negociacions agrícoles van tenir un marc separat
de la resta de negociacions i el seu resultat més visible va ser la firma de
l’Acord sobre Carn de Boví i l’Acord sobre Productes Lactis. Així mateix, el
nou Codi de Subvencions i Drets Compensatoris no va comportar avenços
significatius. La col·locació dels creixents excedents en els mercats interna-
cionals durant la dècada dels anys vuitanta, no va fer altra cosa que empitjo-
rar la tensió, que va motivar el plantejament en el GATT de nombroses dife-
rències entre Estats Units i la CE, com hem comentat anteriorment.

Resumint, el període que precedeix la Ronda d’Uruguai es caracterit-
za per la consolidació del comerç agrícola com a excepció als principis del
GATT i per l’exclusió del GATT com a fòrum per negociar els acords de
productes bàsics agrícoles. El precedent de l’excepció acceptada per a la
política agrària nord-americana va avalar el sosteniment o la creació de polí-
tiques agràries proteccionistes en altres països. Encara que des de mitjan
anys cinquanta hi va haver proves clares de les distorsions que les polítiques
internes estaven causant en els intercanvis agrícoles internacionals, no es va
abordar una negociació amb profunditat sobre els problemes en el comerç
agrícola internacional. Van proliferar moltes controvèrsies sobre els subsidis
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a l’exportació dels productes agrícoles els primers anys de la dècada dels vui-
tanta, fet que indicava que hi havia un enfrontament de fons sobre aquesta
matèria. Els problemes concrets sobre els preus d’alguns productes agrícoles
(blat, llet i carn) es van intentar resoldre mitjançant acords de comerç especí-
fics, que finalment només es van aconseguir per a la carn de boví i els pro-
ductes lactis.

L’acord agrícola negociat a la Ronda d’Uruguai del GATT

En aquest context caracteritzat per les confrontacions en el comerç
agrícola entre les principals potències comercials, es va iniciar un procés
encaminat a resoldre els problemes. Hi van tenir un paper important algunes
institucions internacionals, com el Banc Mundial i l’OCDE, que van contri-
buir positivament al debat. La seva principal aportació van ser els estudis i
els informes elaborats a totes dues institucions, que mesuraven els costos de
les polítiques agrícoles aplicades en les economies dels països desenvolupats
i en desenvolupament, així com els efectes que produïen en el comerç inter-
nacional. 

L’OCDE, a més, va liderar el procés de compromís entre els seus paï-
sos membres encaminat a resoldre els problemes en el comerç agrícola. El
punt de partida va ser la Declaració adoptada en la Reunió Ministerial de
1982, en què es va acordar que «el comerç agrícola s’ha d’integrar en el sis-
tema de comerç lliure i multilateral», i assenyala també que «les negocia-
cions multilaterals s’han de centrar en ‘ajustaments de les polítiques inter-
nes’». Després d’aquesta declaració, l’OCDE va fer un treball intens en
l’estudi de les reformes necessàries de les polítiques agrícoles que va donar
lloc a una nova Resolució ministerial l’any 1987: «s’havia de procedir sense
més retards a aquestes reformes, que s’haurien de centrar en la reducció
dels preus garantits i en altres incentius a la producció amb l’objectiu de
prevenir increments en l’oferta». Els estudis fets per l’OCDE(8) van contri-
buir de forma decisiva en el debat mesurant els costos d’aquestes polítiques i
els nivells de suport públic que rebien. Amb aquestes dades es va conèixer
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(8) L’OCDE publica anualment un estudi detallat de les polítiques agrícoles dels seus països membres que n’analitzen
exhaustivament els costos. 



l’abast de la protecció i els costos que causaven tant als consumidors com als
contribuents en els països membres de la institució.

El Banc Mundial també va contribuir amb diferents estudis en els
quals no tan sols van estimar els costos de la protecció tant en els països des-
envolupats com en els països en desenvolupament, sinó que també van
mesurar els efectes d’aquestes polítiques sobre el comerç internacional.(9)

S’estava creant, doncs, un clima procliu per procedir a una veritable
negociació sobre el comerç agrícola i aquest clima es va recollir a les nego-
ciacions multilaterals que es van iniciar a la Ronda d’Uruguai del GATT. 

En la Declaració Ministerial de la Ronda d’Uruguai de 1986 s’esta-
bleix explícitament:

«Les PARTS CONTRACTANTS acorden la necessitat urgent de dotar
de més disciplina i previsibilitat el comerç mundial de productes agropecua-
ris mitjançant la correcció i la prevenció de les restriccions i distorsions
d’aquest comerç, incloses les relacionades amb els excedents estructurals,
amb la finalitat de reduir la incertesa, els desequilibris i la inestabilitat dels
mercats mundials de productes agropecuaris.

Les negociacions tindran com a finalitat aconseguir una major libe-
ralització del comerç de productes agropecuaris i sotmetre totes les mesures
que afectin l’accés de les importacions i la competència de les exportacions
a normes i disciplines del GATT reforçades i d’un funcionament més eficaç,
tenint en compte els principis generals pels quals es regiran les negocia-
cions, mitjançant:

i) la millora de l’accés al mercat a través, en particular, de la reduc-
ció dels obstacles a les importacions;

ii) la millora del clima de la competència a través d’una major disci-
plina en la utilització de totes les subvencions directes i indirectes i altres
mesures que afectin directament o indirectament el comerç de productes
agropecuaris, amb inclusió de la reducció gradual dels efectes negatius i el
tractament de les causes;
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(9) Banc Mundial (1986). Tota la Part II de l’informe està dedicada a un estudi molt profund sobre les polítiques
comercials i els preus en l’agricultura mundial.



iii) una reducció al mínim dels efectes desfavorables que poden tenir
en el comerç de productes agropecuaris les reglamentacions i barreres sani-
tàries i fitosanitàries, prenent en consideració els acords internacionals per-
tinents».

Aquesta Declaració no admet cap dubte sobre l’abast de les negocia-
cions en el comerç agrícola: s’ha de procedir a la seva liberalització, i totes
les mesures de suport tant en frontera com les subvencions a l’exportació i
els subsidis interns estaran a la taula de negociacions. Per tant, la negociació
inclourà les mesures internes (polítiques internes) i externes que distorsio-
nen aquest comerç. 

Una altra novetat important, i que va influir en el resultat de les nego-
ciacions agrícoles, va ser l’aplicació del principi de globalitat establert per
regular la VIII Ronda de negociacions multilaterals del GATT. El comerç
agrícola era un més dels capítols de la denominada agenda de la Ronda d’U-
ruguai, que hem comentat al capítol III, pàgina 63, per això, estava subjecte
al principi de «globalitat». Aquest principi establia que l’agenda de la Ronda
es considera com un tot, és a dir, global; per concloure-la era necessari arri-
bar a acords en tots els capítols previstos i cap d’aquests podia ser aplicat 
si no es tancaven tots els altres. La pràctica d’aquest principi va permetre
vincular les negociacions agrícoles amb els altres temes, i no es va procedir,
com a les Rondes anteriors, a negociacions separades, és a dir, desvinculades
de la resta dels acords. Com constatarem analitzant l’acord agrícola, aquest
requisit va permetre que les dificultats que hi va haver en el capítol del co-
merç agrícola fossin finalment superades per aconseguir un acord global.

Com en els altres acords de la Ronda d’Uruguai, els compromisos i les
obligacions assumides pels països no serien iguals. Els països en desenvolupa-
ment tindrien uns terminis més grans i uns compromisos menors, i els països
menys avançats (PMA) quedarien exclosos d’algunes de les obligacions. 

Abans de procedir a detallar l’abast de l’acord sobre el comerç agrí-
cola, pensem que és necessari descriure amb una mica més de detall les
característiques més destacables de les polítiques agrícoles dels països i els
problemes relacionats, així com els treballs efectuats per les institucions
internacionals que van permetre conèixer l’abast de la protecció existent i el
seu cost. 
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1. Característiques de les polítiques agrícoles establertes en la
majoria de països desenvolupats i problemes que han generat:

– Restriccions d’accés als productes de tercers països per protegir-ne
la producció interna.

– Suport als preus agrícoles i/o subsidis a la producció interna.
Aquestes polítiques de suport, juntament amb l’elevat creixement de la pro-
ductivitat en l’agricultura gràcies als avenços tecnològics en aquest sector,
van generar excedents elevats.

– Els excedents es van col·locar en els mercats internacionals mitjan-
çant subvencions a l’exportació. Aquesta oferta, que podem qualificar de
«fictícia», va desplaçar els productors més eficients i va pressionar a la bai-
xa els preus internacionals.

– La caiguda dels preus internacionals (que fa més costosa la col·lo-
cació d’excedents) i la mateixa sobreproducció van contribuir a encarir el
cost pressupostari del manteniment d’aquestes polítiques en els països que
les aplicaven. 

És evident que s’estava produint un cercle viciós en què tots els parti-
cipants, exportadors eficients i exportadors subvencionats, hi estaven per-
dent. 

2. Els treballs fets per mesurar la protecció i els costos que com-
porten aquestes polítiques.

Per detallar-los hem seleccionat algunes dades que, d’una banda, evi-
dencien el grau de protecció que rebien els agricultors i, de l’altra, el cost
que comportaven per a les arques públiques i per als consumidors. 

A la taula 7.3 es pot comprovar les diferències que hi havia, en la
dècada dels vuitanta, entre els preus interns d’alguns productes agrícoles i
els preus internacionals per als principals països. Aquestes diferències eren
molt elevades en alguns productes i, a més, es van incrementar considerable-
ment en el període analitzat com a conseqüència de la caiguda dels preus
internacionals dels productes analitzats. Per al conjunt dels països desenvo-
lupats, aquesta relació entre preus al productor i preus internacionals va pas-
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sar de l’1,40 al 2,00 en 6-8 anys, és a dir, com a mitjana, els preus interns
van doblar els preus mundials.

A la taula 7.4 es mostra el percentatge que representaven els subsidis
nets transferits en relació amb el valor total de la producció dels agricultors.
Les xifres ens indiquen quins països protegien més els seus agricultors i l’a-
bast d’aquesta protecció. Lideraven el rànquing Suïssa, Japó i Noruega, amb
percentatges d’ajuda superiors al 70%, seguits de la Unió Europea, situada
prop del 50%. En tots els països es van incrementar els subsidis fins al perí-
ode 1993-95, a partir del qual s’inicia en molts d’ells una reducció sensible
de les ajudes, sobretot a Nova Zelanda, Estats Units i Canadà. Els altres paï-
sos no van començar a reduir les ajudes fins al 1995, any en què es van
començar a aplicar els acords sobre el comerç agrícola.

La taula 7.5 mesura el valor total en dòlars de les transferències asso-
ciades a les polítiques agrícoles i el seu desglossament entre la contribució
dels consumidors i dels contribuents. El total de les transferències va passar
d’un total de 119,9 milers de milions de dòlars anuals durant el període
1979-81, a 332,1 milers de milions de dòlars anuals durant els anys 1993-95,
indicador del fort augment dels costos d’aquestes polítiques tant per als con-
sumidors com per a les arques públiques. L’anàlisi d’aquestes dades també
ens permet identificar les diferències entre les polítiques agrícoles dels
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Taula 7.3

EFECTES EN ELS PREUS INTERNS
Preus al productor / preus internacionals

Estats Units CEE Japó Països desenvolupats
Productes

1980-1982 1988 1980-1982 1988 1980-1982 1988 1980-1982 1988

Blat 1,15 2,20 1,40 3,40 3,90 8,00 1,25 2,45

Cereals secund. 1,00 1,60 1,40 2,40 4,30 11,65 1,15 1,75

Arròs 1,30 1,85 1,35 2,40 3,35 8,20 2,50 5,65

Caps-vedella 1,10 1,30 1,95 2,75 2,80 5,40 1,50 2,05

Porc-aus 1,00 1,00 1,25 1,60 1,50 1,90 1,20 1,40

Lactis 2,00 2,00 1,75 2,50 2,90 5,55 1,90 2,55

Sucre 1,40 2,05 1,50 2,80 3,00 7,10 1,50 2,60

Mitjana 1,20 1,50 1,55 2,25 2,35 3,80 1,40 2,00

Font: Trápaga. Y., Comercio Exterior, Vol. 40., octubre 1990.
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Taula 7.4

SUBSIDI NET A LA PRODUCCIÓ EN PERCENTATGE
SOBRE EL VALOR TOTAL DE LA PRODUCCIÓ

1979-1981 1983-1985 1986-1988 1993-1995 1994 1995 1996

Austràlia 9 14 10 10 10 9 9

Canadà 24 33 42 26 26 23 22

Estats Units 16 25 30 18 19 13 16

Japó 57 65 73 75 75 77 71

Noruega n.d. n.d. 74 74 74 72 71

Nova Zelanda 18 24 18 3 3 3 3

Suïssa n.d. n.d. 79 81 81 80 78

UE-12 37 35 48 49 49 49 43

OCDE 29 34 45 41 42 40 36

Notes: n.d. = no disponible. Per a l’any 1995, les dades de la Unió es refereixen a la UE-15; abans de 1995, Suècia, Fin-
làndia i Àustria es troben englobades en les dades per a l’OCDE. Les dades referents a la ex-RDA s’engloben en la UE
després de 1990. El total de l’OCDE no comprèn les dades referents a Hongria, Mèxic, Polònia i la República Txeca.
Fonts: Per als períodes 1979-81 i 1983-85, Kelly, M. i altres (1992). Per a la resta d’anys, Politiques Agricoles des Pays
de l’OCDE, Mesure de soutien et informations de base, 1997.

diversos països. Així, a la Unió Europea, Japó i Suïssa, els costos de les
transferències associades eren assumits en una major proporció pels consu-
midors, ja que els suports es feien principalment a través dels preus dels pro-
ductes agrícoles. En canvi, als Estats Units, Canadà i Noruega, les ajudes
provenien en una major proporció dels pressupostos públics, cosa que reflec-
teix una menor intervenció a través dels preus agrícoles. En gairebé tots els
països es confirma la reducció de les ajudes el 1996, conseqüència de l’apli-
cació de l’acord. A la taula 7.6 s’especifiquen els costos d’aquestes transfe-
rències en termes de PIB.

Totes aquestes dades són il·lustratives de les distorsions que produei-
xen les polítiques agrícoles i, també, de les dificultats implícites per desman-
tellar un sistema de protecció tan elevat. Però, sobretot, les dades evidencien
que els costos del manteniment d’aquestes polítiques eren creixents i que el
seu manteniment no podia continuar indefinidament.

Precisament, un dels principals motius del canvi d’actitud dels països
que més es resistien a modificar l’«statu quo» van ser les progressives difi-
cultats pressupostàries que generaven l’aplicació de les polítiques agràries.
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Taula 7.5 

TRANSFERÈNCIES TOTALS ASSOCIADES A LES POLÍTIQUES AGRÍCOLES
En milers de milions de dòlars

1979-1981 1983-1985 1986-1988 1993-1995 1994 1995(*) 1996(**)

Austràlia 0,5 0,9 1,3 1,5 1,6 1,6 1,6
Canadà 2,4 5,9 7,3 6,1 5,8 5,7 4,8
Estats Units 21,8 69,7 68,2 74,1 76,4 62,4 68,7
Japó 18,5 34,7 62,5 89,9 87,2 100,5 77,4
Noruega n.d. n.d. 3,2 3,5 3,3 3,8 3,4
Nova Zelanda 0,2 0,4 0,4 0,2 0,2 0,3 0,2
Suïssa n.d. n.d. 5,5 6,7 6,6 7,3 6,7
UE 43,3 58,1 114,1 132,5 128,5 138,6 120,3
Total OCDE 119,9 171,4 278,9 332,1 328,2 332,2 297,1

COST PER ALS CONSUMIDORS

1979-1981 1983-1985 1986-1988 1993-1995 1994 1995(*) 1996(**)

Austràlia 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Canadà 1,5 2,8 2,9 2,4 2,4 1,8 1,9
Estats Units 9,6 24,2 15,9 14,7 15,7 10,5 15,5
Japó 17,3 29,2 55,3 75,1 70,2 81,3 67,0
Noruega n.d. n.d. 1,7 1,5 1,4 1,5 1,3
Nova Zelanda n.d. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Suïssa n.d. n.d. 4,5 4,7 4,7 5,0 4,2
UE 36,7 36,7 76,3 75,5 75,2 76,2 49,2
Total OCDE 66,4 94,6 168,2 184,7 180,6 183,1 146,5

COST PER ALS CONTRIBUENTS

1979-1981 1983-1985 1986-1988 1993-1995 1994 1995(*) 1996(**)

Austràlia 0,5 0,6 0,9 1,1 1,2 1,2 1,2
Canadà 1,6 3,2 4,5 3,9 3,5 4,0 3,0
Estats Units 19,4 47,1 52,6 59,6 60,0 52,1 53,5
Japó 10,2 10,8 17,2 31,9 30,4 33,8 22,4
Noruega n.d. n.d. 1,7 2,2 2,0 2,4 2,1
Nova Zelanda 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2
Suïssa n.d. n.d. 1,7 2,6 2,5 2,9 3,0
UE 21,1 22,0 38,8 57,6 54,0 63,0 71,4
Total OCDE 53,5 84,5 123,4 166,8 163,2 166,7 164,5

Notes: n.d. = no disponible. (*) Previsió. (**) Estimació.
Fonts: Per als períodes 1979-81 i 1983-86, Kelly, M. i altres (1992).
Per a la resta d’anys, Politiques agricoles des Pays de l’OCDE, Mesure de soutien et informations de base, 1997.



Una altra qüestió diferent era en quina mesura i fins on arribava la voluntat
de canvi.

La Declaració Ministerial que va obrir les negociacions va establir
amb precisió els aspectes sobre els quals s’havia de negociar: accés a mer-
cats (aranzels i barreres no aranzelàries), suport intern ( subsidis i suport als
preus) i competència d’exportacions (subvencions a l’exportació), al costat
d’un acord sobre les mesures sanitàries i fitosanitàries que s’aplicaven als
productes agrícoles. 

A pesar que els eixos de la negociació estaven perfilats, les postures i
els objectius dels principals negociadors no coincidien. D’una banda, Estats
Units, juntament amb el conegut com grup Cairns, format per països expor-
tadors de productes agrícoles,(10) pretenien una liberalització total del comerç
agrícola en deu anys. Aquesta liberalització abastava totes les rúbriques pac-
tades per negociar: eliminació total d’aranzels i barreres no aranzelàries i de
tots els subsidis interns i subvencions a les exportacions. Davant d’aquest
plantejament, que podríem qualificar de radical, la Comunitat Europea plan-
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Taula 7.6

TRANSFERÈNCIES TOTALS ASSOCIADES A POLÍTIQUES AGRÍCOLES
En percentatge del PIB

1979-1981 1983-1985 1986-1988 1993-1995 1994 1995 1996

Austràlia 0,4 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4

Canadà 0,9 1,7 1,7 1,1 1,1 1,0 0,8

Estats Units 0,8 1,9 1,5 1,1 1,1 0,9 0,9

Japó 1,1 2,8 2,6 1,9 1,9 2,0 1,7

Noruega n.d. n.d. 3,6 2,7 2,7 2,5 2,1

Nova Zelanda 0,8 2,0 1,4 0,4 0,4 0,5 0,4

Suïssa n.d. n.d. 3,4 2,6 2,6 2,4 2,3

UE 1,6 2,5 2,5 1,5 1,6 1,3 1,1

Total OCDE 1,3 2,2 2,2 1,6 1,6 1,5 1,3

Nota: n.d. = no disponible.
Fonts: Per als períodes 1979-81 i 1983-86, Kelly, M. i altres (1992).
Per a la resta d’anys, Politiques agricoles des Pays de l’OCDE, Mesure de soutien et informations de base, 1997.

(10) El grup Cairns està integrat per Argentina, Austràlia, Brasil, Canadà, Colòmbia, Filipines, Hongria, Indonèsia,
Malàisia, Nova Zelanda, Tailàndia, Uruguai i Xile, .



tejava una negociació diferent, centrada en mesures urgents per als mercats
dels productes agrícoles més problemàtics (blat, llet i sucre) i, amb posterio-
ritat, negociar sobre accessos a mercats i ajudes internes, però no amb l’ob-
jectiu d’eliminar-les, sinó d’estabilitzar els mercats. Japó tenia una postura
intermèdia; era procliu a la liberalització, però defensava el manteniment de
subsidis interns per garantir una certa autosuficiència en alguns productes.
Finalment, els països en desenvolupament importadors de productes alimen-
taris que es podien veure afectats negativament per un previsible increment
dels preus agrícoles a conseqüència de la disminució de la intervenció, exi-
gien que els seus costos superiors fossin tinguts en compte i fossin compen-
sats mitjançant una ajuda alimentària, crèdits tous i un major accés al mercat
dels països desenvolupats.

Les postures estaven molt allunyades i van requerir concessions de
totes les parts. Finalment el grup liberalitzador va acceptar només una
reducció substantiva i progressiva de les ajudes internes. La Comunitat
Europea va acceptar negociar la reducció de les ajudes internes, però només
si s’utilitzava com a any base del càlcul el 1986, any en què la quantia de
les ajudes comunitàries va ser més elevada. A pesar d’un progressiu acosta-
ment de postures, van ser precisament les negociacions agrícoles les que
van retardar i allargar les negociacions de la Ronda d’Uruguai. Va ser
necessària una negociació bilateral específica entre Estats Units i la CE,
que va acabar amb el conegut «acord de Blair House» del 1992, per arribar
finalment a un acord.

Un cop examinats els objectius de la negociació i les diferències
existents entre els principals països implicats, passem a descriure les caracte-
rístiques principals de l’acord aconseguit sense recórrer a tecnicismes exces-
sius. Per això analitzarem els compromisos en cada un dels tres eixos de la
negociació i després exposarem l’acord sobre mesures sanitàries i fitosanità-
ries. Aquests tres eixos eren: 

1) Ajuda interna.

2) Protecció en frontera.

3) Competència de les exportacions.
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1) Ajuda interna. Un dels objectius de les negociacions era reduir
els graus d’ajuda interna, perquè aquesta era la causant de la sobreproducció
interna. Per això es va establir un criteri objectiu: s’haurien de reduir totes
aquelles ajudes que afectessin la producció agrària i/o els preus. Això com-
portava un doble exercici, catalogar i consensuar quines ajudes tenien efectes
sobre el mercat i quines no, i establir els criteris per mesurar les ajudes. Les
ajudes es van catalogar en dos grans grups utilitzant el símil del semàfor:

– Compartiment verd: inclou totes les ajudes permeses que no te-
nen efectes sobre el mercat agrícola i que es detallen exhaustivament a l’An-
nex 2 de l’Acord sobre comerç agrícola. Aquestes ajudes són:

a) Aquelles que resulten d’un programa governamental (serveis pú-
blics prestats pel govern) i els pagaments de les quals no els reben els agri-
cultors, sinó que van destinats a:

– Formació, investigació, infraestructures per a programes destinats
als agricultors sense que ells siguin els perceptors dels pagaments.

– Ajuda alimentària interna.

– Existències públiques amb finalitats de seguretat alimentària.

b) Pagaments directes als agricultors que no estimulen la producció,
com: 

– catàstrofes i desastres naturals.

– ajudes a la reestructuració de les explotacions agrícoles.

– ajudes directes a les rendes no vinculades a la producció.

– ajudes emmarcades en programes de desenvolupament regional. 

– ajudes emmarcades en programes de preservació del medi ambient.

c) També es van excloure, per al càlcul de l’ajuda interna, els paga-
ments directes als agricultors fets en el marc de programes de limitació de la
producció. Aquesta excepció, que fins i tot ha rebut la denominació de
«compartiment o caixa blava», va ser fruit de les negociacions bilaterals
entre Estats Units i la Unió Europea, recollit en l’Acord de Blair House. Les
excepcions que regula són, d’una banda, el sistema nord-americà d’ajudes
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als seus agricultors, conegut com a «deficiency payments», que consisteix
en pagaments fonamentats en superfícies i rendiments fixos; de l’altra, el
sistema d’ajudes directes, establert en la reforma de la PAC de 1992, i que
consisteix en ajudes directes condicionades a la retirada de terres, en el cas
dels cereals, o a la reducció del nombre de caps, en el cas del bestiar boví.
Altres pagaments directes exclosos són els catalogats com de petita escala i
que no superin el 5% del valor total del producte per als països desenvolu-
pats i el 10% per als països en desenvolupament.

– Compartiment groc: engloba aquelles ajudes destinades als preus
i a la producció agrària i que s’han de reduir. Per al càlcul d’aquestes ajudes
s’utilitzen diverses mesures destinades a establir la Mesura Global d’Ajuda
(MGA) Total.(11) En termes genèrics, aquesta mesura inclou: tots els desem-
borsaments pressupostaris i els ingressos fiscals sacrificats pel sector públic
(tant nacional com regional o local) dels quals es deduiran els gravàmens
agrícoles pagats pels productors.

A la taula 7.7 es detallen els compromisos aconseguits pel que fa a
l’ajuda interna. Els terminis establerts compten a partir de l’1 de gener de
1995 per a tots els compromisos.

Taula 7.7

COMPROMISOS DE REDUCCIÓ D’AJUDA INTERNA

Països % reducció de l’ajuda interna Terminis

Països desenvolupats 20,0 6 anys

Països en desenvolupament 13,3 10 anys

PMA Sense obligacions –

2) Protecció en frontera (accés al mercat). Ja hem fet referència
que el comerç dels productes agrícoles estava subjecte a tot tipus de restric-
cions, tant de tipus quantitatiu (contingents, llicències) com de preus mínims
d’entrada, drets variables i aranzels. Per això, i en nom de la transparència de
protecció real a la qual estaven sotmesos els productes agrícoles, es va acor-
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dar convertir totes les formes de protecció en aranzels. Aquest procés s’ha
denominat «aranzelització». Els aranzels que en resulten es consoliden (al
100%) i per tant figuren a les llistes i són jurídicament vinculants, i la seva
reducció aranzelària pactada es detalla a la taula 7.8.

Taula 7.8

COMPROMISOS DE REDUCCIÓ ARANZELÀRIA

Països % reducció % reducció mínima per producte Terminis

Països desenvolupats 36 15 6 anys

Països en desenvolupament 24 10 10 anys

PMA Sense obligacions – –

Ara bé, conscients que l’aranzelització de totes les restriccions tin-
dria com a conseqüència increments substancials dels aranzels, es va regular
un accés mínim al mercat que garantís que les quantitats importades abans
de la seva entrada en vigor es poguessin mantenir. Per això es van establir
contingents aranzelaris equivalents al 3% del consum intern dels anys 1986-
88, que estarien subjectes a tipus aranzelaris inferiors als consolidats; aquest
percentatge s’incrementaria fins al 5% l’any 2000. Les importacions supe-
riors a aquests percentatges estarien subjectes als aranzels consolidats.

No obstant això, per als productes aranzelitzats es va introduir una
clàusula de salvaguarda específica la finalitat de la qual era evitar que els
agricultors sortissin perjudicats per una ràpida baixada de preus o per un
augment considerable de les importacions. Per poder recórrer a l’aplicació
d’aquesta clàusula, l’acord especifica els criteris de la seva activació i, en
aquest supòsit, limita l’increment dels aranzels a un màxim del 33%. Així
mateix, es van autoritzar excepcions a la utilització de restriccions quantitati-
ves per a alguns productes catalogats de molt sensibles, com és el cas de l’arròs
per a Japó, Filipines i Corea, sempre que es garantís un accés mínim. 

3) Competència d’exportacions. Un altre dels objectius de la libera-
lització del comerç agrícola era l’eliminació de les subvencions a l’exporta-
ció, considerades com la principal causa de l’augment de l’oferta internacio-
nal i de la caiguda dels preus agrícoles en els mercats mundials. Es va
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acordar la prohibició de les subvencions a les exportacions agrícoles excepte
aquelles que els països van especificar en les llistes, però amb un compromís
de reducció.(12) Aquests compromisos van ser de dos tipus: els que reduïen els
desemborsaments destinats a les subvencions (imports pressupostaris) i els
que reduïen les quantitats objecte d’aquestes subvencions, tots dos calculats
sobre la base de la mitjana dels anys 1986-90. L’acord aconseguit es detalla a
la taula 7.9.

Taula 7.9

COMPROMISOS DE REDUCCIÓ DE SUBVENCIONS A L’EXPORTACIÓ

Països % reducció pressupostària % reducció de quantitats Terminis

Països desenvolupats 36 21 6 anys

Països en desenvolupament 24 14 10 anys

PMA Sense obligacions – –

La regulació de les subvencions agrícoles és específica, motiu pel
qual no s’aplica el Codi de Subvencions i Drets Compensatoris que afecta
els productes industrials. A més es va negociar una clàusula especial deno-
minada «Clàusula de Pau». Aquesta clàusula va ser sol·licitada per la Unió
Europea per obtenir garanties que totes les ajudes establertes en el comparti-
ment verd i blau no es puguin recórrer i, per tant, no estaran subjectes a l’a-
plicació de drets compensatoris. El seu període de vigència és de nou anys.

Vint-i-cinc països membres van contreure compromisos de reducció
de les subvencions a l’exportació. Els països que no ho van fer no poden
recórrer a la utilització d’aquestes subvencions, excepte els PMA, perquè
estan exempts d’aquesta obligació, i els països en desenvolupament que, en
determinades circumstàncies, hi poden recórrer. La llista de països que con-
cedeixen subvencions està exposada a la taula 7.10, tenint en compte que
serà un dels principals eixos de les futures negociacions agrícoles:
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(12) Les subvencions compreses es refereixen a les subvencions directes a l’exportació que reben els agricultors, a la
col·locació per part del govern d’existències no comercials, als pagaments destinats a reduir els costos de comercialit-
zació de les exportacions, a les tarifes de transport o de càrrega en condicions inferiors a les de mercat i a qualsevol
subvenció directa supeditada a l’acció exportadora. Article 9 de l’Acord sobre Agricultura.



Taula 7.10

PAÏSOS QUE HAN CONTRET COMPROMISOS DE REDUCCIÓ 
DE SUBVENCIONS A L’EXPORTACIÓ
Austràlia Israel Sud-àfrica, República de

Brasil Mèxic Suïssa

Bulgària Noruega Turquia

Canadà Nova Zelanda Unió Europea

Colòmbia Panamà Uruguai

Estats Units Polònia Veneçuela

Hongria República Txeca Xipre

Indonèsia República Eslovaca

Islàndia Romania

Per al grup de països en desenvolupament importadors nets de pro-
ductes alimentaris i els PMA que es podrien veure afectats negativament a
curt termini pel previsible increment de preus dels aliments en l’aplicació
d’aquest acord agrícola, s’han establert unes provisions especials. Es tracta
de compromisos per mantenir graus adequats d’ajuda alimentària i tracte
preferencial en crèdits a l’exportació. També s’ha considerat que aquests paï-
sos puguin disposar dels recursos establerts pels organismes financers inter-
nacionals (FMI, Banc Mundial) per afrontar els ajustaments que pugui com-
portar la implantació dels acords de la Ronda d’Uruguai. A mitjà i llarg
termini, l’increment dels preus dels productes agrícoles ha de ser un estímul
per a un desenvolupament de la producció agrícola en els països importadors
nets d’aliments.

Finalment, ens queda analitzar l’Acord sobre l’Aplicació de les Me-
sures Sanitàries i Fitosanitàries. L’objectiu d’aquesta regulació és garantir
l’aplicació de les mesures necessàries per protegir la vida i la salut de les
persones, els animals i la preservació de les plantes, però sense que signifi-
quin un mitjà de discriminació injustificable o una restricció encoberta del
comerç internacional.

L’Acord se sustenta en aquests principis:

– Les reglamentacions sobre aquestes mesures s’han de basar en cri-
teris científics. Per això es recomana la utilització de les normes, directrius i
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recomanacions internacionals.(13) Els països poden utilitzar normes més
estrictes si es fonamenten en una justificació científica.

– Aquestes normes tan sols s’han d’aplicar per protegir persones, ani-
mals o plantes.

– Els països no poden discriminar aquells altres països en els quals
prevalguin les mateixes condicions.

Els controls per al compliment d’aquestes mesures els ha de fer el
país importador i a cada país se li permet aplicar el sistema que hagi elegit.
Per garantir que els sistemes aplicats no puguin ser un mitjà de discrimina-
ció, el país exportador pot reclamar, amb les proves corresponents, que el
seu producte compleix la normativa establerta.

Una vegada descrites les principals característiques de l’Acord
Agrícola, és el moment de fer-ne una valoració. L’acord que finalment es
va aconseguir està bastant lluny de les demandes plantejades pels països
que desitjaven liberalitzar aquest comerç en deu anys. Els percentatges
acordats en tots els capítols de la negociació els podem considerar modes-
tos. No obstant això, la veritat és que, per primera vegada, el comerç agrí-
cola se sotmet a un conjunt de regles multilaterals l’objectiu final de les
quals és aconseguir un comerç més liberalitzat. Es tracta, doncs, d’una
liberalització gradual i limitada que haurà de continuar, com estableix el
mateix Acord, al cap de cinc anys del període d’aplicació dels acords
actuals. 

Sobre l’aplicació concreta de l’Acord, el Banc Mundial va fer un
estudi del procés d’aranzelització fet per alguns països. Les dades elaborades
(vegeu taula 7.11) demostren clarament que en una gran majoria de produc-
tes, els països van aplicar aranzels superiors als que haurien correspost a la
base de càlcul del període 1986-88. Aquest procés es coneix com a aranzelit-
zació bruta i és un indicatiu que la voluntat dels països d’afrontar una verita-
ble liberalització del comerç agrícola era relativa. Els càlculs de l’OCDE

183■LA REGULACIÓ DEL COMERÇ INTERNACIONAL: DEL GATT A L’OMC

(13) Els organismes internacionals que elaboren aquesta normativa són: la Comissió del Còdex Alimentarius FAO/OMS,
l’Oficina Internacional d’Epizoòties i la Secretaria de la Convenció Internacional de Protecció Fitosanitària de la
FAO.



sobre els índexs de protecció interna, detallats a les taules 7.4 i 7.5, també
ens indiquen que encara que els índexs de suport intern s’han reduït una
mica, tot i així es mantenen molt elevats.

Totes aquestes dades són suficients per afirmar que el camí que que-
da en aquest procés encara és molt llarg i el més probable és que les negocia-
cions, iniciades formalment el 23 de març del 2000, continuïn en la línia
d’avenços modestos. 

Un dels indicadors de què disposem per pensar que les negociacions
seran difícils i, previsiblement, modestes, és la reforma agrícola acordada a
la Unió Europea en la Cimera de Berlín del març de 1999. Entre els motius
d’aquesta reforma hi havia el de preparar l’agricultura europea per a les prò-
ximes negociacions multilaterals, i per això era necessari reformar els tres
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Taula 7.11

PROTECCIÓ EN FRONTERA PER A PRODUCTES AGRARIS SELECCIONATS. 
PERÍODE BASE, 1995 I 2000
En percentatge

Blat Canya de   

Compromès a la
Regió Protecció real Ronda d’Uruguai Protecció real

País 1986-88 1995 2000 1986-88

UE 106 170 82 234

Estats Units 20 6 4 131

Japó 651 240 152 184

Brasil 98 45 45 n.d.

Mèxic –1 74 67 –58

Altres d’Amèrica Llatina –17 34 34 41

Nigèria 249 150 32

Sud-àfrica, República de 10 75 47 98

Altres de l’Àfrica Subsahariana 10 133 44

Magreb (*) 36 196 151 64

Mediterrani (**) 25 169 152 –13

Nota: n.d. = no disponible (sense compromisos aranzelaris en aquest període).
(*) Inclou Argèlia, Marroc i Tunísia.

(**) Inclou Egipte, Israel, Jordània, Líban, Líbia, Malta, Síria, Turquia i Xipre.
Font: Banc Mundial (1995).



sectors més afectats: cereals, llet i boví. Les reformes acordades han estat
parcials, ja que els preus d’intervenció que s’apliquen als productes comuni-
taris s’han reduït en una proporció inferior a la necessària perquè s’acostes-
sin als preus mundials; en aquest sentit, destaca el sector de la llet, en què la
reducció de preus s’ha ajornat fins al període 2005-06. 

Mentre persisteixin diferències substancials entre els preus interns
europeus i els mundials es continuarà dificultant l’accés al mercat, i això
redundarà en una menor predisposició a la reducció d’aranzels. Així mateix,
podem recordar que l’ajuda a través dels preus és una de les contingudes en
la Mesura Global d’Ajuda i els països hauran de pactar-ne la reducció en les
pròximes negociacions. Si la Unió Europea manté les ajudes a través dels
preus, només estarà disposada a reduir-les parcialment.
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       sucre Llet Carn

Compromesa a la Compromès a la Compromesa a la
Ronda d’Uruguai Protecció real Ronda d’Uruguai Protecció real Ronda d’Uruguai

1995 2000 1986-88 1995 2000 1986-88 1995 2000

297 152 177 289 178 96 96 76

197 91 132 144 93 3 31 26

126 58 501 489 326 87 93 50

55 35 –21 53 46 –52 25 25

173 156 –3 66 54 42 50 45

85 80 n.d. 75 69 n.d. 51 47

150 n.d. 150 n.d. 150

124 105 30 189 89 40 150 81

100 n.d. 100 n.d. 100

220 165 50 113 87 n.d. 303 213

107 93 n.d. 166 150 n.d. 166 149



En relació amb les subvencions a l’exportació, els estudis fets per la
Comissió Europea indiquen que, a pesar de la reducció de la superfície con-
reada, els rendiments agrícoles continuen creixent, i per aquest motiu és pre-
visible que els excedents es mantinguin. Això ens fa pensar que els seus
plantejaments en les negociacions seran els de continuar disposant d’un mar-
ge per exportar amb subvencions. 

Un aspecte positiu introduït a la reforma de la PAC de l’any 2000, és
el major èmfasi en el desenvolupament rural i en la preservació del medi
ambient que progressivament ha d’assumir la política agrària comunitària.
Tots dos objectius i les ajudes destinades a la seva consecució estan perme-
ses en l’Acord agrícola (caixa verda) i poden ser els eixos sobre els quals se
sustenti el sector agrícola europeu en el futur. 

Al contrari, Estats Units ha fet passos decisius per reduir el suport al
seu sector agrícola. S’ha procedit a l’aprovació d’una modificació de la seva
legislació agrícola (Farm Act 1996) en la qual s’avança de forma significati-
va en la desvinculació dels subsidis agraris de la producció. No obstant això,
els problemes apareguts en algunes produccions agràries nord-americanes
l’any 1997 han requerit increments puntuals en les ajudes, motiu pel qual és
possible que la seva posició per a l’eliminació radical de les ajudes vincula-
des es moderi.

En aquest clima es van plantejar les negociacions multilaterals sobre
el comerç agrícola que, al principi, estava previst que tinguessin lloc en el
marc de la convocatòria d’una nova Ronda de negociacions multilaterals a
Seattle. En fracassar la convocatòria, actualment les negociacions agrícoles
tenen lloc en un àmbit exclusivament sectorial. Els punts de partida i l’estat
actual de les negociacions es comenten a continuació.

Les noves negociacions agrícoles 

Les noves negociacions agrícoles multilaterals constitueixen un dels
principals capítols que els països membres han d’abordar. A l’article 20 de
l’Acord Agrícola aconseguit a la Ronda d’Uruguai, els països es van com-
prometre a continuar el procés de reforma en els termes següents:
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– Les negociacions s’iniciarien un any abans de l’acabament del pe-
ríode d’aplicació.(14)

– En aquestes negociacions es tindran en compte l’experiència adqui-
rida en l’aplicació dels compromisos de reducció i els efectes sobre el
comerç mundial de productes agrícoles.

– Es tindran en consideració les preocupacions no comercials i el
tracte especial i diferenciat per als països en desenvolupament per aconse-
guir un comerç equitatiu i orientat al mercat.

– Els nous compromisos per aconseguir a llarg termini tots els objec-
tius esmentats.

Aquest articulat estableix el marc i l’abast de les futures negocia-
cions que han estat difícils i complexes. De la informació disponible, podem
conèixer quins són els punts de partida dels principals negociadors. En qual-
sevol cas, els eixos de la negociació s’han de remetre als tres pilars acordats
a la Ronda d’Uruguai, que són: l’accés al mercat, les ajudes internes i les
subvencions a l’exportació.

1. Accés al mercat. S’ha de prosseguir la reducció aranzelària. Les
controvèrsies sorgides en aquest àmbit s’han centrat en els elevats aranzels
que els països van imposar als seus productes agrícoles (taula 7.11) i en la
gestió pràctica dels contingents d’accés mínim al mercat. Aquests contin-
gents permeten l’accés als mercats amb aranzels més baixos i, per això, són
de vital importància per als països exportadors. En relació amb els contin-
gents, les demandes que s’han presentat pretenen eliminar-los i substituir-los
per aranzels més baixos o augmentar-ne la grandària i eliminar els mètodes
d’assignació que es considerin restrictius i poc transparents.(15) La importàn-
cia que tenen aquests contingents per a molts països en desenvolupament ha
determinat que la seva aplicació es consideri una versió de l’Acord Multifi-
bres als productes agrícoles.
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(14) Aquest període era de sis anys comptats a partir de l’1 de gener de 1995, motiu pel qual l’any en què s’havien de
reprendre les negociacions era el 2000.
(15) Els mètodes utilitzats per a l’accés mínim al mercat són diversos: assignacions per ordre de recepció de les
sol·licituds, concessió de llicències d’importació segons quotes atribuïdes en el passat o altres criteris, acords bilate-
rals i assignació per subhasta.



També es qüestiona el manteniment de la clàusula de salvaguarda
especial, que molts països volen suprimir, o bé fer que no sigui utilitzada
quan els països afectats siguin països en desenvolupament. La Unió Europea
ha manifestat clarament que la continuïtat d’aquesta clàusula és vital, ja que
li permet afrontar distorsions puntuals en els mercats agrícoles internacio-
nals.

2. Ajuda interna. Les ajudes no permeses (compartiment groc)
s’hauran de continuar reduint. Les ajudes incloses a la caixa verda, en princi-
pi, no es modificaran, ja que hi ha consens en el fet que s’han de mantenir
perquè no creen distorsions en el comerç. Les ajudes més controvertides són
les incloses en la caixa o compartiment blau que, si bé tenen caràcter perma-
nent, alguns països consideren que pel fet d’estar parcialment vinculades a la
producció, com passa amb les ajudes directes de la PAC, encoratgen o donen
suport a la producció agrícola. La Unió Europea les defensa argumentant
que representen un instrument molt útil per donar suport i reformar la seva
política agrícola, així com per aconseguir els objectius «no comercials» de
l’agricultura, que comentarem més endavant.

3. Subvencions a l’exportació. Les demandes en aquest capítol són
molt extremes. Alguns països en sol·liciten l’eliminació total i la inclusió de
noves regles per evitar que els governs eludeixin la prohibició mitjançant la
utilització d’empreses comercials d’Estat i/o la concessió de crèdits a l’ex-
portació subvencionats. D’altres, entre ells la Unió Europea, accepten una
reducció de les subvencions, però no l’eliminació total.

4. Països en desenvolupament en general i els importadors nets
d’aliments. Els països en desenvolupament fan demandes molt concretes en
diversos temes; en relació amb les ajudes i subvencions al sector agrícola
sol·liciten un tractament diferenciat de manera que se’ls permeti potenciar i
desenvolupar els seus mercats agrícoles per poder garantir la seguretat ali-
mentària i potenciar un sector productiu. El suport a l’agricultura interna els
permetria resoldre tant la seva excessiva dependència de les importacions
d’aliments com els seus problemes interns d’ocupació. També sol·liciten una
reducció dels aranzels aplicats als productes agrícoles transformats que
solen ser superiors als aplicats a les matèries primeres agrícoles (progressivi-
tat aranzelària), cosa que dificulta el desenvolupament de les seves indústries
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transformadores. Per als països en desenvolupament importadors nets d’ali-
ments es continua treballant per facilitar l’accés als productes alimentaris
mitjançant la cooperació tècnica i financera.

5. Preocupacions no comercials. En general està acceptat que l’a-
gricultura no tan sols serveix per a la producció d’aliments, sinó que té un
paper molt important en la preservació de l’entorn i del món rural. Per això,
els governs han de facilitar les ajudes necessàries per aconseguir aquests
objectius no comercials. Com que moltes de les ajudes incloses en la caixa
verda ja compleixen aquesta comesa, molts països opinen que l’acord agrí-
cola preserva perfectament la denominada «multifuncionalitat» de l’agricul-
tura. No obstant això, la Unió Europea i el Japó consideren que les mesures
de la caixa verda són insuficients i defensen un concepte de multifuncionali-
tat més ampli. Per a aquests països, la multifuncionalitat abasta no tan sols la
preservació dels espais naturals i rurals i la protecció del medi ambient, sinó
també la seguretat dels aliments i el benestar dels animals; per implantar
mesures eficaces que aconsegueixin aquests objectius, defensen polítiques
d’intervenció que incloguin incentius i ajudes al desenvolupament de con-
reus alternatius i ajudes per compensar els majors costos que implica una
agricultura que persegueixi el benestar dels animals.(16)

Altres països, principalment els països en desenvolupament exporta-
dors de productes agrícoles, defensen que aquest argument seria utilitzable
en tots els sectors productius i, per tant, rebutgen incloure més diferències de
les que ja hi ha i estan permeses.

6. Mesures Sanitàries i Fitosanitàries. L’aplicació de la regulació
d’aquestes mesures, destinades a garantir la salubritat i la seguretat de les
plantes, dels animals i dels productes de consum agrícola, ha experimentat
durant aquests anys nombroses controvèrsies. A més dels problemes sorgits
en la Unió Europea per l’anomenada crisi de les «vaques boges» i pels
pollastres belgues, indicadors de la necessitat d’aplicar rigorosament les dis-
posicions que garanteixen la salubritat i la seguretat dels aliments, s’han
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(16) Un dels exemples utilitzats és el que es refereix a les mesures destinades per evitar l’erosió del sòl (objectiu
mediambiental), que es pot evitar mitjançant la promoció del conreu d’arrossars. La reducció del nombre d’animals
d’una granja per augmentar el seu benestar generarà majors costos, que també hauran de ser compensats amb ajudes
per poder mantenir la competència.



plantejat conflictes internacionals el teló de fons dels quals són els dubtes
sobre el tractament artificial d’aliments i les seves conseqüències.

Una de les controvèrsies més destacades és la prohibició en la Unió
Europea d’importar carn tractada amb hormones, prohibició que afecta
Estats Units i Canadà. La prohibició es basa en el temor que el consum d’a-
quest tipus de carn pugui causar càncer, hipòtesi que ha estat rebutjada pels
científics del Còdex Alimentarius, que asseguren que els continguts d’hor-
mones de la carn són segurs. Aquesta disputa va ser plantejada al si de
l’OMC i el dictamen definitiu del panel ha establert que no hi ha raons cien-
tífiques suficients per a la prohibició i que Europa ha de retirar la mesura.
Com que la Unió Europea ha mantingut la seva posició, Estats Units ha
obtingut el beneplàcit per imposar represàlies a la Unió Europea. 

Un altre problema que preocupa la comunitat internacional és el co-
merç de productes denominats transgènics, que inclouen els aliments i les
plantes que han estat modificats genèticament. Aquest tipus de productes
presenta dos problemes: l’impacte sobre el medi ambient (la seva resistència
a determinades plagues pot afectar a mitjà termini l’equilibri de l’ecosiste-
ma) i els efectes sobre la salut dels consumidors, també amb dubtes sobre les
conseqüències. Davant la falta de proves sobre els efectes potencials, la Unió
Europea en prohibeix i/o en limita la importació. Per tant, aquest és un tema
que serà objecte d’un intens debat en les futures negociacions. El seu contin-
gut, però, afecta no tan sols l’acord sobre Mesures Sanitàries i Fitosanitàries,
sinó també els problemes que presenta la seva patentabilitat (17) (vegeu capítol
IX) i l’etiquetatge (regulat pel Codi d’Obstacles Tècnics). Les diferències
sorgides entre els països en relació amb el comerç d’aquests productes s’han
regulat recentment al «Protocol de la Biodiversitat» del mes de gener del
2000, amb el qual s’obliga els productors a notificar clarament el contingut
dels transgènics.

Aquestes dificultats ens indiquen que no hi ha consens en l’àmbit
internacional sobre les mateixes mesures sanitàries i fitosanitàries i que en un
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(17) El desenvolupament de llavors en el laboratori mitjançant processos biotecnològics de manipulació genètica s’ha
patentat i les empreses productores de llavors poden sol·licitar royalties per al seu ús. Les grans multinacionals del
sector de les llavors estan obtenint grans beneficis amb la concessió de llicències o contractes d’ús. Aquesta situació
és molt criticada pels països en desenvolupament.



futur s’han d’ampliar amb proves científiques suficients a l’abast dels nous
procediments utilitzats per als aliments i les plantes. Com sempre el problema
se centra a establir la línia divisòria entre precaució i seguretat i proteccionis-
me. Aquest serà un dels temes de debat en la negociació agrícola.

Com ja hem indicat, les negociacions s’han iniciat formalment el 24
de març del 2000 i es preveu una durada de tres anys. Ara com ara s’ha esta-
blert el calendari per als treballs previstos en l’anomenada «primera fase» en
la qual es fixen les dates límit d’entrega dels treballs tècnics (juny del 2000)
i de les diferents propostes que els països volen fer en relació amb les nego-
ciacions (desembre del 2000). S’inicia, doncs, un llarg procés que, a més,
pot ser molt complex si no es vincula a una ronda global de negociacions
com ho reclamen la Unió Europea, Japó, Corea i els països en transició, en
contraposició amb els països del grup Cairns, que sostenen que les negocia-
cions han de prosseguir encara que no hi hagi negociacions globals.

L’Acord sobre el Comerç Tèxtil 

Una part del comerç internacional de productes tèxtils i vestits ha tin-
gut un tractament diferenciat pel que fa a l’aplicació general de la normativa
del GATT. En l’anàlisi de les excepcions de l’aplicació de la prohibició de
restriccions quantitatives (vegeu capítol II) vam fer referència al fet que, des
dels anys seixanta, el comerç tèxtil va ser objecte d’uns acords específics.
Des d’aleshores s’han anat modificant i prorrogant els diversos acords que
regulaven aquest comerç, però sempre mantenint l’estatus d’excepció a les
normes del GATT. Aquesta situació va canviar a la Ronda d’Uruguai, on es
va aprovar un període transitori de deu anys per posar fi a aquesta anorma-
litat. 

Per poder valorar l’abast del compromís aconseguit i l’especial trac-
tament que ha rebut aquest comerç, procedirem a fer una breu ressenya his-
tòrica dels acords que l’han regulat i de les normes actuals que regeixen el
comerç de tèxtils i vestit fins al 2005, any a partir del qual aquest comerç
estarà subjecte a la normativa general.

El primer acord va ser firmat l’any 1961 i abastava el comerç dels
tèxtils de cotó, que es va estructurar com un acord voluntari de limitació de
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les exportacions. Aquest acord va ser proposat pels països desenvolupats
davant la forta competència de les exportacions d’aquests productes provi-
nents dels països en desenvolupament. L’argument que es va utilitzar per jus-
tificar una intervenció en aquest comerç va ser l’anomenat «desorganització
del mercat», que era una de les causes en què la normativa GATT permetia
l’ús d’una mesura de salvaguarda o limitació de comerç. En els països des-
envolupats, el creixement de les importacions amenaçava la supervivència de
les empreses d’aquest sector, que no podien competir amb els preus molt
inferiors d’aquests productes en els països en desenvolupament, perquè
comptaven amb una mà d’obra amb uns salaris molt més reduïts i amb un
accés a la matèria primera (cotó) a preus inferiors. El 1962 es va renovar i es
va ampliar el termini d’aplicació fins al 1973, i els productes inclosos en
tèxtils i vestits amb un 50% de cotó.

El 1973 es va negociar al GATT un acord de naturalesa més àmplia
conegut com a Acord Multifibres (AMF), que va entrar en vigor el gener de
1974 i que es va prorrogar en diverses ocasions fins a la implantació de l’a-
cord aconseguit a la Ronda d’Uruguai l’1 de gener de 1995.

L’AMF ampliava la cobertura dels productes subjectes a regulació. A
més dels tèxtils i dels vestits de cotó, es van introduir els productes de llana
i de fibres sintètiques. El 1986 es va ampliar també als productes de fibres
vegetals, barreges que contenen seda i altres fibres com el jute. L’Acord
s’administrava mitjançant l’establiment de quotes que es podien determinar
mitjançant acords bilaterals o unilateralment. Els països importadors havien
de complir certes regles i obligacions en l’administració de les quotes, tals
com consultes, criteris per a la determinació de desorganització de mercat i
mesures per limitar les exportacions. Així mateix, es comprometien a incre-
mentar els contingents en un 6% anual. Les diferències que poguessin sorgir
en l’aplicació de l’AMF es resolien aplicant el mecanisme previst amb
aquest objectiu. Els membres de l’AMF eren, els últims anys d’aplicació,
44, inclosa Xina, que no era membre del GATT. Els països importadors que
van firmar l’últim AMF van ser Estats Units, la Unió Europea, Canadà i
Noruega.

Quan es firma l’AMF, l’acord neix amb voluntat d’aplicació tempo-
ral, que evidentment es va incomplir, i també d’ordenar el mercat per afavo-
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rir els interessos tant dels països importadors com dels exportadors i garan-
tir-los un volum de mercat determinat. L’impacte i els efectes que ha tingut
sobre els fluxos de comerç internacional d’aquests productes han estat estu-
diats en molts treballs. A manera de síntesi detallarem algunes de les conclu-
sions que aquests treballs evidencien:(18)

– La taxa de creixement del comerç de tèxtils ha estat significativa en
tot el període de vigència de l’AMF. A pesar de l’establiment de mecanismes
cada vegada més estrictes per controlar-ne el creixement, aquests mecanis-
mes han estat contrarestats amb importants desviacions de comerç des de
països que no estaven afectats per les quotes.

– Les estimacions fetes sobre els percentatges de creixement d’aquest
comerç que s’haguessin produït, si no hi hagués hagut restriccions, eviden-
cien que, a pesar de l’afirmació anterior, aquestes mesures han comportat
una pèrdua important de mercats. Les xifres estimades per la UNCTAD indi-
quen percentatges d’un 135% per a la confecció i d’un 78% per als tèxtils.
Part d’aquestes pèrdues de mercat s’han compensat amb els preus superiors
aconseguits per l’efecte de restricció de l’oferta que té la quota. 

– Els països desenvolupats també han patit els costos per les mesures
de protecció aplicades. Aquests costos han estat suportats principalment pels
consumidors, que han hagut de pagar uns preus superiors pels productes
consumits. Fins i tot, si s’introdueix en la valoració l’impacte de les ocupa-
cions preservades de la indústria nacional, el cost en termes de salari per
ocupació salvada és diverses vegades superior al salari mitjà. L’estudi del
Martin i Winters quantifica els guanys que pot comportar l’eliminació de
l’AMF per a la Unió Europea (9.000 milions de dòlars anuals) i per a Estats
Units (10.000-12.000 milions de dòlars anuals).

– La temporalitat inicialment prevista en els acords ha estimulat l’a-
justament i la modernització de la indústria tèxtil en els països desenvolu-
pats. Aquesta indústria s’ha tecnificat i ha invertit en disseny, qualitat i dife-
renciació dels productes.
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(18) Un estudi d’impacte de l’AMF en el comerç es troba a Cable, V. (1987),  Martin i Winters (1996). La UNCTAD,
l’OCDE i l’FMI també han fet estudis de l’impacte de les restriccions sobre el comerç de tèxtils.



Els arguments en favor de l’AMF insisteixen que la seva aplicació ha
permès ordenar aquest comerç. Ha garantit als països en desenvolupament
unes determinades quotes de mercat i ha proporcionat temps als països des-
envolupats perquè les seves empreses facin l’ajustament. No obstant això, la
temporalitat s’havia convertit en perpetuïtat i, per això, deixava de ser un
argument vàlid per justificar-lo. 

Si bé el comerç tèxtil provinent dels països en desenvolupament,
principalment asiàtics,(19) ha anat creixent en importància, els països desenvo-
lupats també tenen un pes important en el comerç d’aquest sector. Amb les
xifres del comerç tèxtil de 1997 constatem que dels deu principals exporta-
dors de tèxtils, set són països desenvolupats. En el comerç de vestits aquesta
proporció és inferior i només 5 països figuren al rànquing. Les importacions,
però, sí que estan liderades gairebé exclusivament per països desenvolupats,
com podem comprovar a la taula 7.12.

Taula 7.12

DEU PRINCIPALS IMPORTADORS I EXPORTADORS 
DE PRODUCTES TÈXTILS. 1997

Tèxtils Peces de vestir

Exportadors Importadors Exportadors Importadors

Xina Estats Units Xina Estats Units

Corea Xina Itàlia Alemanya

Alemanya Alemanya Hong Kong Japó

Itàlia Regne Unit Estats Units Regne Unit

Taiwan França Alemanya França

Estats Units Itàlia Turquia Itàlia

França Japó França Holanda

Bèlgica-Luxemburg Bèlgica-Luxemburg Regne Unit Bèlgica-Luxemburg

Japó Canadà Índia Suïssa

Regne Unit Corea Corea Mèxic

Font: OMC.

L’estructura i la distribució dels fluxos actuals de comerç es veurà
alterada quan s’elimini l’AMF. Si els països desenvolupats volen mantenir
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(19) El 1997 els països asiàtics exportaven el 40% dels tèxtils i el 41% de les peces de vestir.



una presència rellevant s’hauran d’ajustar a la previsible competència supe-
rior. El procés d’especialització i de diferenciació de productes pot permetre
competir en una gamma de productes de més qualitat i disseny que faculti
una adaptació de les empreses afectades per la competència.

Independentment dels problemes que la liberalització pugui ocasio-
nar a la indústria dels països desenvolupats, i que han justificat l’existència
dels acords d’ordenació des de l’any 1961, era difícil continuar justificant
aquesta anomalia, sobretot davant les demandes de liberalització en altres
sectors plantejades a la Ronda d’Uruguai. ¿Com es podia pretendre liberalit-
zar el comerç de serveis o incorporar les garanties sobre drets de la propietat
intel·lectual i mantenir alhora restriccions a les exportacions de productes
tèxtils, on els països en desenvolupament tenien un avantatge comparatiu
clar en alguns segments d’aquest sector?

És en aquest context on hem de situar l’acord aconseguit per eliminar
l’AMF. Perquè a la Ronda d’Uruguai els resultats finals fossin equilibrats
s’havien d’incloure contrapartides clares. Els guanys que els països desenvo-
lupats podien obtenir en alguns dels nous capítols s’havien de compensar
amb concessions en aquells que eren més beneficiosos per als països en des-
envolupament, com és el comerç dels tèxtils i de les peces de vestir.(20)

L’Acord del Comerç de Tèxtils que es va adoptar a la Ronda d’Uru-
guai és bàsicament un acord d’eliminació progressiva de l’AMF en deu
anys; després d’aquest termini aquest comerç estarà subjecte a la normativa
general de l’OMC. El seu objectiu és que durant aquest període els importa-
dors i exportadors s’ajustin a la nova situació. Per això s’han establert quatre
etapes i un doble mecanisme de liberalització. En cada una d’elles es reduirà
en un percentatge estipulat el comerç subjecte a quotes o restriccions d’efec-
te equivalent, el qual s’integrarà a la normativa general del GATT. Simultà-
niament, i també en cada etapa, s’incrementarà el percentatge de les quotes
establertes a l’AMF. Aquest procediment implica que alhora que s’elimina
una part del comerç subjecte a les quotes, aquestes últimes s’amplien, i per
aquest motiu la suma dels dos procediments significa un augment del
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(20) La indústria tèxtil dels països desenvolupats ha argumentat sempre que el seu sector ha estat la moneda de canvi
que es va utilitzar per aconseguir contrapartides en els altres sectors.



comerç potencial, d’una banda, el liberalitzat i, de l’altra, el subjecte a quo-
tes. A la taula 7.13 es detallen els percentatges i les etapes.
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Taula 7.13

ACORD DEL COMERÇ TÈXTIL I DE PECES DE VESTIR
En percentatge

Etapes Integració de les importacions Increment de les quotes 
a les regles del GATT. Any base 1990 AMF restants (*)

1/1/95 a 31/12/1997 16 6,96 anual

1/1/98 a 31/12/2001 17 8,7 anual

1/1/2002 a 31/12/2004 18 11,05 anual

1/1/2005 49 No hi ha quotes

(*) Aquests percentatges són el resultat de l’aplicació dels percentatges d’increment pactats sobre la taxa de creixe-
ment anual establerta en l’AMF del 6%. Aquests percentatges són: del 16% en la primera etapa, del 25% en la segona
i del 27% en la tercera. En els casos en què els increments anuals pactats en l’AMF són inferiors (alguns productes
estaven sotmesos al 3% i d’altres a l’1% d’increment anual), els percentatges d’augment en cada etapa seran diferents.
Font: OMC.

En cada etapa s’hauran d’integrar obligatòriament productes dels
quatre grups: fibres artificials i filats, teixits, tèxtils confeccionats i peces de
vestir, encara que sense establir proporcions o percentatges obligatoris en
cada un d’ells. Els països importadors tenen la llibertat de triar els productes
i la seva distribució, però s’han de referir a les quatre modalitats. A diferèn-
cia de l’AMF, en el nou acord es regula el fet d’eludir les restriccions, és a
dir, la desviació de les exportacions a països que no tenen cap restricció
imposada.

L’Òrgan de Supervisió dels Tèxtils (OST), de nova creació, supervi-
sarà la implantació d’aquest Acord. Està integrat per un president i per deu
persones que actuaran sobre la base de la seva capacitat personal. La seva
missió és informar el Consell de Comerç de Mercaderies, que revisa l’opera-
tiva de l’Acord abans d’iniciar-se cada una de les etapes establertes. L’OST
també s’encarregarà de resoldre les diferències que es puguin plantejar. Si
no resol aquestes diferències, s’hauran de dirigir a l’Òrgan de Solució de
Diferències.

L’Acord estableix un sistema especial de salvaguardes d’aplicació per
al període transitori de deu anys i que es diferencia del sistema de salvaguar-



des d’aplicació general que hem analitzat al capítol VI. La diferència més
important consisteix en què es podran aplicar salvaguardes específiques a un
o a diversos exportadors si l’importador demostra que la seva indústria està
patint un dany greu i que aquest dany està causat pel fort i substancial incre-
ment de les importacions d’aquests productes (només aquells que estan sub-
jectes encara al període transitori). La imposició de salvaguardes es podrà
acordar entre les parts o s’aplicaran unilateralment, però seran supervisades
per l’OST. La durada màxima serà de tres anys.

Finalment, l’Acord estableix un tracte millor per als països exporta-
dors menys avançats: s’assumeix el compromís de no utilitzar salvaguardes
per a les seves exportacions i incrementar en percentatges superiors les quo-
tes que regulen el seu comerç, sempre que estiguin catalogats de petits pro-
veïdors.

Actualment ja ha entrat en vigor la segona etapa de l’Acord i s’ha
procedit a una integració en la normativa general del 33% dels productes
tèxtils. El funcionament de l’Acord no ha satisfet els exportadors, que han
manifestat que els productes integrats pels països importadors han estat els
de menor valor afegit i aquells en els quals hi havia menys limitacions.
Aquesta actitud vulnera l’esperit de l’Acord d’integrar progressivament
aquest comerç i de liberalitzar-lo. També hi ha queixes perquè s’ha recorre-
gut excessivament a l’aplicació de la clàusula de salvaguarda especial, prin-
cipalment Estats Units, i, també, a les mesures antidumping aplicades per la
Unió Europea en els productes subjectes a quotes; aquesta última mesura
significa que els països estan sotmesos a un doble sistema de protecció.

Aquestes queixes van fer que un grup de 23 països en desenvolupa-
ment(21) plantegessin, a la conferència de Seattle, modificar l’acord firmat a
Uruguai amb l’objectiu d’accelerar la liberalització i, així, contrarestar els
escassos efectes sobre les seves exportacions de les aplicades fins a la data.
Per aquest motiu proposen una liberalització del 50% dels contingents l’any
2002. Un altre dels temors manifestats és el que es deriva de la concentració
de gran part de l’esforç liberalitzador al final dels deu anys, situació que pot
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(21) Aquests països són: Argentina, Bangla Desh, Brasil, Xina, Colòmbia, Corea, Costa Rica, Egipte, El Salvador,
Guatemala, Hondures, Índia, Indonèsia, Macau, Maldives, Mèxic, Pakistan, Paraguai, Perú, Sri Lanka, Tailàndia, Uru-
guai, Hong Kong i Xina. 



induir novament a les empreses dels països importadors a al·legar problemes
d’ajustament i recórrer a les mesures de defensa comercial clàssiques, com
són l’aplicació de drets antidumping o salvaguardes.

Els empresaris del sector en els països desenvolupats temen, al seu
torn, que aquestes reclamacions siguin ateses en el marc d’una ronda de ne-
gociacions multilaterals i, novament, com a moneda de canvi de les deman-
des fetes pels seus països en els nous temes que s’hi discutiran. Per tant, tot i
que es tracta d’un capítol tancat i sobre el qual no es plantegen noves nego-
ciacions, si les reclamacions dels exportadors prosperen es podria reobrir el
tema, però només en el marc d’una negociació multilateral global.

Encara que hem pogut constatar que, finalment, s’ha pactat l’elimina-
ció d’un dels incompliments més rellevants de l’acord GATT, la seva existèn-
cia és un exemple clar d’una aplicació molt esbiaixada del principi de libera-
lització del comerç per a la plena aplicació dels avantatges comparatius. A
més, el sistema utilitzat per controlar i regular aquest comerç ha estat el més
perseguit i, de fet, prohibit pel GATT: les restriccions quantitatives. Aquest
tipus de transgressions són les que han avalat la consideració que el sistema
GATT és com un vestit a mida dels interessos dels països desenvolupats. Per
tot això és important que l’OMC apliqui amb rigor l’acord pactat i no perme-
ti desviacions per forjar una major credibilitat en la institució i en el sistema.

L’Acord sobre el Comerç de Serveis (GATS)

Com ja hem exposat al capítol II, el GATT incloïa el comerç de mer-
caderies o de béns, però no contemplava en la seva regulació el comerç
explícit sobre els serveis, tret d’algunes referències al transport i a les asse-
gurances en la mesura que estan relacionats amb l’intercanvi de mercaderies.
També hem detallat, en l’evolució del GATT, com el desenvolupament tec-
nològic en les telecomunicacions i en el transport i la major integració eco-
nòmica i financera estaven facilitant l’increment del comerç de serveis.
Davant d’aquesta realitat, la Ronda d’Uruguai del GATT va incloure com un
dels temes nous de l’agenda el comerç de serveis i, com a conseqüència, per
primera vegada s’inicien negociacions internacionals sobre aquest tipus de
comerç internacional.
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De la mateixa manera, els serveis com a activitat econòmica han anat
adquirint un pes progressiu tant en l’economia dels països com en el seu
comerç. Les dades que comentarem a continuació ens permeten constatar
l’evolució d’aquest sector: 

1r. Importància creixent del sector serveis en l’economia dels països,
mesurat tant pel seu pes relatiu en el PIB, com pel percentatge de persones
que treballen en el sector. Les estadístiques que es van utilitzar en l’època de
la negociació ens mostren aquesta evolució, taules 7.14 i 7.15. De les dades
disponibles podem observar grans diferències en les estructures productives
entre els països desenvolupats i els països en desenvolupament. En els pri-
mers, el sector serveis és l’únic que ha incrementat la seva participació rela-
tiva en el PIB i, al seu torn, absorbeix una major proporció de la mà d’obra.
En els segons, el procés d’industrialització continua, raó per la qual creixen
tots dos sectors, l’industrial i el de serveis, però aquest últim és el que té més
pes en el conjunt de l’economia. L’ocupació d’aquest sector és inferior, com
a mitjana, a la del sector agrícola.

2n. Evolució del comerç de serveis. El percentatge del comerç inter-
nacional de serveis és significativament inferior al del comerç de mercade-
ries com es detalla a la taula 7.16. En aquest sentit hi ha una asimetria entre
la importància d’aquesta activitat en el conjunt de l’economia i la seva parti-
cipació en el comerç internacional, a causa tant de la impossibilitat de co-
merciar alguns serveis com de les dificultats tècniques i reglamentàries que
hi ha hagut perquè el seu comerç fos possible. Aquestes limitacions s’han
anat eliminant i la taxa de creixement del comerç de serveis en el perío-
de 1980-93 ha estat del 7,7% davant del 4,9% en el comerç de mercaderies
(càlculs en termes nominals). Al final del període analitzat, el comerç de ser-
veis ja representava el 22,2% del total del comerç internacional,(22) fet que
indicava que hi havia una base per negociar-hi.

Tant les dades analitzades com els factors que han impulsat les trans-
accions internacionals en els serveis permeten comprendre que havia arribat
el moment perquè tingués lloc una negociació internacional que el regulés i
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(22) S’ha de destacar que hi ha problemes estadístics per computar el comerç de serveis i es considera que les xifres
disponibles estan subestimades.



que fos Estats Units qui la liderés com a principal exportador i importador
de serveis. A més, tant en termes d’importància relativa del sector en l’eco-
nomia com de població activa que hi treballa, aquest país era el més interes-
sat i el més ben dotat en aquells serveis que requereixen nivells de formació
elevats i mitjans tecnològics (serveis financers i telecomunicacions). 
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Taula 7.14

DISTRIBUCIÓ DEL PIB PER SECTORS
En percentatge

Agricultura Indústria Serveis
Països

1965 1986 1965 1986 1965 1986

Països industrials 5 3 40 35 54 61

Comunitat Europea (CE-12) 7 4 44 38 49 59

Estats Units 3 2 38 31 59 67

Japó 9 3 43 41 48 56

Països en desenvolupament 30 19 31 36 38 46

Est i sud d’Àsia 40 24 29 38 31 38

Amèrica Llatina 17 11 34 38 49 51

Orient Mitjà i Nord d’Àfrica 18 10 40 44 43 46

Àfrica Subsahariana 45 36 19 25 37 36

Font: Hoekman i Stern (1993). 

Taula 7.15

DISTRIBUCIÓ DE L’OCUPACIÓ PER SECTORS
En percentatge

Agricultura Indústria Serveis
Països

1965 1980 1965 1980 1965 1980

Països industrials 14 7 38 35 48 58

Comunitat Europea (CE-12) 17 9 42 38 41 53

Estats Units 5 4 35 31 60 66

Japó 26 11 32 34 42 55

Països en desenvolupament 70 62 12 16 18 22

Est i sud d’Àsia 75 69 13 16 13 15

Amèrica Llatina 44 32 22 26 34 42

Orient Mitjà i Nord d’Àfrica 63 47 14 20 23 33

Àfrica Subsahariana 79 75 8 9 13 16

Font: Hoekman i Stern (1993). 
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Al principi, els països en desenvolupament, encapçalats per Brasil i
l’Índia, s’oposaven a la liberalització en aquest comerç. Els seus arguments
es basaven en els mateixos que els utilitzats per protegir en el seu sector
industrial la denominada «indústria naixent». Argumentant que no disposen
d’avantatges comparatius en aquest sector, la liberalització del comerç els
condicionaria el desenvolupament futur i crearia i augmentaria la seva
dependència econòmica dels països desenvolupats. Alguns autors, com 
J. Bhagwati (1991 c), defensen el contrari i sostenen que els països en desen-
volupament tenen certs avantatges comparatius en aquells serveis que reque-
reixen mà d’obra (hostaleria) i disposen de professionals formats que d’a-
questa manera podran veure incrementades les seves possibilitats de prestar
serveis a altres països. A més de les xifres de la taula 7.16 també ens indi-
quen que els països no pertanyents a l’àrea de l’OCDE han anat progressiva-
ment incrementant la participació relativa en aquest comerç, i això indica
que poden créixer en aquesta àrea.

Les negociacions sobre el sector serveis van ser, com en molts altres
aspectes de l’agenda de la Ronda, difícils i, en aquest cas, complexes. La
complexitat s’explica per les característiques específiques d’aquest comerç
entre les quals destaquem: 

a) Els serveis no estan subjectes a aranzels, sinó a normes i regla-
ments elaborats amb diverses finalitats, com la protecció dels consumidors,
la protecció de la identitat cultural i de la qualitat dels serveis.

Taula 7.16

EVOLUCIÓ DEL COMERÇ DE SERVEIS. 1980-1993

1980 1985 1990 1992 1993

Total comerç de serveis (milers
de milions de dòlars) 358,0 379,6 790,8 936,1 933,7

OCDE 283,3 298,5 648,2 764,9 752,0

Resta del món 74,6 81,8 142,6 171,2 181,8

Percentatge comerç serveis /
comerç total 17,0 18,2 20,4 21,9 22,2

OCDE 18,8 19,3 21,2 22,7 23,1

Resta del món 12,7 15,3 17,5 19,0 19,1

Font: Banc Mundial (1995).



b) Molts serveis es proveeixen en règim de monopoli públic.

c) Hi ha països que promocionen els seus serveis amb tractaments
fiscals o requeriments tècnics diferenciats (pavellons de conveniència per al
transport marítim o paradisos fiscals per als sectors financers).

El comerç de serveis, a més, introdueix nous àmbits que mai no s’ha-
vien regulat en el GATT. Per exemple, per poder prestar determinats serveis
com auditoria o consultoria en un país tercer és necessària la presència tem-
poral o permanent de l’empresa o del seu personal i, per això, el comerç
internacional de serveis també ha de contemplar:

– La inversió estrangera necessària per prestar un servei en un país.

– El trasllat temporal o permanent de personal especialitzat per pres-
tar el servei.

Totes aquestes característiques específiques del comerç de serveis
que hem comentat, van determinar que fos necessari redactar un acord nou i
diferent del GATT tradicional, ja que una simple translació de les seves nor-
mes no permetia regular-lo. El nou acord es va batejar amb el nom de GATS
(General Agreement on Trade and Services).

El GATS és un acord marc compost de dues parts: un text general
aplicable a tots els sectors i els annexos, que regulen alguns sectors de ser-
veis que per les seves característiques requereixen un tractament separat.
Aquests sectors són: 

– Moviment de persones físiques per prestar serveis.

– Serveis financers.

– Telecomunicacions.

– Transport aeri i transport marítim.

Abans d’analitzar les principals característiques del GATS hem de
destacar que es tracta d’un nou acord la gran aportació del qual és haver
establert les bases i les regles per a la liberalització del comerç de serveis.
Sobre la base d’aquesta regulació s’anirà produint una liberalització progres-
siva d’aquest comerç, tal com s’assenyala al preàmbul del mateix acord i, a
curt termini, serà d’aplicació limitada. 
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Contingut de l’Acord sobre el Comerç
de Serveis

Aquest treball no pretén fer una anàlisi detallada de cada un dels arti-
cles del GATS, sinó extreure aquells aspectes que en defineixen el contingut
i la filosofia d’aplicació. Per això descriurem els elements que, en la nostra
opinió, els defineixen més bé i que permeten una comprensió de la seva
dimensió i del seu abast.

1) Definició del comerç de serveis. Més que una definició tècnica
dels serveis, el GATS defineix maneres de subministrament de serveis.
Aquests serveis es refereixen a quatre categories: 

– Comerç transfronterer entre dos països: inclou totes les transac-
cions sense presència física, com el transport, la venda de serveis mitjançant
les telecomunicacions o el correu.

– Consum o adquisició de serveis de consumidors d’un país fets en
un altre país: inclou el desplaçament del consumidor per rebre el servei, com
passa amb el turisme, però també l’enviament d’una mercaderia perquè la
reparin en un altre país membre.

– Establiment de persones jurídiques per prestar el servei: inclou la
presència de filials, sucursals, empreses mixtes, oficines de representació, etc.

– Desplaçament de persones físiques d’un país a un altre per prestar
el servei: inclou les persones que treballen per compte propi i les persones
contractades que es traslladen per prestar un servei (arquitectes, consul-
tors).

El GATS regula tots les maneres de distribució dels serveis(23) i, per
les característiques específiques destacades i que particularitzen aquest tipus
de comerç, podem comprovar les importants diferències que la regulació
d’aquest comerç introdueix en comparació amb el comerç de mercaderies.
Aquestes són bàsicament la inversió directa en un altre país necessària per
prestar un servei i el moviment de persones amb la mateixa finalitat. Per
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tant, els compromisos que s’adquireixen en aquest Acord impliquen també
obligacions en aquests dos àmbits.

El nombre d’activitats de serveis que cobreix l’Acord s’eleva a 155,
que referides a les quatre modalitats establertes dóna un total de compromi-
sos assumibles per part dels països membres de 620. En l’apartat dels com-
promisos de liberalització ens referirem a aquest tema amb més detall.

2) Obligacions generals

2.1 Nació Més Afavorida. El GATS incorpora el principal pilar
sobre el qual s’ha construït la liberalització del comerç internacional, és a
dir, la clàusula de la Nació Més Afavorida (NMA) que estableix (part II, arti-
cle II.1): «cada país membre atorgarà immediatament i incondicionalment
als serveis i als proveïdors dels serveis de qualsevol altre país membre un
tracte no menys favorable que el que concedeixi als serveis similars i als
proveïdors de serveis similars de qualsevol altre país». En aquest sentit,
doncs, el tracte concedit bilateralment a un altre país s’amplia als altres i els
acords que resultin de negociacions entre dos o més països s’ampliaran a tots
els altres països membres.

Però també, igual que a l’acord GATT, es contemplen algunes excep-
cions a l’aplicació rigorosa d’aquest principi:

– Els països podran establir, en unes determinades llistes, excepcions
a NMA, que es permeten per un període de cinc anys, prorrogable a uns
altres cinc si es demostra que les condicions inicials de l’excepció persistei-
xen. L’admissió d’aquestes excepcions estava justificada per acabar aconse-
guint un acord en aquest comerç i respon, doncs, a l’enfocament possibilista
que sempre ha prevalgut en les negociacions multilaterals. Aquestes excep-
cions es refereixen a determinats acords bilaterals en el comerç de serveis
que hi havia amb anterioritat i que no es volien fer extensibles a tots els
altres, per raons de no-reciprocitat. Quan es considera que les condicions en
l’obertura d’un sector no poden ser aconseguides en un marc de certa reci-
procitat i ja hi ha determinats acords amb altres països que regulen l’accés a
aquest sector, s’introdueix una excepció NMA que permet que aquest tracte
no es faci extensiu. No obstant això, i per evitar que el comerç mundial de
serveis es convertís en una xarxa d’acords bilaterals, s’estableix un període
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màxim de «permissibilitat» de deu anys. Després d’aquest termini s’aplicarà
amb rigor la clàusula NMA.

– Es contemplen, com a excepció general, els acords sobre serveis
emparats en un acord d’integració econòmica (article V) que compleixin els
requisits similars als establerts en el GATT. També, per als països en desen-
volupament, s’estipula que les normes seran més flexibles i es tindrà en
compte el seu grau de desenvolupament per admetre l’excepció.

2.2 Transparència. Els països membres han de publicar totes les me-
sures (normes, reglaments) que apliquin en el comerç de serveis, amb l’ex-
cepció de la informació confidencial. Qualsevol modificació posterior també
ha de ser comunicada. Si, com hem destacat abans, el comerç de serveis està
subjecte a normes i reglaments, sense la seva publicitat i difusió seria impos-
sible la prestació de serveis en qualsevol de les seves modalitats, ja que
aquesta depèn fonamentalment de la normativa interna del país.

2.3 Tracte especial als països en desenvolupament. En aquest
àmbit la redacció de l’Acord estableix clarament obligacions als països des-
envolupats en dos sentits. Primer, en el sentit de facilitar l’accés dels països
en desenvolupament a la tecnologia en condicions comercials de manera que
progressivament se’ls permeti la millora de la seva capacitat nacional en la
producció de serveis; així mateix, faran ofertes en aquells serveis en què els
països en desenvolupament tinguin capacitat exportadora. Segon, es compro-
meten a aportar assessorament tècnic als països en desenvolupament per
facilitar-los l’avenç en aquest sector. 

2.4 Altres obligacions. A continuació exposarem algunes de les obli-
gacions que considerem que s’han de mencionar per poder valorar l’abast
del GATS. Es farà de forma breu i concisa per evitar una exposició exhausti-
va i excessivament legalista. 

– La reglamentació nacional dels sectors de serveis que siguin objec-
te de compromisos serà objectiva, imparcial i raonable. Per a la seva garantia
els països han d’establir procediments administratius o judicials mitjançant
els quals es puguin recórrer decisions que afectin el comerç de serveis. Així
mateix, qualsevol reglamentació ha de ser transparent (normes tècniques,
autoritzacions prèvies, llicències, etc.) i pública per als proveïdors de serveis.
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– El reconeixement dels títols o de les qualificacions necessàries per
prestar un servei és un element decisiu per evitar que els països recorrin a les
diferències que hi ha entre ells per no autoritzar la prestació d’un servei per
part d’un proveïdor estranger. El sistema establert pel GATS és el de l’har-
monització. Aquest procés es durà a terme mitjançant l’elaboració de criteris
multilaterals i els treballs es desenvoluparan en els òrgans que estableixi el
Consell dels Serveis. El primer d’ells ha estat el grup de treball sobre els
professionals comptables.(24) En el cas que hi hagi convenis o acords de reco-
neixement mutu entre alguns països, aquests últims els han de notificar i no
poden discriminar els països exclosos si demostren que compleixen les con-
dicions exigides.

2.5 Excepcions generals a l’Acord de Serveis. Igual que el GATT,
l’Acord de serveis preveu determinades circumstàncies que possibiliten que
un país l’incompleixi. Aquestes circumstàncies són:

– Per motius de balança de pagaments: quan un país experimenti pro-
blemes greus en la seva balança de pagaments o dificultats financeres exte-
riors, podrà introduir restriccions al comerç de serveis en què hagi contret
compromisos, incloses restriccions als pagaments. Aquestes restriccions
seran no discriminatòries, temporals i es disminuiran a mesura que millori la
situació. En qualsevol cas necessitaran el dictamen de l’FMI sobre l’existèn-
cia d’un problema en la balança de pagaments.

– Mesures de salvaguarda urgents: en relació amb aquestes mesures
no es va aconseguir un acord sobre la seva introducció i es va estipular que
es negociarien durant els tres pròxims anys a partir de la seva entrada en
vigor i sobre la base de la no discriminació, si bé es permet que un país l’a-
pliqui durant aquest termini si fonamenta la seva sol·licitud.

– Per motius de protecció de la vida, de salut de persones, d’animals i
de plantes, de protecció de la moral i de l’ordre públic, de prevenció de
fraus, de protecció de la intimitat de les persones i de confidencialitat, d’a-
plicació de convenis de doble imposició i, finalment, per motius fiscals.
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(24) Les negociacions sobre els serveis comptables s’han acabat. El desembre de 1998 es van adoptar les «Disciplines
sobre la reglamentació nacional en el sector de la comptabilitat».



– Les compres públiques no estan incloses, tret de les que es van
regular a l’Acord de Compres Públiques (vegeu capítol IX).

– Queda pendent, també, l’elaboració de normes sobre les subven-
cions que puguin rebre els proveïdors de serveis. Mentrestant, només s’ha
establert el sistema de consultes.

3) Compromisos. Els països han fet en matèria de comerç de serveis
els seus compromisos específics, és a dir, han ofert una sèrie de sectors o
subsectors en els quals garanteixen:

a) Accés al mercat intern, i queda expressament prohibida, tret que el
país  ho expliciti en el compromís, qualsevol restricció quantitativa que afecti
el valor total dels serveis, el nombre de proveïdors, el nombre total d’opera-
cions, el nombre de persones físiques que es poden col·locar, la forma jurídi-
ca que han d’adoptar les empreses subministradores del servei i, finalment,
les limitacions a les participacions de capital estranger.

b) Tracte nacional. És a dir, els proveïdors de serveis en els sectors
compromesos rebran un tracte no menys favorable que el proveïdor nacional.

c) Compromisos addicionals. Es refereix a aquells que no és obligat
consignar, però que els països poden negociar, com ara títols requerits,
característiques de les llicències, etc.

En la seva aplicació, aquest redactat significa que els països establei-
xen compromisos en el comerç de serveis que, en termes genèrics, s’han de
fer sense cap tipus de restricció ni en l’accés ni en el tracte nacional, tret d’a-
quelles restriccions que els països incorporin a les llistes. Per tant, cada país
pot realment modular el grau de compromís que està disposat a assumir amb
totes les excepcions i límits que consideri necessaris.

Per aclarir l’abast que tenen aquests compromisos en la pràctica, n’a-
nalitzarem alguns exemples (vegeu taula 7.17):(25)

Aquest exemple ens permet comprovar que en el cas del subministra-
ment de serveis d’enginyeria, la Unió Europea estableix compromisos gene-
rals, però l’enfocament és país a país. En presència comercial, alguns països
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(25) Tots els compromisos en matèria de serveis es troben al web de l’OMC, en els documents: GATS/SC/País.
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membres, com el cas d’Espanya, només admeten les persones, no les empre-
ses. Gran Bretanya requereix que els enginyers que prestin el servei siguin
nacionals.

Les limitacions a la presència de persones físiques (modalitat 4) que,
tal com ens indica l’exemple, no s’han compromès, es regulen en les dispo-
sicions denominades horitzontals. Aquestes disposicions es refereixen als
temes generals com presència física de persones, limitacions per a l’adquisi-
ció de terrenys, accés a subvencions estatals, etc.

La regulació de la presència de persones físiques incorpora un catà-
leg de les persones no nacionals que estan autoritzades a residir temporal-
ment en el país en raó de la seva pertinença a l’empresa que presta el servei,
ja sigui de forma temporal o permanent. A la Unió Europea, els compromi-

1) Gran Bretanya, Itàlia i

Portugal: sense compromi-

sos.

2) Res.

3) Espanya: accés restrin-

git només a persones.

Itàlia i Portugal: accés res-

tringit a persones i associa-

cions professionals de per-

sones.

4) No compromès amb

l’excepció de les conside-

racions fetes per a tots els

sectors. Gran Bretanya re-

quereix la nacionalitat.

1) Gran Bretanya, Itàlia i

Portugal: sense compromi-

sos. 

2) Res.

3) Res.

4) No compromès excep-

tuant les consideracions ge-

nerals per a tots els sectors.

Itàlia i Portugal requereixen

la residència.

Taula 7.17

COMPROMISOS DE LA UNIÓ EUROPEA EN ELS SERVEIS 
D’ENGINYERIA

Serveis d’enginyeria Limitacions a l’accés Limitacions Compromisos
Unió Europea al mercat al tracte nacional addicionals

Notes: 1) Subministrament transfronterer. 2) Consum a l’estranger. 3) Presència comercial. 4) Presència de persones
físiques.
Font: OMC.



sos en aquesta matèria arriben només a determinats càrrecs professionals:
personal executiu amb poders de direcció i personal molt especialitzat, per a
presència permanent, i, per a presència temporal, persones que van a nego-
ciar la venda de serveis, excloent la venda directa al públic, o que van a esta-
blir negociacions per crear sucursals o filials. Aquest tipus de compromisos
són molt similars als que s’estableixen per altres països desenvolupats, com
Japó i Estats Units, i països en desenvolupament, com l’Índia o Brasil.

Seguint amb l’exemple anterior referent als serveis d’enginyeria, a la
taula 7.18 detallem els compromisos assumits per l’Índia amb la finalitat de
poder comprovar que els països en desenvolupament han fet menys conces-
sions per a l’accés als seus mercats de serveis.

El sistema creat per liberalitzar el comerç de serveis és, doncs, com-
plex i, segons Sauvé (1998), híbrid. Aquesta qualificació respon a la combi-
nació d’un doble sistema de compromisos. Tots els sectors de serveis hi estan
inclosos, amb l’excepció dels facilitats pel govern central (seguretat social),
però els països incorporen una llista negativa dels sectors no compromesos
i/o de les limitacions a la seva aplicació en els compromesos. Només aquells
sectors on no s’estipula cap restricció estan totalment liberalitzats.

La tipologia d’excepcions és molt nombrosa. Per accedir al mercat es
pot establir la necessitat d’obtenir una llicència prèvia, es pot limitar la parti-
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Taula 7.18

COMPROMISOS DE L’ÍNDIA EN ELS SERVEIS D’ENGINYERIA

Serveis d’enginyeria. Limitacions a l’accés Limitacions Compromisos
Índia al mercat al tracte nacional addicionals

Notes: 1) Subministrament transfronterer. 2) Consum a l’estranger. 3) Presència comercial. 4) Presència de persones
físiques.
Font: OMC.

1) No compromès.

2) No compromès.

3) Es limita la participació

del capital estranger a un

màxim del 51%.

4) No compromès, amb

l’excepció del que s’indica

als acords horitzontals.

1) No compromès.

2) No compromès.

3) Cap.

4) No compromès, amb

l’excepció del que s’indica

als acords horitzontals.



cipació del capital estranger i el nombre de persones físiques, estipular la
modalitat de presència comercial (filial, oficina de representació, sucursal,
etc.). Per al tracte nacional es poden establir requisits previs de residència o
donar prioritat als proveïdors nacionals.

Per aquest motiu és difícil dictaminar amb claredat el grau de libera-
lització aconseguit. Les dades disponibles a la taula 7.19 ens indiquen el
nombre de serveis compromesos per cada un dels països, sobre un màxim
possible de 620. No obstant això, i a pesar que el nombre pugui ser elevat,
com és el cas de Japó (408), aquesta xifra no és indicativa d’un grau elevat
de liberalització ja que depèn de les restriccions imposades a cada una d’a-
questes modalitats, tant d’accés al mercat com de tracte nacional.

L’única mesura feta fins ara l’ha dut a terme Hoekman.(26) Al seu tre-
ball, que es resumeix a la taula 7.20, estima el percentatge real de liberalitza-
ció ponderant els compromisos adquirits sobre la base de diversos criteris: el
nombre de sectors abastats i l’abast de les restriccions imposades a l’accés al
mercat i al tracte nacional en les llistes compromeses. Les dades estan agre-
gades per grups de països: països desenvolupats, països en desenvolupament
i per als països en desenvolupament més grans (a partir de 40 mil milions de
PIB). Els resultats ens mostren que la cobertura sectorial sobre les 620
modalitats possibles arriba al 47,3% en el primer grup, al 16,2% en el segon
i al 38,6% en el tercer. En aquest sentit, doncs, els països en desenvolupa-
ment han compromès un percentatge petit de sectors, percentatge que aug-
menta considerablement si en el càlcul només s’inclouen els països en des-
envolupament més grans. Si aquests percentatges es depuren i es calculen els
compromisos adquirits en les diverses modalitats sense cap tipus de restric-
ció, les xifres es redueixen gairebé a la meitat en els països desenvolupats
(27,1%) i en una major proporció en els països en desenvolupament. Els per-
centatges ponderats per les restriccions imposades redueixen els compromi-
sos del comerç de serveis a un 35,9% en el primer grup, a un 10,3% en el
segon i a un 22,9% en el tercer. 
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(26) El treball d’E. Hoekman «Assessing the General Agreement on Trade in Services» va ser publicat a Martin, L. i
Winters (1996).
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Taula 7.19

NOMBRE DE SERVEIS COMPROMESOS PELS PAÏSOS
EN EL GATS

Algèria 4

Antigua i Barbuda 68

Antilles Holandeses 144

Argentina 208

Aruba 140

Austràlia 360

Àustria 412

Bahrein 16

Bangla Desh 4

Barbados 24

Belize 8

Benín 44

Bolívia 24

Brasil 156

Brunei 76

Burkina Faso 8

Camerun 12

Canadà 352

Colòmbia 16

Corea 311

Costa d’Ivori 56

Costa Rica 52

Cuba 120

Dominica 20

Egipte 104

El Salvador 92

Estats Units 384

Filipines 160

Finlàndia 328

Gabon 44

Ghana 100

Grenada 20

Guatemala 40

Guyana 72

Hondures 64

Hong Kong 200

Hongria 336

Illes Fiji 4

Índia 132

Indonèsia 140

Islàndia 372

Israel 180

Jamaica 128

Japó 408

Kenya 84

Kuwait 176

Liechtenstein 312

Macau 76

Madagascar 8

Malàisia 256

Malta 28

Marroc 144

Maurici 43

Mèxic 252

Moçambic 48

Myanma 12

Namíbia 12

Nicaragua 196

Níger 20

Nigèria 96

Noruega 360

Nova Caledònia 24

Nova Zelanda 276

Pakistan 108

Paraguai 36

Perú 96

Polònia 212

República Dominicana 264

República Eslovaca 308

República Txeca 304

Romania 176

Saint Lucia 32

Saint Vincent i les Grenadines 32

Senegal 104

Singapur 232

Sud-àfrica, República de 288

Suècia 320

Suïssa 400

Surinam 16

Swazilàndia 36

Tailàndia 260

Tanzània 4

Trinitat i Tobago 68

Tunísia 52

Turquia 276

Uganda 276

Unió Europea 392

Uruguai 96

Veneçuela 156

Xile 140

Xina 196

Xipre 36

Zàmbia 64

Zimbabwe 72

Nota: La xifra màxima de compromisos és de 620, que correspon a 155 activitats de serveis multiplicada cada una per
les quatre formes de subministrament de serveis.
Font: Boletín Económico de ICE, Núm. 2634, del 15 al 21 de novembre de 1999.



Taula 7.20

COBERTURA SECTORIAL DELS COMPROMISOS ESPECÍFICS
EN EL GATS
En percentatge del màxim

Països Països Països en
desenvolupats en desenvolupament desenvolupament

més grans(*)

Compromisos totals: Núm. comp. / 620 47,3 16,2 38,6

Índex de cobertura ponderat 35,9 10,3 22,9

Compromisos sense restriccions 27,1 7,3 14,9

(*) Amb un PIB superior a 40 mil milions de dòlars.
Font: Hoeckman.

Per completar l’anàlisi del GATS farem referència als quatre Anne-
xos indicats a l’inici de la seva exposició, que estableixen regles especials
per a alguns serveis que requereixen consideracions específiques, com són
els serveis financers, les telecomunicacions, el transport aeri i el marítim i el
trasllat de persones per prestar els serveis.

Serveis financers

L’annex sobre serveis financers incorpora la regulació dels aspectes
específics que afecten la liberalització d’aquests serveis. Així, preveu l’e-
xempció de les activitats dels bancs centrals i la no aplicació dels compromi-
sos adquirits quan s’hagin d’establir mesures per raons prudencials per a la
protecció dels inversors, dipositants o per salvaguardar l’estabilitat del siste-
ma financer. Permet, així mateix, el reconeixement unilateral o mutu dels
sistemes prudencials de tercers països. Si aquest reconeixement mutu és fruit
d’un acord entre dos o més països, aquest acord ha de ser obert perquè altres
països s’hi afegeixin. Finalment, defineix les modalitats de serveis financers
inclosos: assegurances, operacions bancàries tradicionals, operacions de bor-
sa i les activitats de consultoria i d’intermediació financera. A més d’aquest
Annex, es va firmar una Entesa que estableix amb més precisió qüestions
relatives al dret d’establiment, a l’accés a les operacions de compensació
(clearing) al país on es presta el servei, al tractament del finançament públic
i al refinançament bancari.
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Com que els compromisos aconseguits durant la Ronda d’Uruguai
van ser limitats,(27) les negociacions en aquest front van continuar una vegada
finalitzada la Ronda d’Uruguai. Finalment, el desembre de 1997, es va acon-
seguir un acord que va entrar en vigor el març de 1999. En aquest acord 70
països van millorar les seves ofertes inicials d’un total de 104 signataris. Les
seves consecucions en l’àmbit de la liberalització dels serveis financers,
segons les dades aportades en l’Informe Anual de l’OMC de 1999, són des-
tacables; inclou importants millores en l’accés a aquest mercat d’empreses
estrangeres, suavitza les restriccions a la participació de capital estranger en
les empreses financeres del país d’acollida i a les operacions autoritzades
per a les firmes de tercers països. Al seu torn, es van establir compromisos
en els tres sectors, assegurances, banca i borsa, en la provisió d’informació
financera i en l’administració d’actius.

Moviment de persones físiques

S’aplica a les persones físiques proveïdores d’un servei o que esti-
guin contractades per un proveïdor de serveis. En relació amb elles, els paï-
sos membres podran negociar compromisos específics aplicables a totes les
categories professionals, si bé s’exclouen les sol·licituds d’ocupació perma-
nent en el país receptor, els temes de ciutadania i de residència. Com a
exemple dels compromisos en aquesta matèria ens remetem als acords horit-
zontals descrits, que mostren els compromisos adquirits en aquesta matèria.
Els intents posteriors a la Ronda d’ampliar els col·lectius autoritzats per tras-
lladar-se o per instal·lar-se en els països on es presta el servei van fracassar
per la negativa dels països desenvolupats.

Transport aeri i transport marítim

En el transport aeri, l’àmbit d’aplicació es limita als serveis de
manteniment i reparació d’avions, de comercialització de serveis i de ser-

(27) El descontentament d’Estats Units amb els resultats obtinguts a la Ronda va derivar en el fet que aquest país
acceptés provisionalment els resultats i s’establís una clàusula per la qual, després de sis mesos d’haver entrat en vigor
l’Acord, els països podrien eliminar les concessions fetes sobre la base de NMA. Estats Units va retirar les seves con-
cessions després d’aquests sis mesos per disconformitat amb els resultats. Finalment, i després de les negociacions de
1997, les va tornar a restaurar.



veis informatitzats de reserves. Queden, per tant, exclosos els drets de trà-
fic aeri.

En el transport marítim va ser impossible consensuar un acord de
liberalització satisfactori per als països amb interessos en aquest sector i, el
juny de 1996, es van paralitzar definitivament les negociacions. Aquestes
negociacions es van centrar i se centraran en la liberalització del transport
marítim i dels serveis auxiliars, i en l’accés i ús no discriminatori dels ports i
els seus serveis.

Telecomunicacions

Aquest Annex regula l’accés de proveïdors de tercers països a les
xarxes públiques de telecomunicacions i la utilització sense discriminació i
en termes raonables. A més, inclou una Decisió encaminada a afavorir nego-
ciacions futures en les telecomunicacions bàsiques a causa també de la
impossibilitat d’aconseguir compromisos suficients durant la Ronda d’Uru-
guai i amb la intenció que les negociacions s’acabessin al final de 1996. L’a-
cord es va aconseguir finalment el gener de 1998, i es refereix a la telefonia
vocal, als serveis telefònics de llarga distància i locals, a la transmissió de
dades, a la telefonia mòbil, als serveis per satèl·lit, etc. A més dels compro-
misos d’accés al mercat, aquest acord inclou el compromís (per primera
vegada) per part dels països d’incorporar les mesures necessàries per evitar
el comportament anticompetitiu de les grans empreses que operen en el sec-
tor. Els països signataris són 69 però, lògicament, amb diferències en el grau
de liberalització compromès.

El GATS també estipula que al cap de cinc anys, comptats a partir
de la seva entrada en vigor s’iniciaran noves negociacions per ampliar la
liberalització en el comerç de serveis. Igual que en el cas del comerç de
productes agrícoles, els serveis constituïen un dels temes de l’agenda de la
Ronda del Mil·lenni però, com que la convocatòria va fracassar, es va pro-
cedir, en compliment del que s’estableix a l’Acord, a convocar, el 25 de
febrer de 2000, negociacions específiques. Entre els temes que s’estan
negociant hi ha:
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– Concloure tots els aspectes pendents de desenvolupament normatiu
que, a pesar del mandat del GATS, no va ser possible aconseguir durant els
cinc anys transcorreguts: salvaguardes, subvencions i compres del sector
públic. La simple translació de la normativa del GATT als serveis és comple-
xa a causa de les seves diferències substancials.(28)

– Ampliar els compromisos dels països membres en la liberalització
dels serveis. Aquesta liberalització s’ha de materialitzar en tres fronts: elimi-
nació de les excepcions NMA, ampliació de l’accés al mercat i eliminació de
les restriccions al tracte nacional. Destaquen entre els sectors difícils el
transport marítim i la inclusió dels drets de tràfic aeri dintre del GATS.

– Continuar els treballs sobre harmonització de les normes que han
de contemplar les reglamentacions nacionals que afecten els serveis profes-
sionals per evitar que aquests serveis siguin veritables barreres d’entrada per
a la lliure prestació dels serveis.

– Dins de l’acord de serveis es continuaran els treballs sobre comerç
electrònic en la mesura que aquest tipus de comerç requereixi modificar la
legislació actual. Els treballs relatius al comerç electrònic es van iniciar el
1998 i, ara com ara, s’ha pactat una moratòria a l’aplicació d’aranzels a les
transaccions electròniques que afectin les mercaderies.

El camí que encara queda en la liberalització del comerç de serveis
és llarg. Ja hem indicat en la seva exposició que es tracta d’un acord nou i, si
passa com en el cas del comerç de mercaderies, es necessitarà temps perquè
es redueixin les barreres existents al comerç i a la provisió de serveis. El
resultat de les negociacions en curs serà una mostra de la voluntat dels paï-
sos de fer passos més o menys significatius en aquest nou procés de libera-
lització del comerç internacional. Una vegada més, insistim, les negocia-
cions sectorials poden donar fruits més limitats que en l’àmbit d’una Ronda
global. 

Hem procedit, doncs, a exposar en aquest capítol els grans acords
que han donat lloc a una ampliació considerable dels compromisos dels paï-
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(28) Per exemple, si es vol protegir un sector de serveis imposant una salvaguarda, aquesta ¿només ha d’afectar el
comerç transfronterer o també les empreses instal·lades per prestar el servei?



sos en la liberalització del comerç internacional. Encara que els continguts
específics han estat en alguns casos modestos (agricultura i serveis), ara es
disposa d’un marc clar perquè en el futur es continuï progressant en la libe-
ralització d’aquests intercanvis. L’evolució en les negociacions ja iniciades
del comerç agrícola i del comerç de serveis seran un indicatiu de la capacitat
i de la voluntat dels països de l’OMC de continuar avançant per a la conse-
cució d’un comerç més lliure.
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VIII. Els acords nous

A la Ronda d’Uruguai es van negociar dos nous temes que no reque-
reixen transaccions comercials directes entre els països però que indirecta-
ment afecten el comerç internacional: les inversions directes estrangeres i els
drets de propietat intel·lectual. Les diferents normatives que els països tenen
per regular-les o la falta de normatives, poden donar lloc a tractaments dis-
criminatoris i generar distorsions en els fluxos comercials. Les conductes
que s’han tractat de corregir són, entre altres, els requisits de comerç que
poden anar associats a l’autorització d’una inversió forana i el comerç de
mercaderies falsificades.

Els acords aconseguits en tot dos temes, a diferència dels analitzats
en el capítol anterior, no contenen compromisos d’obertura dels mercats al
comerç internacional. Es tracta, al contrari, d’un conjunt de regles que els
països hauran d’incorporar a les seves legislacions per garantir conductes
que no tinguin efectes negatius sobre el comerç internacional. En aquest sen-
tit, constitueixen un pas cap endavant en el procés d’establir normes comu-
nes negociades multilateralment amb la finalitat d’eliminar conductes que
discriminin els operadors econòmics i els donin garanties suficients sobre el
seu compliment. Per conèixer l’abast dels compromisos aconseguits en
aquests dos àmbits, n’analitzarem el contingut.
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L’Acord sobre Inversions Relacionades
amb el Comerç (TRIMS)

Encara que a les discussions prèvies a l’inici de la Ronda d’Uruguai
es va sol·licitar i es va intentar que l’agenda de la Ronda inclogués un capítol
sobre normes generals per a les inversions directes, finalment, les negocia-
cions només es van circumscriure als efectes sobre el comerç internacional i,
per tant, es va ajornar l’elaboració d’unes normes internacionals per al trac-
tament de les inversions directes. 

L’objectiu establert a la Declaració de Punta de l’Est va ser clar: «A
continuació d’un examen del funcionament dels articles del GATT relatius
als efectes de les restriccions i distorsions al comerç resultants de les mesu-
res en matèria d’inversions, a través de negociacions s’hauran d’elaborar,
segons que correspongui, les disposicions addicionals que poguessin ser
necessàries per evitar aquests efectes negatius sobre el comerç». 

El mandat explícit se circumscrivia només a comprovar si la normati-
va del GATT era suficient per evitar aquestes distorsions i, en cas contrari, a
elaborar noves disposicions l’objectiu últim de les quals seria evitar-les. El
resultat obtingut va ser l’Acord sobre Inversions Relacionades amb el Co-
merç, més comunament conegut amb l’acrònim TRIMS, que respon al seu
enunciat en anglès: Trade Related Investment Measures.

Però abans de procedir a una anàlisi del contingut del TRIMS, ens
referirem a les raons que van motivar aquest acord i també a les normes que
ja hi havia prèviament per afrontar els problemes que hem assenyalat. 

Antecedents de l’Acord TRIMS

La gran majoria de països tenen una legislació que regula les inver-
sions estrangeres, on s’estableixen les condicions i/o els requisits perquè les
inversions puguin ser autoritzades. Però, lògicament, el seu contingut pot
variar segons els diferents objectius que persegueixi aquesta regulació. En
termes generals, els països desenvolupats han afavorit la inversió externa
amb lleis liberals que, en moltes ocasions, contenen incentius destinats a
atreure-les (subvencions, exempcions fiscals, etc.). En canvi, en els països
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en desenvolupament ha prevalgut un enfocament restrictiu, justificat per
diverses raons, entre les quals podem destacar: el temor al poder econòmic
de les multinacionals, que poden limitar la capacitat del govern per admi-
nistrar l’economia, el possible increment de les importacions per part de les
empreses estrangeres amb la consegüent deterioració de la balança de paga-
ments, l’explotació dels seus recursos i, en general, una dependència econò-
mica més gran. 

Per això, ja sigui per limitar aquests efectes negatius o per garantir
que aquesta inversió reportarà beneficis concrets a les economies, en molts
països, inclosos els països desenvolupats, s’han establert disposicions relati-
ves a les inversions directes la finalitat de les quals és garantir l’obtenció de
beneficis concrets per al seu desenvolupament econòmic. Apareixen, així,
els requisits de subministrament local per afavorir la producció interna, els
requisits d’exportacions o les limitacions a les importacions per afavorir el
saldo en la balança comercial i els requisits de transferència de tecnologia
per potenciar la capacitat de desenvolupament futur.

Encara que l’Acord GATT no va incorporar normes específiques que
regulessin la inversió directa estrangera,(1) algunes de les seves normes són
aplicables si la legislació referida a les inversions imposa compromisos que
directament o indirectament afecten el comerç internacional. En aquest sen-
tit, les mesures identificades pel grup de treball sobre els TRIMS que contra-
venen les regles del GATT són:

– Els requisits de subministrament local vulneren el tracte nacional
perquè les obligacions imposades a l’inversor estranger són discriminatòries
en relació amb l’inversor nacional.

– Les limitacions a les importacions o obligacions d’equilibri entre
exportacions/importacions contravenen la prohibició d’utilitzar restriccions
quantitatives en el comerç.

(1) Com analitzarem al capítol XII, l’OIC sí que tenia normes sobre les inversions internacionals, però no van ser
incorporades a l’entesa GATT.



220 ■ ELS ACORDS NOUS

–Les restriccions canviàries infringeixen la normativa GATT, que
exigeix l’adhesió a les normes de l’FMI.(2)

– Les obligacions d’exportació no estan contemplades en l’Acord,
però l’inversor pot incórrer en dumping per poder-les complir. 

– Els incentius a les inversions com a ajudes fiscals, financeres o d’un
altre tipus són considerades subvencions en el Codi que les regula i, per tant,
es poden recórrer i poden ser objecte d’aplicació de drets compensatoris.

Totes aquestes mesures, doncs, tenen efectes sobre el comerç interna-
cional; o bé obliguen l’inversor a assumir un compromís en matèria d’expor-
tacions; o bé limiten la seva capacitat d’importar directament o indirecta-
ment, estableixen un requisit de proveïment local i, a més, infringeixen la
normativa GATT.

No obstant això, aquestes vulneracions no es van fer evidents en el
GATT fins que, el 1984, Estats Units va presentar una reclamació contra els
requisits inclosos en la llei d’inversions estrangeres del Canadà, coneguda
com el cas FIRA. La decisió del panel sobre aquest cas va expressar clara-
ment que les mesures d’inversions requerides per la llei canadenca infringien
la normativa del GATT.(3) Específicament, es va dictaminar que els requeri-
ments de proveïment local vulneraven el principi de tracte nacional (article
III), perquè discriminaven l’inversor estranger en relació amb els nacionals
del país. Al contrari, les obligacions d’exportació contingudes en la llei
canadenca no es van considerar una vulneració pel fet que no estaven con-
templades en el GATT. A pesar que el cas FIRA va deixar molt clar que
algunes normes sobre les inversions estrangeres vulneraven l’Acord, va ser
l’única reclamació d’aquesta naturalesa que es va presentar en el GATT.

Aquest cas il·lustra dos fets. El primer, que la normativa del GATT es
podia aplicar en contra de les mesures d’inversió que afecten el comerç. El
segon, que aquesta qüestió no havia estat un tema que preocupés gaire els
membres del GATT en vista de la inexistència de conflictes plantejats, amb

(2) Els països membres de l’FMI no poden establir restriccions als pagaments d’operacions comptabilitzades en la
balança per compte corrent. Els països amb dificultats de divises poden mantenir aquestes restriccions.
(3) La llei canadenca sobre inversions contenia requisits de proveïment local, d’exportació i de transferència de tecno-
logia.
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l’excepció de l’esmentat. L’explicació de per què les legislacions sobre
inversions directes no van plantejar conflictes en el GATT es troba tant en el
marc en què han tingut lloc aquestes inversions internacionals, com en les
diferències en el tractament entre països desenvolupats i països en desenvo-
lupament que abans hem assenyalat. 

Com que aquest tema serà analitzat amb detall quan abordem el
problema del comerç i les inversions internacionals al capítol XII, aquí
només mencionarem les circumstàncies que van motivar que el tema de les
inversions estrangeres directes fos inclòs com a tema de debat a la Ronda
d’Uruguai.

Els països en desenvolupament podien emparar els requisits que esta-
blissin les seves legislacions per a les inversions estrangeres, amb les excep-
cions que el GATT els reconeix a la part IV de l’Acord per afavorir-ne el
desenvolupament econòmic. Aquestes excepcions els permeten utilitzar les
restriccions quantitatives al comerç i/o limitar les divises disponibles per a
transaccions comercials. Per tant, ni que fossin incompatibles amb el GATT,
els requisits de comerç exigits a les inversions directes en els països en des-
envolupament estaven permesos. 

Els països desenvolupats, que han estat els grans promotors i destina-
taris de les inversions internacionals (vegeu gràfic 12.1, pàgina 304) resolien
les seves diferències en aquesta matèria mitjançant la negociació d’acords
específics entre ells, principalment de caràcter bilateral. A més, i per evitar
excessives diferències en el tractament de les inversions i en la discriminació
entre ells, es van elaborar en el si de l’OCDE un conjunt de principis co-
muns o de normes de conducta recomanades que els països membres havien
d’intentar complir. 

A tall d’exemple esmentarem els acords portats a terme al si de 
l’OCDE. L’any 1961 es van firmar el Codi de Liberalització dels Moviments
de Capital i el Codi de Liberalització de les Transaccions Invisibles, comple-
mentari del primer. En el marc d’aquests codis, els països membres de 
l’OCDE s’obliguen a eliminar les barreres per a la inversió exterior (in-
cloent-hi la inversió directa, però sense limitar-s’hi) i a liberalitzar les trans-
ferències de les liquidacions d’actius, del finançament a llarg termini i de les
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transaccions per compte corrent associades a les inversions (dividends,
royalties i interessos). El Codi sobre Moviments de Capital permet que cada
país estipuli les seves reserves o derogacions en aquells sectors que queden
exclosos d’aquests compromisos. Posteriorment, l’any 1976, es va firmar la
Declaració sobre Tracte Nacional per afavorir el compromís de tracte nacio-
nal a les empreses estrangeres i establir certes regles de conducta que han
d’observar aquestes empreses en el país de destinació (les Directrius per a
les Empreses Multinacionals). 

Per tant, i tenint en compte l’examen de com s’abordaven els temes
relacionats amb les inversions directes, entenem per què aquests temes no
van generar conflictes en el GATT. Com ja hem assenyalat, els països més
actius tenien acords bilaterals i normes comunes per regular les diferències
en els requisits i per resoldre els conflictes potencials; els països en desen-
volupament estaven exempts de l’obligació de complir les normes del
GATT. 

No obstant això, aquest consens implícit en el tractament de les
inversions directes estrangeres es va anar deteriorant progressivament. El
fort creixement de les inversions internacionals de les últimes dues dècades i
la creixent participació dels països en desenvolupament en aquest procés,
feien necessari un nou enfocament que resolgués els problemes de l’accés de
les inversions internacionals als països, així com una regulació de la panò-
plia de requisits que cada país exigia perquè la inversió fos admesa. Es va
considerar que era el moment d’elaborar unes normes multilaterals que regu-
lessin les inversions internacionals.

Aquestes demandes, en la dècada dels vuitanta, van ser liderades pels
Estats Units, principal exportador de capitals del món. Els estudis duts a ter-
me per la seva Administració constataven les nombroses traves i condicio-
nants a la presència de les empreses nord-americanes en nombrosos països
receptors. A més, es va considerar que aquest debat s’hauria de fer en el si
del GATT per les vinculacions existents entre la inversió i el comerç. Per
això, quan es negociava l’agenda de la Ronda d’Uruguai, Estats Units va
sol·licitar que s’incloguessin normes sobre les inversions directes que es
basessin en la llibertat d’accés als mercats estrangers sense cap tipus de
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requisit previ. Aquest plantejament no va obtenir el suport suficient i les
negociacions es van centrar només en l’àmbit que hem analitzat, és a dir, en
les mesures d’inversió que tenen efectes sobre el comerç i el resultat de les
quals és l’acord TRIMS.

L’Acord TRIMS

El text final de l’Acord es remet a complir el mandat de la negocia-
ció i se centra exclusivament en les mesures d’inversió que tenen efectes
sobre el comerç internacional. Per això, el text estableix que els països
s’abstindran d’aplicar mesures d’inversió que vulnerin les obligacions de
tracte nacional i de prohibició de restriccions quantitatives al comerç (arti-
cles III i XI del GATT). Per tant, estipula que aquests dos articles són els
pilars sobre els quals se sustenta la incompatibilitat i el compliment del
TRIMS.

En nom de la tipificació de les mesures que l’Acord considera que
són incompatibles, s’annexa una llista il·lustrativa que inclou: 

1. Mesures incompatibles amb el Tracte Nacional: 

– Obligacions a les empreses participades per capital estranger a sub-
ministrar-se en el mercat local.

– Les mesures que vinculin les importacions de l’empresa a les
exportacions que faci.

2. Mesures incompatibles amb la prohibició d’utilitzar restriccions
quantitatives:

– Les restriccions a les importacions de les empreses, supeditades a
la seva capacitat exportadora.

– Les que limitin les importacions de les empreses segons la capaci-
tat de divises que hagin generat.

– Les que estableixin restriccions a l’exportació dels productes obtin-
guts per l’empresa.
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Aquesta llista il·lustrativa aclareix, doncs, les mesures que no es po-
dran utilitzar per regular les inversions estrangeres en els països membres.
No obstant això, s’ha de tenir en compte que el TRIMS també es beneficia
de les excepcions generals contemplades al GATT (salut, moral pública,
etc.) i de les excepcions previstes per als països en desenvolupament en
matèria de balança de pagaments.

Per adequar les legislacions internes a la normativa TRIMS, els paï-
sos disposen d’uns terminis per eliminar-les, a més de l’obligació de notifi-
car al Comitè creat per supervisar el TRIMS de totes les mesures que són
incompatibles. Els terminis d’eliminació difereixen segons el grau de desen-
volupament dels països membres: 

– dos anys per als països desenvolupats

– cinc anys per als països en desenvolupament

– set anys per als països menys avançats.

Els problemes que puguin aparèixer entre els països membres a causa
de l’aplicació o del compliment del TRIMS estan subjectes a consultes i al
procediment de Solució de Diferències. 

El mateix Acord estableix que al cap de cinc anys de la seva entrada
en vigor es procedirà a una revisió del funcionament i, també, a discutir pro-
postes sobre les modificacions que es puguin introduir. A més, l’Acord esta-
bleix que s’estudiarà si el TRIMS s’ha de completar amb noves disposicions
en matèria d’inversions directes i de política de la competència. Aquestes
disposicions s’estan analitzant en el si dels Grups de Treball creats amb
aquesta finalitat a la I Conferència Ministerial de l’OMC i que veurem al
capítol XII.

La revisió del TRIMS es va iniciar l’octubre de 1999 i encara no s’ha
acabat. Els problemes d’aplicació detectats són els retards dels països en les
notificacions dels seus règims d’inversió i, també, les dificultats que tenen
per complir els terminis establerts en l’acord per adequar les legislacions
nacionals a les noves normes. En aquest sentit, alguns països ja han sol·lici-
tat formalment un ajornament, que encara està pendent de resolució; aquests
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països són: Argentina, Xile, Colòmbia, Filipines, Malàisia, Mèxic, Pakistan i
Romania. 

La principal aportació de l’Acord TRIMS, a l’espera que s’avanci en
un acord que reguli les inversions internacionals, ha estat establir unes nor-
mes mínimes per eliminar les distorsions que alguns dels requisits sobre
inversions creaven i creen als agents econòmics i al mercat en general. Per
tant, són mesures que van en la línia de garantir que les decisions econòmi-
ques no es vegin influenciades per determinats requeriments i que es puguin
adoptar d’acord amb criteris estrictament econòmics. En la mesura que es
redueixin les interferències governamentals en el comportament i en l’estra-
tègia de les empreses a l’hora de prendre decisions sobre proveïment i desti-
nació de les seves mercaderies, es potenciaran els guanys d’eficiència basats
en els principis racionals de gestió econòmica, i redundaran en beneficis per
a les empreses i per al país on estan localitzades. Així mateix, la por que
això impliqui una pèrdua de control dels fluxos de comerç i el saldo de la
balança de pagaments en els països en desenvolupament queda cobert per
l’excepció que els permet introduir restriccions quan hi ha problemes en la
balança de pagaments.

També volem destacar que l’obligació d’adaptar les diferents legisla-
cions dels països a les noves normes és un pas intermedi important en el camí
cap a l’elaboració d’unes normes internacionals sobre inversions directes. 

L’Acord sobre els Aspectes dels 
Drets de Propietat Intel·lectual relacionats 
amb el comerç (ADPIC)

Aquest acord és un dels nous acords aconseguits a la Ronda d’Uru-
guai. Com que se circumscriu als drets de propietat intel·lectual que afecten
el comerç, la normativa del GATT no era aplicable i s’ha requerit la redacció
d’un acord específic denominat ADPIC, més comunament conegut en la lite-
ratura per les sigles angleses TRIPS (Trade Related Intelectual Property
Rights).

Abans d’analitzar les característiques de l’ADPIC, ens referirem a les
raons que van motivar la seva inclusió en les negociacions de la Ronda d’U-
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ruguai i també descriurem el marc internacional que ha promocionat el con-
tingut i la defensa d’aquests drets, juntament amb les crítiques i els temors
que aquest acord ha suscitat.

Antecedents i marc de regulació 
dels drets de propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual (DPI) tenen l’origen en la convic-
ció que les idees noves s’han d’estimular. Els esforços intel·lectuals i/o
financers que requereixen les idees noves són compensats amb una protecció
per part de l’Estat. Es tracta, doncs, de drets legals sobre idees noves, i la
protecció que reben consisteix en la concessió d’un dret exclusiu per un perío-
de de temps determinat per a l’explotació comercial d’aquestes idees. Els
DPI es classifiquen en dos grans grups:

– Els drets d’autor i els drets connexos. Els drets d’autor protegeixen
les expressions particulars d’idees en una forma escrita (creacions literàries)
i les creacions artístiques (obres d’art, programes d’ordinador i pel·lícules
cinematogràfiques). La protecció arriba a la reproducció de l’obra sense
autorització prèvia i/o amb el pagament dels drets d’autor corresponents.
L’únic requisit exigit per detenir aquests drets és l’originalitat de l’obra i no
el propi mèrit. Els drets relacionats amb els anteriors es refereixen als dels
artistes intèrprets o executants, als enregistraments de so i als organismes de
radiodifusió. L’objectiu de la protecció en tots dos casos és el foment i la
recompensa de la feina creativa.

– Els drets de propietat industrial: aquests drets s’instrumenten a tra-
vés de les patents i de les marques de fàbrica. 

• Les patents es concedeixen per a avenços tecnològics que impliquin
un avenç en relació amb els existents; aquests avenços abasten productes,
maquinària i processos. També es concedeixen per a dibuixos i models in-
dustrials i per als secrets comercials. El seu objectiu és fomentar la innova-
ció, la invenció i la creació de tecnologia mitjançant la protecció temporal
dels resultats obtinguts. El sistema de patents també estableix les vies per a
la transferència de tecnologia mitjançant llicències, empreses conjuntes o
inversions estrangeres directes.
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• Les marques de fàbrica i comercials de béns i serveis i els indica-
dors geogràfics són els símbols que utilitzen les empreses per identificar els
seus productes. La seva protecció es fa amb la finalitat d’evitar la competèn-
cia deslleial i evitar la confusió als consumidors. 

La majoria d’aquests drets han estat regulats en Convencions Interna-
cionals. Els drets d’autor en la Convenció de Berna de 1885 i els drets de
propietat industrial de la Convenció de París de 1883. Posteriorment es va
firmar la Convenció de Roma, l’any 1961, que regula els drets connexos
amb els drets d’autor i l’Acord de Washington de 1989, que regula la protec-
ció dels esquemes de traçat dels circuits integrats. Totes aquestes conven-
cions han establert els principis bàsics que han de regular aquests drets i
garanteixen que els signataris apliquin el tracte nacional als productors de
tercers països. No obstant això, les Convencions no obliguen els països a
legislar sobre aquests drets, perquè a més els falten procediments per solu-
cionar els litigis que puguin sorgir entre els diferents signataris. 

L’any 1967 es va crear l’Organització Mundial de la Propietat Intel-
lectual (OMPI) per administrar multilateralment els acords de drets de pro-
pietat intel·lectual, incloses les Convencions de París i de Berna. L’OMPI és,
des de 1974, una agència especialitzada de les Nacions Unides. La seva fun-
ció primordial és doble: fer estudis i dictàmens sobre les qüestions que afec-
ten la implantació d’aquests drets i fomentar que els països en desenvolupa-
ment incorporin en la seva legislació la protecció dels DPI i els proporcionin
assistència tècnica i ajuda financera. Però, si bé promou el respecte a aquests
drets en els països, no té força legal per crear obligacions ni un mecanisme
de solució de conflictes. 

Hi ha, doncs, un marc internacional que regula el contingut dels DPI
i la seva promoció. Però, com hem destacat, aquest marc no garanteix ni
obliga els països a tenir una legislació sobre aquests drets i no té mecanismes
per resoldre els potencials conflictes entre els països.
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Problemes i obstacles al comerç
creats pels DPI

En relació amb els DPI, els problemes que es plantejaven en l’esfera
internacional eren deguts, principalment, al creixent comerç internacional de
mercaderies falsificades i a les dificultats per aconseguir penalitzar aquestes
pràctiques. El comerç de mercaderies falsificades es refereix als productes
que imiten determinades marques o als productes prèviament patentats que
han estat fabricats sense respectar els drets de patent. Les empreses perjudi-
cades no podien iniciar accions legals contra les empreses infractores en el
país on operaven ni impedir que un govern permetés la importació de merca-
deries falsificades a causa de la inexistència en aquest país de legislació en
aquesta matèria o de diferències substancials en el seu contingut. 

Es tractava, doncs, d’un obstacle clar al comerç, originat per la falta
de legislació sobre els DPI o per les diferències de contingut. D’una manera
més explícita, els perjudicis ocasionats són:

En el cas de les marques, el comerç de mercaderies falsificades que
principalment afecta productes tan coneguts com Rolex, Cartier, Levis, etc.,
el dany per als propietaris de la marca és doble. Limita l’accés al mercat on
es localitza la producció d’aquests béns i a d’altres mercats quan els produc-
tes falsificats són, al seu torn, comercialitzats en tercers països. En aquells
països on hi ha una legislació apropiada sobre els DPI, les autoritats poden
retirar la mercaderia falsificada o prohibir-ne l’entrada. En aquells on no
n’hi ha, els productors no poden reclamar cap acció que els protegeixi d’a-
questa pirateria ni tampoc poden iniciar cap procés legal de reclamació en el
país productor per falta de legislació i de tribunals que emparin la seva recla-
mació.

En el cas dels productes imitatius produïts sense que hagin respectat
la patent ni negociat una llicència d’explotació, els productors també veuen
reduïts els seus ingressos per dos conceptes: els royalties i la pèrdua de mer-
cat cobert pels productors imitatius.

Aquesta situació va donar lloc a reaccions unilaterals per promoure
l’observança i el respecte als DPI. Encara que el GATT en el seu article XX
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(d) permetia l’incompliment de les obligacions de l’Acord quan fos necessa-
ri protegir les patents, marques comercials, drets d’autor (copyrights) i per a
la prevenció de pràctiques enganyoses, aquesta redacció no resolia ni el pro-
blema de l’accés als mercats que els infringien ni limitava la competència
deslleial que generaven les exportacions de productes falsificats a tercers
països. Per aquesta raó, Estats Units, on les empreses van estimar que cada
any perdien entre 40.000 i 60.000 milions de dòlars pels motius exposats i,
tenint en compte que era un dels països més perjudicats per aquesta situació,
va protagonitzar nombroses actuacions encaminades a obligar certs països a
complir amb la protecció dels DPI per als seus productes.

Per això, va utilitzar la seva pròpia llei de comerç, que compta amb
un mecanisme unilateral per imposar sancions a tercers països en cas de vio-
lació del respecte d’aquests drets (Secció 337 de la llei aranzelària nord-
americana de 1930). L’amenaça de sancions unilaterals solia convèncer els
països a retirar les mercaderies falsificades. Un altre instrument utilitzat va
ser el Sistema de Preferències Generalitzades (SGP), que condicionava l’ac-
cés a les preferències al compliment i a l’observança dels DPI.(4) Però totes
aquestes mesures unilaterals contravenien a més la filosofia del GATT que
defensa que tots els conflictes es resolguin en el marc de l’Acord.

Es constatava, doncs, una creixent conflictivitat en el comerç interna-
cional pels DPI que s’intentava resoldre amb accions unilaterals a falta de
normes multilaterals que regulessin tots els obstacles que produïen. En gene-
ral, els països més perjudicats per aquest tipus de comerç eren els desenvolu-
pats, perquè disposaven d’una gran quantitat de productes emparats en els
DPI. 

A pesar de les evidents pèrdues per a alguns països, no estaven clars
els beneficis d’una aplicació uniforme dels DPI per als països en desenvolu-
pament, d’aquí ve l’intens debat sobre la conveniència o no de regular-los.

(4) Això ha passat en el cas nord-americà amb Corea, Mèxic, Brasil i Tailàndia.
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Pros i contres d’una regulació internacional
dels DPI

Els països desenvolupats són ferms defensors d’una legislació apro-
piada de DPI per promoure les noves idees i la investigació que aquestes
idees puguin requerir amb la finalitat de potenciar el desenvolupament tec-
nològic i la seva aplicació. Per això, les lleis han de garantir la possibilitat de
patentar aquests avenços i permetre obtenir un dret exclusiu de producció i/o
explotació dels resultats per un període limitat, normalment vint anys. En
termes econòmics implica que es concedeix una posició de monopoli sobre
aquest producte o procés, la qual cosa permetrà aplicar uns preus superiors
(renda de monopoli) o bé cedir els drets mitjançant contracte o llicència i,
també així, obtenir ingressos o regalies. Els beneficis addicionals que s’ob-
tenen per l’exclusivitat temporal han de compensar els costos invertits en la
investigació per al desenvolupament dels nous productes o processos. Els
costos que es generen pels majors preus dels productes o dels royalties que
han de pagar pels usuaris de les llicències són acceptats per la societat com a
necessaris per facilitar i promoure el desenvolupament de coneixements
addicionals que, al seu torn, repercutiran en el progrés econòmic del país. 

Si això és així per als països desenvolupats, la seva ampliació als paï-
sos en desenvolupament no està tan clara. Els estudis econòmics relacionats
amb això(5) conclouen que en aquests països es generarien pèrdues a curt ter-
mini pel fet de ser importadors nets de productes amb DPI connexos. Les
pèrdues que aquesta legislació implicaria per a aquests països, són:

a) preus superiors dels productes importats.

b) limitació per produir els productes imitadors amb la consegüent
pèrdua de renda i d’ocupació.

c) dificultats a curt termini per obtenir els beneficis derivats de la le-
gislació sobre els DPI en els seus països a causa de la pitjor dotació de recursos
per fer investigació pròpia (menors nivells educatius, menys mitjans tècnics per a
la investigació i falta d’ajudes públiques a la investigació i al desenvolupament).

(5) Una anàlisi econòmica dels DPI i dels efectes de la seva extensió en l’àmbit internacional es pot trobar a Maskus,
K. (1998). 
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A curt termini, tots aquests factors explicarien i justificarien que els
països en desenvolupament hi sortissin perdent amb la implantació d’aques-
ta legislació. No obstant això, a llarg termini, la preservació d’aquests drets
pot proporcionar un benefici clar per a aquests països. La protecció dels
DPI, encara que les condicions de partida siguin pitjors, sempre serà un
estímul per a la investigació i el desenvolupament de noves idees i pot per-
metre crear les condicions per a un desenvolupament tecnològic autòcton. A
més, pot atreure inversions estrangeres que requereixin un marc legal d’a-
questa naturalesa i, també, facilitar la transferència de tecnologia que es
produeix tant amb la importació de béns i serveis com amb la cessió de lli-
cències.

Ara bé, aquests factors favorables a llarg termini només es produirien
en determinats països en desenvolupament, en concret en aquells que es
cataloguen com a països de renda mitjana perquè, en ells, comencen a donar-
s’hi les condicions perquè aquesta legislació estimuli la creació pròpia o per-
què la importació de la mateixa creació generi, mitjançant la transferència de
tecnologia, millores en els mateixos processos productius. Però al marge
quedarien els països en desenvolupament més pobres, que en aquest procés
només hi surten perdent. 

Per tant, des de la perspectiva de l’anàlisi econòmica, les recomana-
cions sobre una ampliació de la legislació sobre els DPI haurien de tenir en
compte les pèrdues que poguessin comportar per als països en desenvolupa-
ment més pobres. Això significaria o bé l’exempció de les obligacions o bé
períodes més llargs per a la seva implantació. En el supòsit d’una extensió
generalitzada, l’acord ADPIC hauria d’anar acompanyat d’altres acords que
clarament reportessin uns beneficis per a aquests països (liberalització del
comerç tèxtil o agrícola) per compensar les pèrdues que suportarien aquests
països.

Plantejament de les negociacions

Tots els elements contemplats en l’anterior exposició expliquen que
les posicions estiguessin enfrontades. Així doncs, estaven a favor el grup de
països desenvolupats liderats per Estats Units, amb el suport de Japó i de la
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Unió Europea. Estaven en contra els països en desenvolupament que propo-
saven que el fòrum apropiat per negociar sobre els DPI era l’OMPI, des de la
qual es promocionaria l’ús progressiu d’aquests drets. No obstant això, va
prevaler la postura dels països desenvolupats a l’hora d’invocar que els pro-
blemes que es generaven en el comerç internacional corresponien a l’àmbit
del GATT i que aquest a més era l’únic fòrum que garanteix la solució de
diferències.

En la Declaració de Punta de l’Est del setembre de 1986, es van mar-
car els objectius de les negociacions sobre els drets de propietat intel·lectual
(DPI) que afectaven el comerç. Aquests mateixos objectius van ser posterior-
ment traslladats al preàmbul de l’ADPIC, i són:

– Elaborar un marc multilateral de principis, normes i disciplines la
finalitat del qual és la reducció de les distorsions del comerç internacional i
dels obstacles que l’afecten.

– Impulsar i fomentar una protecció eficaç i adequada als DPI.

– Garantir que les mesures de protecció d’aquests drets no signifi-
quin un obstacle al comerç de béns i serveis.

En qualsevol cas, aquests objectius (article 7) «pretenen contribuir a
la promoció de la innovació tecnològica i a la transferència i difusió de tec-
nologia, en benefici recíproc dels productors i dels usuaris d’aquests conei-
xements i de manera que afavoreixin el benestar social i econòmic i l’equili-
bri de drets i obligacions».

Per tant, no tan sols es tractava de resoldre els obstacles que genera-
ven els DPI en el comerç internacional, sinó que també es pretenia la promo-
ció de l’ús d’aquests drets. Finalment, i com podrem comprovar en la seva
anàlisi, l’ADPIC va arribar més lluny, ja que va sobrepassar amb escreix el
mer objectiu de la promoció i va desenvolupar una exhaustiva legislació dels
DPI amb l’obligació d’incorporar-la a tots els països membres, amb dife-
rents terminis. 

L’àmbit dels DPI, que seria objecte de negociació, inclouria tots els
regulats en les Convencions de Berna, de París i de Roma i en el Tractat de
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Washington(6) i s’introduirien nous drets, com els programes d’ordinador, les
indicacions geogràfiques incloses les denominacions d’origen, els circuits
integrats i la competència deslleial, inclosa la informació confidencial. S’a-
bastarien, doncs, tots els possibles aspectes dels drets de propietat intel·lec-
tual i industrial i s’introduirien els que s’han anat generant al llarg dels
últims anys.

Característiques de l’ADPIC

Seguint amb la mateixa pauta establerta per a l’estudi dels acords
aconseguits, procedirem a ressaltar els principals elements que el defineixen
en detriment d’una anàlisi detallada del seu articulat.

a) Principis generals. Es refereixen als principis bàsics de l’estructu-
ra del GATT, és a dir, al tracte nacional i a l’aplicació de la clàusula de
NMA. Es garantirà el mateix tracte als països tercers que als nacionals i l’a-
plicació de NMA serà automàtica. Es contemplen, també, algunes excep-
cions al tracte nacional que són les previstes en les mateixes Convencions.
Les excepcions a NMA aconsegueixen els acords bilaterals i multilaterals
existents abans de l’entrada en vigor de l’ADPIC. Normalment aquests
acords contemplen períodes de protecció superiors als mínims establerts en
les Convencions i també en l’ADPIC.

b) Normes sobre els DPI. En l’Acord es detallen tots els DPI que
s’hi regulen i els períodes de protecció que corresponen a cada un d’ells.
Encara que es menciona clarament que es tracta d’obligacions mínimes i
que els països poden ampliar la protecció d’aquests drets, l’amplitud de la
seva cobertura ens permet considerar que l’Acord regula suficientment
aquest àmbit i que respecta el contingut de les Convencions i el completa
amb les noves modalitats que han anat apareixent.

Els DPI inclosos són els següents:

a) Drets d’autor i connexos. A més dels tradicionals (obres literà-
ries, artístiques, execucions, enregistraments de so i radiodifusió), s’estenen

(6) Referent a les Convencions de Berna i de París, com que han experimentat algunes modificacions, s’especifica
clarament l’any de referència: 1967 per al de París i 1971 per al de Berna.
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als programes d’ordinador com a expressions, però no protegeixen les idees,
ni els procediments. Les bases de dades també es consideren creacions pel
que fa a l’organització i al tractament de les dades, però no pel que fa a les
dades en si mateixes. Es regula el dret a l’arrendament de programes d’ordi-
nador, de pel·lícules cinematogràfiques i d’enregistraments de so. Aquests
drets es preservaran per un període mínim de 50 anys, comptant a partir de
la mort de l’autor. Els drets connexos duraran 50 anys des de la seva produc-
ció i 20 anys per als organismes de radiodifusió.

b) Marques de fàbrica o comercials. Es caracteritzen per la seva
distinció, i en aquest sentit se les protegeix contra la utilització de distintius
que generin confusió, tret que s’hagi atorgat la corresponent llicència d’ús.
Les marques es reconeixen tant per a productes com per a serveis. El període
de protecció establert és de set anys i es pot renovar indefinidament.

c) Indicacions geogràfiques. Es refereixen a la identificació de pro-
ductes com a originaris d’un territori o regió quan la seva qualitat o les seves
característiques siguin imputables a aquest emplaçament (Champagne, Rio-
ja, etc.). La protecció d’aquestes indicacions permet garantir que aquestes
indicacions no siguin utilitzades incorrectament i protegir-se de pràctiques
que confonguin el consumidor. Les indicacions geogràfiques es refereixen
als vins i a les begudes «espirituoses». Aquesta protecció no inclou les deno-
minacions incorrectes que ja s’hagin utilitzat durant un període de temps
llarg (més de deu anys).

d) Dibuixos i models industrials. La creació original i nova de
dibuixos i models es pot protegir durant deu anys. S’exclouen d’aquesta
protecció aquells que només es refereixen a la seva funcionalitat o a les
seves característiques tècniques (components d’un cotxe, per exemple,
frens, etc.)

e) Patents. Es podran sol·licitar per a productes i per a processos que
siguin nous i que puguin tenir una aplicació industrial. No es podran establir
discriminacions pel que fa al país d’origen de la invenció o pel camp de la
tecnologia que abasten. No obstant això, es contemplen excepcions a la
patentabilitat: 1) protegir l’ordre públic o la moralitat, protecció de la salut
de les persones, plantes i animals, o danys greus al medi ambient, 2) mèto-
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des de diagnòstic, tractaments terapèutics i quirúrgics per a persones i ani-
mals, i 3) s’exclouen els procediments biològics per a la producció de plan-
tes i animals (permesos els no biològics o microbiològics), però es permet
patentar les obtencions vegetals. Les patents es concediran per un termini de
20 anys. Els governs podran, dins de certs límits, establir llicències obligatò-
ries amb la finalitat de difondre una determinada tecnologia o de corregir un
comportament anticompetitiu dels DPI.

f) Esquemes de traçat dels circuits integrats. Regulats al Tractat de
Washington, que es va adoptar l’any 1989 i que encara no havia entrat en
vigor. La durada de la protecció és de 10 anys i està permesa la possibilitat
de llicència obligatòria. 

g) Informació no divulgada i secrets comercials. Es protegeixen
aquelles informacions no revelades que tinguin valor comercial contra la
seva apropiació indeguda.

h) Finalment, l’ADPIC regula el control de les pràctiques abusives
i anticompetitives que puguin estar contingudes en les llicències atorgades
per a l’explotació d’un DPI. Les condicions contractuals contingudes en una
llicència poden ser anticompetitives (exclusivitat en l’aprovisionament) o
impedir la transferència de tecnologia. Per això els governs podran adoptar
mesures per impedir els abusos en els DPI i per això es preveu un mecanis-
me de consultes entre els països per evitar aquestes pràctiques.

c) Observança dels DPI. Perquè es puguin preservar els DPI, els
països membres han de garantir-ne el compliment en cada un dels seus terri-
toris, i per això no és suficient la incorporació de la legislació sobre els DPI.
És necessari, també, garantir que la justícia del país on s’ha infringit la llei,
tuteli i faci efectiva la demanda del perjudicat, i s’hauran d’habilitar els mit-
jans jurídics perquè els perjudicats per omissió o perjudici en el compliment
d’aquests drets puguin fer les corresponents demandes dins del seu ordena-
ment jurídic. En aquest sentit, es pot destacar que l’ADPIC regula amb tot
detall els procediments civils i administratius per garantir la demanda. Hi ha
també disposicions específiques sobre actuacions en frontera (duanes) per
confiscar o impedir l’entrada de les mercaderies falsificades. Així mateix,
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s’estipula que les usurpacions doloses de marques i de drets d’autor seran
objecte de procediment penal.(7)

Els terminis de què disposen els països per a l’assumpció de tots els
compromisos de l’ADPIC són els següents:

– Països desenvolupats: un any.

– Països en desenvolupament: cinc anys i cinc més per a patents.

– Països en transició: cinc anys.

– Països menys avançats: onze anys.

Els conflictes en aquest àmbit es podran resoldre a través del meca-
nisme de Solució de Diferències, encara que en els primers cinc anys de
vigència només es preveuen demandes per infracció.

Una valoració de l’aplicació de l’ADPIC encara és difícil, ja que els
terminis establerts per a la incorporació en les lleis dels països en desenvolu-
pament vencien al final de 1999, i, per tant, no es tenen dades suficients per
a aquesta feina. No obstant això, s’han de destacar els nous treballs de Mas-
kus (2000), el qual, novament, fa una valoració dels beneficis i de les pèr-
dues per a alguns països, tant desenvolupats com en desenvolupament, a cau-
sa de l’aplicació dels DPI. Les seves conclusions confirmen els resultats
previstos: a curt termini, els guanys per royalties els perceben els països amb
més avantatges en els productes que incorporen DPI, Estats Units i Alema-
nya. Les pèrdues les enregistren els països que més utilitzen aquests produc-
tes, Brasil i Canadà. Els resultats a mitjà termini són encara difícils de valo-
rar a causa de la dificultat de mesurar els efectes dinàmics associats amb la
implantació dels DPI. A més, encara és aviat per poder treure’n conclusions
definitives.

No obstant això, sí que disposem d’informació sobre qüestions que
han plantejat alguns països en relació amb el contingut i amb l’aplicació de
l’ADPIC. La majoria d’elles han de ser modificades i, per tant, s’hauran 
de resoldre en el marc d’una negociació formal. Entre els temes a debatre

(7) Destaquem que no hi ha cap precedent en un acord internacional amb una regulació tan específica que es refereixi
als procediments civils i administratius que ha de tenir un país, i fins i tot, amb les penes mínimes que han de ser
imposades per a les infraccions.
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destaquen alguns que van encaminats a ampliar i a millorar el contingut de
l’ADPIC:

– En l’àmbit de les indicacions geogràfiques: a) creació d’un sistema
multilateral de notificació i de registre de les indicacions geogràfiques de vi
i begudes «espirituoses», i b) augment de protecció a les indicacions geogrà-
fiques d’altres productes com objectes d’artesania, productes agropecuaris i
altres begudes.

– La inclusió de la reclamació sense infracció en el mecanisme de
solució de diferències, que ha quedat exclòs per un període de cinc anys. 

Altres qüestions plantejades pretenen resoldre els problemes que l’a-
plicació dels ADPIC suscita en els països en desenvolupament:

– Analitzar la sol·licitud d’alguns països en desenvolupament d’allar-
gar el termini d’incorporació de la legislació que havia ser efectiva l’1 de
gener del 2000.

– Reforçar els compromisos dels països desenvolupats en l’obligació,
recollida en l’Acord, de transferir tecnologia, sobretot als països menys avan-
çats. A pesar dels esforços fets en aquesta línia des del Comitè de l’ADPIC,
els països en desenvolupament les consideren insuficients.

– Productes farmacèutics: alguns països sol·liciten que als medica-
ments considerats essencials per l’Organització Mundial de la Salut no se’ls
apliqui la norma de la patentabilitat i/o que es puguin establir llicències obli-
gatòries en relació amb els seus DPI, però que sempre els preus finals siguin
«raonables». A més, es retreu al sector farmacèutic dels països desenvolu-
pats que no estigui invertint en investigació per desenvolupar medecines o
vacunes amb les quals puguin afrontar les seves malalties consubstancials
–malària, còlera– i es denuncien els costos de determinades medicines com
les destinades a la sida, que són excessivament elevats per al seu nivell de
renda.(8)

(8) Aquest debat preocupa molt gran part de la comunitat internacional, que reclama solucions dràstiques per a aquest
conflicte. L’economista Sachs ha proposat destinar part de l’ajuda al desenvolupament a promoure específicament les
investigacions d’aquestes malalties.
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A més dels problemes i les reclamacions enumerades, també s’ha de
negociar, com ho  estableix l’ADPIC, la patentabilitat dels vegetals obtinguts
amb mètodes biològics, que fins ara poden excloure’s, i tot allò que fa refe-
rència als organismes genèticament modificats, que no estan inclosos en
l’Acord. Aquesta regulació afecta el comerç agrícola i els aspectes mediam-
bientals relacionats amb el comerç i s’hi fa al·lusió en els temes respectius.
Si s’adopta algun acord en aquesta matèria s’haurà de modificar l’ADPIC.

Ens trobem, per tant, amb problemes en l’aplicació de l’ADPIC. Al-
guns són de tipus moral i afecten el sector farmacèutic; per resoldre’ls s’hau-
rà de trobar una solució que permeti proporcionar medicaments a preus asse-
quibles per als països en desenvolupament afectats per malalties greus i,
alhora, garantir a les empreses el sistema que els permet destinar inversions
abundants a la investigació de nous fàrmacs. Altres problemes estan relacio-
nats amb l’alimentació i amb l’obtenció de vegetals que la revolució genèti-
ca i biològica està plantejant actualment. El debat en aquesta àrea és molt com-
plex, però qualsevol acord sobre els problemes plantejats afectarà l’ADPIC.

De l’exposició que hem fet, podem extreure’n algunes conclusions
sobre el que ha significat la introducció de l’ADPIC en el marc regulador del
comerç internacional. En primer lloc volem destacar que és un exemple de la
creixent complexitat de les relacions comercials internacionals. La defensa de
la llibertat de comerç requereix que progressivament els països acostin o har-
monitzin aquells aspectes que regulen l’activitat econòmica amb incidència
negativa en el comerç internacional. En aquest sentit, l’ADPIC n’és un bon
exemple.

En segon lloc, i com a corol·lari del que hem exposat, el sistema uti-
litzat per resoldre aquesta complexitat ha estat, precisament, l’harmonització
de la legislació sobre els DPI. M’atreveixo a afirmar que és la primera vega-
da que es procedeix a elaborar unes normes internacionals per garantir uns
estàndards mínims i, a més, que obliga tots els països membres de l’OMC a
incorporar-les a les seves legislacions i a garantir-ne el compliment. El resul-
tat ha estat que un gran nombre de països membres de l’OMC, amb l’excep-
ció dels PMA, han introduït aquestes normes o les han modificat en només
cinc anys. En aquest sentit, doncs, s’ha procedit a una harmonització multi-
lateral en un temps rècord.
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Així mateix, l’ADPIC, ha significat un precedent que pot tornar a ser
utilitzat per regular altres aspectes del comerç internacional. Com veurem al
capítol XII, aquest enfocament ja ha estat reclamat per a quatre temes molt
concrets: els estàndards laborals, les normes mediambientals, les inversions
internacionals i les normes sobre la competència.
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IX. Els acords plurilaterals

Com ja hem indicat al capítol III, a la Ronda de Tòquio es van nego-
ciar, a més dels codis que ja hem analitzat, altres acords que després de la
Ronda d’Uruguai han continuat conservant la seva característica d’acords
plurilaterals i que només obliguen els països que els han subscrit. Aquests
acords són: 

– L’Acord sobre les Compres Públiques.

– L’Acord sobre Aeronaus Civils.

– L’Acord sobre Productes Lactis.

– L’Acord sobre la Carn de Boví.

Els dos últims es van donar per acabats l’any 1997 perquè els signa-
taris van considerar que els problemes derivats del comerç dels productes
lactis i de la carn de boví es podrien tractar més bé en l’àmbit de l’Acord
sobre Comerç Agrícola i de les Mesures Sanitàries i Fitosanitàries. El seu
funcionament, a més, no va ser gaire reeixit com a conseqüència del reduït
nombre de signataris i de l’absència d’alguns dels importants països exporta-
dors. Com que no estan en vigor, obviarem referir-nos-hi. Ens centrarem,
doncs, en els dos primers. 
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L’Acord sobre Compres Públiques

Es va negociar a la Ronda de Tòquio amb l’objectiu d’obrir a la com-
petència estrangera les compres que fan els ens públics. La progressiva im-
portància econòmica del sector públic, tant en els països desenvolupats com
en els països en desenvolupament, va determinar que el volum d’adquisi-
cions que fan els governs i, en general totes les administracions públiques i
ens governamentals, adquirís una dimensió cada vegada més gran. S’estima
que actualment les compres públiques arriben a un valor que se situa entre el
10 i el 15% del PIB.

El GATT original va excloure les compres del sector públic del com-
pliment de l’obligació de tracte nacional (article III (8)) i, també, les empre-
ses comercials d’estat rebien un tracte diferenciat (article XVII). Per tant, no
hi havia obligacions concretes per part de les autoritats públiques en les
seves adquisicions de béns en relació amb tercers països.

A més de no tenir obligacions internacionals, la pràctica habitual del
sector públic ha estat la d’utilitzar la seva capacitat de demanda com a ins-
trument de política econòmica destinat a afavorir les empreses nacionals
amb diferents objectius: garantir-los l’existència, fomentar la promoció de
l’ocupació i desenvolupar noves indústries nacionals en sectors estratègics o
d’alta tecnologia. La legitimitat en l’ús d’aquesta potestat no és discutida,
però es considera excessiva l’exclusió total del sector públic de les obliga-
cions del GATT. Aquesta sostracció és clarament discriminatòria i incom-
pleix el principi econòmic d’abastar-se del proveïdor més eficient. A més,
quan s’exceptuen els proveïdors de tercers països s’està limitant, també, el
comerç internacional. 

Encara que no estigui prohibida explícitament la participació de les
empreses estrangeres en les compres públiques, de fet, els procediments uti-
litzats per part del sector públic permeten excloure els competidors estran-
gers. Aquests procediments poden consistir a introduir requisits de produc-
ció nacional o estàndards que només poden complir les empreses nacionals,
a utilitzar sistemes restringits de publicitat, a establir terminis que impedei-
xin als proveïdors estrangers de complir-los o, simplement, a dirigir directa-
ment la demanda a les empreses nacionals. Aquests mecanismes tenen, per
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tant, un paper molt important en l’accés a les compres de béns i de serveis
del sector públic.

La importància econòmica d’aquest mercat i la falta d’obligacions
internacionals van ser els factors determinants perquè durant les negocia-
cions de la Ronda de Tòquio s’abordés aquesta problemàtica. L’Acord que
s’hi va aconseguir va entrar en vigor el gener de 1981, amb 20 signataris. Des
d’aleshores ha estat revisat dues vegades; una l’any 1987 i l’altra a la Ronda
d’Uruguai. Aquesta última revisió va entrar en vigor el 1996 i va ser firmada
per 25 països. Totes dues revisions han tingut com a objectiu ampliar l’àmbit de
les compres públiques subjectes a l’Acord, així com el de les entitats públiques
que l’havien d’aplicar. L’última revisió va mantenir l’estatus d’acord plurilate-
ral, per la qual cosa la liberalització aconseguida en l’accés a les compres públi-
ques de tercers països es manté restringida als països que han firmat l’Acord.

A continuació descriurem el contingut pactat a Tòquio per detallar tot
seguit les modificacions que van ser introduïdes en la revisió de les negocia-
cions de la Ronda d’Uruguai.

Els objectius fixats a Tòquio van ser dos: 

1) L’obligació de tracte nacional o no discriminació per a les compres
públiques.

2) L’establiment de regles detallades per afavorir la transparència dels
procediments que cada país utilitzava en les seves compres públiques.
Aquestes regles precises estaven encaminades a garantir l’accés dels proveï-
dors de tercers països signataris.

No obstant això, es van establir nombroses limitacions i només es va
liberalitzar una part de les compres del sector públic. Així, només s’aplicava a: 

– Els subministraments de béns i/o serveis connexos amb el submi-
nistrament de béns. Les adquisicions de serveis quedaven excloses, junta-
ment amb els béns de caràcter militar o defensiu.

– Les compres o contractes per sobre d’una determinada quantitat.
Aquesta es va xifrar en 130.000 DEG(1) (uns 34 milions de pessetes).

(1) El DEG és el Dret Especial de Gir, unitat monetària utilitzada pel Fons Monetari Internacional i per alguns orga-
nismes internacionals. Equival aproximadament a 1,33 dòlars.



243■LA REGULACIÓ DEL COMERÇ INTERNACIONAL: DEL GATT A L’OMC

– Les adquisicions per part de determinades entitats públiques que es
detallaven en un Annex a l’Acord. Aquestes entitats havien de correspondre
a l’escala de govern central, i en quedaven excloses les entitats públiques
territorials, regionals i locals.

A més dels límits en el seu àmbit d’aplicació, també cal destacar
alguns problemes connexos, com la necessitat d’utilitzar normes d’origen
per ser un acord només per als signataris i, també, que els països podien con-
tinuar exigint determinats requisits als proveïdors estrangers, com la cessió
de llicències de tecnologia, un compromís d’inversió en el país, etc.

La seva principal aportació va ser l’establiment d’un procediment de
licitació detallat i transparent.

En resum, l’Acord només va aconseguir compromisos per a les com-
pres del govern central de mercaderies a partir d’un determinat import. Per
això, la renegociació del seu contingut a la Ronda d’Uruguai pretenia acon-
seguir uns compromisos de liberalització més grans en aquest sector: am-
pliar les compres públiques compromeses i les entitats públiques subjectes.
Finalment, es van aconseguir totes dues pretensions i el nou Acord significa
un nou avenç cap a la liberalització de les compres públiques.

L’Acord sobre Compres Públiques
de la Ronda d’Uruguai

Com ja hem indicat, la segona revisió amplia el contingut de les
compres i les entitats públiques que hi estan subjectes, però ha modificat
substancialment el seu esquema de funcionament. L’ampliació de les com-
pres públiques al subministrament de serveis i a la construcció s’ha fet sobre
la base de la reciprocitat, és a dir, els nous compromisos només s’aplicaran
als signataris que facin ofertes recíproques en cada una de les diferents cate-
gories dels subministraments. En conseqüència, s’han establert dues llistes.
La primera és una llista dels serveis en general i dels serveis de la construc-
ció que es comprometen (llista positiva). La segona és una llista negativa en
la qual s’indiquen totes les excepcions a la primera que s’apliquen a cada un
dels signataris de l’Acord per no haver arribat a consensuar un tracte recí-
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proc. Això complica la valoració real de l’ampliació d’aquest Acord, que
s’ha d’analitzar tenint en compte cada un dels compromisos adquirits. Atès
el sistema utilitzat per adquirir compromisos, detallarem a continuació algu-
nes de les seves principals característiques.

Àmbit d’aplicació: s’aplica només als signataris i per tant es conti-
nua mantenint l’excepció al tracte nacional tant per a les compres públiques
del GATT com del GATS. L’Acord de Compres Públiques s’aplicarà a totes
les lleis, reglaments, procediments o pràctiques relatives als contractes que
celebrin les entitats subjectes al compliment de l’Acord. Aquestes entitats
són:

– Les entitats dels Governs centrals detallades al seu Annex I.

– Les entitats dels governs subcentrals detallades al seu Annex II.

– Altres entitats que se subjectin a l’Acord i que inclouen les empre-
ses públiques detallades al seu Annex III.

Les adquisicions o subministraments s’amplien a: els serveis que es
detallen en l’Annex IV i els serveis de construcció de l’Annex V.(2)

A partir d’aquest esquema, els països signataris fan les seves ofertes,
que variaran a més per a cada una de les entitats subjectes a l’acord. Tenint
en compte la diversitat de modalitats de serveis i el nombre d’entitats afecta-
des, perquè les ofertes fossin equilibrades i a més recíproques, s’ha establert
un sistema que és totalment bilateral. Cada signatari efectua les seves ofertes
detallades per modalitat i per entitat pública demandant. Si aquestes no són
equivalents a les ofertes per a cada un dels altres signataris, s’introdueix una
excepció per a cada país i per a cada tipus de subministrament. Si un país
decideix ampliar amb posterioritat, per exemple, els serveis subjectes per
una entitat pública local, si aquest servei ja havia estat ofert per un altre sig-
natari, aquest últim li retirarà l’excepció que li aplicava per considerar que la
nova oferta equival a la que ell mateix oferia.

Com a exemple podem assenyalar algunes excepcions que la Unió
Europea té establertes i que són degudes al fet que no ha obtingut el tracta-

(2) La llista de serveis inclosos és molt extensa: financers, telecomunicacions, publicitat, comptabilitat, consultoria,
etc. Els serveis de construcció, obra civil, construcció d’immobles, instal·lacions i muntatges, etc.  
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ment recíproc d’aquests dos països en el subministrament d’aquests ser-
veis:

– Els contractes de serveis oferts per Canadà i Estats Units a les enti-
tats públiques subcentrals.

– Els contractes de serveis d’aigua oferts per Canadà i Estats Units a
les empreses públiques. Per als serveis d’electricitat, s’exclouen Canadà i
Japó.

Tots aquests compromisos poden variar en qualsevol moment i, en
aquest sentit, es tracta d’una acord obert. Les excepcions, com ja hem
comentat, poden eliminar-se des del moment en què dos o més signataris
negocien un tracte recíproc en qualsevol dels serveis inclosos a les llistes.
Per això, i perquè es pugui conèixer en cada moment l’abast real dels com-
promisos, s’ha establert un sistema denominat de «fulls movibles»; quan hi
ha un canvi de compromisos es retira el full que el regulava i se substitueix
pel nou. 

Els llindars o imports mínims de la compra pública a partir dels quals
és obligatòria l’obertura als proveïdors dels països signataris, no van ser con-
sensuats, tret del cas del subministrament de mercaderies, que va quedar en
la xifra pactada a Tòquio (130.000 DEG) a escala de govern central. En els
altres casos, cada país ha establert lliurement uns valors a partir dels quals, i
segons les entitats implicades, es comprometen. A continuació reproduïm les
dades corresponents a la Unió Europea:

Taula 9.1

LLINDARS COMPROMESOS PER LA UNIÓ EUROPEA
PER A LES COMPRES PÚBLIQUES
En DEG

Béns Serveis Construcció

Entitats governs centrals 130.000 130.000 5.000.000

Entitats governs subcentrals 200.000 200.000 5.000.000

Altres entitats 400.000 400.000 5.000.000

Font: OMC.
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Les xifres, en general, són similars entre els països signataris, però
amb algunes diferències importants. Per exemple, Japó ha establert el llindar
per a les obres de construcció requerides per les administracions subcentrals
i altres entitats públiques en 15.000.000 de DEG.

Els principis sobre els quals es basa l’Acord de Compres Públiques
no s’han modificat: s’ha de garantir el tracte nacional i la no discriminació.
Així mateix, i perquè les oportunitats dels diferents agents econòmics siguin
reals, s’han mantingut els dos compromisos addicionals: transparència de to-
tes les lleis i reglaments que afecten la contractació pública i unes normes
comunes sobre els procediments de licitació. A continuació destacarem
breument alguns dels elements més importants:

Principis. S’aplicaran els de tracte nacional i de no discriminació. El
primer garanteix igual tracte que als proveïdors nacionals. El segon garanteix
no discriminar l’accés als signataris d’aquest acord, ja sigui un proveïdor exte-
rior o una empresa estrangera instal·lada al país on es faci la compra pública. 

Tracte especial als països en desenvolupament. S’estableix que a
les llistes dels països desenvolupats s’inclouran entitats que comprin béns o
serveis als països en desenvolupament; es contempla també l’assistència tèc-
nica i un tracte especial per als països menys avançats.

Procediments de licitació. Es classifiquen en tres grups:

1) Públiques: tots els proveïdors poden presentar ofertes.

2) Selectives: només poden presentar ofertes els proveïdors convidats
per l’entitat a presentar les ofertes. A fi de garantir que aquest tipus de licita-
ció no impliqui discriminació per als proveïdors dels països signataris, les
condicions de participació només s’han de referir a aquells requisits essen-
cials necessaris per garantir la capacitat de les empreses per complir el sub-
ministrament sol·licitat.

3) Restringides: l’entitat es posa en contacte amb cada proveïdor per
separat. Per limitar l’ús d’aquest procediment, l’Acord inclou les circums-
tàncies que en poden determinar la utilització: l’absència de licitadors en una
licitació prèvia, en cas de confabulació, quan el subministrament només
pugui oferir-lo un proveïdor o en situacions d’urgència extrema.
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Es regula la publicitat, l’accés dels proveïdors a la qualificació per
ser inclosos en les llistes selectives, els terminis de licitació i lliurament per-
què siguin suficients i així evitar que no hi hagi discriminació en el tracte, la
publicitat dels requisits tècnics requerits de forma que siguin coneguts pels
licitadors i no siguin causa de discriminació en la resolució. A més, s’estipu-
la que la licitació es resoldrà a favor del subministrador que faci l’oferta més
baixa o bé la més avantatjosa una vegada aplicats els criteris d’avaluació
especificats en la licitació.

Un altre aspecte important del nou Acord és l’eliminació de qualse-
vol requisit addicional que se li pogués exigir a un proveïdor estranger per
poder optar a l’adjudicació (concessió de llicència de tecnologia, compromís
d’adquirir determinats béns de contingut nacional, etc.). Garanteix, per tant,
l’aplicació correcta del principi de tracte nacional. No obstant això, els paï-
sos en desenvolupament podran, en el moment de la seva adhesió a aquest
Acord, negociar condicions per a la utilització d’algun d’aquests requisits,
però només amb l’objectiu de qualificació per participar en el procés de con-
tractació i no com a criteris per a l’adjudicació de contractes.

Les notificacions de totes les lleis i reglaments, disposicions i proce-
diments relatius als contractes públics es faran al Comitè de Compres del
Sector Públic. Aquesta obligació s’amplia al subministrament d’estadístiques
anuals que permetran valorar la utilització de l’Acord per part dels diferents
signataris. 

Les diferències que puguin sorgir en la seva aplicació es regularan
per l’Entesa general per a la Solució de Diferències. No obstant això, aquest
Acord conté algunes peculiaritats en aquest àmbit:

– No permet que se suspenguin les concessions en aquest Acord per
incompliment d’altres normes de l’OMC. És a dir, que la suspensió d’obliga-
cions en les compres públiques només es pot originar per la infracció o per
l’incompliment dels compromisos de l’Acord.

– Els signataris han d’establir en el seu país un sistema que permeti
que els licitadors estrangers recorrin quan considerin que el resultat de la
licitació és inconsistent o incompleix la normativa. Els recursos podran ser
presentats davant un tribunal o entitat independent establerta amb aquesta



248 ■ ELS ACORDS PLURILATERALS

finalitat. El procediment de recurs intern per part de les empreses estrange-
res és una novetat del nou Acord. La resolució del recurs pot donar lloc a l’a-
nul·lació del procés, a la rectificació de la infracció o a la compensació al
proveïdor pels danys causats.

Excepcions. S’inclouen excepcions per motius de seguretat o de
defensa nacionals, de protecció de la moral, de l’ordre i de la seguretat públi-
ques, de protecció de la salut i de la vida humana, animal i vegetal o de la
protecció de la propietat intel·lectual.

Acord obert. A més de la possibilitat de modificar en qualsevol
moment els compromisos dels signataris, està previst que els membres de
l’OMC es vagin adherint progressivament a l’Acord, prèvia negociació amb
els participants. Es va acordar també que, a partir del tercer any d’aplicació,
s’havia de procedir a la primera negociació global i establir calendaris per
als anys següents. La primera revisió es va iniciar el febrer de 1997 i encara
continua. Aquesta revisió està destinada a simplificar i a millorar l’Acord, a
ampliar-ne la cobertura i a eliminar les pràctiques discriminatòries que enca-
ra persisteixen.

Els actuals països signataris són: les Comunitats Europees i els seus
quinze països membres, Estats Units, Canadà, Japó, Corea, Hong Kong,
Israel, Suïssa, Noruega, Liechtenstein, Singapur i el Regne d’Holanda en
relació amb Aruba. Tenen l’estatut d’observador 22 països de l’OMC,(3) un
país que no és membre (Taiwan) i tres organitzacions internacionals (FMI,
OCDE i el Centre de Comerç Internacional).

Els països que actualment estan negociant la seva adhesió són: Islàn-
dia, Taiwan, Panamà, República Kirguisa i Letònia.

Aquest Acord el podem considerar com un pas més en el procés d’o-
bertura a la competència exterior,(4) en aquest cas dels sectors públics d’un
nombre important de països desenvolupats i alguns en desenvolupament.

(3) Argentina, Austràlia, Bulgària, Colòmbia, Croàcia, Eslovènia, Estònia, Geòrgia, Jordània, Letònia, Lituània, Mal-
ta, Moldàvia, Mongòlia, Oman, Panamà, Polònia, República Kirguisa, República Eslovaca, República Txeca, Taiwan,
Turquia i Xile.
(4) Les xifres disponibles facilitades per les estadístiques que remeten els països signataris, indiquen que s’ha multi-
plicat per deu el valor dels contractes anuals fets en aplicació del nou Acord, i que s’ha arribat a una xifra aproximada
de 3 mil milions de dòlars.
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Però es tracta d’un procés controlat i restringit i, a més, estrictament recíproc
que intenta, de forma encara limitada, aconseguir un equilibri entre el man-
teniment del control de la capacitat política que té el sector públic a través de
la gestió de la seva demanda i, alhora, la coherència amb els principis d’efi-
ciència econòmica i competència. Per tant, amb l’excepció que hem analitzat
i que representa aquest Acord, les compres públiques es continuen mantenint
fora dels compromisos de tracte nacional en el GATT i en el GATS. 

L’aplicació restringida es pot considerar com l’element negatiu. Però,
des d’una anàlisi realista, és difícil pensar que els països en desenvolupa-
ment puguin acceptar un compromís d’aquesta naturalesa que limita la seva
capacitat d’actuació econòmica. No obstant això, si s’establissin normes més
limitades per a ells, augmentaria la transparència en les operacions que ara
es fan entre proveïdors de països desenvolupats i països en desenvolupament,
i es facilitaria un procediment més competitiu. 

Precisament en aquesta línia, els països de l’OMC van decidir en la I
Conferència Ministerial a Singapur, el desembre de 1996, crear un grup de
treball sobre la transparència de la contractació pública. El mandat específic
va ser «establir un grup de treball encarregat de fer un estudi sobre la trans-
parència de les pràctiques de contractació pública, que tingui en compte les
polítiques nacionals, i, sobre la base d’aquest estudi, elaborar elements per
a la seva inclusió en un acord apropiat».

Els treballs fets fins ara ens permeten conèixer quin és l’objectiu con-
cret que es persegueix i com es podria aplicar aquest potencial acord: es pre-
tén exclusivament tenir un acord sobre transparència, no sobre compromisos
d’accés a les compres del sector públic. Aquesta transparència permetria
conèixer: les complexes normes que regeixen les compres públiques (con-
cursos, licitacions, etc.), l’abast de les restriccions existents per als proveï-
dors de tercers països, les preferències establertes per als proveïdors nacio-
nals i els requisits perquè un proveïdor estranger pugui accedir als diferents
concursos o licitacions. 

En concret, les 14 qüestions analitzades pel grup de treball han estat:
definició i abast de la contractació pública; mètodes de contractació; publi-
cació d’informació sobre la legislació i els procediments nacionals; informa-
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ció sobre oportunitats de contractació, presentació d’ofertes i qualificació;
terminis; transparència de les decisions en matèria de qualificació; transpa-
rència de les decisions sobre adjudicació de contractes; procediments nacio-
nals de recurs; altres qüestions relacionades amb la transparència; manteni-
ment o registre d’actuacions; tecnologia de la informació; idioma; lluita
contra el suborn i la corrupció; informació que s’ha de facilitar a altres go-
verns (notificació); procediments de solució de diferències de l’OMC; i coo-
peració tècnica i tracte especial i diferenciat per als països en desenvolupa-
ment. 

Sobre la base d’aquests treballs, s’ha comprovat que hi ha consens en
molts dels aspectes subjectes a estudi, però encara s’està lluny d’un acord
substancial en molts altres, condició necessària perquè aquests principis de
transparència siguin d’aplicació multilateral. La seva negociació definitiva
s’espera que tingui lloc en el marc d’una futura ronda de negociacions. 

En resum, l’Acord analitzat i el futur compromís en transparència de
la contractació pública ens indica que s’estan donant els passos perquè algun
dia les compres públiques estiguin subjectes a les mateixes normes que els
altres sectors econòmics. Ara com ara tenim un acord limitat plurilateral i
treballs i negociacions en el tema de transparència i d’adquisicions públiques
de serveis. 

L’Acord sobre Aeronaus Civils

Es tracta d’un acord sectorial dissenyat per regular el comerç d’una
activitat econòmica concreta, la fabricació i venda d’aeronaus civils, que
presenta algunes característiques especials i que ha requerit un tractament
particular en el comerç internacional. A més del fet que el nombre d’empre-
ses fabricadores és reduït, dues companyies, Boeing i Airbus, controlen una
gran part del mercat i els governs han regulat la seva activitat perquè una
part de la seva producció va destinada a la fabricació d’avions militars i, per
tant, es considera un sector estratègic. També és un sector classificat d’alta
tecnologia i, com a tal, rep el suport governamental per al desenvolupa-
ment. 
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La referència a aquest Acord serà molt breu perquè es tracta d’un
aspecte del comerç internacional molt específic i sectorial. Només detalla-
rem algunes de les seves característiques generals i obviarem una valoració
sobre el seu funcionament. 

Els objectius que es perseguien amb aquest acord eren i són:

– Liberalitzar el comerç mundial d’aeronaus civils i els seus compo-
nents.

– Fomentar el desenvolupament tecnològic de la indústria aeronàutica.

– Fomentar la competència.

– Proporcionar un tracte particular a un sector que és important per a
la política econòmica d’alguns dels països signants de l’acord.

Es tracta, doncs, d’un acord amb una finalitat doble: facilitar l’accés
al mercat d’aquests productes reduint els aranzels aplicats i regular la inter-
venció governamental en el sector. Aquest acord va ser negociat a Tòquio i
va entrar en vigor l’1 de gener de 1980. 

Per aconseguir els objectius assenyalats, l’Acord estableix:

Àmbit d’aplicació. Aeronaus civils, motors d’aeronaus civils, peces
i components, simuladors de vol amb les seves parts i components.

Compromisos:

– Eliminació de tots els drets aranzelaris i de les càrregues per als
productes i serveis de reparació.

– Prohibició als països signataris d’obligar els compradors a adquirir
les aeronaus civils d’una font determinada o a exercir pressions perquè ho
facin.

– Regulació de la participació dels Estats signataris en programes
d’aeronaus civils establint que els suports que se’ls donin no han de causar
efectes desfavorables al comerç internacional. Es regulen les subvencions de
forma molt imprecisa.

Són signataris de l’acord 25 països: els 15 països membres de la
Unió Europea, Bulgària, Canadà, Egipte, Estats Units, Japó, Letònia, Macau,
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Noruega, Romania i Suïssa. Alguns països membres de l’OMC són observa-
dors, a més de Rússia, Xina, Taiwan, l’FMI i la UNCTAD.

La imprecisió en les obligacions sobre subvencions va desencadenar
un conflicte entre Estats Units i la Unió Europea amb motiu del suport que
la companyia Airbus estava rebent a Europa. El conflicte es va resoldre tem-
poralment mitjançant la firma d’un acord bilateral, el juliol de 1992. Entre
les característiques més destacables d’aquest acord bilateral hi ha el límit
establert a les subvencions que poden rebre les empreses fabricadores: 33%
del cost total de projecte i, a més, aquesta ajuda serà reemborsable en un ter-
mini de 17 anys. Tot dos països es van comprometre a fer que l’acord fos
multilateral mitjançant negociacions amb els signataris de l’Acord de
Tòquio.

Les negociacions en aquest sentit van tenir lloc durant la Ronda d’U-
ruguai, no com a tema de l’agenda, sinó com a negociació paral·lela. Encara
que es va avançar considerablement en el contingut del nou acord, aquest no
es va aconseguir per discrepàncies d’Estats Units amb alguna de les seves
clàusules, principalment la regulació de les ajudes indirectes (investigació i
desenvolupament, principalment).

Aquest comerç, doncs, es continua regulant per mitjà de l’Acord de
1980. Els conflictes entre Estats Units i la Unió Europea continuen, ja que
els respectius governs continuen donant suport amb recursos a la investiga-
ció i al desenvolupament de les seves dues companyies, Boeing i Airbus, i
aquestes continuen acusant-se de competència deslleial.
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X. Disposicions destinades a garantir
el compliment dels acords

Un dels eixos fonamentals de l’Acord GATT consistia en la disposi-
ció d’un mecanisme per a la resolució dels conflictes i les diferències que
poguessin sorgir de l’aplicació pràctica de l’Acord o de l’incompliment de
les normes pactades entre els països membres. Aquesta regulació, destinada
a afavorir i també a obligar al compliment de l’Acord GATT, era i és una de
les característiques distintives que l’han dotat d’una força persuasiva que no
tenen altres acords, institucions o tractats internacionals. 

A més del sistema de solució de diferències, a la Ronda d’Uruguai es
va crear un altre dispositiu addicional per millorar l’adhesió dels països a les
normes. Es tracta del denominat Examen de les Polítiques Comercials dels
països membres, examen que periòdicament es du a terme a l’OMC amb la
finalitat de fer una revisió multilateral de les polítiques comercials dels paï-
sos que faciliti el compliment dels acords.

Aquestes dues disposicions són les que analitzarem en aquest capítol,
ja que conjuntament constitueixen les normes de què disposa l’OMC per
facilitar o forçar els seus membres perquè compleixin les obligacions i els
compromisos que regula la institució.

El Sistema de Solució de Diferències

Com en altres disposicions que hem analitzat en anteriors capítols,
l’origen del GATT torna a ser determinant de l’abast de la seva regulació,
en aquest cas en relació amb la solució de diferències. La Carta de l’Havana
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dotava l’OIC d’un sistema de solució de diferències en el qual s’establia un
procediment de caràcter judicial. No obstant això, el GATT només va
incloure algunes de les seves clàusules per regular les consultes i les dife-
rències mentre es creava l’OIC, però, en la seva redacció, no es va establir
de forma precisa el procediment per a la seva aplicació. A pesar d’aquesta
mancança, la pràctica de les consultes i la resolució de diferències al llarg
de la seva existència va consolidar un procediment que ha constituït l’eix
del seu funcionament fins a la creació de l’OMC. En aquesta organització
s’aplicarà la nova Entesa sobre la Solució de Diferències aprovada a la Ron-
da d’Uruguai, revisió substancial del sistema tradicional aplicat en el GATT
i que resol alguns dels seus problemes: la falta de definició estricta dels ter-
minis i les dificultats per imposar el resultat de la resolució sobre la dife-
rència. 

Per valorar el contingut i l’abast del nou sistema, procedirem a ana-
litzar la regulació originària del GATT, la seva aplicació pràctica i les mo-
dificacions introduïdes, primer, a la Ronda de Tòquio i, després, a la Ron-
da d’Uruguai.

Com hem indicat al capítol II, l’Acord GATT original va establir
dues clàusules per resoldre les diferències que podien sorgir entre els països
membres:

– Article XXII, que regulava les consultes. Aquestes consultes esta-
ven previstes en nombrosos articles del GATT, com per exemple en les dis-
crepàncies amb l’aplicació del valor de duanes, i/o en qualsevol assumpte
que afectés l’operativitat de l’Acord. Si les consultes bilaterals no resolien la
diferència, aquesta última es plantejava a totes les Parts Contractants.

– Article XXIII, que regulava la solució de diferències en aquelles
situacions en què una part al·legava i provava que se li havia anul·lat o
menyscabat algun dret dels que li conferia l’Acord. Les Parts Contractants
exercien conjuntament la funció de tribunal i resolien la diferència.(1)

El procediment que se seguia era el següent:

(1) Les diferències en el si del GATT abasten no tan sols l’incompliment d’obligacions sinó també el menyscapte dels
beneficis que pugui reportar l’acord, no per incompliment sinó per omissió. 
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1) Quan una Part Contractant considerava que l’altra Part Contractant
havia incomplert una obligació de l’Acord o que, sense incomplir-la, havia
menyscabat un dret, presentava les al·legacions corresponents per escrit.

2) S’obria un període de consultes que podia ser amb la Part o amb
les Parts Contractants demandades; les consultes també es podien ampliar a
més països membres interessats.

3) Si les consultes no resolien la demanda, les Parts Contractants reu-
nides procedien a la investigació i dictaminaven sobre ella, és a dir, decidien
sobre la interpretació i l’aplicació de les disposicions rellevants del GATT
per solucionar la diferència. A més de la resolució, també podien determinar
les obligacions corresponents per a la part infractora.

4) En el cas que la Part Contractant infractora no eliminés o reparés
l’incompliment, la Part contractant afectada podia aplicar les denominades
mesures de retorsió o represàlies, que consistien a retirar al país infractor
concessions equivalents al perjudici causat.

Aquest mètode va ser modificat en diverses ocasions. Progressivament
es van anar introduint canvis amb la finalitat d’independitzar els dictàmens i
d’aplicar un enfocament jurídic per al compliment estricte de les obligacions
de l’Acord. En un principi i fins al 1952, el procediment seguit per resoldre
les primeres diferències es basava en l’establiment de grups de treball formats
per representants de les parts contractants afectades i per membres d’altres
països amb la missió de dur a terme la investigació. Els seus dictàmens es
remetien a les Parts Contractants, que resolien per consens. Però, a partir de
1952, es va utilitzar el sistema conegut en el llenguatge del GATT amb el nom
de «panel». El panel estava compost per un grup de persones elegides basant-
se en la seva capacitat i sense cap vincle amb les Parts Contractants enfronta-
des. Encara que la introducció del panel va significar una millora en el funcio-
nament del sistema en independitzar les investigacions i les conclusions, a la
pràctica va seguir prevalent el caràcter diplomàtic, és a dir, polític, en la solu-
ció de diferències com a conseqüència del requeriment del consens de tots els
països membres per a l’adopció de la resolució dels panels.

Els països en desenvolupament van criticar aquest sistema perquè
consideraven que afavoria les grans potències comercials per la seva capaci-
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tat de negociació més gran en comparació amb la dels països petits o en des-
envolupament. La primera modificació, introduïda el 1966, va pretendre
resoldre aquest inconvenient i per això es va elaborar un procediment con-
cret per a les consultes o les diferències entre països desenvolupats i en des-
envolupament. No obstant això, aquest nou sistema no va funcionar i, de fet,
només el van utilitzar Uruguai i Brasil en dues de les seves reclamacions,
que no van prosperar.

L’aplicació del sistema original presentava diversos problemes. El
més important era el requeriment del consens de tots els països membres per
a l’adopció de la resolució final sobre el dictamen del panel, inclosa la part
contractant infractora. Aquest requisit dificultava «de facto» l’adopció de les
resolucions, que depenia de la força del país demandant per «convèncer» la
part demandada que acceptés la resolució. Un altre dels problemes era la fal-
ta de terminis precisos per a totes les fases del procediment: nomenament
del panel, resolució de les parts i aplicació de les recomanacions. Pel que fa
a la constitució dels grups especials hi va haver dificultats per al nomena-
ment de personal adequat. 

A la Ronda de Tòquio es va acordar una Entesa per a la Solució de
Diferències que establia de forma precisa el procediment que s’havia de
seguir i el contingut del qual, amb algunes millores, era la plasmació escrita
de la pràctica seguida durant tots aquests anys al si del GATT. Es van establir
alguns terminis per a la formació dels panels i per a l’elaboració del dicta-
men en cas d’urgència. Respecte a la resolució de les Parts Contractants, no
es van establir temps precisos, només es va utilitzar la terminologia de temps
raonable per a la seva adopció. Per a les diferències presentades pels països
en desenvolupament, es va establir la possibilitat de recórrer a la mediació
del Director General i accedir a l’assessorament tècnic de la Secretaria del
GATT per facilitar la seva compareixença en els procediments.

No obstant això, aquest procediment no era únic. Els codis elaborats
a la Ronda de Tòquio comprenien normes pròpies per a la solució dels con-
flictes derivats de la seva aplicació, però només per als signataris. En alguns
codis, els procediments coincidien amb el d’aplicació general (obstacles tèc-
nics, valoració de duanes i compres públiques), en uns altres s’establien ter-
minis estrictes (subvencions i drets compensatoris) i uns altres no contenien
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referències a aquest mecanisme (llicències d’importació, carn de boví i pro-
ductes lactis). Aquesta diversitat de procediments va ser molt criticada per-
què plantejava divergències i diferències en el tractament de les diferents
obligacions resultants de l’aplicació de l’Acord.

A pesar dels avenços que va introduir la reforma acordada a la Ronda
de Tòquio, hi va haver molts problemes en el seu funcionament. Des de
finals dels anys vuitanta i principis dels noranta, molts dels informes dels
grups especials no es van aplicar, sobretot per part de les grans potències
comercials (la Comunitat Europea i els Estats Units), la qual cosa restava
credibilitat al nou procediment. Les raons eximides per part de totes dues
potències per demorar la retirada de les mesures que obstaculitzaven el
comerç, es fonamentaven en el fet que calia esperar que s’acabessin les
noves negociacions de la Ronda d’Uruguai en la mesura que poguessin afec-
tar la normativa sobre la qual es basava la resolució.(2) Aquesta actitud va ser
considerada per molts membres com una paralització de l’Acord GATT i
com una clara transgressió de les normes establertes. 

Un altre problema que s’havia de resoldre, relacionat amb el que hem
acabat de descriure, va ser l’ús creixent per part d’Estats Units de la Secció
301 de la seva llei de comerç. Aquesta llei li permet aplicar represàlies unila-
terals quan un altre país infringeix les normes internacionals de comerç i
causa un perjudici als interessos comercials nord-americans. La disconfor-
mitat nord-americana amb el sistema de solució de diferències del GATT va
determinar que recorregués a la seva potestat unilateral d’imposar represà-
lies unilaterals per resoldre certs conflictes comercials. Això va passar amb
Canadà, Japó i la Comunitat Europea. Aquesta actitud era una mostra més
dels problemes que estava plantejant l’aplicació del sistema de solució de
diferències en el GATT. 

La reforma de Tòquio, per tant, va ser un camí intermedi sense gran
èxit fins a la nova Entesa acordada a la Ronda d’Uruguai.

Una vegada descrita l’evolució del procediment en el GATT fins a la
nova reforma, és interessant fer un primer balanç del funcionament i de l’ús

(2) Per exemple, la CE no volia modificar els seus reglaments agrícoles de les oleaginoses que havien estat dictami-
nats com a incompatibles amb el principi de tracte nacional davant d’una reclamació nord-americana i va al·legar que
s’estava negociant l’acord agrícola a la Ronda d’Uruguai. 
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de la solució de diferències en aquest període. En aquest sentit hem de desta-
car dos aspectes. El primer, que com a mecanisme de consultes i de resolu-
ció de conflictes, la seva gran aportació ha estat la d’interpretar l’abast de
tota la normativa GATT (molt imprecisa en moltes disposicions) i, de fet, la
d’elaborar una jurisprudència que ha permès aclarir i establir les obligacions
resultants de les normes pactades i, en molts casos, ampliar-les a altres
àmbits que, en principi, no es consideraven subjectes al GATT. Com a exem-
ple mencionarem el cas FIRA, exposat al capítol VIII. En el seu dictamen
s’exposa que les normes aplicades a la inversió estrangera directa estan sub-
jectes al principi de tracte nacional i, per això, no poden estar subjectes a
normes diferents de les aplicades a les empreses nacionals. Aquest prece-
dent, com ja hem assenyalat, va propiciar l’elaboració de normes més preci-
ses sobre les inversions directes a la Ronda d’Uruguai.(3)

El segon aspecte que volem destacar són els casos presentats a la
solució de diferències. Aquests casos són analitzats per dos autors i il·lustren
diferents aspectes de la seva aplicació. Jackson (1969) fa un balanç del fun-
cionament del sistema des del 1947 fins al 1969. De tots els casos presen-
tats, la meitat es van resoldre durant les consultes; un terç de les resolucions
per diferències va donar lloc a la retirada de la mesura distorsionadora i
només hi va haver un cas en què es va aprovar l’aplicació de represàlies.
Concretament Holanda va ser autoritzada a aplicar una quota durant set anys
sobre les exportacions de blat nord-americà com a represàlia a les restric-
cions que Estats Units aplicava a la llet holandesa.

Hudec i altres autors (1998), per al període 1948-89, obtenen els
resultats següents: el grau de compliment de les resolucions va ser del 88%.
Més de la meitat dels casos presentats ho van ser durant la dècada dels vui-
tanta, com a conseqüència de l’increment dels conflictes en el comerç inter-
nacional. Els països demandants van ser bàsicament quatre: Estats Units,
Canadà, la Comunitat Europea i Austràlia, que van protagonitzar el 73% de
totes les reclamacions. Així mateix, els països demandats van ser Estats
Units, Canadà, la Comunitat Europea i Japó en un 83% dels casos. Els

(3) És interessant destacar la seva similitud amb l’efecte que va tenir la sentència «Cassis Dijon» (1979) del Tribunal
de Justícia de la Comunitat Europea per aclarir l’abast del principi de reconeixement mutu en la llibertat de circulació
de mercaderies en el mercat comú.
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àmbits del GATT amb més reclamacions van ser: 52% en barreres no aran-
zelàries, 21% en aranzels, 16% en subvencions i 11% en mesures antidum-
ping. El sector econòmic que va liderar les demandes els anys vuitanta va ser
el de l’agricultura (50%). El treball també confirma que els problemes més
greus de funcionament es van presentar els anys vuitanta, no tan sols en rela-
ció amb el nombre de casos, sinó també per la negativa d’Estats Units i la
Unió Europea a aplicar els dictàmens. 

Aparentment, doncs, el sistema va funcionar per resoldre les diferèn-
cies fins a finals dels vuitanta, però aquestes dades no ens permeten valorar
si realment aquest sistema va permetre a tots els països dur les seves recla-
macions al GATT. Això no obstant, les dades d’Hudec ens permeten induir
que el sistema afavoria les reclamacions de les principals potències comer-
cials i les reclamacions entre elles.

Era, doncs, necessària una reforma del Sistema de Solució de Dife-
rències no tan sols per solucionar qüestions de procediment, sinó també per
facilitar-ne l’ús i reforçar el compliment de les obligacions en l’adopció de
les resolucions pels països membres. 

La Declaració de Punta de l’Est va establir de forma clara els objec-
tius d’aquesta reforma i el seu abast: «Amb l’objectiu d’assegurar la solució
ràpida i efectiva de les diferències en benefici de totes les parts contractants,
les negociacions tindran com a finalitat millorar i enfortir les normes i els
procediments del procés de solució de diferències i reconeixeran alhora la
contribució que prestarien normes i disciplines del GATT més eficaces i exi-
gibles. Les negociacions hauran d’incloure l’elaboració de disposicions ade-
quades per a la supervisió i el control del procediment, que facilitin el com-
pliment de les recomanacions adoptades».

El resultat de les negociacions de la Ronda d’Uruguai va ser l’Entesa
per a la Solució de Diferències Integrada les característiques més impor-
tants de la qual són: (4)

(4) No obstant això, s’ha de matisar que, a la reunió de Montreal del desembre de 1988, coneguda com la revisió a
mig camí per concloure les negociacions de la Ronda d’Uruguai, es va aprovar una Decisió de les Parts Contractants,
denominada «les millores de 1989», que introduïa modificacions en el sistema adoptat l’any 1979. Algunes d’aques-
tes modificacions es van aplicar després a l’acord final. Nosaltres ens referirem exclusivament a la nova Entesa acor-
dada a la Ronda d’Uruguai. 
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• Àmbit d’aplicació. L’Entesa s’aplicarà a tots els acords conclosos
en la Ronda d’Uruguai, GATT 94, GATS, ADPIC i els Acords Plurilaterals.
A determinats acords se’ls apliquen normes complementàries específiques:
obstacles tècnics al comerç, antidumping, valor de duanes, mesures sanità-
ries i fitosanitàries, serveis financers i transport aeri en l’àmbit dels serveis.
No obstant això, en cas de conflicte de normes, prevaldrà l’Entesa general.

Els països en desenvolupament podran, si ho volen, utilitzar el proce-
diment que es va adoptar l’any 1966, en què s’estableix l’obligació de me-
diació del Director General i uns terminis breus en la notificació de l’aplica-
ció de les recomanacions quan els que hagin vulnerat els drets d’un país en
desenvolupament siguin els països desenvolupats.

Objectius de l’Entesa. Es manté la filosofia que havia imperat en
l’aplicació de la solució de diferències durant la vida del GATT. El seu ob-
jectiu és afavorir en primera instància la recerca de solucions consensuades
i/o pactades. No obstant això, aquest mecanisme de contingut més diplomà-
tic, com comprovarem quan detallem el procediment, només s’aplica en una
primera fase. Si en aquesta fase no s’arriba a l’acord, la solució de les dife-
rències es durà a terme mitjançant un procediment de clar caràcter judicial.

Institucionalització. Es crea una estructura per a aquesta Entesa.
L’Òrgan de Solució de Diferències (OSD), que substitueix la funció que fins
ara efectuava el Consell General integrat per les Parts Contractants, en el
qual participen tots els països membres i les seves funcions són:

– Facultat exclusiva d’establir els grups especials d’experts o panels.

– Acceptar o rebutjar les conclusions dels grups especials o els resul-
tats de les apel·lacions.

– Vigilar l’aplicació de les resolucions.

– Potestat per autoritzar l’adopció de mesures de retorsió o de repre-
sàlia quan un país no compleixi la resolució.

En l’OSD totes les decisions es prendran per consens, però amb unes
importants modificacions que detallarem més endavant. A més de l’OSD
també es crea un Òrgan Permanent d’Apel·lació, format per set persones
nomenades per un període de quatre anys, renovables, i que actuaran per
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torns en grups de tres. La seva funció serà la de procedir com un tribunal de
justícia internacional, ja que el seu dictamen serà concloent, tret que l’OSD
el rebutgi per consens. 

Procediment. S’han establert terminis concrets per a les diferents fa-
ses del procediment, cosa que garanteix que aquest tingui una durada d’un
any i tres mesos com a màxim, com mostra la taula adjunta. Els terminis
podran ser més flexibles en determinades circumstàncies. 

Resolució. S’han introduït canvis molt importants en els requisits
per aprovar les resolucions dels panels. Així, per adoptar una resolució s’ha
invertit la regla del consens; si abans era necessari el consens del Consell
General perquè s’aprovés un dictamen del panel, inclosa la part perjudica-
da, ara només es rebutjarà el dictamen del panel si es decideix per consens
en el si de l’OSD. És a dir, es requereix l’aquiescència de tots els països
membres per rebutjar-lo inclosa, també, la del país perjudicat, situació que,
òbviament, no és fàcil que tingui lloc. El nou sistema facilita clarament que
prevalgui la decisió jurídica sobre la política, que queda confinada a la fase
de consultes.

Amb la finalitat d’una millor comprensió del procediment n’expo-
sem els terminis i les principals fases del procediment a la taula 10.1.

A continuació, ens aturarem a comentar alguns dels canvis introduïts
en relació amb el funcionament anterior:

– Quan les parts no resolen les diferències en la fase de consulta o
prepanel,(5) la part reclamant té el dret que es formi un grup especial o panel.
En el sistema adoptat a Tòquio només es reconeixia aquest dret en els proce-
diments per resoldre els conflictes en l’aplicació d’alguns codis. Aquest és un
avenç clar per garantir una resolució basada en una interpretació jurídica i
independent de la diferència.

– Composició dels grups especials (tres o cinc persones): els seus
membres s’elegeixen entre experts amb formació suficient i amb garantia
d’independència. Han d’actuar a títol personal i no poden rebre instruccions

(5) En la fase de consultes també hi ha regulat el procediment d’urgència (per a productes peribles) i la intervenció de
tercers països interessats en les consultes.
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de cap govern. L’informe o dictamen que elaborin serà acceptat, tret que
l’OSD s’hi oposi per consens. 

– Entre les persones que formin el grup especial o panel per emetre
el dictamen sobre una diferència, no hi haurà cap membre dels països impli-
cats en aquesta diferència. Si la diferència afecta un país en desenvolupa-
ment, un dels membres del panel haurà de procedir d’un país també en des-
envolupament.

– S’estableix com a novetat la possibilitat que qualsevol de les parts
pugui apel·lar l’informe elaborat pel grup especial. L’apel·lació s’ha de fona-
mentar en qüestions de dret, d’interpretació jurídica, però no es reexamina-
ran les proves presentades, ni tampoc la presentació de noves proves. L’apel-
lació pot donar lloc a la confirmació, a la modificació o a la revocació del
dictamen emès pel panel. L’OSD ha d’acceptar o rebutjar l’informe de
l’Òrgan d’Apel·lació. El rebuig només podrà ser per consens.

– Es regula també el procediment quan hi ha més d’un país com a
part reclamant o bé quan hi ha tercers països interessats tant en la consulta
com en el dictamen que elabora el grup especial.

– S’estableixen regles especials per a reclamacions que no estiguin
motivades per una infracció, sinó per l’eliminació o el menyscabament d’al-
gun avantatge negociat dins de l’acord com a conseqüència de l’adopció d’u-

Taula 10.1

Fases Terminis Continguts

Prepanel 60 dies Consultes, mediació i bons oficis.

Panel 45 dies Establiment del grup especial 

i designació dels seus membres

6 mesos El grup especial dóna trasllat del seu informe

definitiu a l’OSD.

3 setmanes L’OSD adopta l’informe si no hi ha apel·lació.

Total (Prepanel + Panel) 1 any Sense apel·lació.

Postpanel 60-90 dies Examen del dictamen de l’Òrgan d’Apel·lació.

30 dies L’OSD adopta l’informe de l’Òrgan

d’Apel·lació.

Total 1 any i tres mesos Amb apel·lació.
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na mesura legítima per la part demandada.(6) S’aplica el mateix procediment,
però la part demandada no està obligada a retirar la mesura i la solució s’en-
camina a trobar un ajustament pactat que elimini les conseqüències negati-
ves o bé que hi hagi la compensació corresponent.

Un cop ha conclòs el procediment, inclosa la possibilitat d’apel·lació,
s’ha de procedir a la resolució. En relació amb la diferència, la resolució
dictaminarà si un país membre ha aplicat una mesura incompatible o no amb
l’acord. Si el dictamen estableix que la mesura és incompatible, l’OSD haurà
de concedir un termini prudencial perquè el país membre infractor retiri la
mesura. La mecànica estipulada és la següent:

– La part infractora proposa a la part afectada, per a la seva accepta-
ció, un termini per eliminar la mesura.

– En el cas que no hi hagi acord, s’inicia un període de 45 dies per
trobar una solució. Si no s’aconsegueix, s’ha de procedir a un arbitratge vin-
culant que assenyalarà el període de temps que s’atorgarà per a la supressió
de la mesura, període que en cap cas serà superior als 15 mesos.

– L’OSD vigilarà que es compleixi la resolució i que el país retiri la
mesura.

Si el país infractor no retira la mesura, es poden donar dues situa-
cions:

1) La impossibilitat de retirar-la. En aquest cas el país infractor nego-
ciarà amb la part demandant una compensació que neutralitzi els perjudicis
causats pel fet de no haver eliminat la mesura.

2) Quan el país incompleix la resolució i no ofereix compensacions,
la part demandant podrà suspendre obligacions que comportin concessions
equivalents per al país infractor. L’autorització de represàlies competeix a
l’OSD. Si no hi ha acord entre les parts en conflicte sobre les represàlies que

(6) L’exemple citat per Castillo, J. A. (1994) pot facilitar la comprensió d’aquesta situació. Austràlia va negociar
amb Xile una concessió aranzelària per al nitrat natural. La utilització d’aquest producte rebia una subvenció del
govern australià amb l’objectiu d’incentivar l’ús de fertilitzants en l’agricultura. Posteriorment, el govern australià
va eliminar la subvenció i les exportacions xilenes es van veure bruscament reduïdes. Xile va al·legar que una mesu-
ra legítima del govern australià havia menyscabat la concessió aranzelària que en el seu moment van negociar tots
dos països. 
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s’han d’aplicar, es procedirà a un arbitratge vinculant executat pel mateix
panel. Aquestes represàlies seran temporals i es podran mantenir mentre la
part infractora no retiri la mesura.

És molt important destacar l’àmbit jurídic en el qual s’han d’aplicar
les represàlies. Si la diferència es produeix en el comerç de béns o de merca-
deries (GATT), la represàlia s’ha d’establir en el mateix àmbit. Si tingués
lloc en el sector serveis (GATS) o en drets de propietat intel·lectual (ADPIC),
les mesures de retorsió s’haurien d’aplicar a cada un dels dos sectors esmen-
tats. Si no fos possible aplicar represàlies en el mateix sector o bé es consi-
deren ineficaces, es podran aplicar a qualsevol altre acord dintre de l’OMC.
Aquest procés es denomina de represàlies creuades i el seu objectiu és evitar
que s’apliquin mesures en sectors que no estiguin relacionats i, alhora,
potenciar-ne l’eficàcia. Precisament, en relació amb l’eficàcia de la mesura,
si els països poden sol·licitar l’aplicació de les represàlies a un altre acord
perquè la mesura pugui ser veritablement eficaç, aquest canvi pot, en la nos-
tra opinió, afavorir la posició negociadora dels països membres, sobretot per
als països petits o menys desenvolupats.(7) Aquesta és una possibilitat que no
es pot contrastar perquè encara no s’ha utilitzat en la nova Entesa.

Altres elements destacables que s’introdueixen en aquesta Entesa
són:

– Les mesures preses per autoritats regionals o locals poden ser
objecte del procediment descrit.

– Tots els països membres accepten solucionar les seves diferències
en tots els acords que regula l’OMC en l’àmbit de l’Entesa. Aquest compro-
mís garanteix que no s’apliquin mesures unilaterals per part d’algun país.(8)

– Tota l’Entesa es revisarà al cap de quatre anys de la seva entrada en
vigor. 

– Els països intentaran no recórrer a aquest procediment si l’infractor
és un país menys avançat. Si el procediment s’iniciés, el país menys avançat

(7) La possibilitat que es puguin establir represàlies en altres acords pot afavorir la posició negociadora dels països
demandants. Si una reclamació s’efectua en l’àmbit del GATT i no és atesa perquè el demandat no té por de les repre-
sàlies en el comerç de béns, la possibilitat de modificar l’acord on s’apliqui la represàlia, per exemple serveis, sí que
pot produir l’efecte desitjat que el demandat retiri la mesura.
(8) Estats Units haurà d’acudir a l’Entesa i no aplicar mesures unilaterals.
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demandat podrà sol·licitar la mediació del Director General o la del presi-
dent de l’OSD.

Així doncs, els canvis introduïts en l’Entesa negociada a la Ronda
d’Uruguai són molt importants. A manera de resum, estableix terminis con-
crets per a totes i cada una de les fases, des de l’inici fins a l’elaboració de
l’informe, i, posteriorment, per aplicar la resolució i/o negociar compensa-
cions o represàlies. En total el procés no pot durar més de trenta mesos
(quinze mesos per a cada un dels dos processos). Així mateix, la inversió de
la regla del consens garanteix que els informes dels panells i els dictàmens
de l’Òrgan d’Apel·lació s’acceptin, i això confereix una major seguretat jurí-
dica en el compliment dels acords.

Una dada que il·lustra la importància dels canvis és l’increment en
l’ús d’aquesta Entesa, prova que hi ha una confiança més gran entre els paï-
sos membres sobre el seu funcionament efectiu. Fins al 13 de juliol de 2001
es van presentar 234 sol·licituds relacionades amb 180 assumptes diferents
per ser resoltes a l’empara de la nova Entesa, davant de les 296 que s’havien
produït durant els primers 47 anys de la vida del GATT. També hem de res-
saltar que moltes sol·licituds han estat presentades per països en desenvolu-
pament, circumstància que abans era l’excepció.

Dels 234 casos presentats, s’han adoptat 51 resolucions dels grups
especials i de l’Òrgan d’Apel·lació i 39 s’han resolt.(9) Molts d’aquests casos
s’han solucionat en l’etapa de consultes, i les diferències s’han resolt a través
de negociacions bilaterals. En concret, durant el període de 1995-99 es van
resoldre 77 sol·licituds, 41 de les quals ho van ser en la fase de consultes. En
aquest sentit, la pràctica diplomàtica de resolució dels conflictes continua
sent quantitativament el millor mitjà. 

A la taula 10.2 es detallen els països demandants i demandats des que
va entrar en vigor la nova Entesa, així com els acords de l’OMC objecte de
les diferències.

(9) Com a exemples d’aplicació de les resolucions de l’OSD es poden citar l’eliminació per part dels Estats Units
d’algunes taxes específiques que s’aplicaven a la gasolina veneçolana (WT/DS2) i la modificació que Japó ha intro-
duït als seus impostos sobre les begudes alcohòliques importades (WT/DS8).
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Taula 10.2

NOMBRE DE DEMANDES PRESENTADES A L’OMC. 1995-1999

Demandant Demandat

Amb PVD Amb PVD

USA/CE/Japó USA/CE/Japó
com a demandant com a demandat

Estats Units 60 42 22 15

Unió Europea 50 28 23 11

Japó 8 12 3 0

Països en desenvolupament 50 67

Nota: PVD = Països en desenvolupament.

ACORDS ON S’HAN PRESENTAT LES DEMANDES

SPS/TBT Agricultura Tèxtils Inversions ADPIC GATS

26 25 13 15 21 9

Nota: SPS: Acord sobre mesures sanitàries i fitosanitàries. TBT: Acord sobre obstacles tècnics.
Font: OMC.

El líder en la utilització de l’Entesa ha estat Estats Units, però també
ha estat el major demandat. Destaca la seva utilització per part dels països en
desenvolupament tant per a demandes a països desenvolupats (21 de les 50
presentades, última columna de la primera taula) com dels països en desen-
volupament; els països que més han acudit a l’Entesa han estat Brasil,
Mèxic, Tailàndia i l’Índia.

Un dels casos més airejats a través dels mitjans de comunicació, que
a més és el primer que ha donat lloc a l’aplicació de represàlies amb el nou
procediment, és el conegut amb el nom de «cas del plàtan», en què la Unió
Europea ha estat condemnada per l’incompliment, en dues ocasions, de la
normativa de l’OMC en relació amb el règim especial d’importació de plà-
tan amb els països ACP. Una vegada conclòs tot el procediment, Estats Units
va ser autoritzat a imposar represàlies, que consisteixen en augments d’aran-
zels a un total d’exportacions europees equivalents a 191,4 milions de
dòlars. Estats Units ha duplicat els aranzels en 14 productes europeus que
van des de les bosses Louis Vuitton fins a les cafeteres alemanyes. Fa poc,
un altre demandant, Equador, pel mateix motiu, també ha estat autoritzat a
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imposar represàlies a la Unió Europea per un import de 201,6 milions de
dòlars.

Aquest cas preocupa, perquè significa que una potència comercial
com la Unió Europea no compleix la normativa i no retira ni modifica les
mesures comercials incompatibles. En aquest sentit, es considera un prece-
dent que perjudica el sistema de comerç mundial. Així mateix, l’estratègia
seguida per la Unió Europea d’introduir modificacions i reiniciar el procés
perquè l’OMC es pronunciï sobre el compliment o no de la normativa,(10) és
considerada com una estratègia per afalagar l’incompliment de les regles de
l’OMC, la qual cosa resta credibilitat a les regles pactades.(11) Perquè no pas-
sés això, els panels haurien de poder dictaminar si les solucions proposades
contravenen novament la normativa de l’OMC i seria  necessària una refor-
ma de l’actual Entesa.

L’Entesa també ha rebut algunes crítiques. Es considera que el seu
disseny discrimina la utilització per part dels països petits i dels menys des-
envolupats. De fet, la tercera part dels països membres de l’OMC mai no ha
fet ús del sistema. Les raons esgrimides es fonamenten en la falta de poder
comercial per poder aplicar represàlies perquè realment puguin afectar el
país que ha incomplert la norma, i en els elevats costos legals del procés, que
pot durar uns 30 mesos.

La revisió de l’Entesa estava prevista al cap de quatre anys de la seva
entrada en funcionament. D’acord amb la informació facilitada als Informes
Anuals de l’OMC, la revisió es va iniciar a principis de 1998 i s’havia d’aca-
bar a finals d’any. Aquest termini es va ampliar fins al 31 de juliol de 1999,
al final del qual es va constatar que no hi havia consens sobre les diferents
recomanacions per modificar el procediment. Davant d’això, el procés de

(10) La demanda va ser presentada el setembre de 1995. Dos anys més tard, la resolució definitiva va estipular que el
règim del plàtan de la Unió Europea incomplia la normativa OMC i que havia d’eliminar la mesura en els pròxims 15
mesos. El gener de 1999, la Unió Europea va introduir alguns canvis en el règim preferencial que va ser considerat
il·legal pels demandants. L’OMC va tornar a dictaminar, entre l’abril i el maig del 2000, que les mesures no complien
l’Acord.
(11) Actualment la Unió Europea està negociant amb els països demandants la modificació del seu règim del plàtan.
Ha sol·licitat l’acceptació d’un període transitori fins al 2006 en què s’aplicarien contingents aranzelaris. Després d’a-
quest termini només s’aplicarien aranzels a aquestes importacions. Les discussions se centren actualment en el siste-
ma d’adjudicació dels contingents. No ha estat acceptada la proposta d’adjudicació sobre la base de les importacions
passades i ara es negocia el sistema de primer sol·licitant, primer adjudicat.
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revisió es va donar per acabat, si bé es va acordar continuar informalment els
treballs sobre les diferents propostes.

El nou sistema de solució de diferències permet que l’OMC tingui un
mecanisme molt més eficaç per resoldre els conflictes que puguin sorgir en
els diferents acords que administra que l’aplicat en el GATT. L’increment del
nombre de països que han utilitzat la nova Entesa és un senyal evident que
aquests països confien que les seves reclamacions seran ateses. L’aplicació
de la resolució dels panels, amb l’excepció de la Unió Europea en el cas
comentat, també indica que els països estan disposats a complir les normes
comercials pactades. Queda per demostrar si els països en desenvolupament
més pobres i els països petits també es podran beneficiar del sistema quan
presentin casos davant l’OMC.

El mecanisme d’examen de les polítiques
comercials

Un dels pocs acords que es van aconseguir a la reunió de Montreal de
desembre de 1988, on es va procedir a la revisió «a mig camí» de la Ronda
d’Uruguai, va ser l’establiment d’un Mecanisme per a l’Examen de les polí-
tiques comercials dels països membres, que es va començar a aplicar l’any
1989, molt abans que conclogués la Ronda.

Lògicament aquest Mecanisme forma part dels acords de l’OMC i es
considera una de les cinc funcions que té assignada l’organització (vegeu
capítol IV). Les seves principals característiques són les següents:

• Objectius. Tal com s’expressa en el text, la finalitat és «coadjuvar
en una major adhesió de tots els membres a les normes i a les disciplines de
l’OMC i dels acords plurilaterals i, per tant, en un millor funcionament del
sistema multilateral de comerç mitjançant la consecució d’una transparèn-
cia més gran en les polítiques i pràctiques comercials dels països membres i
a una millor comprensió d’aquestes polítiques». A més, s’expressa clara-
ment que aquest examen no té com finalitat ni fer complir les obligacions ni
substituir el sistema de solució de diferències, ni tampoc imposar als mem-
bres nous compromisos en matèria de polítiques comercials.
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• Transparència. No s’imposen obligacions en matèria de transpa-
rència dels sistemes nacionals, però s’acorda encoratjar i promoure una
major transparència en l’adopció de decisions sobre qüestions de política
comercial dels països membres preses en l’àmbit nacional, que permetin una
millor comprensió de les mesures i dels seus efectes en el sistema multilate-
ral. No obstant això, aquesta transparència serà voluntària i tindrà en compte
els sistemes jurídics i polítics de cada país membre.

El mecanisme d’examen estableix un procediment i una periodici-
tat. La periodicitat difereix segons els països:

– Estats Units, la Unió Europea, Canadà i Japó (les quatre potències
comercials més grans), cada dos anys.

– Els següents 16 països, per ordre d’importància en el comerç inter-
nacional, cada quatre anys.

– La resta de països, cada sis anys.

El procediment establert requereix dos informes. Un és elaborat pel
país membre que se sotmet a l’examen i l’altre per la Secretaria de l’OMC,
basat en les informacions que té i en les que li faciliti el país membre. L’exa-
men es durà a terme en l’òrgan creat amb aquesta finalitat, Òrgan d’Examen
de les Polítiques Comercials (OEPC), i sobre la base dels dos informes es-
mentats. En aquest òrgan estan representats tots els països membres.

Els informes han de seguir un esquema predeterminat. Una part ha
de fer referència a tots els aspectes de la política comercial del país i l’altra
al context en el qual s’ha de fer l’avaluació: necessitats de desenvolupament,
entorn econòmic i dificultats d’accés a mercats de tercers països. Els infor-
mes del país i de la Secretaria i el resultat de l’examen són públics i poden
ser consultats en format electrònic al web de l’OMC. Es tracta, doncs, d’una
informació que pot ser útil per conèixer més a fons les polítiques comercials
dels països membres de l’OMC. A més, l’Informe Anual de l’OMC incorpo-
ra un resum dels comentaris de la Presidència de l’OEPC sobre els informes
fets el mateix any.

Tal com s’indicava al text d’aquest Acord, l’Examen de les Polítiques
Comercials s’havia de revisar al cap de cinc anys. Aquesta revisió va tenir
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lloc durant 1999 i es va concloure que no era necessari introduir-hi cap
modificació. 

Aquest mecanisme ha contribuït a ampliar el coneixement de les
polítiques comercials dels països membres de l’OMC. Com que es fa en un
context econòmic global, permet incorporar a l’anàlisi altres elements que
afecten el comerç i que no són exclusivament de política comercial, com són
els tipus de canvi o els problemes de desenvolupament. També es revisen els
problemes econòmics amb els quals s’enfronten els països i en aquest sentit
contribueixen a entendre millor la seva inserció en el comerç multilateral. En
aquest sentit, els exàmens són una bona contribució a la comprensió dels
problemes econòmics generals dels països membres. La seva publicitat per-
met a les empreses i als particulars disposar d’informació addicional per
conèixer les polítiques comercials dels països i el context que les determina.

Es tracta, doncs, d’un instrument complementari per aconseguir la
progressiva adhesió de tots els països a les normes de l’OMC. Aquest exa-
men multilateral permet una millor comprensió del rerefons en el qual s’ins-
trumenten les polítiques comercials. Així mateix, la revisió conjunta i les
conclusions d’aquest examen poden orientar i encoratjar el país examinat
sobre les millores potencials que pot introduir en el seu sistema de comerç o
sobre les mesures que ha de revisar tenint en compte els problemes que cau-
sen en el sistema multilateral de comerç.
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XI. El GATT i l’OMC i els països
en desenvolupament

Com s’ha anat constatant al llarg d’aquesta exposició, els països en
desenvolupament han rebut en el GATT, i ara en l’OMC, un tracte diferenciat
en relació amb les seves obligacions d’aplicació i compliment de les normes
que regulen el comerç internacional, amb la finalitat d’atendre i donar res-
posta als problemes consubstancials amb el subdesenvolupament econòmic.

En l’àmbit del comerç internacional, els problemes als quals s’en-
frontaven aquests països provenien fonamentalment de:

1. El seu patró de comerç. La majoria de països en desenvolupament
exportaven matèries primeres i productes agrícoles bàsics i importaven pro-
ductes manufacturats.

2. El seu model de desenvolupament. Des de la crisi dels preus inter-
nacionals de les matèries primeres en la dècada dels trenta, la majoria d’a-
quests països van adoptar un model de desenvolupament econòmic fonamen-
tat en la industrialització substitutiva de les importacions (ISI), és a dir, es va
optar per desenvolupar la producció pròpia de molts dels productes manu-
facturats que s’importaven amb la clara finalitat de reduir o de limitar la
dependència derivada del tradicional patró de comerç.

3. Els problemes en la balança de pagaments. Les fluctuacions dels
ingressos en divises, derivades de l’evolució dels preus de les matèries pri-
meres en els mercats internacionals, donaven lloc a successives crisis de
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liquiditat internacional que dificultaven encara més la seva capacitat de des-
envolupament econòmic.

Per resoldre els tres problemes enunciats, els països en desenvolupa-
ment van reclamar un tracte diferenciat en el comerç internacional encami-
nat a:

– Impulsar i aconseguir acords internacionals de productes bàsics
que permetessin tant l’estabilització dels preus de les matèries primeres com
la promoció del seu consum. Si s’aconseguien tots dos objectius es facilitava
l’augment de la demanda internacional d’aquests productes i l’estabilitat
dels ingressos d’exportació.

– Garantir la possibilitat de mantenir la protecció de les seves indús-
tries i, així, assegurar-ne la supervivència. El procés d’industrialització subs-
titutiva d’importacions requeria un elevat grau de protecció de la indústria
catalogada d’infant o naixent. 

– Consideració especial als problemes de balança de pagaments. Els
països en desenvolupament volien imposar limitacions al comerç internacional
segons la seva capacitat de generar divises i, també, en la mesura necessària
per assegurar la viabilitat de la seva estratègia de desenvolupament econòmic.

Quan es va negociar la Carta de l’Havana, les demandes dels països
en desenvolupament van ser incorporades al seu redactat. Es va introduir així
un marc per negociar els acords internacionals de productes bàsics i es va
contemplar, també, l’aplicació de restriccions quantitatives per protegir la
indústria naixent. Però en relació amb el principi de la liberalització del
comerç, principi en el qual se sustenta tant la Carta de l’Havana com el seu
hereu, el GATT, es va mantenir el de tracte igual i no discriminatori, és a dir,
la reducció de la protecció aranzelària entre els països signataris s’havia de
dur a terme sense discriminacions, i els acords que s’aconseguissin havien
de ser recíprocs i mútuament avantatjosos. 

No obstant això, l’Acord GATT, a l’espera que es constituís l’OIC, no
va incorporar alguns dels capítols de la Carta de l’Havana importants per als
països en desenvolupament, com és el que fa referència als acords internacio-
nals de matèries primeres. Només es va incloure un article, el XVIII, en el
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qual s’establia que aquests països podrien imposar restriccions al comerç per
motius de desenvolupament, si bé amb el consentiment previ de les parts con-
tractants. Aquest redactat va ser molt criticat pels països en desenvolupament,
que haurien preferit regles automàtiques per afavorir el desenvolupament i
sense autorització prèvia, però, finalment, davant la negativa dels negociadors
van haver de desistir. A pesar del redactat, recordarem que l’article XII de
l’Acord possibilitava la imposició de restriccions al comerç per motius de
balança de pagaments sempre que fossin evidents els problemes de liquiditat;
durant els primers anys del GATT, els països en desenvolupament van recór-
rer a l’article XII per imposar restriccions al comerç.

La revisió del GATT de 1955 va modificar l’article XVIII introduint-
hi un reconeixement més explícit a les excepcions que els països en desenvo-
lupament(1) podrien utilitzar en el marc del GATT. En la seva secció A, amb
la finalitat de promoure l’establiment d’una determinada indústria, es va per-
metre que aquests països modifiquessin o retiressin concessions tarifàries
consolidades en condicions més flexibles que les generals previstes a l’arti-
cle XXVIII. A la secció B es va admetre que els problemes de la balança de
pagaments d’aquests països eren profunds i que no es podien resoldre a curt
termini, i per aquest motiu se’ls va concedir més flexibilitat en l’ús de les
restriccions quantitatives que les permeses en l’article XII. Finalment, a la
secció C, se’ls va autoritzar, prèvia notificació, consulta i, en alguns casos,
autorització, que poguessin prendre mesures encaminades a promocionar la
seva indústria, encara que no estiguessin permeses en l’Acord.(2)

Així mateix, es va introduir una addenda a l’article XXVIII, el XXVIII
(bis), que va estipular que en les rondes de negociacions multilaterals se’ls
tingués una consideració especial pel que fa a les seves necessitats de dispo-
sar d’una major flexibilitat en l’ús de la seva protecció tarifària que facilités
la consecució dels seus objectius de desenvolupament o, en tot cas, per pre-
servar la seva capacitat recaptadora. Finalment es va adoptar una Resolució

(1) En aquesta revisió es van especificar les característiques estipulades perquè un país fos considerat país en desen-
volupament: «l’economia en la qual hi ha nivells de vida baixos i que està en les primeres etapes de desenvolupament
econòmic».
(2) Així, podien subvencionar, protegir i salvaguardar les seves indústries amb aranzels o amb restriccions quantitati-
ves, però amb una única condició: que totes aquestes mesures fossin aplicades de manera no discriminatòria, és a dir,
que tots els països tercers serien tractats de la mateixa manera.
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per la qual els països membres del GATT es comprometien a fer una revisió
de les tendències del comerç internacional de matèries primeres que, si la
situació dels mercats ho aconsellava, podria donar lloc a alguna acció comuna.

Totes aquestes noves disposicions cobrien pràcticament qualsevol
mesura que un país en desenvolupament pogués prendre per protegir la seva
indústria i la seva balança de pagaments. Tot i que es va mantenir el requisit
de les consultes com a mecanisme de control de les Parts Contractants sobre
les mesures aplicades i la seva justificació, a la pràctica, aquest requisit es va
aplicar de manera molt permissiva i es van autoritzar gairebé automàtica-
ment totes les restriccions i augments d’aranzels, els quals van ser renovats
periòdicament sense gaires problemes. De fet, l’article XVIII va ser un aval
per a les polítiques de substitució d’importacions i va permetre que els paï-
sos en desenvolupament protegissin la seva economia interna a voluntat.

A pesar dels canvis que va introduir la revisió de l’Acord de 1955, les
crítiques dels països en desenvolupament al sistema GATT van continuar i es
van centrar en:

– La dificultat d’accés de les seves exportacions als mercats dels paï-
sos industrialitzats, perquè aquests països continuaven mantenint una gran
protecció en el sector agrícola i també en aquells productes manufacturats
d’interès per als països en desenvolupament, com el tèxtil. 

– El sistema de negociació aranzelària aplicat els perjudicava tant per
la reciprocitat exigida com per la regla del primer subministrador. Recordem
que en les negociacions aranzelàries producte per producte es requeria ser el
principal proveïdor o tenir un interès substancial per poder participar de for-
ma activa, requisits que no eren fàcils per als països en desenvolupament, i
per aquest motiu es quedaven al marge i a l’espera dels resultats finals sense
poder expressar els seus interessos i demandes.

Totes aquestes crítiques van motivar que el GATT encarregués a un
grup d’experts un examen dels problemes del comerç internacional dels paï-
sos en desenvolupament, el resultat del qual va ser l’informe Haberler de
1958. L’informe concloïa «que hi ha una base raonable per considerar que
les actuals regles del comerç internacional no són favorables per als països
productors i exportadors de productes bàsics». Les seves recomanacions van
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ser les següents: reduir el proteccionisme agrícola practicat als països desen-
volupats, si més no per als productes d’interès per als països menys desenvo-
lupats (tabac, cotó, sucre i oleaginoses),(3) i prendre mesures destinades a
estabilitzar les fluctuacions a curt termini dels preus de les matèries primeres
per garantir d’aquesta manera els ingressos de les exportacions d’aquests
productes als països en desenvolupament. 

Per atendre aquestes recomanacions es va crear un Comitè, conegut
com Comitè III, que durant els primers anys seixanta va dur a terme treballs
encaminats a estudiar mesures que poguessin facilitar l’expansió del comerç
internacional i, especialment, la de les exportacions dels països en desenvolu-
pament. Aquests treballs es van acabar amb un programa de sis punts, aprovat
l’any 1963, destinat a eliminar totes les traves que limitaven les exportacions
dels països en desenvolupament. Però aquest programa no tenia compromisos
concrets per a la seva execució i, a més, alguns països desenvolupats van
introduir moltes excepcions, sobretot en determinats productes agrícoles.(4)

La insatisfacció per la lentitud dels treballs en el GATT i per la seva
normativa va motivar que els països en desenvolupament lideressin una
demanda, davant les Nacions Unides, per convocar una conferència interna-
cional per tractar els problemes del comerç internacional i del desenvolupa-
ment econòmic. Aquesta conferència va tenir lloc l’any 1964 i va donar ori-
gen al naixement de la UNCTAD (United Nations Conference on Trade and
Development) que, a partir d’aquell any, va ser l’organisme permanent de les
Nacions Unides. En aquest fòrum es van expressar nombroses crítiques con-
tra el funcionament del sistema GATT i, des de la seva creació, ha estat el
lloc on s’han presentat totes les reivindicacions dels països en desenvolupa-
ment,(5) entre elles les que fan referència al comerç internacional i als pro-
ductes bàsics. L’expressió i la culminació de les demandes d’aquests països a
instàncies de la UNCTAD va ser l’aprovació, els anys setanta i a les Nacions

(3) L’Informe identificava com un dels problemes més discriminatoris per al comerç dels països en desenvolupament
les restriccions a les exportacions de productes agrícoles per part dels països desenvolupats. Vegeu el capítol VII.
(4) Entre els compromisos previstos hi havia l’eliminació dels impostos al consum del tabac i del cafè als països des-
envolupats per afavorir-ne el consum. 
(5) No obstant això, des de la creació de l’OMC i del canvi dels països en desenvolupament en favor de la liberalitza-
ció del comerç, la UNCTAD ha deixat de ser el fòrum tradicional de reivindicació, que en gran mesura s’ha traslladat
a l’OMC.
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Unides, del Nou Ordre Econòmic Internacional on estaven presents totes les
demandes dels països en desenvolupament i que definia un model de rela-
cions internacionals Nord-Sud molt diferent del que es va dissenyar després
de la Segona Guerra mundial.

La resposta del GATT a aquesta forta pressió va ser l’aprovació, el
1964, de la denominada part IV de l’Acord, incorporada formalment l’any
1965. Aquesta part rep el títol de «Comerç i Desenvolupament» i va signifi-
car un pas en el reconeixement dels problemes específics del comerç dels
països en desenvolupament. 

Del contingut de la part IV, destacarem: 

– El seu objectiu: impulsar l’accés dels productes provinents dels paï-
sos en desenvolupament als mercats dels països desenvolupats. Amb aquesta
finalitat, els països desenvolupats es comprometen «a fer esforços, a consi-
derar activament o a atorgar un tracte especial» a les exportacions dels paï-
sos en desenvolupament. Del redactat deduïm que no es tracta d’obligacions
concretes sinó d’un catàleg de bones intencions.

– Consagra una de les demandes dels països en desenvolupament,
fins aleshores no regulada, de forma precisa: el principi de no reciprocitat en
les relacions comercials. El redactat és el següent: «les parts contractants
desenvolupades no esperen obtenir reciprocitat pels compromisos contrets
en les negociacions comercials per reduir o suprimir els drets de duana i
altres obstacles de les parts contractants poc desenvolupades». Aquest com-
promís va permetre als països en desenvolupament que tinguessin una parti-
cipació més activa en les negociacions comercials a partir de la Ronda Ken-
nedy, sense haver d’oferir concessions aranzelàries.

– En relació amb els productes bàsics es reconeix «la necessitat de
millorar la situació dels mercats de productes bàsics amb la finalitat que els
preus permetin obtenir ingressos suficients als països productors i siguin equi-
tatius per als consumidors». Els acords internacionals d’aquests productes es
van considerar com un mètode més per a l’estabilització dels mercats. Per tant,
no hi va haver un suport clar al desenvolupament d’aquest tipus d’acords.

Així doncs, l’article XVIII i la part IV de l’Acord constitueixen els
dos pilars que han regulat l’estatus dels països en desenvolupament en el
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GATT. Aquests països han pogut mantenir uns nivells de protecció elevats en
favor de la seva indústria naixent i/o per dificultats de la seva balança de
pagaments i, des de mitjan anys seixanta, no se’ls exigeix cap reciprocitat en
el tracte. 

Faltava, no obstant això, obtenir resposta a una demanda addicio-
nal: l’accés preferencial de les seves exportacions als mercats dels països
desenvolupats. Aquesta demanda es va aconseguir a la II Conferència de la
UNCTAD de 1968 i va ser adoptada pel GATT el 1971 com una «excepció
transitòria» a les normes generals. Aquest procediment es coneix amb el
nom de Sistema Generalitzat de Preferències (SGP) i consisteix en la con-
cessió de reduccions aranzelàries o en l’eliminació dels aranzels sense
reciprocitat a les exportacions dels productes manufacturats procedents
dels països en desenvolupament. Aquestes concessions es fan solament en
aquests països i, per tant, es van incloure com a excepció en la clàusula de
nació més afavorida. L’aplicació de l’SGP es caracteritza per:

1) L’SGP només s’aplica, en principi, als productes manufacturats o
semimanufacturats i als productes agrícoles transformats. Això és així per-
què va ser reclamat com un instrument per afavorir el desenvolupament
industrial dels països en desenvolupament.

2) No hi ha obligacions precises en la concessió de l’SGP.

3) Les concessions aranzelàries concedides en l’SGP no es consoli-
den, i això significa que poden ser retirades.

4) Han de ser aplicades de manera general perquè beneficiïn tots els
països en desenvolupament.

5) Els productes per beneficiar-se del sistema són escollits pels paï-
sos desenvolupats i solen quedar exclosos tots els productes sensibles com
els tèxtils i el calçat, l’acer, etc.

Un altre dels acords aconseguits a la UNCTAD, inclòs al GATT de
1971, va ser el Protocol relatiu a les Negociacions Comercials entre Països
en Desenvolupament. Aquest protocol, també una excepció en l’aplicació de
NMA, regula les concessions aranzelàries fetes entre països en desenvolupa-
ment amb l’objectiu de fomentar el comerç entre ells, és a dir per promocio-
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nar el comerç denominat Sud-Sud, amb el qual al seu torn s’aconsegueix
reduir la dependència amb els països del Nord.

Formalment, el tracte preferencial i discriminatori que permeten
aquests dos sistemes, que van ser adoptats transitòriament, es va legalitzar i
es va consolidar mitjançant la Clàusula d’Habilitació introduïda l’any 1979
en l’Acord GATT. Aquesta clàusula preveu, també, la graduació dels països,
és a dir, que els avantatges que comporta aquest tracte diferenciat només s’a-
plicaran als països mentre siguin països en desenvolupament, i en el moment
en què deixin de ser-ho, els països hauran d’assumir totes les obligacions de
l’Acord. Però en cap articulat del GATT s’estableix una definició precisa de
país en desenvolupament. Aquest és, doncs, un tema que no està resolt.(6)

El reforç que es va donar a la normativa del GATT amb l’elaboració
dels Codis a la Ronda de Tòquio no va afectar els països en desenvolupa-
ment, perquè només un nombre molt limitat de països en desenvolupament
els van subscriure, a pesar que alguns d’aquests codis contenien algunes pro-
visions especials per a ells. 

A pesar de les modificacions introduïdes en el GATT per afavorir les
exportacions dels països en desenvolupament, hem de recordar que aquest
també va permetre dues grans excepcions al compliment de les normes
generals: el comerç dels productes agrícoles i l’acord sobre el comerç tèxtil,
l’AMF, tots dos de gran interès per als països en desenvolupament. Per tant,
encara que progressivament el GATT va anar incorporant normes que facili-
tessin les exportacions d’aquests països, és evident que van prevaler els inte-
ressos dels països desenvolupats perquè van mantenir una protecció elevada
en aquells sectors on no els convenia la competència de les exportacions dels
països en desenvolupament.

En la dècada dels vuitanta, com ja hem comentat al capítol III, es van
introduir canvis importants en la tradicional actitud proteccionista dels paï-
sos en desenvolupament. La profunditat de la crisi del deute extern va reque-
rir el finançament per part de l’FMI i del Banc Mundial de programes d’a-

(6) En els esquemes de l’SGP de vegades s’introdueix un criteri de graduació. Per exemple, en el sistema que aplica
Estats Units, la graduació s’estableix a partir que el país en desenvolupament arriba a una renda per càpita de 8.500
dòlars. La Unió Europea també aplica el criteri de renda per càpita, però més restrictiu, 6.000 dòlars i, des de 1998, ha
exclòs totalment de l’SGP Hong Kong, Singapur i Corea. 
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justament estructural a llarg termini l’objectiu dels quals era la reforma de
les polítiques internes dels països afectats amb la finalitat de resoldre els
seus problemes de creixement econòmic. Les reformes econòmiques incor-
porades en aquests programes van ser diverses; a més de les encaminades a
estabilitzar les variables macroeconòmiques fonamentals com la taxa d’in-
flació, el tipus de canvi, el dèficit públic i el dèficit de la balança de paga-
ments, es van incloure mesures de política econòmica dissenyades per refor-
mar certes deficiències estructurals, entre elles les reformes fiscals, les
financeres i les comercials.

Al capítol de les reformes comercials, aquests programes van impul-
sar un canvi radical en la seva orientació, un canvi sustentat en els nombro-
sos estudis econòmics elaborats els anys vuitanta que van demostrar que hi
havia una gran correlació positiva entre el creixement econòmic i la liberalit-
zació del comerç exterior als països en desenvolupament.(7) Tampoc no s’ha
d’oblidar l’èxit resultant de l’estratègia de desenvolupament econòmic orien-
tada a l’exportació aplicada pels països en desenvolupament del Sud-est
Asiàtic (Hong Kong, Singapur, Tailàndia, Corea i Taiwan), ja que va perme-
tre comparar aquesta estratègia amb la fonamentada en un alt grau de protec-
ció exterior aplicada per la gran majoria dels països en desenvolupament.

A més dels estudis empírics es van elaborar importants contribucions
teòriques que van analitzar els costos negatius de l’aplicació de polítiques de
protecció i de substitució d’importacions per al conjunt de l’economia. Una
de les aportacions més importants va ser la de l’economista J. Bhagwati
(1991(a)), que va analitzar les distorsions creades en l’assignació eficient
dels recursos interns pels diferents règims de substitució d’importacions. La
protecció exterior de determinats sectors econòmics afavoria que les inver-
sions es concentressin en els sectors protegits en detriment d’altres sectors
potencialment més productius. Això passava perquè la protecció possibilita-
va que els sectors protegits obtinguessin una determinada renda. D’aquesta
manera la protecció actuava com un impost a moltes activitats no protegides,
ja que desincentivava les inversions en altres activitats productives que, a
més, podrien ser potencialment exportadores. A més d’aquest impost implí-

(7) A Banc Mundial (1987), capítol 5, es recopilen tots els treballs empírics que reforcen aquest enfocament. 
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cit al sector exportador, la protecció afegia altres costos, com l’incentiu a la
corrupció per capturar les rendes implícites en la protecció i la falta de com-
petència en els mercats interns, que disminuïen l’eficiència econòmica de
les empreses. 

Aquest cos teòric i empíric va donar suport a les mesures de política
comercial adoptades en els programes d’ajustament estructural dels anys
vuitanta i noranta. Les reformes comercials van decidir liberalitzar unilate-
ralment les mesures de protecció existents per aconseguir dos efectes: millo-
rar l’assignació dels recursos interns i introduir la competència en l’activitat
empresarial. A curt termini aquestes polítiques van tenir uns costos impor-
tants com a conseqüència de la caiguda de l’ocupació i de l’activitat econò-
mica en alguns sectors, però, com direm més endavant, van ser un esperó per
al desenvolupament exportador d’aquests països i, en general, han contribuït
al creixement econòmic.

Aquest canvi d’actitud es va reflectir a la Ronda d’Uruguai, tant en la
participació dels països en desenvolupament en les negociacions com en els
compromisos que van assumir en tots els acords. Aquesta participació més
activa va propiciar que s’aconseguissin acords importants en sectors clau,
com l’agricultura i el tèxtil. 

Els compromisos i les disposicions especials que aquests països dis-
posen en les normes del GATT/OMC ja han estat detallats i analitzats al
llarg d’aquesta exposició, però, a tall de recordatori, presentarem la síntesi
següent: 

– En l’àmbit aranzelari han consolidat (compromès) per primera
vegada un percentatge significatiu dels seus aranzels que han passat, per a
les mercaderies, del 15% al 58%. En relació amb els productes agrícoles, la
consolidació ha estat del 100%. En l’àmbit dels serveis, el seu compromís
s’ha limitat al 16,2% del total de serveis per comprometre.

– Tota la normativa actual que regula l’OMC és obligatòria per a tots
els seus membres, amb l’excepció dels acords plurilaterals. Com que ja
coneixem l’abast d’aquesta regulació, estem en condicions d’afirmar que es
tracta d’un canvi que podem qualificar d’històric, perquè implica la incorpo-
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ració real i efectiva d’aquests països a les normes que regulen el comerç
internacional.

– Per al compliment de la nova normativa, aquests països disposen de
terminis més llargs, especialment els països menys avançats. També s’exigei-
xen menors compromisos per a alguns dels nous acords, com és el d’agricul-
tura o el de subvencions.

– Totes les prerrogatives de tracte preferencial aranzelari (SGP) i nor-
mes especials per als acords de comerç entre països en desenvolupament es
mantenen. Això també passa amb les disposicions que exhorten els països
membres a incrementar les oportunitats de comerç en aquells productes d’in-
terès per als països en desenvolupament, disposició que també ha estat intro-
duïda al GATS.

– Els nous acords incorporen el compromís de brindar assistència
tècnica als països en desenvolupament, ja sigui directament, per part dels
països desenvolupats, o per l’OMC.

Aquesta voluntat liberalitzadora ha continuat des de la creació de
l’OMC. Així, molts països en desenvolupament han participat en totes les
negociacions que han tingut lloc després de la Ronda d’Uruguai. Recordem,
en aquest sentit, l’acord per eliminar els aranzels dels productes de la tecno-
logia de la informació que va ser subscrit per 29 països (93% del comerç
mundial), entre els quals la Unió Europea comptava com a país, i 15 són paï-
sos en desenvolupament. Així mateix, i en l’àrea dels serveis, destaquem la
significativa participació en l’acord sobre serveis financers (45 dels 70 parti-
cipants són economies en desenvolupament o en transició) i en el de teleco-
municacions (subscrit per 56 països en desenvolupament d’un total de 83
països signants). En un altre àmbit, el de moviment de persones, que té molt
interès per als països en desenvolupament, els esculls a l’ampliació de com-
promisos els plantegen els països desenvolupats que, ara com ara, limiten el
seu moviment al personal directiu o molt qualificat. 

No obstant això, les reclamacions dels països en desenvolupament
relatives a l’aplicació de les normes de l’OMC no s’han acabat. En aquest
sentit, hem de distingir entre dos tipus de problemàtiques. La que afecta els
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països en desenvolupament, que podríem catalogar com de renda mitjana, i
la dels països menys avançats (PMA). 

Les demandes dels primers, exposades majoritàriament al llarg de
l’exposició, fan referència, a manera de síntesi, als temes següents. En rela-
ció amb l’accés als mercats, denuncien la persistència de les dificultats en
l’exportació dels productes agrícoles als països desenvolupats, així com la
insatisfacció per la supressió de l’acord de tèxtils. En relació amb els acords
en els quals estava prevista una consideració especial dels seus interessos o
un tracte més considerat segons la seva situació (Obstacles Tècnics, Mesures
Sanitàries i Fitosanitàries i Antidumping), assenyalen una aplicació incorrec-
ta que desatén les seves necessitats. 

Així mateix, reclamen més assistència tècnica per abordar els proble-
mes tècnics i legals que requereixen molts acords de l’OMC. Els que presen-
ten més problemes són: Obstacles Tècnics, Valoració de Duana, Mesures
Sanitàries, el comerç de serveis i els Drets de Propietat Intel·lectual. Final-
ment sol·liciten un allargament dels terminis estipulats per implementar els
acords sobre Inversions i Drets de Propietat Intel·lectual.

Els PMA(8) han rebut un tracte més especial pel que fa a les obli-
gacions que han d’assumir en l’OMC. Així i tot, hi ha consciència de les
dificultats que encara tenen aquests països per integrar-se en l’economia
mundial i de la necessitat d’ajuda per resoldre els greus problemes de desen-
volupament econòmic. Per aquest motiu, a més de tenir terminis superiors i
d’estar exempts d’algunes de les obligacions, s’han aprovat diverses iniciati-
ves per intentar afavorir les seves exportacions. En la I Conferència Ministe-
rial de l’OMC, l’any 1996, es va aprovar El Pla d’Acció de l’OMC en favor
dels PMA, l’objectiu del qual és millorar les oportunitats de comerç d’a-
quests països i la seva integració en el sistema mundial de comerç. Un dels
resultats d’aquest Pla va ser la Reunió d’Alt Nivell d’octubre de 1997, que
va reunir l’OMC, l’FMI, el Banc Mundial, el PNUD (Programa de les
Nacions Unides per al Desenvolupament), l’ITC (Centre de Comerç Interna-
cional) i la UNCTAD. En aquesta reunió es van elaborar les directrius per a

(8) D’acord amb la classificació de les Nacions Unides, 48 països són considerats PMA. D’aquests 48, 29 són mem-
bres de l’OMC.
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un Pla Integrat d’Assistència Tècnica als PMA en els temes de comerç, amb
la finalitat de millorar la seva capacitat d’exportació(9) i en el qual participen
totes les organitzacions esmentades. Posteriorment, i com a mesura inclosa
en el Pla d’Acció, l’any 1999 es va adoptar una Decisió (WT/L/304) per la
qual s’autoritza que els països de l’OMC concedeixin preferències aranzelà-
ries als productes dels PMA sense exigir-los reciprocitat, i com a excepció a
la clàusula de NMA. En aquest sentit, es tracta d’un Sistema Generalitzat de
Preferències exclusiu per a aquests països. 

Una vegada descrites les mesures que s’han adoptat en el GATT/
OMC per adaptar les regles del comerç internacional a les necessitats dels
països en desenvolupament i dels PMA, és el moment d’analitzar quina ha
estat l’evolució de la participació d’aquests països en el comerç mundial. 

Les dades de la taula 11.1 ens indiquen que des del 1948 el pes rela-
tiu en el comerç internacional dels països en desenvolupament ha disminuït i
que només comencen a recuperar-lo a partir de la dècada dels vuitanta.
Aquest procés s’explica per dues raons. La primera, perquè el creixement del
comerç internacional durant aquests anys ha correspost en major mesura als
productes manufacturats que al dels productes bàsics i els productes agríco-
les.(10) En canvi, el 96% de les exportacions dels països en desenvolupament
l’any 1948 va ser de productes agrícoles i bàsics, com ens mostra el gràfic
11.1. No obstant això, a mesura que els països en desenvolupament incre-
menten les exportacions de productes manufacturats, augmenten la seva par-
ticipació relativa en el comerç de mercaderies, com ha passat des de mitjan
anys setanta.

Per tant, aquesta situació s’ha anat modificant, com mostra el gràfic
11.1. L’any 1963 els productes manufacturats només representaven el 7% de
les exportacions totals i, el 1997 arribaven al 65%.

(9) El pla integrat s’estructura sobre la base de les necessitats plantejades per cada PMA i del compromís que aquests
països assumeixin per resoldre-les. 
(10) Com s’indica a la taula 1.1 del capítol 1, el comerç de manufactures durant el període 1948-98 va créixer a una
taxa anual acumulativa del 7,8%, mentre que el comerç total ho va fer a un 6%.
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Però, l’examen d’aquest procés ens indica que ha estat molt desigual
i que no tots els països en desenvolupament han evolucionat en la mateixa
direcció, com es mostra en la taula 11.2. Per regions, el creixement superior
de les exportacions ha tingut lloc a la Xina i als països del Sud-est Asiàtic;
l’any 1997 les exportacions superaven el 50% de les del conjunt dels països

Taula 11.1

PERCENTATGE DE PARTICIPACIÓ DELS PAÏSOS
EN LES EXPORTACIONS DE MERCADERIES MUNDIALS

1948 1958 1963 1973 1985 1995 1997

Països desenvolupats 61,5 64,8 65,5 69,8 65,7 70,3 68,5

Països en desenvolupament 32,5 25,8 23,5 21,3 26,2 26,5 28,1

Economies en transició 
(antigues economies
planificades) 6 9,4 11,0 8,9 8,1 3,2 3,4

Font: OMC (1999b).

Font: OMC (1999b).

Gràfic 11.1
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en desenvolupament davant d’un 14% del total l’any 1948. A excepció del
grup catalogat com a «altres», la participació relativa de la resta de regions
ha disminuït. 

Aquest comportament també s’explica pel fort dinamisme de les
exportacions de manufactures dels països asiàtics, que van passar de repre-
sentar un 25% de les exportacions l’any 1963 a un 88% el 1995. En les altres
regions les exportacions de productes manufacturats també han anat aug-
mentat, però en menor proporció, com es detalla al gràfic 11.2.

Per tant, a mesura que els països en desenvolupament han modificat
el seu patró de comerç en favor de l’exportació de manufactures, la seva par-
ticipació en el comerç internacional s’ha incrementat i de forma molt desta-
cada a la Xina i al Sud-est Asiàtic.

La segona raó de l’evolució d’aquest procés està en el grau de libera-
lització que han aplicat els diferents països en desenvolupament, que ja hem
comentat en aquest capítol. Els països del Sud-est Asiàtic van mantenir un
grau de liberalització del comerç superior, perquè el seu model de desenvo-
lupament estava basat en gran mesura en el foment del seu sector exporta-
dor. En canvi, en les altres regions va prevaler un enfocament molt protec-
cionista. A mesura que s’ha anat modificant aquest enfocament durant els
anys vuitanta, la taxa de creixement de les exportacions ha augmentat consi-
derablement. Així, entre 1989 i 1997, el valor de les exportacions dels països
en desenvolupament va créixer a una taxa anual del 9,7% davant del 7,2% de

Taula 11.2

PERCENTATGE DE PARTICIPACIÓ EN LES EXPORTACIONS
DELS PAÏSOS EN DESENVOLUPAMENT PER REGIONS

1948 1958 1963 1973 1985 1995 1997

Amèrica Llatina i Carib 38,7 34,7 29,5 21,9 21,4 17,3 18,7

Àfrica 23,1 23,5 24,4 22,3 15,9 8,1 8,3

Àsia, exclosos Xina
i Sud-est Asiàtic 16,1 10,7 11,1 8,8 5,6 6,2 6,6

Xina i Sud-est Asiàtic 14,3 18,4 17,6 21,7 33,3 54,5 52,5

Altres(*) 7,8 12,7 17,3 25,3 23,8 14,0 13,9

(*) Turquia, Extrem Orient i Romania.
Font: OMC (1999b).



286 ■ EL GATT I L’OMC I ELS PAÏSOS EN DESENVOLUPAMENT

les exportacions mundials. El grau d’obertura (exportacions totals/PIB) de
les economies en desenvolupament també va passar del 23% al 35% des de
mitjan de 1985 fins al 1997. Per tant, la liberalització progressiva del comerç
ha influït positivament en l’increment de la participació dels països en des-
envolupament en el comerç mundial. 

La contribució d’aquest major creixement del comerç en els països
en desenvolupament ha estat analitzada recentment(11) i s’ha arribat a la con-
clusió que, si bé el comerç és un dels múltiples factors que contribueix al
creixement i al desenvolupament econòmic dels països, es constata que els
països que han adoptat polítiques de comerç més obertes creixen més de
pressa perquè faciliten la transmissió dels efectes dinàmics del comerç (in-
novació, transmissió de tecnologia) als quals fèiem referència en el capítol I.
No obstant això, destaquem que es tracta d’un factor més dins del complex i

(11) Un nou treball que mesura el creixement econòmic dels països en desenvolupament a la dècada dels noranta és el
de Nordström, H. i Winters (1999).

Font: OMC (1999c).
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dificultós procés de creixement econòmic en les economies en desenvolupa-
ment. 

Com a resum del que hem exposat en aquest capítol, volem assenya-
lar que els països en desenvolupament han anat acceptant progressivament la
llibertat de les transaccions comercials com un mitjà que pot afavorir la seva
capacitat de creixement a mitjà i llarg termini. En aquest sentit, doncs, s’han
anat adherint a la filosofia i als principis que han inspirat la regulació de les
relacions comercials internacionals de la postguerra. No obstant això, men-
tre no estaven o no estiguin convençuts d’aquests avantatges, les normes
GATT/OMC els van permetre i els permeten eximir-se’n; a més, s’han dis-
senyat instruments destinats expressament per afavorir les exportacions com
a mitjà de cooperació per al desenvolupament econòmic.

La seva participació més activa en el GATT/OMC des de la Ronda
d’Uruguai ha permès iniciar un procés encaminat a liberalitzar les exporta-
cions més protegides, com les agrícoles o les tèxtils, i a eliminar altres for-
mes de protecció, com les RVE, que perjudicaven la majoria d’ells. També
s’ha reforçat la capacitat de recórrer a l’OMC quan els països en general, i
els desenvolupats en particular, lesionin els seus drets en el comerç interna-
cional. La contrapartida ha estat l’acceptació de totes les normes que avui
dia regulen el comerç internacional i els nous acords, com el TRIMS i l’ADPIC,
juntament amb la liberalització del comerç de serveis. 

L’efecte que tots aquests nous compromisos faran sobre el comerç
internacional dels països en desenvolupament i, també, sobre la seva capaci-
tat de creixement econòmic encara s’ha de comprovar. Recordem que els ter-
minis per aplicar molts d’aquests acords s’acabaven l’any 2000 i que encara
és aviat per saber si tindran els efectes beneficiosos que se n’esperen.

No obstant això, els problemes que persisteixen i que preocupen els
països en desenvolupament en relació amb el comerç internacional i les
seves normes encara són molts, com hem exposat, i alguns d’ells s’exposa-
ran amb més detall en els capítols següents.
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XII. L’agenda del futur de l’OMC

En aquest capítol analitzarem els nous temes vinculats amb el co-
merç internacional que avui dia són objecte d’estudi i de debat al si de
l’OMC. En la reunió de Marràqueix de l’abril de 1994, amb la qual va con-
cloure formalment la Ronda d’Uruguai i, a petició expressa dels països que
van participar en les negociacions, es van detallar en les seves Considera-
cions Finals totes aquelles matèries o aspectes del comerç internacional que
no havien estat abordats o resolts a la Ronda d’Uruguai. Els principals
temes, inclosos en les Consideracions, que han conformat l’agenda de treball
de l’OMC són: el comerç i el medi ambient, el comerç i les inversions, el
comerç i la política de la competència i el comerç i les normes laborals. 

L’estudi de qualsevol tema relacionat amb el comerç internacional
exigeix la creació d’un Comitè o Grup de Treball amb el mandat d’exami-
nar-lo i de canalitzar les diferents propostes i opinions dels països membres.
No es tracta, doncs, d’un grup de negociació, sinó que la seva missió és l’a-
nàlisi, l’estudi i també la presentació de les diferents posicions que sobre el
tema objecte d’estudi mantenen els països membres. Sobre la base dels
resultats d’aquests treballs, els països membres poden iniciar les negocia-
cions, generalment en el marc d’una ronda de negociacions multilaterals. 

És aquest procediment el que s’ha seguit a l’OMC per treballar en
tres dels quatre temes seleccionats. El primer tema abordat va ser el comerç i
el medi ambient; va ser precisament la controvèrsia que en les relacions
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comercials internacionals provocava aquesta qüestió la que va motivar que
en la mateixa Reunió de Marràqueix s’acordés la creació d’un Comitè de
Comerç i Medi Ambient, el qual va iniciar els seus treballs des de la consti-
tució formal de l’OMC. Posteriorment, en la I Conferència Ministerial de
l’OMC, que va tenir lloc a Singapur el desembre de 1996, es va aprovar la
formació de dos grups de treball, un sobre inversions i comerç i un altre
sobre competència. Al contrari, sobre el tema del comerç i les normes labo-
rals, la Declaració de la I Conferència va ser molt explícita: les normes la-
borals són competència de l’Organització Internacional del Treball (OIT) i,
per tant, a l’OMC no li correspon la seva regulació específica, a pesar de la
seva incidència sobre els fluxos comercials.

Són, doncs, aquests quatre temes els que abordarem en aquest apar-
tat, tres d’ells amb un pla de treball estructurat en l’OMC i l’últim fora de
les seves discussions formals, però que pel fet de tractar-se d’un debat que
desperta gran interès i per al qual encara es reclama l’OMC com el fòrum
encarregat de la seva regulació, hem cregut oportú incloure’l. 

L’estudi de cada un d’aquests temes té una estructura clara. Primer,
analitzar les causes que expliquen per què aquesta matèria està sent objecte
de discussió en el si de l’OMC. Segon, quins vincles hi ha actualment entre
cada un d’aquests temes i la regulació de l’OMC. Finalment, quin és l’estat
actual de la negociació i quines són les propostes en el marc d’unes futures
negociacions multilaterals. 

El comerç i el medi ambient

Una de les qüestions que avui dia preocupen més la comunitat inter-
nacional és la protecció del medi ambient. La conscienciació del deteriora-
ment progressiu de la naturalesa, originat per la sobrexplotació dels recursos
i per la degradació que produeixen les emissions de determinats gasos a l’at-
mosfera, ha impulsat els països a fer acords internacionals dirigits a eliminar
les causes i a imposar compromisos de protecció mediambiental. Així ma-
teix, i en l’àmbit nacional, molt països progressivament han elaborat i intro-
duït normes destinades a millorar i, sobretot, a preservar el medi ambient.
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La relació entre el medi ambient i el comerç internacional ha estat
plantejada des de diversos angles:

1) Com a mesura proteccionista. Es tracta de determinar si les mesu-
res de control mediambiental poden tenir efectes proteccionistes sobre el
comerç internacional. Les primeres anàlisis d’aquest efecte potencial van ser
dutes a terme per la Secretaria del GATT, com a resposta a una sol·licitud de
les Nacions Unides, per contribuir al debat de la primera conferència inter-
nacional convocada a Estocolm l’any 1972, on es va afrontar el problema de
la preservació del medi ambient. La Secretaria va elaborar un estudi sobre
«Control de la contaminació industrial i comerç internacional» en el qual es
plantejaven els problemes i els obstacles al comerç que aquesta possible nor-
mativa podia ocasionar. 

En aquesta anàlisi es va concloure que, tenint en compte que els pro-
blemes de degradació del medi ambient tenien lloc durant el procés de pro-
ducció i de consum però no en el del comerç, tret de la fase de transport, el
comerç no havia de ser utilitzat com a instrument per fer complir les regles
mediambientals; molt al contrari, el que es temia era que aquestes regles
poguessin ser utilitzades en el comerç com una forma addicional de discri-
minació.

2) Com a promotor de la degradació mediambiental del planeta. Els
grans defensors del medi ambient argumenten que la competència que com-
porta el comerç internacional, tenint en compte les diferents sensibilitats i
legislacions protectores del medi ambient que hi ha en els diversos països,
provoca un biaix negatiu cap a aquesta protecció. Els governs, davant del
temor que les seves indústries no puguin competir amb els productes d’altres
països que no tenen o no imposen a les seves empreses els costos per reduir
la contaminació que produeixen, opten per establir normes menys estrictes
en nom de preservar la competència. Aquest argument també es fa extensible
a la denominada deslocalització per motius mediambientals; les indústries es
desplacen a aquells països on la normativa mediambiental és menys estricta
i, en conseqüència, poden operar amb costos més baixos; aquesta deslocalit-
zació redueix l’activitat productiva i augmenta l’atur en els països amb nor-
matives més estrictes; davant d’aquest perill, els governs es veuran induïts a
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reduir o a suavitzar les seves normes mediambientals per evitar aquests ris-
cos. En tots dos casos, doncs, se sosté que el comerç internacional és la cau-
sa que els governs no imposin o suavitzin les normes destinades a la protec-
ció del medi ambient.

3) Un tercer argument sosté que una de les causes que més contri-
bueix a la degradació mediambiental és la pobresa i que reduint-la es contri-
bueix a la millora del medi ambient. Una de les maneres més efectives de
combatre la pobresa és mitjançant l’estímul del creixement econòmic del
país, i el comerç internacional és un factor que contribueix favorablement a
aquest objectiu. Des d’aquest punt de vista, l’expansió del comerç interna-
cional pot donar suport clarament a la preservació del medi ambient. A
mesura que augmenta la renda dels països i que es redueixen els índexs de
pobresa, els països tenen més capacitat per afrontar els costos mediambien-
tals i hi ha una exigència més gran per part de la societat en la resolució d’a-
quests problemes.

Bàsicament, el primer i el tercer enfocaments són defensats pels paï-
sos en desenvolupament. Aquests països consideren que la normativa
mediambiental els pot ocasionar o bé un augment del proteccionisme en els
països desenvolupats emparat per aquesta reglamentació, o bé dificultar l’ac-
cés a aquests mercats per falta de compliment de la normativa. Si han d’as-
sumir els costos que impliquen les mesures més estrictes contra la contami-
nació, eliminació de residus, etc., els seus avantatges comparatius poden
resultar seriosament danyats i les seves possibilitats de creixement econòmic
a través del comerç molt limitades. Al contrari, el segon enfocament és
defensat pels països desenvolupats, que temen la competència qualificada de
deslleial de les empreses situades en països sense normativa mediambiental,
així com que l’avenç en les mesures de protecció s’alenteixi o se suavitzi per
salvaguardar la competència de la seva producció.

Per tant, ens trobem davant de dues postures molt allunyades i, en
certa mesura, contradictòries. Precisament, i com comprovarem en aquest
capítol, l’enfocament d’aquest tema per part de l’OMC va encaminat a resol-
dre aquest enfrontament amb una solució equilibrada que respongui a les
demandes legítimes de cada una de les parts.
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No obstant això, encara que la relació entre el comerç i el medi
ambient es plantegi sota premisses contraposades, no significa que no hi
hagi un cert consens sobre com abordar alguns dels problemes més greus als
quals s’enfronta la comunitat internacional per preservar la salut i la vida del
planeta. Per això, i des de fa anys, hi ha molts acords multilaterals sobre
medi ambient identificats amb les sigles AMMA, alguns dels quals contenen
disposicions sobre el comerç internacional de la matèria regulada. 

Per exemple, l’any 1973 es va firmar la Convenció sobre el Comerç
d’Espècies Amenaçades o en Perill d’Extinció (CETIS, en les sigles angle-
ses), que regula la prohibició de les exportacions i de les importacions de
certes espècies, com foques, marfil, etc.; en aquest sentit, les normes del
comerç internacional es consideren un instrument destinat a afavorir l’apli-
cació de polítiques destinades a protegir la fauna del planeta.(1) També podem
destacar el Protocol de Montreal sobre substàncies que amenacen la capa
d’ozó i que regula les emissions i el comerç dels clorofluorocarbonats, i la
Convenció de Basilea sobre el comerç de mercaderies i de residus perillosos.
El problema que es planteja amb aquestes disposicions és el següent: ¿què
passa amb els conflictes que es poden presentar en el comerç internacional
amb els països que no són signataris d’aquests acords? Aquesta qüestió és
objecte de debat en l’OMC i la comentarem més endavant.

Una vegada hem identificat quin és el debat sobre el comerç i el medi
ambient, procedim a descriure com es va regular aquesta matèria en el GATT.

En l’àmbit de la normativa originària de l’Acord GATT no hi havia
una menció explícita al comerç ni als seus efectes sobre el medi ambient. No
obstant això, a l’article XX s’establia que els països podien limitar el comerç
per preservar la salut i la seguretat de les persones, animals i plantes. També
s’estipulava que es podien introduir mesures restrictives al comerç l’objectiu
de les quals fos conservar els recursos naturals del seu possible esgotament o
espoliació. És a dir, hi havia unes disposicions que emparaven moltes de les
mesures que poden integrar-se dins de les polítiques mediambientals. Però
en tots dos casos, el GATT obligava que aquestes disposicions s’apliquessin

(1) Com a exemple podem citar la prohibició d’importar foques, marfil, etc. Si aquesta norma l’apliquen molts països
s’afavoreix la preservació d’aquestes espècies en tancar el mercat per a la seva explotació econòmica. 



293■LA REGULACIÓ DEL COMERÇ INTERNACIONAL: DEL GATT A L’OMC

sense discriminació als països exportadors, i també que fossin coherents amb
el Tracte Nacional, és a dir, que les mateixes limitacions i/o obligacions fos-
sin imposades als productors i consumidors nacionals.

Ara bé, aquest marc ha resultat insuficient per abordar la creixent
problemàtica sobre la protecció del medi ambient i els seus efectes sobre el
comerç, especialment la relacionada amb els problemes mediambientals
transfronterers.(2) L’únic avenç en la normativa del GATT va tenir lloc a la
Ronda de Tòquio, quan es va negociar el Codi sobre Obstacles Tècnics al
Comerç; en la seva regulació sobre les mesures reglamentàries que els països
poden establir per aconseguir els objectius legítims permesos, i que coinci-
deixen amb els mencionats a l’article XX, es va afegir la preservació del
medi ambient. Per tant, aquest Codi legitima més clarament la reglamentació
amb aquesta finalitat. A més, recordem que les reglamentacions destinades a
defensar els interessos legítims han d’estar fonamentades en estàndards
internacionals, sempre que n’hi hagi i que el seu abast sigui suficient per
aconseguir els objectius determinats.

Però, a pesar de les normes disponibles en el GATT, els conflictes en
el comerç internacional per causa de temes mediambientals van ser crei-
xents. Un indicador d’aquesta conflictivitat va ser el nombre de casos pre-
sentats a la solució de diferències del GATT. Des de 1981 es van presentar
11 casos i, excepte en tres d’ells, es va considerar que les mesures de restric-
ció al comerç imposades per justificacions mediambientals contravenien les
normes del GATT. Per tant, de forma progressiva, el GATT es va anar identi-
ficant com un acord contra el medi ambient o, d’una manera més simplista,
que el comerç internacional no afavoria o, fins i tot, impedia la protecció del
medi ambient.

L’enfrontament més important entre el GATT i els defensors del medi
ambient va tenir lloc amb motiu del resultat del dictamen sobre la reclama-
ció que Mèxic va presentar a Estats Units el 1991, reclamació fonamentada
en la prohibició que aquest país va imposar a les seves exportacions de to-
nyina. Mèxic utilitzava unes xarxes per a la pesca de la tonyina que no prote-

(2) Per exemple, la pluja àcida causada per emissions de gasos als Estats Units, que deteriora la salut dels boscos
canadencs.
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gien suficientment els dofins, que eren capturats o morien en l’operació.
Estats Units va prohibir la importació de tonyina argumentant que Mèxic
incomplia la llei nord-americana de preservació dels dofins. El panel va
resoldre a favor de Mèxic al·legant dues raons. La primera que, d’acord amb
les regles del GATT, la tonyina mexicana com a producte no podia ser discri-
minada de la tonyina nord-americana. La forma en què havia estat capturada
i processada no es contemplava en l’Acord i, per tant, no podia ser utilitzada
com a argument per limitar el comerç (aquest dictamen deixa clar que el
GATT tracta amb productes, no amb processos productius). La segona es va
fonamentar en el fet que unilateralment no es podia aplicar la legislació
nacional, en aquest cas la nord-americana, sobre protecció dels recursos al
territori d’un altre país membre a pesar de l’article XX. En concret, una
mesura destinada a preservar els recursos que estan en perill d’extinció
només pot afectar el territori propi i no es pot estendre a altres jurisdiccions.
Per això, el panel recomanava que se subscrivissin acords plurilaterals o
multilaterals per a la preservació dels recursos. La resolució del panel no es
va aplicar mai, ja que Mèxic va arribar a una solució diplomàtica que va
donar lloc a un acord plurilateral per a la preservació dels dofins.

Aquest cas va ser molt controvertit i polèmic i els defensors del medi
ambient van considerar que el GATT actuava en contra de la preservació de
les espècies i del medi ambient; des d’aleshores s’ha creat un corrent d’opi-
nió molt crític entre els denominats «verds» i el GATT/OMC. Aquesta acti-
tud es va veure reforçada amb un altre conflicte entre Estats Units i cinc paï-
sos asiàtics (Índia, Malàisia, Pakistan, Tailàndia i Filipines), l’anomenat «cas
de les tortugues». Estats Units va prohibir la importació de gambetes perquè
les xarxes utilitzades per capturar-les atrapava les tortugues i amenaçaven
extingir-les. En aquest cas també, el dictamen va donar la raó als deman-
dants, no perquè no es poguessin prendre mesures per a la conservació dels
recursos naturals esgotables (article XX), sinó perquè Estats Units va tractar
de forma discriminatòria els països, exigint, només a alguns d’ells, com a
requisit previ per permetre les importacions, que els seus sistemes de pesca
fossin certificats d’acord amb la legislació nord-americana.(3)

(3) Els verds van al·legar que prevalia un enfocament tècnic i legalista sobre un que realment defensés la preservació
de les espècies.
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No obstant això, aquesta dicotomia negativa entre el comerç i la
defensa del medi ambient ha estat contrarestada en molts fòrums internacio-
nals. L’any 1987, a la Comissió Mundial de Medi ambient i Desenvolupa-
ment es va elaborar l’Informe Bruntland, que identificava la pobresa com
una de les principals causes de la degradació del medi ambient. Per comba-
tre-la es requeria un major creixement econòmic, al qual contribuiria positi-
vament l’expansió del comerç internacional. Posteriorment, la Cimera de
Rio de 1992, en el seu programa d’acció, conegut com l’Agenda 21, va esta-
blir la importància d’aconseguir el desenvolupament sostenible a través,
entre d’altres mitjans, del comerç internacional. Aquestes resolucions dona-
ven suport a les tesis dels països en desenvolupament de prioritzar la pobresa
davant de la protecció del medi ambient.

Aquest debat també va tenir lloc al GATT i va estar present en les
negociacions de la Ronda d’Uruguai. Alguns dels acords negociats i fins i
tot dels objectius que persegueix la nova OMC recullen aquesta nova sensi-
bilitat i problemàtica. Per valorar com i en quina mesura la tracta la normati-
va actual de l’OMC, repassarem les modificacions introduïdes i els passos
que s’han fet per resoldre els problemes pendents.

Al preàmbul de l’Acord pel qual es crea l’OMC s’estableixen els
objectius de la nova organització, entre els quals s’inclou el d’aconseguir
«...la utilització òptima dels recursos mundials de conformitat amb l’objec-
tiu d’un desenvolupament sostenible i procurant protegir i preservar el medi
ambient i incrementar els mitjans per fer-ho de manera compatible amb les
respectives necessitats i interessos segons els diferents nivells de desenvolu-
pament econòmic». Aquesta declaració deixa clar el compromís de l’OMC
en la protecció del medi ambient, però té en compte els diferents nivells de
desenvolupament econòmic dels països membres.

A més de mantenir l’article XX del GATT en els mateixos termes,
els nous acords de la Ronda d’Uruguai introdueixen algunes disposicions
referides a les mesures mediambientals. En concret:

1) L’Acord sobre Obstacles Tècnics al Comerç, adoptat a Tòquio, es-
tableix com a objectiu legítim de regulació la preservació del medi ambient.
La Ronda d’Uruguai no va variar el seu redactat, però sí que va perfeccionar
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les garanties per a un millor compliment en l’aplicació de les reglamenta-
cions que afecten el comerç internacional.

2) En el nou Acord sobre Mesures Sanitàries i Fitosanitàries es regu-
len les disposicions que els països poden establir per prevenir la transmissió
de malalties i d’epidèmies en plantes i animals, la utilització d’additius i els
continguts de toxines o d’organismes microbiològics que puguin causar per-
judicis als consumidors en aliments, begudes i pinsos. Aquest acord pretén
aclarir i garantir que la legislació destinada a assegurar la salubritat dels ali-
ments, dels animals i de les plantes s’apliqui correctament i no s’utilitzi com
a obstacle al comerç d’aquests béns.

3) En l’Acord sobre el Comerç Agrícola, les subvencions governa-
mentals als programes de millores mediambientals estan permeses dins de
certs límits. L’agricultura, per tant, podrà rebre ajudes públiques encamina-
des a aquesta finalitat. L’Acord sobre Subvencions i Drets Compensatoris
també considera com a subvencions permeses les destinades als programes
mediambientals.

4) En el GATS es recullen les mateixes excepcions que a l’article XX
del GATT: els països podran limitar o introduir una excepció a la liberalitza-
ció del comerç de serveis per protegir la salut de les persones, plantes i ani-
mals.

5) En l’ADPIC, els països podran excloure del dret de patent els pro-
ductes o els processos que puguin atemptar contra la protecció de les perso-
nes, dels animals i de  les plantes o la seva salut i, també, aquells que puguin
ocasionar perjudicis al medi ambient. També s’exclouen del dret de patent
els processos biològics per a la producció de plantes i animals. 

Per tant, tots els nous acords tenen en consideració i permeten la
regulació dels països membres per protegir el medi ambient o qüestions molt
relacionades o vinculades. No obstant això, aquesta regulació no resolia
totes les discrepàncies existents sobre la matèria ni els problemes derivats en
l’aplicació dels Acords Multilaterals sobre Medi Ambient (AMMA). Per
continuar aprofundint i tractar de resoldre els temes pendents, els països
membres van acordar, a Marràqueix, la creació d’un Comitè de Comerç i
Medi Ambient amb un mandat molt específic:
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a) Identificar la relació entre les mesures comercials i les mesures
mediambientals destinades a promoure el desenvolupament sostenible. 

b) Fer recomanacions o proposar modificacions en l’actual sistema
de comerç, compatibles amb un sistema comercial obert, equitatiu i no dis-
criminatori.

A més, el treball que havia de fer i ha de fer aquest Comitè estarà
subjecte a determinats principis:

1) L’OMC no és una agència de protecció del medi ambient; per
tant, el treball del Comitè s’ha de centrar exclusivament en el comerç i en
les mesures mediambientals relacionades, i no en el contingut d’aquestes
mesures.

2) Garantir que la normativa dels països relativa a la protecció del
medi ambient, contemplada en els acords, no sigui utilitzada de manera dis-
criminatòria.

3) Garantir que les exportacions dels països en desenvolupament tin-
guin accés als mercats dels països desenvolupats com a mitjà fonamental per
ajudar a aconseguir un desenvolupament sostenible. Aquest principi és con-
sistent amb la Declaració de Rio.

4) Promoure la coordinació entre els països pel que fa a les preocupa-
cions mediambientals.

Els treballs del Comitè s’han centrat en determinades àrees:

• Defensa d’un enfocament multilateral per establir regles de pro-
tecció del medi ambient i evitar l’ús d’accions unilaterals. Ja hem dit que
s’han firmat molts AMMA, i que alguns d’ells (uns 20) contenen disposi-
cions sobre comerç internacional. Aquest és l’enfocament que defensa
l’OMC: la millor manera de resoldre els problemes mediambientals és mit-
jançant la negociació d’acords multilaterals. No obstant això, no tots els paï-
sos de l’OMC són signataris de tots els acords, la qual cosa planteja un pro-
blema important. 

En relació amb els països signataris dels AMMA, les normes esta-
blertes prevalen, d’acord amb el dret internacional públic, sobre les normes
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del GATT, perquè són tractats internacionals especialitzats i elaborats amb
posterioritat. Però els no signataris podrien, en cas de veure’s sancionats o
perjudicats per l’aplicació d’alguna disposició d’aquests acords, utilitzar el
mecanisme de solució de diferències de l’OMC i, a través d’aquest procedi-
ment, el dictamen els podria ser favorable. Si bé aquesta situació encara no
s’ha plantejat a l’OMC, és un dels temes que més preocupa; es tem una
reducció de l’efectivitat en l’aplicació dels AMMA i afavorir els anomenats
«free-riders» o avantatgistes.

Els treballs fets fins ara pel Comitè, si bé encara no són concloents,
recomanen en aquelles situacions en què un país considera que se li està
danyant el medi ambient, les següents actuacions:

1) Si el país que es considera danyat en el seu medi ambient disposa
de regulació nacional que contempla el dany, podrà fer-la respectar, però
sense vulnerar els principis de no discriminació i de tracte nacional. 

2) Si la qüestió mediambiental en litigi està regulada en un AMMA,
els conflictes han de ser resolts en el marc d’aquest acord.

3) En la circumstància prevista al punt 2, però amb un país infractor
no signatari de l’AMMA, la forma de procedir no està resolta i encara és
objecte de debat. Es tracta de decidir què passa si el país no signatari és san-
cionat i recorre a l’OMC perquè se li apliquin les regles d’aquesta organitza-
ció. Per tenir garanties que prevaldran les normes internacionals del medi
ambient sobre les de l’OMC, és necessari introduir modificacions en la seva
normativa que contemplin aquestes situacions. Els països en desenvolupa-
ment s’hi oposen, perquè consideren que se’ls obligaria a acceptar els estàn-
dards imposats per determinats països. 

4) Si la disputa que es planteja no està regulada per cap AMMA, pre-
valdrà el sistema OMC. Però, en aquest sentit, les resolucions dels panels
anteriors (Tonyina/Mèxic) no són encoratjadores per als defensors del medi
ambient, que discrepen de la jurisprudència d’aquest dictamen; recordem-
ho: les restriccions al comerç no poden imposar-se a un producte per la
manera com ha estat obtingut o produït, i cap país no pot imposar o obligar a
complir els seus estàndards a un altre país membre.
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• Etiquetatge ecològic. El sistema d’informació mediambiental a tra-
vés de l’etiquetatge es considera un important instrument de la política del
medi ambient, ja que permet garantir el compliment dels estàndards i, al seu
torn, conscienciar i estimular els consumidors a dirigir la seva demanda cap
a aquest tipus de béns. De fet, molts autors el consideren com el millor siste-
ma per resoldre els conflictes en el compliment de les normes mediambien-
tals. En el cas de la tonyina, si l’etiquetatge indica la forma utilitzada per a la
seva captura, serà el consumidor qui decidirà quin tipus de tonyina vol com-
prar i tindrà l’opció de penalitzar la captura de la tonyina que no garanteixi
la supervivència dels dofins.

Els problemes que es plantegen en relació amb l’etiquetatge ecològic
són diversos:

– Si les normes d’etiquetatge són molt estrictes, aquest requisit impo-
sarà majors dificultats a les exportacions dels països en desenvolupament.

– El contingut de la informació: si la informació només ha de fer
referència als productes que conté o bé ha de fer referència al que s’anomena
«el cicle vital», és a dir, als processos utilitzats per a l’obtenció del producte
i els seus efectes sobre el medi ambient. Es considera que aquest últim siste-
ma pot donar lloc a la imposició de sistemes de producció i, per tant, seria
com la imposició d’una barrera proteccionista.

– La creixent exigència d’alguns països en les normes sobre empa-
quetat, que sol·liciten la utilització de materials reciclables o recuperables,
etc., està dificultant i incrementant els costos dels exportadors.

Els treballs en el Comitè van encaminats a aconseguir un acord sobre
aquests problemes entre els diversos països. Alguns d’ells, com les regla-
mentacions sobre els processos, es debaten en l’àmbit dels Obstacles Tècnics
al Comerç. 

• Taxes i impostos. Molts països utilitzen determinades taxes o
impostos per prevenir el consum o corresponsabilitzar els contaminants dels
costos mediambientals (aplicació del principi de qui contamina paga). Si
aquestes taxes s’apliquen als productes importats, les normes de l’OMC no
es vulneren si, al seu torn, són aplicades als productes nacionals. No obstant



300 ■ L’AGENDA DEL FUTUR DE L’OMC

això, ¿què passa quan la taxa només s’aplica a un dels components del pro-
ducte (per exemple l’energia consumida) i no al producte final?; les diferents
normatives poden crear costos diferenciats i les empreses consideren que
aquestes diferències generen problemes de competència deslleial; aquest
punt és, avui dia, objecte de debat.

• Transparència. Notificació de totes les normes mediambientals i
polítiques establertes en els països. Com que hi ha algunes normes que ja
obliguen a notificar determinades normatives mediambientals, el Comitè
està treballant en la creació d’una base de dades que integri tota la informa-
ció. El contingut i la facilitat d’accés afavorirà que els països coneguin la
normativa de cada país i puguin actuar en conseqüència.

• El comerç de productes prohibits. Els països en desenvolupament
volen que l’OMC estableixi algunes regles que permetin evitar el comerç de
productes tòxics o de risc que de vegades són exportats als seus països i, en
canvi, estan prohibits en els països d’origen. Se sol·licita que s’incorpori l’o-
bligació que aquests productes siguin exportats amb totes les indicacions que
permetin decidir si s’importen o no. Tenint en compte que hi ha alguns
acords internacionals que regulen aquesta matèria, com la Convenció de
Basilea citada anteriorment, l’OMC està estudiant la manera d’ajudar en
aquest tema.

• Mesures de suport al comerç dels països en desenvolupament
com a instrument indirecte perquè aquests països redueixin la seva pobresa i
puguin assumir majors compromisos mediambientals. Encara que els acords
aconseguits a la Ronda d’Uruguai per obrir els mercats ja van en aquesta
línia, és necessari avançar més en mesures especials per afavorir el comerç
d’aquests països.

A més d’aquests treballs encara inacabats, l’OMC assenyala que una
aplicació radical de les seves disposicions contribuiria a millorar el medi
ambient. En concret, alguns dels suggeriments són molt il·lustratius:

– Una reducció important de les subvencions actuals a l’agricultura
i a la pesca pot ser un instrument efectiu per reduir la sobreeexplotació
dels recursos pesquers, així com per reduir l’ús de fertilitzants i contami-
nants del sòl.
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– La disminució dels aranzels que s’apliquen als productes transfor-
mats afavoriria que els països productors no destruïssin els seus boscos en
massa per a l’exportació de fusta bruta, i encoratjarien la fabricació de pro-
ductes transformats alhora que aturarien la desforestació.

– Un comerç més lliure dels béns i dels serveis mediambientals en
facilitaria l’ús i reduiria els costos de les inversions destinades a promoure la
utilització de sistemes de producció nets i de sistemes i tecnologies mediam-
bientals.

La descripció detallada dels treballs del Comitè de Comerç i Medi
Ambient ens permet identificar els temes en els quals s’està treballant i els
problemes que més preocupen els diferents països membres de l’OMC. Tots
ells es debatran en el marc d’una futura ronda de negociacions multilaterals
perquè, a més de ser un tema de gran preocupació, són la bandera de les acu-
sacions i les reticències del paper que té l’OMC en el context internacional.

En aquest sentit, l’OMC ha fet i està fent esforços per millorar la
seva imatge i convèncer la societat que la liberalització del comerç interna-
cional afavoreix el creixement dels països i que no és la causant dels danys
mediambientals. Així doncs, està donant alguns passos perquè les ONG dis-
posin de la informació adequada. Fins i tot s’ha previst que quan es presenti
un conflicte a la solució de diferències sobre una qüestió mediambiental,
aquestes organitzacions remetin les seves opinions per escrit al panel, el qual
disposarà d’experts mediambientals.

Però el debat de fons, i que des d’un principi hem plantejat, no té una
resposta clara i definida. Els «verds» continuaran considerant que les mesu-
res mediambientals s’han d’anteposar al comerç internacional. Al contrari,
els països en desenvolupament continuaran reclamant que aquestes mesures
augmenten la protecció i disminueixen les possibilitats d’incrementar la seva
taxa de creixement econòmic a través del comerç. En aquesta mateixa línia
hi ha els defensors d’un comerç lliure. La solució a través d’acords multila-
terals sembla el camí més adequat per resoldre els problemes mediambien-
tals que afecten tots els països, ja que l’OMC no ha de ser l’instrument per
obligar que tots compleixin aquests acords ni tampoc per obligar que tots els
països harmonitzin la seva legislació mediambiental. 
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L’existència de països amb diferents estructures econòmiques, siste-
mes climàtics i dotació de recursos naturals és una de les bases que determi-
nen l’avantatge comparatiu i en la qual es fonamenta el comerç internacio-
nal. Per aquest motiu s’ha de trobar un equilibri que permeti preservar les
diferències i alhora garantir que alguns problemes mediambientals greus
puguin ser resolts amb el consens de tots els països participants.

El comerç i les inversions

Com ja hem mencionat al capítol VIII, en les reunions preparatòries
per fixar l’agenda de les negociacions de la Ronda d’Uruguai es va proposar
incloure el tractament de les inversions estrangeres directes. Aquesta iniciativa
va ser rebutjada i només es va acceptar negociar els efectes de les inversions
directes en el comerç; el resultat d’aquesta negociació es recull a l’acord
TRIMS. Aquest tema, però, va quedar obert a futures negociacions, com ho
cita literalment el text. Com ja hem dit al principi d’aquest capítol, en compli-
ment d’aquest compromís la I Conferència Ministerial de l’OMC va acordar la
creació d’un grup de treball sobre inversions i comerç. Abans d’abordar quin
ha estat el resultat dels treballs del grup i el grau de consens aconseguit, pro-
cedirem a analitzar algunes qüestions prèvies necessàries per poder compren-
dre els problemes que planteja una regulació internacional sobre inversions.

La inversió directa estrangera (utilitzarem a partir d’ara la terminolo-
gia d’inversions internacionals) constitueix un dels components de les rela-
cions econòmiques entre els països. Tècnicament aquesta té lloc quan un
inversor, normalment una societat mercantil, d’un país (origen) adquireix un
actiu a un altre país (receptor) amb la intenció d’administrar-lo.(4) Sense en-
trar en un estudi de les raons que motiven o que promouen aquestes inver-
sions, els tres aspectes que ens interessa destacar són els següents: la crei-
xent importància que aquestes inversions han adquirit en les relacions
internacionals, les diferents actituds dels països davant la presència d’inver-
sors estrangers i les controvèrsies existents i, finalment, el marc que ha regu-
lat les inversions internacionals entre els països.

(4) L’administració de l’actiu és l’element que diferencia una inversió directa d’una inversió de cartera o financera.
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La importància de les inversions directes estrangeres

En les dues últimes dècades, les inversions internacionals han experi-
mentat un gran creixement, com ens mostren les dades del gràfic 12.1.
Aquest fet reflecteix una major internacionalització de les empreses impul-
sada pel procés de desregulació i liberalització dels mercats i l’avenç tecno-
lògic al qual ens hem referit al capítol III. A més, els últims anys la inversió
internacional ha estat la magnitud més dinàmica de les relacions econòmi-
ques entre els països. Així, entre 1990 i 1997, el comerç internacional mesu-
rat en dòlars va créixer un 60%, mentre que el volum d’inversió directa
estrangera ho va fer en gairebé un 100%.

Encara que els fluxos d’inversió s’originen principalment entre els
països desenvolupats, durant aquesta dècada alguns països en desenvolupa-
ment, com els asiàtics i els llatinoamericans, com es mostra al gràfic 12.2,
han estat grans receptors d’aquestes inversions, i el 1997 van obtenir més del
50% de la inversió neta total de l’any, com indica el gràfic 12.2.

Una altra dada rellevant és el creixent vincle entre la inversió interna-
cional i el comerç. Tradicionalment, el procés d’inversió internacional s’ha-
via considerat una alternativa al comerç internacional promogut en certa
mesura per l’existència d’un fort proteccionisme comercial en els països
receptors de les inversions.(5) No obstant això, les dades de què disposem
avui dia ens indiquen el contrari: les inversions internacionals no són substi-
tutives del comerç sinó complementàries. Segons l’OMC, l’any 1995 el
comerç entre empreses multinacionals va representar un terç del comerç
mundial i les exportacions d’aquestes empreses a altres societats no catalo-
gades de multinacionals van arribar a representar una altra tercera part del
total exportat mundialment. És a dir, un 30% del comerç internacional va
tenir lloc entre els inversionistes internacionals més importants, les empreses
multinacionals, que, al seu torn, van generar un volum de comerç similar a
d’altres empreses.

Totes aquestes dades són, doncs, il·lustratives del fet que les inver-
sions internacionals estan tenint un paper cada vegada més important en les

(5) Les fortes inversions japoneses als Estats Units i a Europa durant la dècada dels vuitanta van ser fruit de les eleva-
des barreres que es van imposar a les exportacions de productes japonesos.
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(*) Inclosos Hong Kong (Xina) i Singapur.
(**) Inclòs Taiwan, economies en transició i algunes petites illes amb serveis bancaris offshore.
Font: UNCTAD (1999).
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FLUXOS NETS D’INVERSIÓ DIRECTA ESTRANGERA EN PAÏSOS
DESENVOLUPATS I EN DESENVOLUPAMENT. 1970-1997
En milers de milions de dòlars

Notes: Total inversió estrangera, escala dreta. Dades de 1999, preliminars.
Font: Banc Mundial (2000).
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relacions econòmiques dels països i que el nombre de països en desenvolu-
pament receptors d’aquestes inversions està augmentant, la qual cosa genera
un flux més gran de comerç internacional.

L’actitud dels països en relació amb les inversions
internacionals i les seves controvèrsies

Les inversions internacionals han protagonitzat grans controvèrsies
entre els defensors i els detractors. Els arguments utilitzats a favor es basen
en els efectes positius que generen en l’economia dels països receptors: incre-
menten la producció i l’ocupació, afavoreixen la innovació tecnològica mit-
jançant la transmissió i la transferència de tecnologia, milloren la formació i
els mètodes de gestió i, en molts casos, garanteixen una major competència
en l’economia que serveix d’estímul a la innovació i millora l’eficiència en
les empreses nacionals. Els arguments en contra es fonamenten en els poten-
cials efectes negatius, com són els problemes que poden originar a mitjà ter-
mini en la balança de pagaments del país receptor pel possible increment de
les importacions, el pagament de royalties i les transferències de dividends, o
bé, si s’aconseguís una posició monopolística, podrien afectar la base empre-
sarial i causar problemes d’atur i de reducció de la capacitat productiva. 

En els països d’origen també hi ha discrepàncies entre els que consi-
deren que reporten beneficis, perquè s’incrementen les exportacions i els
beneficis empresarials, i els que argumenten que destrueixen ocupació i
pressionen els salaris a la baixa.(6)

A més d’aquestes controvèrsies, les inversions internacionals plante-
gen altres problemes que sobrepassen la dimensió econòmica. Se’ls acusa
d’atemptar contra la sobirania dels països, perquè limiten la seva capacitat
per establir les polítiques socials i mediambientals, i també hi ha un rebuig a
la transferència de la propietat nacional a les empreses estrangeres. 

Es tracta, doncs, d’un tema delicat sobre el qual hi ha nombrosos i
diferents arguments que han estat i estan presents en aquest debat. Per això, i

(6) Una recopilació de tots els treballs que s’han fet per mesurar tots els efectes positius i negatius que hem esmentat
es detallen a OMC (1996).
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per intentar anticipar els efectes i/o evitar els no desitjats, els països tenen
lleis per regular el procés de manera que els permeti controlar-lo i decidir
quines inversions són acceptades i quines no. 

Aquest tractament legislatiu difereix, en termes generals, segons si es
tracta de països desenvolupats o de països en desenvolupament. Aquestes
diferències són rellevants i, lògicament, han d’estar presents en una negocia-
ció d’àmbit multilateral. A grans trets, l’enfocament que ha prevalgut en
cada un d’ells ha estat i és:

– En els països desenvolupats. Des del final de la Segona Guerra
mundial, els països desenvolupats han procedit a una gradual liberalització
del règim aplicable a les inversions estrangeres, tant en les directes com en
les de cartera (aquestes últimes associades a la liberalització dels moviments
de capital que s’ha produït, sobretot, a partir dels anys vuitanta). Aquesta
liberalització progressiva ha comportat un considerable creixement dels flu-
xos d’inversió directa entre els països de l’OCDE, entre els quals destaquen
la forta expansió de les empreses multinacionals. No obstant això, aquest
procés ha anat acompanyat d’una normativa l’objectiu de la qual ha estat
establir certes garanties per a la defensa dels interessos nacionals, optimitzar
els resultats de les inversions estrangeres o bé afavorir-les. Per tant, aquesta
liberalització no ha significat l’eliminació de la regulació, sinó al contrari,
aquesta última s’ha establert per assegurar que els interessos nacionals, polí-
tics, econòmics i socials estiguessin adequadament protegits. A manera d’e-
xemple, citarem algunes d’aquestes disposicions:

• Per motius de seguretat nacional, s’exclouen determinats sectors
productius generalment associats a la defensa nacional, però també sectors
considerats estratègics, com el transport aeri, les telecomunicacions, etc. 

• Per optimitzar els resultats de la inversió, s’estableixen algunes con-
dicions que han d’assumir les inversions estrangeres: localització en certes
regions deprimides o en sectors on falta una determinada tecnologia, etc.

• Per atreure les inversions estrangeres, ha proliferat el desenvolupa-
ment d’incentius de tot tipus com desgravacions fiscals, crèdits tous, sòl
subvencionat, etc., exclusivament dissenyats per aplicar-los a les empreses
estrangeres.
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– En els països en desenvolupament. Aquests països, en general, han
aplicat una política davant de les inversions estrangeres radicalment oposa-
da. Molts d’ells, un cop acabat el procés de descolonització o per altres mo-
tius, van procedir a la nacionalització de les empreses estrangeres que opera-
ven al país per poder controlar els seus recursos naturals i exercir la
sobirania política i econòmica. Les inversions estrangeres permeses van ser
molt controlades i van estar subjectes a multitud de requisits i limitacions.
Aquesta actitud radical es va suavitzar i es va modificar els anys vuitanta.
Els problemes causats per la crisi del deute extern van motivar que molts
d’ells modifiquessin el seu esquema de captació de capitals exteriors i subs-
tituïssin els crèdits bancaris per les inversions directes, la qual cosa va con-
duir a importants canvis en les seves legislacions sobre inversions estrange-
res amb la f inalitat de facilitar aquest procés. A pesar d’aquest canvi
d’enfocament, la nova normativa legal també pretén assolir determinats
objectius: 

• Garantir la contribució d’aquestes inversions a les seves necessitats
de desenvolupament econòmic fixant requisits de proveïment local, limitant
les importacions o exigint compromisos d’exportació.

• Garantir la transferència de tecnologia a través de requisits a la pre-
sència de les empreses estrangeres que afavoreixin la transmissió de deter-
minades tecnologies.

• Garantir el control del comportament de les multinacionals davant
el temor que el seu poder econòmic condicioni la capacitat del país per exer-
cir la sobirania econòmica i política, i establir normes que ho permetin (per
exemple es prohibeixen les participacions majoritàries de les empreses
estrangeres en el capital social).

Encara que, com ja hem destacat, els últims anys s’ha creat un clima
més favorable a la inversió internacional en els països en desenvolupament,
és evident que els objectius d’aquests dos grans grups de països continuen
sent diferents, problema que dificulta, com veurem, el consens.
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El Marc regulador de les inversions internacionals 

Aquestes diferències en les legislacions han estat, precisament, les
que han afavorit els acords bilaterals com els marcs més adequats per a la
promoció i protecció del flux d’inversions internacionals entre els països. La
majoria de països de l’OCDE han firmat acords bilaterals o regionals entre
ells i també amb molts països en desenvolupament, i en tots s’han establert
disposicions per al tractament de les inversions directes. Si bé els països de
l’OCDE tenen normes comunes que es recullen en els Codis de Conducta
que hem detallat a la pàgina 221, en cap cas es poden considerar un marc
regulador comú de les inversions directes entre ells. Els desenvolupaments
més avançats en el tractament de les inversions internacionals els trobem en
els acords regionals d’integració: el programa del mercat únic de la Unió
Europea de 1992 i el NAFTA (North American Free Trade Area).

El creixent interès dels països en desenvolupament per atreure inver-
sions estrangeres també ha tingut com a resultat la seva participació progres-
siva en nombrosos acords bilaterals. Les xifres en aquest sentit són molt
il·lustratives: el 1990 hi havia 400 acords bilaterals i el 1997 se’n van comp-
tabilitzar 1.330, amb la participació de 162 països. 

Del que acabem de comentar podem deduir que no hi ha un marc
comú de normes que regulin les inversions directes, sinó una panòplia de
relacions bilaterals que, en la majoria de casos, regulen situacions comunes:
el tracte nacional (no discriminació amb les empreses nacionals),(7) molts
d’ells contemplen la clàusula NMA (el millor tracte que es concedeix a un
país inversor es fa extensiu als altres), les condicions d’admissió, les garan-
ties de les inversions i la solució de conflictes.

A més dels acords bilaterals i de certes normes plurilaterals (els Co-
dis de l’OCDE), s’han creat o han estat proposats alguns instruments de ca-
ràcter multilateral amb la intenció de resoldre alguns dels problemes que pre-
senten les inversions internacionals. Aquests instruments són els següents:

(7) El tracte nacional garanteix el mateix tracte a l’empresa estrangera que a l’empresa nacional. El dret d’establiment
és precisament el que garanteix l’accés al mercat i el que regulen les lleis d’inversió estrangera.
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– Un sistema per a la solució de les diferències que es puguin produir
entre els inversors i els països receptors de la inversió. Avui dia es disposa de:
en l’àmbit del Banc Mundial, el Centre Internacional d’Arranjament de Dife-
rències Relatives a Inversions (CIADI) creat el 1965, que exerceix d’àrbitre en
els conflictes entre països receptors i inversors;(8) la Comissió de les Nacions
Unides per al Dret Comercial Internacional; i la Cambra Internacional de
Comerç. Molts acords bilaterals fan referència al CIADI com el fòrum per
resoldre diferències i, els últims anys, s’ha incrementat sensiblement el nombre
de països que s’han sumat a aquest fòrum. Però són molts els països que consi-
deren que el sistema utilitzat per l’OMC seria el més idoni per resoldre els con-
flictes entre països i, per això, aquest és un dels arguments que s’utilitzen per
sol·licitar que l’OMC sigui el marc per regular les inversions internacionals.

– Unes normes per garantir la transferència de tecnologia. Els països
en desenvolupament han reclamat amb insistència l’elaboració d’un Codi de
conducta per a la transferència de tecnologia que consideren necessària per
impulsar la capacitat de desenvolupament de les seves economies. La pro-
posta de les Nacions Unides, a instàncies de la UNCTAD, no va ser mai
aprovada davant la negativa dels països desenvolupats d’adquirir obligacions
en aquest àmbit.(9) No obstant això, les reclamacions en aquesta línia conti-
nuen i s’insisteix que qualsevol acord sobre inversions directes ha d’incloure
clàusules que permetin fomentar aquesta transferència.

– Unes normes per garantir la conducta de les empreses multinacio-
nals. Conscients del poder econòmic de moltes d’aquestes empreses i del
dany que determinats abusos poden causar en les economies dels països
receptors, s’han creat una sèrie de normes, un codi de bona conducta, per a
aquestes empreses. El 1976, l’OCDE va elaborar les Directrius per a les
Empreses Multinacionals, revisades els anys 1991 i 2000. Encara que des-
prés ens referirem a aquesta última revisió, destaquem que es tracta de direc-
trius voluntàries que els països de l’OCDE recomanen perquè les empreses
multinacionals les observin i les compleixin.(10) Es compta, també, amb la

(8) L’arbitratge pot establir el dret de l’inversor a una indemnització econòmica i a la restitució de la propietat.
(9) Els països desenvolupats defensen que la transferència de tecnologia s’ha de produir a través del mercat i mai no
han acceptat compromisos en aquesta matèria.
(10) La Declaració és un compromís moral per respectar els drets humans, les condicions de treball, la formació dels
empleats i les normes legals del país d’acollida.
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Declaració Tripartita de l’OIT, adoptada l’any 1977, i adreçada als governs
originaris de les empreses multinacionals, als governs dels països receptors,
a les patronals, als sindicats, i a les empreses en general i a les multinacio-
nals. Però, tant els països desenvolupats com els països en desenvolupament
consideren necessari introduir algunes garanties sobre el comportament dels
inversors internacionals per evitar determinades conductes lesives per als
interessos nacionals.

– Garanties a les empreses inversores dels possibles canvis que es
puguin produir en el marc regulador dels països receptors. Els precedents de
nacionalitzacions els anys cinquanta i seixanta i la inestabilitat política en
molts països inhibeix les inversions cap a ells. Per resoldre-ho es va crear, el
1988, l’Organisme Multilateral de Garantia d’Inversions (OMGI) dins del
Grup del Banc Mundial, institució que concedeix garanties que cobreixen els
riscos no comercials (expropiació, transferència, conflictes civils o bèl·lics) a
les inversions directes de països desenvolupats en països en desenvolupa-
ment. 

Els quatre elements analitzats ens permeten concloure que hi ha una
base suficient perquè tingui lloc un procés de negociació internacional de
normes sobre inversions internacionals. El nombre d’acords bilaterals i de
països que hi participen és una dada evident de la necessitat de regulació
intrínseca que comporta aquesta relació econòmica. Les iniciatives multila-
terals són també un indicatiu de la necessitat de resoldre alguns conflictes
que unes normes comunes haurien de regular per satisfer interessos contra-
posats: garanties als inversors, transferència de tecnologia, conducta de les
multinacionals i solució de diferències.

Precisament, el fet que no prosperés la negociació d’un codi multila-
teral liberal per a les inversions directes en el marc de la Ronda d’Uruguai
va propiciar que continuessin els intents, si bé en fòrums més restringits. Un
dels més importants va tenir lloc a l’OCDE,(11) l’any 1995, i es van iniciar els

(11) En l’àmbit regional podem destacar, a més de la creació del mercat únic en la Unió Europea i l’acord NAFTA ja
citats, l’acord no vinculant negociat en el si de l’APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation Council) i el Protocol
per a la promoció i la protecció recíproca d’inversions del Mercosur. Tots aquests acords tenen un abast i unes estruc-
tures molt diferenciades. El seu àmbit d’aplicació tracta de regular les inversions que es produeixin en l’àmbit bilate-
ral o regional i en alguns casos recullen l’aplicació de la clàusula de la nació més afavorida. 
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treballs amb la finalitat d’elaborar un codi d’inversions internacionals per als
països de l’OCDE que, al seu torn, es pogués ampliar a països no membres,
com els països en desenvolupament més avançats. L’acord proposat és cone-
gut amb l’acrònim de MAI (Multilateral Agreement on Investment), que es
va negociar durant tres anys, però que finalment no va obtenir el consens
suficient i, el desembre de 1998, es van trencar formalment les negociacions.

Analitzarem breument les principals característiques del MAI perquè
ens poden servir d’exemple dels continguts a negociar en un futur acord
internacional a l’OMC i, també, dels aspectes que s’haurien d’excloure per
integrar els països en desenvolupament. També ens permetrà conèixer quins
van ser els factors que van fer fracassar aquest projecte.

• La definició d’inversió en el MAI incloïa: la inversió directa, la
inversió en cartera, préstecs, drets concedits en virtut d’una llei o contracte,
llicències i autoritzacions o altres instruments financers. Es tractava, doncs,
d’un concepte d’inversió molt ampli que anava més enllà del tractament
exclusiu de les inversions directes.

• Principis en què es fonamentava: l’aplicació del tracte nacional i de
nació més afavorida als inversors estrangers. Aquestes obligacions podien
estar subjectes a algunes excepcions generals (seguretat nacional i mesures
de política monetària i de gestió de divises). Els països podien introduir,
també, excepcions particulars que serien objecte de seguiment i de negocia-
ció posterior per a l’eliminació.

• Prohibia la utilització de requisits d’execució (exportacions míni-
mes, contingut local, requisits d’aprovisionaments, etc.), però no incloïa cap
regulació en relació amb els incentius a les inversions estrangeres que esta-
blissin o tinguessin establerts els països d’acollida que, sorprenentment, van
quedar fora de l’acord. Prohibia les obligacions relacionades amb la transfe-
rència de tecnologia en previsió de la incorporació futura de països en desen-
volupament. 

• Altres elements a destacar del MAI eren: contemplava la mobilitat
del personal necessari (directors, tècnics, assessors, etc.), però sempre res-
pectava la llei del país d’acollida; introduïa la protecció de la inversió estran-
gera davant de l’expropiació des d’un enfocament molt ampli: qualsevol
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mesura governamental que directament o indirectament tingués l’efecte de
reduir el valor de la inversió; introduïa un mecanisme de solució de diferèn-
cies que incloïa tant les disputes entre govern i govern com entre empresa i
govern. 

Pel que fa a les causes que van determinar que l’acord final no fos
possible, les més importants van ser les següents: 

– L’exclusió en les excepcions generals de regulacions en matèria de
salut i seguretat de les persones, de protecció del medi ambient, dels drets
laborals i de la cultura, encara que les queixes contra la falta d’aquesta regu-
lació van motivar-ne la posterior consideració. En aquest sentit, la pressió de
grups civils contra l’acord argumentant que el MAI no protegia adequada-
ment els drets dels ciutadans en matèria econòmica, social i mediambiental,
va ser molt forta. Es van acusar els governs d’elaborar unes normes per
satisfer els interessos de les multinacionals, així com de la falta de publicitat
i de transparència en el procés de negociació.

– L’excessiva protecció dels inversors contemplada en l’ampli con-
cepte d’expropiació del text. La possibilitat que les inversors poguessin
al·legar menyscapte en les seves inversions per una modificació qualsevol de
les lleis o dels reglaments del país receptor i sol·licitar la indemnització
corresponent, es va considerar difícil d’admetre. 

– La negociació sobre excepcions a NMA per als acords d’inversió
que estaven emparats en un acord d’integració econòmica, com l’existent a
la Unió Europea.(12)

Les diferències sorgides són il·lustratives de les dificultats i les dife-
rències que encara hi ha entre els països desenvolupats per aconseguir un
acord en aquesta matèria. En aquest cas, el conflicte entre els interessos de
les empreses i els governs no va aconseguir l’equilibri necessari per perme-
tre l’acceptació del MAI.

No obstant això, aquest fracàs va reforçar les demandes d’alguns paï-
sos desenvolupats, liderats per la Unió Europea, perquè les negociacions
sobre inversions internacionals tinguessin lloc en el marc de l’OMC. Estava

(12) La Unió Europea no faria extensible el seu règim d’inversions directes que s’aplica entre els països membres.  
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clar que un acord com el MAI no seria acceptat pels països en desenvolupa-
ment i, si es continuava per aquest camí, la probabilitat de disposar d’un
marc regulador d’àmbit internacional seria molt petita. En canvi, un acord en
el si de l’OMC, on participarien tots els països, tindria un contingut més
equilibrat i atendria, també, les demandes dels països en desenvolupament. A
més, recordem que l’OMC ja disposa de regulació en matèria d’inversions
en alguns dels seus acords, com: 

– El GATS regula les inversions de les empreses de tercers països per
prestar de forma permanent un servei. 

– El TRIPS permet a les empreses sol·licitar protecció o defensar els
seus drets de propietat en tercers països quan els seus interessos han estat
lesionats. Aquesta normativa garanteix que la transferència de tecnologia
respecti els drets de la propietat intel·lectual.

– El TRIMS regula els incentius a la inversió que afecten el comerç.

– El Codi de Subvencions també estableix límits als incentius a les
inversions que no afectin el comerç. 

Els treballs duts a terme en el grup Comerç i Inversió durant aquests
quatre anys han anat en aquesta direcció. S’han identificat els principals ele-
ments que haurien de ser incorporats en un futur acord perquè fos acceptable
per als diferents països. A continuació detallem una tipologia dels principals
punts en discussió que va presentar en les negociacions de Seattle:

– les negociacions només inclourien les inversions estrangeres di-
rectes.

– les disposicions relatives al desenvolupament serien un element
fonamental del marc de normes i de disciplines que, d’altra banda, es fona-
mentarien en principis similars de l’OMC, com els de transparència i no dis-
criminació.

– s’haurà de respectar la facultat dels governs dels països receptors
per reglamentar l’activitat dels inversors.

– s’haurien d’abordar, mitjançant les disciplines adequades, les polí-
tiques i les pràctiques que distorsionen el comerç i la inversió.
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– els compromisos sobre l’accés a les oportunitats d’inversió en els
països receptors s’haurien de negociar «seguint el sistema d’inclusió en una
llista» (similar a l’utilitzat en l’Acord General sobre el Comerç de Serveis).

– les normes de solució de diferències de l’OMC haurien de ser apli-
cables, però només en les diferències entre governs.

Tot i que s’ha deixat clar que encara no hi ha suficient consens entre
els diferents països, sí que sembla admès que el mètode seguit en el GATS
és el que s’hauria d’aplicar en un futur acord. A més dels punts assenyalats,
també s’ha sol·licitat que siguin examinats en la negociació el tracte que
s’ha de donar a la conducta dels inversors(13) i a la protecció dels inversors
davant dels incompliments dels governs. Curiosament, no es fa cap menció
als incentius que els països ofereixen per atreure les inversions internacio-
nals i que poden tenir efectes importants en la capacitat de competir de les
empreses.

Amb aquesta exposició tenim identificades les qüestions que s’estan
debatent i els diferents interessos dels països desenvolupats i en desenvolu-
pament. Els problemes que s’han de resoldre ja no tan sols es refereixen a les
clàssiques diferències entre aquests països, sinó que també s’haurà de donar
resposta a nous reptes. Aquests reptes han estat plantejats per diferents
col·lectius en els països desenvolupats que, a pesar de tenir règims liberals
d’inversió, estan trobant una forta oposició interna a un acord que pugui
limitar la capacitat dels governs per regular i establir les pautes que han de
complir les empreses estrangeres que vulguin instal·lar-s’hi, com va quedar
patent en les negociacions del MAI.

(13) Una contribució important i actualitzada sobre totes les qüestions que afecten o puguin afectar la conducta dels
inversors es troba a les Directrius per a les Empreses Multinacionals de l’OCDE, aprovada el juny de 2000. Aquesta
contribució inclou un decàleg d’11 compromisos que les empreses han de complir en el país receptor, com ara: afavo-
rir el desenvolupament econòmic, social i mediambiental, el respecte a les normes laborals i als drets humans, oferir
formació i pràctiques als empleats, no acceptar excepcions al compliment de les normes laborals, mediambientals o
fiscals i, en general, desenvolupar els negocis de manera transparent i perquè afavoreixin la comunitat on es duguin a
terme. A més, s’estableixen normes precises sobre les relacions laborals, el medi ambient, la corrupció, la transferèn-
cia de tecnologia, la protecció dels consumidors i les practiques restrictives de la competència. Encara que les normes
són voluntàries, es podrien incloure perquè obliguessin moralment les empreses.
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El comerç i la política de la competència

Com ja hem indicat al principi d’aquest capítol, en la Conferència
Ministerial de Singapur es va acordar la creació d’un grup de treball en el si de
l’OMC, sobre la Interacció entre Comerç i Política de la Competència. Seguint
l’esquema anterior sobre medi ambient i inversions internacionals, abans de
procedir a una anàlisi dels treballs desenvolupats en aquest grup, farem algu-
nes consideracions generals que ens facilitin una millor comprensió de l’abast
de la relació entre el comerç i la política de la competència i, també, dels pro-
blemes que pot plantejar una regulació internacional sobre aquesta matèria. 

¿Quin és l’objectiu que es vol aconseguir establint aquest vincle entre
el comerç i la política de la competència? Garantir que la liberalització pro-
gressiva aconseguida en el comerç i en les inversions internacionals no es
vegi amenaçada pels comportaments anticompetitius de les empreses o dels
Estats. Per aconseguir-ho caldria consensuar unes normes de política de la
competència comunes a tots els països i instar-los perquè introduïssin aques-
ta legislació en les seves respectives jurisdiccions amb la finalitat d’oferir
garanties de compliment en qualsevol territori i evitar així les pràctiques
anticompetitives en el comerç internacional. L’aplicació d’aquesta normativa
a tot l’àmbit del comerç internacional justifica que es proposi l’OMC com la
institució encarregada de la seva regulació i observança.

La desregulació i liberalització dels mercats implantada en nombro-
sos països en les últimes dues dècades ha anat acompanyada de la incorpora-
ció progressiva de legislació en defensa de la competència per garantir el
respecte a les lleis del mercat i castigar els comportaments anticompetitius.
Per això, actualment molts països membres de l’OMC tenen lleis per a la
defensa de la competència. Ara bé, mentre que Estats Units i Canadà dispo-
sen d’una legislació antimonopoli des de fa més de cent anys i la Comunitat
Europea des de la seva constitució l’any 1957, en la majoria de països aques-
ta incorporació és molt recent, sobretot en els països en desenvolupament.
Avui dia ja són 80 països membres de l’OMC els que disposen d’aquesta
legislació, 50 dels quals són països en desenvolupament. 

A pesar d’això, es constata que hi ha grans divergències en el contin-
gut de les legislacions, en el disseny institucional i en els procediments esta-



316 ■ L’AGENDA DEL FUTUR DE L’OMC

blerts per aplicar la normativa, i que encara avui dia el nombre de països de
l’OMC que no disposen d’aquest tipus de legislació és elevat.

Per tant, la feina per establir un marc multilateral de normes de la
competència hauria d’intentar:

– Que l’aplicació de la política de la competència als comportaments
anticompetitius de les empreses s’estengui també a les relacions comercials
internacionals. És a dir, l’àmbit de la política de la competència s’hauria
d’ampliar a les conductes que tenen lloc a través de les fronteres amb els
mateixos criteris que els que s’apliquen en el mercat intern. 

– Resoldre els conflictes o problemes que sorgeixin o que puguin
sorgir a causa dels diferents continguts de les distintes lleis nacionals sobre
política de la competència i els problemes d’extraterritorialitat que apareguin
quan la seva aplicació afecti altres jurisdiccions.

– Promoure i generalitzar la legislació sobre política de la competèn-
cia en els països que no en tenen. 

Una vegada puntualitzats els principals elements que un marc comú
de normes de la competència hauria de contenir i disposar, procedim a iden-
tificar quin tipus de conductes regula la política de la competència i quines
d’elles tenen efectes anticompetitius en el comerç internacional. També ana-
litzarem el marc regulador existent per afrontar aquest tipus de pràctiques. 

Tipologia de les conductes que regula
la política de la competència

Sense pretendre fer una anàlisi detallada del contingut de la política
de la competència, un tema complex i que sobrepassa l’objectiu d’aquesta
publicació, farem referència a les diferents conductes que regula aquesta
política i quines d’elles tenen efectes sobre l’àmbit internacional. 

Les regles de la competència en general pretenen regular aquelles
pràctiques restrictives de la competència que es produeixin per:

– acords entre empreses competidores (horitzontals). 

– acords entre empreses proveïdores i distribuïdores (verticals).
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– abús de posició dominant: els monopolis i els oligopolis.

– fusions entre empreses que puguin donar lloc a una posició domi-
nant.

El conflicte es presenta quan alguna d’aquestes pràctiques s’utilitza
impedint o limitant el comerç internacional sense vulnerar les normes inter-
nes de la competència. Com que no estan contemplades en la normativa
nacional, constitueixen pràctiques anticompetitives que queden immunes.
Algunes d’elles són:

– Acords horitzontals entre empreses l’objectiu de les quals és aplicar
preus més baixos als seus productes per impedir l’entrada de productes es-
trangers. 

– Acords verticals que estableixin vincles i clàusules de subministra-
ment amb els proveïdors i distribuïdors nacionals que impedeixin que una
empresa estrangera accedeixi al circuit de distribució del país.(14)

– L’existència dels monopolis d’importació i dels cartels d’exporta-
ció. Totes dues són figures admeses pels països, solen estar exemptes del
compliment de les normes de la competència i també solen ser de propietat
pública. Els monopolis d’importació, i en menor mesura els cartels d’expor-
tació, han estat objecte de regulació en el GATT. Tots dos tipus d’empreses
s’utilitzen bàsicament per a la gestió de recursos naturals i productes bàsics i
per als productes agrícoles.

– Les fusions transfrontereres entre empreses. Aquest tipus d’opera-
cions és un fenomen més recent i el seu tractament presenta alguns proble-
mes tècnics en l’elaboració del dictamen per dilucidar si una fusió pot donar
lloc a una posició dominant en el mercat. Les legislacions d’Estats Units i de
la Unió Europea ja s’apliquen tant en l’àmbit nacional com a les empreses
estrangeres si demostren que aquestes fusions poden crear una situació de
monopoli o bé restringir la competència. Però, en qualsevol cas, les fusions
transfrontereres plantegen dos problemes: l’accés a les proves, pel fet que les

(14) Aquesta ha estat una reclamació constant d’Estats Units i de la Unió Europea al Japó, que argumenten que el seu
sistema de distribució intern està basat en un entramat de vincles entre empreses i constitueix una barrera infranqueja-
ble per als subministradors estrangers i, per tant, aquest sistema constitueix una vulneració de la competència.
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empreses estan situades en jurisdiccions diferents, i els seus efectes sobre els
mercats nacionals i internacionals.(15) D’altra banda, el dictamen que es faci
en un país no té en compte l’impacte que pugui ocasionar la fusió en altres
països de la comunitat internacional. Un acord de fusió pot repercutir favora-
blement en els consumidors d’un país tenint en compte l’anàlisi de l’impacte
en el mercat nacional, però, en canvi, pot perjudicar els interessos dels con-
sumidors en altres països on adquireixi una posició dominant. Els països
petits es troben en desavantatge si no poden influir o expressar les seves con-
sideracions sobre els efectes del comportament de les empreses fusionades
en els seus mercats.

– La utilització dels drets antidumping per afrontar el comerç des-
lleial que es produeix quan el proveïdor estranger aplica preus discriminato-
ris sempre ha constituït un tractament diferent i discriminatori en relació
amb el que s’aplica a les empreses nacionals. Quan les empreses nacionals
apliquen preus discriminatoris en el mercat domèstic no estan penalitzades,
tret que aquesta conducta condueixi a una posició dominant. 

Com podem deduir després d’aquesta descripció, a l’hora d’aplicar
les regles de la competència no es dóna a tothom el mateix tracte. Moltes
conductes que serien considerades anticompetitives en el mercat nacional no
ho són quan només afecten empreses de tercers països. Si a aquesta evidèn-
cia, hi afegim els problemes que plantegen les fusions transfrontereres, la
diversitat de continguts de les lleis i les seves excepcions, i el diferent grau
d’independència dels òrgans encarregats de gestionar-les, podem concloure
que hi ha suficients raons per plantejar-se seriosament una normativa inter-
nacional sobre les regles de la competència.

A més, l’àmbit d’aplicació de la política de la competència s’hauria
d’estendre a la inversió directa estrangera, a la gestió dels drets de propietat
intel·lectual i als contractes de transferència de tecnologia. Com ja hem des-

(15) Una fusió pot ser examinada per diverses jurisdiccions, com ho va ser la de Gillette-Wilkinson l’any 1992, que
va ser analitzada per 14 jurisdiccions diferents, cosa que representa un cost material i temporal considerable. Així
mateix, els dictàmens poden ser diferents, com va passar en el cas DeHavilland (canadenc), el d’Alenia (Itàlia) i
Aeroespatiale (França). La Unió Europea va dictaminar en contra i Canadà a favor. Recentment s’ha creat una situa-
ció difícil en el cas de la fusió de General Electric amb Honeywell. Estats Units l’ha aprovat i la Unió Europea l’ha
denegat sobre la base que els efectes sobre la competència en el mercat europeu així ho justificaven. Es tracta, doncs,
d’un exemple de la dificultat que presenten les fusions transfronteres.
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tacat al llarg d’aquesta exposició, aquestes operacions han adquirit una gran
importància en les relacions econòmiques internacionals i, per això, les con-
ductes anticompetitives que puguin generar també haurien de ser contempla-
des en unes futures normes internacionals de la competència.

Fent referència a les inversions internacionals, està clar que estan
subjectes a les normes de la competència del país on operen si disposen de
les lleis corresponents. Però la pràctica anticompetitiva que la legislació
nacional difícilment pot controlar són les operacions entre les diferents
empreses del grup: compres a major/menor preu entre les filials dels dife-
rents països, obligacions de subministrament o de distribució, etc. Aquestes
operacions constitueixen de fet un acord vertical entre empreses i limiten
l’accés d’altres empreses competidores. Una acció coordinada en l’àmbit
internacional podria permetre un major control d’aquestes pràctiques i limi-
tar-ne la utilització.

Els drets de propietat intel·lectual confereixen sempre al titular de la
patent un dret exclusiu per a la seva explotació temporal i li permeten resca-
balar-se de les inversions dutes a terme per a la consecució de l’explotació.
El problema de la seva aplicació anticompetitiva es presenta en la concessió
de llicències per cedir l’ús de les patents. Aquestes llicències poden requerir
l’obligació de subministrament i, d’aquesta manera, restringir la llibertat
d’importació. Les condicions de cessió d’ús de les llicències poden, doncs,
donar lloc a un abús de posició dominant.

¿Quin ha estat el marc regulador internacional
de les qüestions relatives al comerç i a la política de
la competència?

Una cop exposada la tipologia de les conductes anticompetitives que
es produeixen en les relacions econòmiques internacionals, comprovarem
com es regulen o s’han intentat regular els problemes de competència.

A mesura que la interdependència i la globalització econòmica han
anat augmentant, ha estat més evident la necessitat de garantir els comporta-
ments competitius, però aquesta preocupació no és nova i ja va ser planteja-
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da quan es va negociar la Carta de l’Havana. Si l’OIC s’hagués creat al final
de la dècada dels anys quaranta, s’hauria disposat de certa normativa contin-
guda en la regulació sobre «Pràctiques Comercials Restrictives», recollida al
capítol V, en què s’incloïen les pràctiques d’empreses que poguessin restrin-
gir el comerç internacional(16) i regulava les mesures governamentals que
també produïssin aquest efecte. Així mateix, establia un mecanisme de
denúncia i de consultes per resoldre els conflictes. 

Però en el GATT no es va incloure aquest capítol i només es va acon-
seguir una Decisió, negociada el 1955 i adoptada el 1960, amb disposicions
per poder fer consultes sobre pràctiques comercials restrictives. Aquesta
Decisió únicament ha estat invocada en tres ocasions en els anys noranta per
resoldre els problemes de distribució de pel·lícules i material fotogràfic
nord-americà en el mercat japonès. Aquesta Decisió forma part de la regula-
ció actual per resoldre les denúncies sobre aquestes pràctiques.

Hi ha també algunes disposicions de l’Acord GATT que afecten aques-
tes pràctiques. A l’article XVII es regula que el comportament dels monopolis
d’importació no impliqui una protecció superior a l’aranzel consolidat, no per-
met la discriminació segons el país origen de la mercaderia i exigeix l’aplica-
ció del tracte nacional a les importacions de països tercers. Els problemes que
han sorgit en la seva aplicació se centren en el control i la vigilància. A pesar
de l’obligació de notificació de totes les normes governamentals que regulen
el monopoli, la no discriminació efectiva sempre és difícil d’observar. En rela-
ció amb els cartels d’exportació, el seu control en la normativa del GATT és
menys consistent perquè no estan subjectes al tracte nacional, perquè es tracta
d’exportacions, i no es diu res del poder que puguin exercir sobre els preus;
només prohibeix l’aplicació de restriccions a l’exportació a les empreses esta-
tals. Finalment, recordem la legislació antidumping que regula els comporta-
ments predadors i l’Acord sobre Compres Públiques, que obliga els països sig-
nataris a obrir-se a la competència dels proveïdors estrangers. 

La falta, doncs, de normes més àmplies en el GATT per afrontar tots
els comportaments anticompetitius de les empreses s’ha intentat pal·liar en

(16) Aquestes pràctiques abastaven una àmplia tipologia de conductes anticompetitives, incloses les relatives als drets
de propietat intel·lectual.
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altres fòrums. Concretament, a la UNCTAD i a les Nacions Unides es van
elaborar normes per regular el comportament anticompetitiu de les empreses
multinacionals. El 1980 a la UNCTAD es va adoptar el «Codi de pràctiques
empresarials restrictives del comerç», que  recull un conjunt de recomana-
cions però que no té força legal per aplicar-les. El Codi de Conducta de les
Empreses Multinacionals de les Nacions Unides, que inclou la normativa de
la UNCTAD sobre pràctiques comercials restrictives, tampoc no ha rebut el
suport dels països industrialitzats per considerar que la seva redacció està
fundada per satisfer l’enfocament limitador dels països en desenvolupament.

També l’any 1967 a l’OCDE es va elaborar una Recomanació relati-
va a la cooperació entre els seus Membres sobre «Pràctiques Comercials
Restrictives que afecten el Comerç Internacional», que ha estat revisada en
diverses ocasions, l’última l’any 1995. En aquesta ultima Recomanació es
reconeix que «la progressiva internacionalització de les activitats comer-
cials augmenta la probabilitat que hi hagi pràctiques anticompetitives origi-
nades en un o en diversos països que poden afectar desfavorablement els
interessos dels Estats membres i incrementa també el nombre de concentra-
cions transnacionals que estan subjectes als sistemes de control de concen-
tracions de diversos Estats membres». A més, s’assenyala que l’aplicació
extraterritorial de les normes de la competència pot generar conflictes entre
les diferents autoritats de defensa de la competència i investigacions per a
l’obtenció de proves sobre pràctiques anticompetitives. En aquest sentit,
recomana la notificació, l’intercanvi i la coordinació de les accions quan un
país inicia una investigació o un procediment, a l’empara de les normes,
sobre la competència i aquesta pugui afectar interessos importants d’un altre
Estat membre. Així mateix, estableix un procediment de consultes i de con-
ciliació, si és necessari. Encara que aquestes recomanacions solen ser ateses
pels països membres de l’OCDE, no contenen obligacions jurídiques i, en
aquest sentit, són d’abast limitat.

Tant el Codi de la UNCTAD com la Recomanació de l’OCDE reflec-
teixen que hi ha una preocupació antiga sobre les pràctiques anticompetitives
que afecten el comerç internacional, i totes dues incorporen disposicions
encaminades a resoldre els conflictes. Però cap d’elles constitueix un acord
multilateral de regles i d’obligacions en aquest àmbit.
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Els nous acords i les negociacions sobre els articles del GATT acon-
seguits a la Ronda d’Uruguai introdueixen algunes millores i, en aquest sen-
tit, es pot considerar que s’han fet alguns passos perquè les regles de l’OMC
garanteixin un millor compliment de les normes de la competència. Els
acords que s’han vist millorats o que inclouen per primera vegada referèn-
cies a la política de la competència són: 

1) L’Acord sobre Obstacles Tècnics al Comerç i l’Acord sobre Mesu-
res Sanitàries i Fitosanitàries, estableixen normes que disposen que els regla-
ments tècnics i les proves de conformitat no restringeixin el comerç més
enllà del que sigui necessari.

2) L’entesa per a la interpretació de l’article XVII contempla un aug-
ment de la supervisió de les empreses de comerç d’Estat i les compromet a
exercir la seva funció sense discriminar els proveïdors.

3) L’Acord sobre Salvaguardes prohibeix els acords voluntaris d’ex-
portació.

4) L’Acord sobre Inversions relacionades amb el Comerç (TRIMS)
contempla la possibilitat que s’ampliï en el futur amb normes sobre inver-
sions i política de la competència.

5) Ampliació de l’Acord de Compres Públiques a d’altres sectors
(construcció i serveis) i organismes públics, amb millores sobre el procedi-
ment de licitacions.

6) En l’acord sobre el comerç de serveis, GATS, es regula la instal·lació
d’empreses en els països destinataris per proveir els serveis que requereixin
una presència temporal o permanent. Aquest acord estableix normes perquè els
monopolis o subministradors exclusius d’un servei no anul·lin o bé impedeixin
beneficiar-se de les obligacions i compromisos assumits pels països. El proble-
ma de l’accés al mercat quan hi ha un monopoli i es necessita la utilització de
les instal·lacions controlades pel monopolista és especialment rellevant en el
sector dels serveis de telecomunicacions i, per això, ha estat objecte d’un acord
específic que regula la interconnexió o l’accés a les xarxes públiques. 

7) L’acord sobre Drets de la Propietat Intel·lectual relacionats amb el
Comerç (ADPIC), preveu mesures per controlar que la concessió de llicèn-
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cies no pugui constituir un abús o que limitin la competència i, en general,
prevé les limitacions que els drets de propietat intel·lectual puguin imposar
al comerç de manera injustificable. 

8) Aquests dos últims acords ja disposen de procediments per iniciar
consultes entre els països si es constata que certes pràctiques en el subminis-
trament de serveis o en l’ús de drets de propietat intel·lectual limiten la com-
petència. 

Els països que disposen des de fa anys de lleis de la competència i que
consideren que la seva correcta aplicació és un element fonamental per garan-
tir el bon funcionament dels mercats han elegit altres camins per resoldre els
problemes transfronterers. Aquests camins són: els acords bilaterals o els
acords regionals. Entre els acords bilaterals destaquem els firmats entre Estats
Units i la Unió Europea l’any 1991, entre Estats Units i Canadà, renegociat
l’any 1995, i entre Austràlia i Nova Zelanda el 1994. Bàsicament, tots ells
obliguen a informar-se mútuament de les investigacions en procés que puguin
tenir un impacte sobre l’altre país, regulen el tractament de la informació con-
fidencial i els conflictes que els dictàmens d’un país pugui causar en l’altre.
L’acord EUA-UE, a més, ha establert per als conflictes l’actuació denominada
«cortesia internacional positiva».(17) Entre els acords regionals destaquen algu-
nes disposicions en el NAFTA i el recent acord per a la promoció de la com-
petència en el si de l’APEC. Per descomptat que el model seguit per la Unió
Europea en matèria de política de la competència és el més complet i, a més,
és únic, perquè no tan sols disposa d’una normativa aplicable als problemes
de competència que es puguin presentar a la Unió, sinó que també té una
autoritat responsable de la seva execució (la Comissió) i un Tribunal al qual es
pot apel·lar sobre les disposicions en cas de conflicte (el Tribunal de Justícia).

Aquest repàs del marc regulador i de les diferents iniciatives per
resoldre els comportaments anticompetitius de les empreses en les relacions
econòmiques internacionals, ens permet constatar tant la falta com la neces-
sitat d’un tractament global, considerant la varietat de normes i acords que
pretenen donar resposta a aquesta problemàtica. 

(17) Aquesta regla preveu que si una part creu que les activitats anticompetitives fetes en territori de l’altra estan cau-
sant detriment en interessos importants, ho pot notificar i demanar a les autoritats de la competència d’aquesta altra
part que iniciï les activitats apropiades per a l’aplicació de la llei de la competència.
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La qüestió que encara s’ha de resoldre és si es necessita un marc
multilateral per afrontar els conflictes que puguin sorgir en aquest context de
major interdependència i, en cas afirmatiu, quin és el fòrum més adequat en
el qual inserir un acord multilateral d’aquesta naturalesa. En aquesta línia
s’han presentat dues propostes que dissenyen el seu possible contingut. La
primera és l’Esborrany del Codi Internacional Antimonopoli, conegut com el
Codi de Munic, elaborat per l’International Antritust Working Group el
1993, format per experts juristes en política de la competència. Aquesta és
una proposta que es pot qualificar de molt ambiciosa perquè planteja incor-
porar a l’OMC un codi mundial sobre competència. Aquest codi contindria
uns estàndards mínims aplicables als casos transnacionals que s’haurien
d’incorporar en les legislacions dels països membres de l’OMC. Les diferèn-
cies es resoldrien davant d’un Panel Internacional Antimonopoli de caràcter
permanent integrat en el mecanisme de solució de diferències de l’OMC.

La segona proposta correspon a la Unió Europea i va ser elaborada
per un grup d’experts com a resposta a la sol·licitud del Comissari de la
Competència Sr. Van Miert, i va ser publicada el juliol de 1995. Els seus
plantejaments són similars als del Codi de Munic, però, a diferència d’aquest
últim, no es pronuncia sobre el fòrum i proposa un acord d’àmbit plurilateral
que inclogui els països OCDE, els països en transició i les principals econo-
mies llatinoamericanes i del sud-est asiàtic. Encara que no es tracta d’un
document oficial de la Comissió, sí que es pot considerar com l’enfocament
que defensa la Comissió.

En el marc de l’OMC, el debat i les propostes tenen lloc en el si del
grup de treball sobre la Interacció entre el Comerç i la Política de la Compe-
tència, el mandat explícit del qual és el d’«estudiar les qüestions que els
Membres plantegin sobre la interacció entre comerç i política de la compe-
tència, incloses les pràctiques anticompetitives, amb l’objectiu d’identificar
qualsevol àrea que pugui merèixer una atenció ulterior en el marc de
l’OMC». També s’especifica que «els treballs no prejutjaran si s’iniciessin
negociacions en el futur. Aquestes negociacions tindran lloc si l’OMC adop-
ta una decisió en aquest sentit».

Els treballs duts a terme per aquest grup durant els anys 1997 i 1998
s’han centrat en l’anàlisi de:
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– Relació entre els objectius, principis, conceptes, abast i instruments
de la política comercial i la política de competència; i la seva relació amb el
desenvolupament i el creixement econòmic.

– Inventari i anàlisi dels instruments, normes i activitats existents
relacionades amb el comerç i la política de competència, amb inclusió de
l’experiència adquirida en la seva aplicació.

– Interacció entre el comerç i la política de competència; inclòs l’e-
xamen de:

• la repercussió de les pràctiques anticompetitives de les empreses i
associacions en el comerç internacional;

• la repercussió dels monopolis estatals, els drets exclusius i les polí-
tiques reglamentàries en la competència i el comerç internacional;

• la relació entre els aspectes dels drets de propietat intel·lectual rela-
cionats amb el comerç i la política de competència;

• la relació entre inversions i política de competència;

• la repercussió de la política comercial en la competència.

A més, en compliment d’una decisió del Consell General de l’OMC,
l’any 1999 el Grup de Treball va examinar tres temes més:

1) la importància dels principis fonamentals de l’OMC relatius al
tracte nacional, a la transparència i al tracte de la nació més afavorida, per a
la política de competència i viceversa;

2) criteris per promoure la cooperació i la comunicació entre els
Membres, fins i tot en l’esfera tècnica; i

3) la contribució de la política de competència en la consecució dels
objectius de l’OMC, inclosa la promoció del comerç internacional.

Del document de treball elaborat pel Grup, que recull les observa-
cions i les opinions dels països membres que han contribuït als debats sobre
els tres punts mencionats, es poden extreure les línies principals d’un poten-
cial acord sobre la política de la competència i identificar els problemes més
difícils de resoldre. Per això considerem que és interessant presentar aquells
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aspectes que poden ser il·lustratius del contingut d’un futur acord en aquest
àmbit, i relacionar-lo amb els problemes que un codi de conducta multilate-
ral sobre política de la competència ha de resoldre i que hem assenyalat al
principi d’aquest Apartat. És important tenir en compte que l’estat actual és
d’anàlisi i de debat i que encara no s’ha aconseguit un consens suficient per-
què el Consell de l’OMC decideixi que s’ha de procedir a la negociació con-
creta sobre aquesta matèria.

1) L’aplicació correcta i en tots els àmbits dels principis de tracte nacio-
nal, de no discriminació i de transparència, eixos fonamentals de les regula-
cions de l’OMC, es consideren fonamentals per garantir la competència als
diferents agents econòmics i, per tant, ja per si sols contribueixen al compli-
ment de la política de la competència. No obstant això, es reconeix que algunes
conductes s’allunyen d’aquests principis, la qual cosa justificaria una amplia-
ció de la regulació de l’OMC d’acord amb els continguts que regulen les políti-
ques de la competència. Aquestes conductes es refereixen als cartels d’impor-
tació i d’exportació i als acords entre empreses que donin lloc a un abús de
posició dominant o de repartiment de mercats. Els diferents tractaments d’a-
questes conductes en les normes de la competència dels països, afegit al fet que
un gran nombre d’ells encara no disposen d’aquesta legislació, són un argu-
ment addicional en favor del desenvolupament de normes multilaterals.

2) L’esbós preliminar sobre les característiques d’un acord multilate-
ral és el següent: 

• Els principis de no discriminació i de tracte nacional són els eixos
fonamentals sobre els quals sustentaria l’acord.

• Els estàndards mínims: les regles comunes destinades a limitar les
pràctiques anticompetitives amb un clar efecte sobre el comerç internacional
i la inversió. Aquests han de ser: la prohibició dels cartels a l’exportació i a
la importació. Els comportaments que requereixin un estudi cas per cas, com
l’abús de posició dominant, els acords verticals i els acords horitzontals, no
han d’estar subjectes a regles comunes i s’ha de concretar com se’n regula-
ran els efectes en altres països. S’han d’establir els procediments de coopera-
ció internacional entre els països sobre aquesta matèria, si bé es rebutja l’o-
bligació d’examinar un cas si ho sol·licita un país tercer (cortesia positiva).
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• Els països han d’incorporar aquesta legislació mínima a les seves
respectives legislacions, i també han de disposar d’una autoritat responsable
d’aquesta política. Per a aconseguir-ho, en el cas dels països en desenvolupa-
ment serà necessari concedir-los terminis llargs, acceptar que introdueixin
algunes excepcions i garantir la cooperació tècnica necessària per afrontar
aquesta nova obligació.

• S’ha d’arbitrar un mecanisme de solució de diferències sobre el
qual encara no hi ha consens.

Per tant, s’ha avançat considerablement en l’estudi d’un marc multi-
lateral sobre comerç i política de la competència, però, com ja hem dit, enca-
ra no hi ha un consens suficient per considerar que el tema està madur per
arribar a un acord. Els països que defensen aquest marc multilateral són la
Unió Europea i Japó,(18) i s’hi oposen fermament Estats Units i els països en
desenvolupament. Un dels cavalls de batalla és l’eliminació de la legislació
antidumping que s’hauria d’integrar en les normes de defensa de la compe-
tència. Estats Units ja ha indicat que no l’acceptarà, motiu pel qual és molt
probable que el debat etern sobre aquesta qüestió quedi aparcat.

A pesar del debat amb postures contraposades entre els líders mun-
dials, les grans operacions de fusió transfronterera que cada dia apareixen en
la premsa econòmica, fan témer que la competència pugui veure’s amenaça-
da en el futur. Després d’uns anys difícils en els quals la liberalització del
mercats ha tingut com a únic objectiu, precisament, incrementar la compe-
tència, seria una contradicció que no es dotés la comunitat internacional dels
mitjans per controlar-ne eficaçment la vulneració, en interès de tots els paï-
sos participants. 

El comerç i els estàndards laborals

El quart i últim dels temes que actualment són objecte de debat és el
que es refereix al vincle entre els estàndards laborals i el comerç. Encara que
a la I Reunió Ministerial de l’OMC s’acordés que els estàndards laborals

(18) Japó defensa aquest marc perquè s’elimini el recurs a l’antidumping perquè és el país que rep més investiga-
cions.
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eren una matèria que corresponia a l’OIT i que per tant no calia crear cap
estructura permanent de treball en l’organització per abordar aquesta matè-
ria, no ha deixat de ser una reclamació important i que es continua plantejant
en el seu si. Estats Units és un dels seus principals impulsors, lidera la  pro-
posta presentada a Seattle de crear un grup de treball que permeti almenys
treballar alguns aspectes entre el comerç i els estàndards laborals. Per això
considerem que no es tracta d’un tema resolt, sinó solament ajornat, i d’aquí
ve l’interès en incloure’l en aquest apartat.

Per estàndards laborals s’entén tota la normativa laboral que regula
les condicions de treball, els drets laborals i els sistemes retributius. Lògica-
ment, les legislacions laborals dels països contenen diferències molt signifi-
catives que tenen l’origen, principalment, en els diferents graus de desenvo-
lupament econòmic dels països, però també en les diferències culturals i fins
i tot religioses que influeixen en la concepció i en el disseny de les relacions
laborals.

La controvèrsia plantejada entre el comerç i la normativa laboral se
centra en dos àmbits de contingut molt diferent. El primer, que podem cata-
logar d’argument «proteccionista», és defensat per un grup de col·lectius
(empreses i associacions de treballadors) que argumenten que les diferències
en les normes laborals són el factor explicatiu que els costos de producció
siguin inferiors en els països en els quals o bé no existeixen, o bé no s’apli-
quen, o difereixen substancialment. Com a conseqüència d’aquestes diferèn-
cies es produeix l’anomenat «dumping social», terme que s’utilitza per indi-
car que la major competència dels productes està basada en els menors
costos laborals que s’hi incorporen. El dumping social provoca dificultats en
la capacitat de competir, la deslocalització de les inversions, el tancament
d’empreses i l’augment de la desocupació. Basant-se en aquestes premisses,
aquests col·lectius reclamen una harmonització de les normes laborals que
permeti una aproximació dels costos laborals. A més d’aquests costos, les
associacions de treballadors al·leguen que les diferències en les normes labo-
rals exerceixen una pressió sobre les empreses dels països desenvolupats per
reduir o minar els estàndards laborals i, d’aquesta manera, poder-ne preser-
var la competitivitat en l’àmbit internacional.
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L’altre argument en favor d’una harmonització dels estàndards labo-
rals té un fonament moral basat en el catàleg dels drets fonamentals de les
persones. Una part d’aquests drets fan referència a les condicions laborals i
als drets socials. La consciència progressiva per part de la comunitat interna-
cional de la necessitat que tots els països respectin els drets fonamentals de
l’home és utilitzada per requerir una harmonització dels drets laborals consi-
derats essencials i prioritzar-ne el compliment per sobre de qualsevol consi-
deració econòmica o comercial. Aquest segon enfocament és el que té més
suport i les propostes actuals van encaminades a aconseguir-lo.

Els arguments en contra del primer plantejament provenen, d’una
banda, dels països en desenvolupament que rebutgen qualsevol estandardit-
zació que tingui com a conseqüència la igualació dels costos laborals, pel fet
de ser una de les principals bases del seu avantatge comparatiu; consideren
que aquesta proposta és una forma més de proteccionisme encobert dels paï-
sos desenvolupats i que s’oposa als fonaments del comerç lliure. Els econo-
mistes també rebutgen aquestes propostes argumentant que no hi ha cap pro-
va que les diferències en els costos laborals expliquin les diferències en els
costos de producció; si en els càlculs d’aquests costos s’introdueix la pro-
ductivitat del factor treball, aquesta última és molt superior en les economies
desenvolupades, motiu  pel qual es necessita menor quantitat de treball per
unitat produïda; la major productivitat permet absorbir els majors costos
laborals sense incrementar els costos de producció.(19)

Tampoc no hi ha consens en relació amb l’argument moral per a
l’harmonització dels estàndards laborals. En aquest àmbit s’enfronten els
defensors del lliure comerç amb els defensors del comerç equitatiu. Els pri-
mers, des d’un enfocament neoliberal, defensen que el mercat sigui el que
determini la competència dels productes. Com que les diferències en les
estructures dels mercats són les que determinen els costos de producció i els
avantatges comparatius en els diferents productes, si es limita el comerç
només s’aconseguirà retardar el creixement econòmic d’aquests països i
reduir-ne les possibilitats de desenvolupament econòmic. Aquest desenvolu-

(19) Golub (1997) demostra que els costos laborals unitaris calculats tenint en compte la productivitat laboral, són
superiors en alguns països en desenvolupament que en els països desenvolupats, i això invalida l’argument esgrimit
pels proteccionistes.
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pament és, precisament, el que permetrà millorar progressivament les condi-
cions laborals com ha passat en els països desenvolupats. Qualsevol ingerèn-
cia en el funcionament dels mercats altera aquesta relació, i, sobre aquesta
base, es rebutja la imposició de normes. 

Els defensors del comerç equitatiu proposen l’adopció de determina-
des normes laborals acordades per la comunitat internacional, que garanti-
rien el respecte dels drets socials de les persones i evitarien pràctiques labo-
rals que es consideren inadmissibles des del punt de vista de la dignitat
humana. L’adopció d’aquestes normes laborals no tindria com a objectiu
igualar els costos laborals, és a dir, garantir els mateixos drets i retribucions
mínimes, sinó evitar les pràctiques inadmissibles i fer respectar els drets que
es consideren consubstancials amb la dignitat de la persona humana.

Les normes laborals mínimes o drets socials que tots els països han
de respectar ja estan establerts en les convencions adoptades per l’Organitza-
ció Internacional del Treball (OIT). Aquesta organització, creada l’any 1919,
és una institució tripartita en la qual hi ha representats els països, les organit-
zacions patronals i les organitzacions sindicals o de representació dels treba-
lladors. La normativa laboral de drets i obligacions que s’ha elaborat en el
seu si és molt extensa i es recull en una multitud de convencions. Els contin-
guts es pacten per consens i els països les subscriuen voluntàriament mitjan-
çant un procés de ratificació. No hi ha cap obligació d’adherir-se a totes les
convencions ni tampoc un mecanisme efectiu que obligui al compliment.(20)

Entre totes les convencions elaborades a l’OIT, algunes d’elles es
consideren la normativa laboral fonamental que haurien d’aplicar tots els
països; aquestes són:

– Prohibició del treball forçat (Convenció núm. 29 i 105)

– Dret a la lliure associació (Convenció núm. 87)

– Dret a la negociació col·lectiva (Convenció núm. 98)

(20) El mecanisme de què disposa l’OIT és de supervisió i de recomanacions als països per al compliment de les
Convencions. No obstant això, té una clàusula que permet fins i tot la utilització de sancions en cas d’infracció greu i
reiterativa de les normes laborals. Aquesta clàusula s’ha utilitzat molt poc. Recentment, s’ha invocat per a Myanma
(Birmània) per incomplir la prohibició de treball forçat. Les sancions consisteixen a retirar l’ajuda tècnica i a prohibir
la seva assistència a les reunions de l’OIT.
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– Prohibició de la discriminació laboral (Convenció núm. 100 i 111)

– Edat mínima laboral (Convenció núm. 138)

– Salari mínim (Convenció núm. 131)

– Seguretat i salut laboral (Convenció núm. 155)

– Treball infantil (Convenció núm. 182) (ha entrat en vigor l’any 2000).

El consens sobre aquestes normes laborals mínimes s’ha vist reforçat
recentment. Així, en el si de l’OIT es va adoptar, el juny de 1998, una Decla-
ració sobre «Els principis fonamentals i els drets del treball» que estableix
que algunes de les Convencions enumerades constitueixen drets fonamentals
i que, per tant, han de ser respectats, promoguts i fets realitat encara que no
hagin estat ratificats. Això implica que els països membres es comprometen,
pel sol fet de pertànyer a l’OIT, a complir necessàriament, sense el requisit
previ de la ratificació, les normes bàsiques elaborades per aquesta institució
al llarg de la seva existència. En concret, aquests drets són:

1) La llibertat d’associació, la llibertat sindical i el reconeixement
efectiu del dret de negociació col·lectiva.

2) L’eliminació de totes les formes de treball forçós o obligatori.

3) L’abolició efectiva del treball infantil.

4) L’eliminació de la discriminació en matèria de feina i ocupació.

Han quedat fora d’aquests drets laborals bàsics el salari mínim i la
seguretat i salut laboral. El 1999 es van reforçar les normes sobre treball
infantil amb l’aprovació de la Convenció núm. 182, en la qual es prohibeix i
s’acorda eliminar les formes més deplorables de treball infantil: esclavitud,
pornografia, prostitució, tràfic d’estupefaents i treball insalubre o perillós
per a la salut dels nens.

El nombre de països que han firmat aquestes convencions es detalla a
la taula 12.1.

Encara que el nombre de països signataris de cada convenció és sig-
nificatiu, només 35 països havien ratificat la totalitat de les set convencions
l’any 1998. Però, com ja hem assenyalat abans, a partir de la Declaració de
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1998, tots els països es comprometen a fer respectar aquests drets encara que
no els hagin ratificat. Aquest compromís és un pas important, i es pot afir-
mar que, en l’àmbit internacional, s’ha aconseguit el consens d’un marc de
drets laborals mínims basat en el respecte i en l’aplicació universal dels drets
humans. La mateixa Declaració contempla un mecanisme de supervisió
anual per exhortar els països perquè la compleixin.(21)

El debat actual sobre el comerç i els seus efectes en els drets laborals,
que constitueix un dels eixos principals de les crítiques que es fan al procés
de globalització, és en realitat molt antic. La mateixa constitució de l’OIT
(1919) reconeix que les diferències en matèria laboral poden causar perjudi-
ci a altres nacions: «si qualsevol nació no adoptés un règim de treball real-
ment humà, aquesta omissió constituiria un obstacle per a altres nacions
que vulguin millorar la sort dels treballadors en els seus propis països»; per
tant, des d’aquesta organització ja es contemplava aquesta problemàtica.
També, quan es va elaborar la Carta de l’Havana, per evitar aquests efectes
negatius en el comerç, a l’article 7 es va regular «l’eliminació de les condi-
cions laborals deslleials que creessin problemes en el comerç internacio-
nal». Aquesta regulació, novament, no va ser traspassada al GATT i només

(21) Elliot (2000) intenta treure conclusions de la primera valoració de l’aplicació de la Declaració de 1998, però la
falta de dades facilitades pels països la dificulta enormement.

Taula 12.1

CONVENCIONS OIT QUE CONSTITUEIXEN NORMES LABORALS
FONAMENTALS

Núm. Convenció Data Tema Països signataris

29 1930 Treball forçós 149

105 1957 Treball forçós 132

87 1948 Lliure associació 122

98 1948 Negociació col·lectiva 138

100 1951 Igual remuneració 137

111 1958 No discriminació 128

138 1973 Edat mínima 61

182 1999 Treball infantil n.d.

Nota: n.d. = no disponible.
Font: The Economist, 3 d’octubre de 1998 (dades OIT) actualitzat amb dades de l’OMC.



333■LA REGULACIÓ DEL COMERÇ INTERNACIONAL: DEL GATT A L’OMC

es va incloure en l’article XX (e) la prohibició d’importacions de productes
fabricats per presoners. 

A falta d’una regulació explícita, aquesta controvèrsia s’ha anat plan-
tejant al llarg de la vida del GATT. Els primers acords sobre el cotó, dels
anys seixanta, i l’Acord Multifibres de 1974 (vegeu capítol VII), són clars
exemples de com es van resoldre a la pràctica els problemes sorgits en el
comerç internacional de mercaderies quan el cost de la mà d’obra és el fac-
tor determinant del cost total. Com ja sabem, el resultat va ser un fort aug-
ment de la protecció. Però, des de finals dels anys vuitanta i durant els anys
noranta, aquesta controvèrsia ha empitjorat, motivada pel paper cada vegada
més residual dels aranzels com a element clàssic de protecció; els treballa-
dors de les empreses afectades per la competència de les importacions crei-
xents dels països en desenvolupament estan portant a terme campanyes on
reclamen i exigeixen que aquests països apliquin les mateixes normes labo-
rals que les exigides a les seves empreses.(22)

Des d’una òptica diferent, també han augmentat les demandes de
diferents col·lectius relatives a l’obligació de tots els països que constituei-
xen la comunitat internacional d’observar i aplicar els drets laborals fona-
mentals que hem analitzat. Per això, s’ha proposat que l’OMC inclogui una
«clàusula social» obligatòria que permeti sancionar comercialment els paï-
sos que la incompleixin. Precisament, és aquesta capacitat, que únicament té
l’OMC, per dictaminar i, si convé, sancionar els països que incompleixen la
normativa reguladora del comerç internacional, la que es considera una arma
dissuasiva indispensable per lluitar d’una manera efectiva contra les pràcti-
ques laborals indesitjables. Es tractaria, per tant, d’utilitzar els mecanismes
de sanció econòmica com a instrument per fer complir aquests drets laborals
mínims en la mateixa línia d’altres importants vulneracions que ja s’han
arbitrat en l’àmbit internacional per eliminar altres pràctiques inadmissibles
per la comunitat internacional, com l’«apartheid» a la República de Sud-àfri-
ca o el genocidi a Sèrbia.

(22) Com a exemple d’aquesta pressió, perquè el NAFTA pogués ser finalment firmat per Estats Units, va ser neces-
sari negociar un acord suplementari denominat «North American Agreement on Labor Cooperation» en què s’esta-
bleixen compromisos de compliment per part dels tres països signataris (Canadà, Mèxic i EUA) de determinades nor-
mes laborals. Aquest acord preveu l’aplicació de sancions laborals en tres supòsits: treball infantil, ocupació mínima i
condicions de treball, sanitàries i de seguretat.
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De fet, ja hi ha alguns precedents de sancions o amenaces per l’in-
compliment de normes laborals, utilitzats tant per Estats Units com per la
Unió Europea. Estats Units ha utilitzat el Sistema de Preferències Generalit-
zades per exigir el compliment de determinades normes laborals amb Xile,
Malàisia i uns quants països més. La continuïtat dels beneficis de la utilitza-
ció d’aquest sistema es va condicionar a millores en les normes laborals d’a-
quests països i l’amenaça va fer efecte ja que les normes van millorar. Així
mateix, el Congrés nord-americà ha aprovat una nova llei que prohibeix
expressament la importació de productes elaborats amb treball infantil. La
Unió Europea ha introduït en el seu Sistema Generalitzat de Preferències,
des del 1998, l’exigència del compliment d’algunes Convencions de l’OIT,
en concret la lliure associació, la negociació col·lectiva i el treball infantil.
En tots dos casos es tracta de mesures unilaterals que estan permeses perquè
les preferències generalitzades es concedeixen, precisament, a títol indivi-
dual.

A pesar de totes les demandes comentades des dels diferents plante-
jaments, la resistència dels països en desenvolupament a acceptar una clàu-
sula social en el GATT/OMC ha estat i és molt forta. Una prova d’això és la
negativa a la creació d’un grup de treball en l’OMC per debatre-ho, encara
que a la Declaració de Marràqueix de l’abril del 1994 es va acordar que s’i-
niciarien treballs encaminats a estudiar el problema entre el comerç i els
estàndards laborals, en la Conferència Ministerial de Singapur de desembre
de 1996 es va adoptar la següent declaració: 

«Renovem el nostre compromís en l’observança dels drets laborals
fonamentals reconeguts internacionalment. L’Organització Internacional del
Treball és la institució competent per establir i desenvolupar aquestes nor-
mes, que nosaltres reconeixem i a les quals donem suport. Creiem que el
creixement econòmic i el desenvolupament promogut pel comerç creixent i la
seva liberalització progressiva contribueixen a la promoció de les normes
laborals. Rebutgem l’ús de les normes laborals amb motius proteccionistes i
acordem que l’avantatge comparatiu dels països, principalment dels menys
desenvolupats, no s’ha de qüestionar en cap sentit. Des d’aquesta òptica,
destaquem que els Secretariats de l’OMC i de l’OIT continuaran amb l’ac-
tual col·laboració».
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Els termes són ben explícits: ara com ara, els països membres de
l’OMC no comparteixen la inclusió d’aquesta clàusula social i consideren
que l’OIT és l’organització que s’ha d’ocupar d’aquests temes. A més, es
reitera que el creixement econòmic ajudat per un comerç progressivament
liberalitzat és el millor instrument per millorar els estàndards laborals. 

Malgrat aquesta oposició, hi ha alguns casos que requereixen algun
tipus de resposta per part de l’OMC. Es tracta de les denominades «zones de
processament per a l’exportació», en les quals es deroga expressament el
compliment d’algunes lleis laborals per atreure les inversions estrangeres.
Aquesta situació s’està donant a Pakistan, Panamà, Bangla Desh i Malàisia,
segons dades de l’OIT. Per evitar-ho, se sol·licita que l’OMC instrumenti
algun mecanisme per prohibir que els inversors internacionals es beneficiïn
d’aquestes pràctiques.

No obstant això, el debat continua obert. Alguns treballs tracten de
quantificar els efectes que tindria sobre l’avantatge comparatiu la implanta-
ció d’aquests drets laborals fonamentals, i els resultats obtinguts no eviden-
cien una deterioració del comerç(23) i, en canvi, consideren que tindrien efec-
tes beneficiosos des d’una perspectiva dinàmica sobre el desenvolupament
polític i institucional i sobre la productivitat laboral. Altres treballs conside-
ren que els efectes a curt termini de l’eliminació del treball infantil poden
ser molt perjudicials per a alguns sectors de la societat i tan sols s’hauria de
reduir progressivament mitjançant compensacions amb altres tipus d’ajudes
que poguessin pal·liar els costos de l’ajustament.(24)

A pesar de la contribució d’aquests estudis a aclarir els potencials
efectes d’aquestes mesures sobre l’economia dels països afectats, tant dels
desenvolupats com dels que estan en desenvolupament, hi ha problemes de
fons no resolts. Alguns són de caràcter cultural i religiós i dificulten un
acord sobre el contingut dels mateixos drets socials fonamentals. Com a
exemple podem citar el dret a la no discriminació per raó de sexe, que no és
admesa pels països islàmics. Uns altres qüestionen la ingerència en la sobi-

(23) Un dels treballs més complets és el de l’OCDE (1996).
(24) Una recopilació dels treballs que avaluen els costos i els beneficis de la inclusió de les normes laborals i els seus
efectes sobre el comerç es troba a Golub (1997). 
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rania dels països per establir les seves pròpies normes i que aquestes els
siguin imposades per les potències econòmiques mundials. D’altra banda,
tampoc no hi ha acord sobre si les sancions comercials són el millor sistema
per aconseguir aquest objectiu. Hi ha propostes alternatives, com incremen-
tar l’ajuda financera per eliminar el treball infantil, liberalitzar la immigra-
ció per evitar els excedents de mà d’obra en alguns països i d’aquesta mane-
ra facilitar l’acceptació de condicions laborals mínimes o la promoció de la
democràcia com a requisit previ per facilitar l’accés a aquests drets.

Mentrestant, els sindicats dels països desenvolupats, sobretot als
Estats Units, continuen reclamant una harmonització urgent de les normes
laborals com a únic camí per salvaguardar els seus llocs de treball. Aquesta
percepció és tan forta en la societat nord-americana que el Congrés va deixar
clar que no es firmarien més acords de comerç que no contemplessin el
compliment de les normes laborals, i també de les mediambientals. Com
veurem en el capítol següent, així va passar a Seattle, on Estats Units va pre-
sentar una proposta per crear un grup de treball sobre el comerç i els drets
laborals fonamentals, que va ser fermament rebutjada. 

Caldrà, doncs, arribar a un punt intermedi de trobada entre unes pos-
tures i uns interessos tan oposats, que permeti el respecte de certs drets
socials i, alhora, garanteixi que aquesta exigència no representi una forma
velada de nou proteccionisme. Perquè aquest debat es produeixi i, progressi-
vament, es vagin acostant postures, seria bo que en aquest tema se seguís el
mateix mètode que en els analitzats en aquest capítol: medi ambient, inver-
sions i competència; creant mecanismes institucionalitzats de treball i de
consulta es facilita la progressiva identificació dels problemes i les seves
possibles solucions. 

Hem acabat l’anàlisi de tots els temes que podrien ser incorporats en
un futur a l’OMC. Tots ells tenen tres característiques comunes. En primer
lloc, són temes molt complexos i la seva regulació interfereix cada vegada
més amb la capacitat sobirana dels països per establir les seves pròpies prio-
ritats econòmiques i socials. Per això, és lògic que despertin un interès espe-
cial per part de la ciutadania i dels col·lectius que fins ara mai no s’havien
manifestat quan en el GATT/OMC es negociava sobre aranzels. 
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En segon lloc, els tres temes que són objecte d’estudi i de negociació
en l’OMC encara no han aconseguit un grau de consens suficient, com hem
pogut constatar. Aparentment, tots ells estarien lluny d’aconseguir-lo, però si
finalment es convoca una ronda de negociacions multilaterals, en formarien
part. En aquest supòsit, les probabilitats que s’aconseguís algun consens i,
per tant, un acord, serien més grans, ja que constituirien part d’una negocia-
ció global. És possible que algunes de les propostes que hem comentat fos-
sin acceptades si, per exemple, s’ofereix com a contrapartida una major libe-
ralització del comerç agrícola.

En tercer lloc, l’elecció de l’OMC com a fòrum per a la seva regula-
ció està basada en la seva relació amb el comerç, però també en la seva capa-
citat demostrada per establir normes aplicables per a tots els països membres
(en aquest sentit, l’exemple de l’acord ADPIC és paradigmàtic) i en la seva
força perquè els països les compleixin gràcies al mecanisme de solució de
diferències. 
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XIII. El fracàs de Seattle
i el futur de l’OMC

Començàvem aquesta exposició preguntant-nos el perquè de la con-
tundent resposta d’un determinat àmbit de la societat civil contra la llibertat
de comerç i contra l’OMC a Seattle. Després d’haver analitzat amb detall el
procés de liberalització dels intercanvis comercials en el GATT, i ara en
l’OMC, i l’evolució de les normes que han regulat i regulen avui dia les
pràctiques comercials, estem en condicions de comprendre i de donar res-
posta a aquesta pregunta.

Al llarg d’aquesta exposició hem constatat que l’eliminació de les
barreres tradicionals al comerç ha requerit el desenvolupament gradual d’u-
nes normes comunes que regulin les pràctiques comercials entre els països
com el millor mitjà de garantir l’accés real als mercats. Així, hem pogut
comprovar com, des de mitjan anys setanta, els treballs més laboriosos en el
GATT s’han encaminat al desenvolupament d’una normativa exhaustiva que
uniformi i disciplini les actuacions dels països en l’aplicació de la seva polí-
tica comercial i, també, en l’elaboració d’unes pautes comunes en aquelles
polítiques internes que afecten d’una manera més directa la capacitat de
competir de les empreses, com són les subvencions, els suports interns a l’a-
gricultura, etc. Així mateix, la regulació comercial s’ha ampliat a altres
àmbits no contemplats anteriorment pel GATT, com el de les inversions, els
drets de la propietat intel·lectual i el comerç de serveis.

Algunes de les protestes de Seattle són el resultat d’aquest procés.
Les normes comunes imposen límits a la capacitat dels països per desenvolu-
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par autònomament les seves polítiques pròpies o, com argumenten els recla-
mants, en defensa de la competitivitat de les empreses en aquest món global
es deterioren els drets adquirits pels col·lectius laborals o no s’avança en la
mesura requerida en la protecció dels valors culturals o en la protecció del
medi ambient. Els països en desenvolupament es manifesten en sentit opo-
sat, ja que en aquestes reclamacions veuen un rerefons proteccionista que els
faria més difícil l’accés dels seus productes als mercats, bé per la introducció
de noves restriccions al comerç, bé per la inviabilitat de poder complir els
requisits exigits.

Aquest conflicte entre els defensors de la imposició de límits a la lli-
bertat de comerç en nom de salvaguardar altres valors o interessos que la
societat reclama, i els que, al contrari, argumenten que aquests límits impe-
diran que la llibertat de comerç, tan àmpliament defensada al llarg de més de
cinquanta anys, es pugui utilitzar com un mitjà per accelerar el creixement
econòmic, no està resolt. Paradoxalment, doncs, en les postures tradicionals
davant de la llibertat de comerç s’ha produït un gir de 180 graus; al principi,
la pressió exercida en favor de la liberalització dels intercanvis comercials va
ser liderada, bàsicament, pels països desenvolupats, amb una gran oposició
per part dels països en desenvolupament, que defensaven la protecció com el
mitjà més idoni per salvaguardar els seus interessos. Després d’un procés
difícil, quan els països en desenvolupament han acceptat la liberalització del
comerç com un dels mitjans que els pot facilitar el desenvolupament econò-
mic, es troben amb una forta oposició de certs col·lectius dels països desen-
volupats que posen en dubte aquest principi. 

Si, com hem analitzat al capítol anterior, el comerç internacional és
un dels instruments reconeguts per la comunitat internacional per eliminar la
pobresa en el món i la creixent esquerda entre els països rics i els països
pobres, seria en certa manera incomprensible que s’imposessin noves restric-
cions al comerç, justificades en la defensa d’uns interessos molt lloables per
a les societats desenvolupades, però difícils d’assumir en les societats poc
desenvolupades o amb greus problemes de pobresa. 

Que aquest debat pugui ser més o menys difícil i/o condicionar el
futur de les negociacions i les relacions comercials internacionals dependrà
de com i en quina mesura aquestes reclamacions siguin ateses o canalitzades
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pels governs. Quan vam analitzar la problemàtica del comerç, els drets labo-
rals i el medi ambient, va quedar clar que, a pesar de la patent existència de
desigualtats importants entre els països en aquestes matèries, no hi ha evi-
dència empírica que les diferents normatives siguin la causa o que, d’una
manera generalitzada, afectin negativament la capacitat de competir de les
empreses. Tot i això, si els governs volen satisfer aquestes demandes o apro-
fitar-se’n per imposar límits als fluxos comercials i, així, atendre les recla-
macions proteccionistes, ens podem tornar a trobar amb un canvi d’actitud
que afecti de forma negativa la llibertat de comerç.

En certa manera, això va ser el que va passar i es va plantejar a Seattle.
La proposta d’Estats Units sobre el contingut de l’agenda de la nova Ronda
de negociacions multilaterals incloïa tant un capítol sobre normes laborals,
com negociacions sobre el comerç i el medi ambient. Com ja hem comentat
al capítol anterior, als Estats Units alguns col·lectius exerceixen fortes pres-
sions en defensa seva. Fins i tot, la possibilitat d’obtenir l’autorització («fast
track») del Congrés per negociar nous acords comercials pot estar condicio-
nada, com així ho denuncien la majoria de congressistes demòcrates i un
nombre significatiu de republicans, al fet que aquests nous acords contin-
guin, obligatòriament, normes sobre totes dues matèries. Però aquesta pro-
posta estava en clara contradicció amb la Decisió presa a la I Conferència
Ministerial de l’OMC, en la qual es va determinar que l’OMC no era la insti-
tució competent per negociar i tractar normes laborals. 

Lògicament, aquesta exigència va ser molt criticada i va ser rebutjada
pels països en desenvolupament, i això a pesar que, durant la III Conferèn-
cia, la proposta inicial es va suavitzar i només es va reclamar la creació d’un
grup de treball a l’OMC que estudiés la introducció de les normes laborals
bàsiques referides als drets catalogats com a fonamentals per a la dignitat de
la persona. Encara que, com veurem a continuació, aquesta proposta no va
ser l’única que va motivar discrepàncies entre els països de l’OMC, en rela-
ció amb el contingut de les negociacions futures, sí que va ser un clar exem-
ple de les conseqüències que l’aplicació d’un determinat enfocament per
canalitzar les reclamacions internes pot causar en les relacions comercials
internacionals.
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És per aquesta raó que, en la nostra opinió, si es volen atendre les
preocupacions de la societat civil sense posar en perill la liberalització del
comerç aconseguida i els nous reptes que encara s’han d’aconseguir en
aquest camp, hi ha dues alternatives de conducta: explicar amb claredat els
beneficis que reporta el comerç al conjunt de la societat i atendre els possi-
bles conflictes interns amb altres tipus de mecanismes que suavitzin els cos-
tos de l’ajustament. Si això no és així, és possible que la defensa o l’exigèn-
cia de qualsevol dels extrems plantejats doni com a resultat una deterioració
o un estancament de les futures negociacions sobre comerç internacional. 

Encara que podem afirmar que les demandes nord-americanes van
condicionar en gran mesura aquest fracàs, no van ser l’única causa. Les
nombroses divergències existents en molts altres temes expliquen, també, la
impossibilitat de consensuar una agenda prou àmplia per satisfer els interes-
sos de totes les parts. 

Tots els temes que s’havien de tractar en l’agenda de la nova Ronda
del Mil·lenni exposats ja al llarg dels diferents capítols, es concreten en:

– Agricultura.

– Serveis i comerç electrònic.

– ADPIC.

– Inversions.

– Medi ambient.

– Normes sobre la Competència.

– Transparència de les compres públiques.

– Qüestions específiques dels països en desenvolupament i PMA.

– Qüestions Institucionals.

Als tres primers capítols, ja estava especificat que s’iniciarien nego-
ciacions l’any 2000, tant si hi havia negociacions globals com si no. En la
resta, els treballs resultants en els grups creats amb aquesta finalitat disposa-
ven d’una base de propostes i contrapropostes per ser debatudes en el marc
d’unes negociacions globals. Així mateix, s’havien d’atendre les demandes
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concretes dels països en desenvolupament i intentar resoldre alguns proble-
mes en el funcionament de la institució.

A pesar que els temes a debatre en la nova Ronda estaven acotats, en
les negociacions prèvies per consensuar el contingut de l’agenda a Ginebra
no es va poder determinar aquest contingut ni tampoc a Seattle. Les princi-
pals divergències es van produir entre les principals potències comercials,
tant en els temes que s’havien d’incloure com en l’abast dels compromisos
que els països semblaven disposats a fer. Així, Estats Units defensava una
agenda limitada als temes d’agricultura i serveis juntament amb normes
laborals, normes sobre medi ambient i sobre comerç electrònic. La selecció
de pocs temes afavoriria unes negociacions que, com a màxim, havien de
durar tres anys. Aquesta agenda de mínims tenia la seva raó de ser en les
dificultats que hauria generat qualsevol altra agenda per a l’obtenció de l’au-
torització del Congrés per negociar acords comercials («fast track»), ja dene-
gada els últims sis anys.

En canvi la Unió Europea defensava una agenda àmplia que inclo-
gués tots els temes apuntats, amb un especial interès en el desenvolupament
de normes sobre inversions i competència; els seus compromisos en matèria
d’agricultura eren limitats i exigia, al costat de Canadà, excepcions per a les
indústries culturals. Japó també mantenia reserves a la liberalització agríco-
la, donava suport a la Unió Europea en el capítol d’inversions i competència
i reclamava l’eliminació de la legislació antidumping. Les divergències,
doncs, entre les potències comercials eren manifestes i no es va arribar a cap
acord entre elles, ni en l’abast que hauria de tenir la negociació agrícola ni
en els temes que haurien d’estar presents en les negociacions.

D’altra banda, els països en desenvolupament, molt descontents amb
l’aplicació dels acords de la Ronda d’Uruguai, exigien resoldre en primer
lloc tots els problemes detectats, principalment en l’agricultura i en els tèx-
tils, com una mostra de bona voluntat abans d’iniciar negociacions en nous
temes. A més, sol·licitaven una revisió dels continguts així com una amplia-
ció dels terminis en Inversions i en l’ADPIC, juntament amb algunes deman-
des específiques, com l’enduriment de la normativa antidumping, la nego-
ciació dels serveis en transport marítim i en el moviment de persones i,
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finalment, les reduccions aranzelàries en els productes agrícoles transfor-
mats i en els productes d’interès per a les seves economies.

El problema que la proposta nord-americana plantejava era la falta de
contrapartides clares perquè els altres països, tant els seus principals socis
comercials com els països en desenvolupament, no la consideressin prou
equilibrada per aconseguir els objectius que cada grup s’havia proposat.
Recordem, en aquest sentit, que per iniciar un nou procés de negociacions
comercials són necessaris dos requisits. Un d’ells és obvi, el consens de tots
els països per iniciar-lo i, el segon, és fruit de les experiències anteriors; la
probabilitat de consens és més gran si l’agenda de negociacions és prou
àmplia i incorpora tots els temes d’interès per als diferents països, de manera
que els temes més difícils d’assumir puguin quedar notòriament compensats
amb els que reportin uns beneficis clars. Aquest va ser, precisament, el
motiu pel qual els països membres de l’OMC van fracassar en la consecució
d’un ampli consens per iniciar la Ronda del Mil·lenni. 

Finalment, doncs, la convocatòria formal d’una nova Ronda es va
ajornar i els esforços en aquesta direcció continuen en el si de l’OMC, on ja
s’han iniciat les negociacions formals, però separades, en agricultura i ser-
veis.

Durant tot l’any 2000 i els mesos transcorreguts del 2001, s’ha treba-
llat intensament per aconseguir un acord sobre l’agenda de la futura ronda de
negociacions internacionals i, és probable, que aquesta ronda es pugui inau-
gurar formalment en la IV Conferència Ministerial de l’OMC, convocada
per als dies 9-13 de novembre d’aquest any a Doha, Qatar. Encara que sem-
bla que el consens és ampli i, a més, ha rebut el recolzament formal en la
reunió anual del G8 del mes de juliol a Gènova, encara hi ha dubtes de l’èxit
final d’aquesta proposta.

En aquest context ¿quin és el futur de l’OMC? De tot el treball expo-
sat crec, sincerament, que es pot concloure la gran importància, rellevància i
abast tant de la liberalització del comerç aconseguida com del contingut de
les normes que avui dia regulen les relacions comercials entre els països des
que l’any 1947 es va iniciar aquesta marxa. Encara que la frustrada OIC
hagués tingut més instruments per abordar la complexitat de les relacions
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comercials entre els països i considerant també que moltes de les seves dis-
posicions han trigat molts anys a ser incorporades a les regles actuals, final-
ment, amb molt pragmatisme i realisme, s’ha anat consolidant un sistema
mundial de comerç basat en regles comunes que permet afrontar amb més
garanties per a totes les parts implicades la creixent interdependència de les
economies i la seva complexitat. 

En aquest sentit el paper de l’OMC és vital. No tan sols haurà de
vigilar i arbitrar la correcta aplicació de les normes i el seu desenvolupa-
ment, sinó que també té un repte doble. El primer, liderar el consens sobre
els nous temes que, com hem comprovat, són complexos i afecten sensibili-
tats molt diferents. El segon, afavorir la integració dels països més pobres en
el sistema mundial de comerç amb la finalitat d’ajudar a resoldre els seus
greus problemes de pobresa. 

A pesar que alguns aspectes del seu funcionament hauran de ser
millorats amb la finalitat que la societat comprengui més bé la importància
de la seva feina i que la participació dels països petits i dels menys desenvo-
lupats es pugui incrementar perquè tots els interessos estiguin més ben
representats, no hi ha dubte que, amb els seus defectes, l’OMC ha tingut, té i
tindrà un paper molt important perquè el comerç internacional proporcioni,
en la mesura que li correspongui, un augment més gran del benestar i de la
riquesa en els països que integren la comunitat internacional. 
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Països membres de l’OMC
i observadors, juliol 2001
– Albània 8.09.2000
– Alemanya 1.01.1995
– Angola 23.11.1996
– Antigua i Barbuda 1.01.1995
– Argentina 1.01.1995
– Austràlia 1.01.1995
– Àustria 1.01.1995
– Bahrain 1.01.1995
– Bangla Desh 1.01.1995
– Barbados 1.01.1995
– Bèlgica 1.01.1995
– Belize 1.01.1995
– Benín 22.02.1996
– Bolívia 12.09.1995
– Botswana 31.05.1995
– Brasil 1.01.1995
– Brunei Darussalam 1.01.1995
– Bulgària 1.12.1996
– Burkina Faso 3.06.1995
– Burundi 23.07.1995
– Camerun 13.12.1995

– Canadà 1.01.1995
– Colòmbia 30.04.1995
– Comunitats Europees 1.01.1995
– Congo 27.03.1997
– Congo, República Democràtica 

del 1.01.1997
– Corea, República de 1.01.1995
– Costa d’Ivori 1.01.1995
– Costa Rica 1.01.1995
– Croàcia 30.11.2000
– Cuba 20.04.1995
– Dinamarca 1.01.1995
– Djibouti 31.05.1995
– Dominica 1.01.1995
– Egipte 30.06.1995
– Emirats Àrabs Units

10.04.1996
– Equador 21.01.1996
– Eslovènia 30.07.1995
– Espanya 1.01.1995
– Estats Units 1.01.1995
– Estònia 13.11.1999
– Fiji 14.01.1996

Annex
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– Filipines 1.01.1995
– Finlàndia 1.01.1995
– França 1.01.1995
– Gabon 1.01.1995
– Gàmbia 23.10.1996
– Geòrgia 14.06.2000
– Ghana 1.01.1995
– Grècia 1.01.1995
– Grenada 22.02.1996
– Guatemala 21.07.1995
– Guinea 25.10.1995
– Guinea Bissau 31.05.1995
– Guyana 1.01.1995
– Haití 30.01.1996
– Hondures 1.01.1995
– Hong Kong, Xina 1.01.1995
– Hongria 1.01.1995
– Illes Salomó 26.07.1996
– Índia 1.01.1995
– Indonèsia 1.01.1995
– Irlanda 1.01.1995
– Islàndia 1.01.1995
– Israel 21.04.1995
– Itàlia 1.01.1995
– Jamaica 9.03.1995
– Japó 1.01.1995
– Jordània 11.04.2000
– Kenya 1.01.1995
– Kuwait 1.01.1995
– Lesotho 31.05.1995
– Letònia 10.02.1999
– Liechtenstein 1.09.1995
– Lituània 31.05.2001
– Luxemburg 1.01.1995
– Macau, Xina 1.01.1995
– Madagascar 17.11.1995
– Malàisia 1.01.1995

– Malawi 31.05.1995
– Maldives 31.05.1995
– Mali 31.05.1995
– Malta 1.01.1995
– Marroc 1.01.1995
– Maurici 1.01.1995
– Mauritània 31.05.1995
– Mèxic 1.01.1995
– Moçambic 26.08.1995
– Moldàvia 26.7.2001
– Mongòlia 29.01.1997
– Myanma 1.01.1995
– Namíbia 1.01.1995
– Nicaragua 3.09.1995
– Níger 13.12.1996
– Nigèria 1.01.1995
– Noruega 1.01.1995
– Nova Zelanda 1.01.1995
– Oman 10.10.2000
– Pakistan 1.01.1995
– Panamà 6.09.1997
– Papua Nova Guinea 9.06.1996
– Paraguai 1.01.1995
– Perú 1.01.1995
– Polònia 1.07.1995
– Portugal 1.01.1995
– Qatar 13.01.1996
– Regne Unit 1.01.1995
– República Centrafricana

31.05.1995
– República Dominicana

9.03.1995
– República Eslovaca 1.01.1995
– República Kirguisa 20.12.1998
– República Txeca 1.01.1995
– Romania 1.01.1995
– Rwanda 22.05.1996
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– Saint Christopher i Nevis
21.02.1996

– Saint Lucia 1.01.1995
– Saint Vincent i les Grenadines

1.01.1995
– Salvador, El 7.05.1995
– Senegal 1.01.1995
– Sierra Leone 23.07.1995
– Singapur 1.01.1995
– Sri Lanka 1.01.1995
– Sud-àfrica, República de

1.01.1995
– Suècia 1.01.1995
– Suïssa 1.07.1995
– Surinam 1.01.1995
– Swazilàndia 1.01.1995
– Tailàndia 1.01.1995
– Tanzània 1.01.1995
– Togo 31.05.1995
– Trinitat i Tobago 1.03.1995
– Tunísia 29.03.1995
– Turquia 26.03.1995
– Txad 19.10.1996
– Uganda 1.01.1995
– Uruguai 1.01.1995
– Veneçuela 1.01.1995
– Xile 1.01.1995
– Xipre 30.07.1995
– Zàmbia 1.01.1995
– Zimbabwe 5.03.1995

Governs amb la condició
d’observador
– Algèria(*)

– Andorra(*)

– Aràbia Saudita(*)

– Armènia(*)

– Azerbaidjan(*)

– Bahames
– Bielorússia(*)

– Bhutan(*)

– Bòsnia i Hercegovina(*)

– Cambodja(*)

– Cap Verd(*)

– Etiòpia
– Iemen(*)

– Iugoslàvia, República Federal(*)

– Kazakhstan(*)

– Laos, República Democràtica
Popular(*)

– Líban(*)

– Lituània
– Macedònia, ex-República

Iugoslava de(*)

– Nepal(*)

– Rússia, Federació de(*)

– São Tomé i Príncipe(*)

– Samoa(*)

– Santa Seu
– Seychelles(*)

– Sudan(*)

– Taiwan(*)

– Tonga(*)

– Ucraïna(*)

– Uzbekistan(*)

– Vanuatu(*)

– Vietnam
– Xina(*)

Nota: Amb excepció de la Santa Seu, els observadors
han d’iniciar les negociacions d’adhesió en un termini
de cinc anys després d’obtenir la condició d’observa-
dor.
(*) Països que estan negociant la seva adhesió.
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Organitzacions amb 
la condició d’observador
– Nacions Unides (NU)
– Conferència de les Nacions 

Unides sobre Comerç i 
Desenvolupament (UNCTAD)

– Fons Monetari Internacional
(FMI)

– Banc Mundial
– Organització de les Nacions

Unides per a l’Agricultura i
l’Alimentació (FAO)

– Organització Mundial de la
Propietat Intel·lectual (OMPI)

– Organització per a la Cooperació
i el Desenvolupament Econòmics
(OCDE)

Font: OMC.
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Bibliografia

La bibliografia utilitzada i consultada per a l’elaboració del text ha
estat molt extensa. Per evitar realitzar-ne una exposició exhaustiva, només
detallarem les obres expressament citades al text, juntament amb una referèn-
cia genèrica als autors i a les institucions més rellevants en l’estudi i anàlisi del
comerç internacional. Així, han estat consultats les publicacions o els docu-
ments del GATT, de l’OMC, del Banc Mundial, de l’FMI i de la UNCTAD.
Pel que fa als autors en llengua anglesa consultats més destacats quant a les
seves aportacions, s’ha de citar, a més dels que detallen, Trebilcock, Stern,
Skyes, Petersmann, Goldstein, Irwin i Deardoff, entre molts altres. En llengua
castellana, els membres de la Secretaria de Comerç, Ávila, Blanco, Carderera,
Casado, Cerro, Cortés, Domínguez, Fernández, Gómez Crespo, López, Már-
quez, Sáez i Tejeilo, que van fer un treball molt detallat i complet sobre el con-
tingut dels acords de la Ronda d’Uruguai del GATT, i els professors Díaz Mier
i Montaña, entre altres.

BALASSA, B. (1980): The Process of Industrial Development and Alternative Develop-
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