Comerç internacional i aranzels
Desembre 2013

Catalunya no ha de témer pel seu comerç internacional

Catalunya no ha de témer cap problema pel seu comerç
internacional
A. Catalunya pot convertir-se en membre de la OMC després de negociar el seu ingrés
amb el vot favorable de 2/3 dels membres.
B. Catalunya, abans de ser membre, pot fixar els aranzels que vulgui, així com els altres
països podrien fer el mateix.
C. El més probable és que es mantingui la situació actual de facilitar el trànsit de béns i
serveis, ja que la tendència internacional és la de reduir el proteccionisme.
D. Els aranzels amb països tercers seran com els que tenim actualment per formar part
de la UE. En el pitjor escenari possible (ser tractat transitòriament com a país tercer)
els aranzels a la UE serien del 1,5% de mitjana
E. Pel que fa al comerç amb la UE, actualment s’està negociant un tractat de lliure
comerç amb els EUA i ja existeix amb països europeus no membres com Noruega,
Suïssa, Islàndia o Liechtenstein; de manera que res fa pensar que s’actuaria diferent
amb Catalunya.
F. Catalunya és lloc de pas d’actuals fluxos entre països membres de la UE, i amb
tercers, de manera que si es limita el comerç en sortirien perjudicats de forma directa
aquells països que actualment fan passar els seus béns per Catalunya i de forma
indirecta el comerç de tota la UE.
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El comerç d’una Catalunya independent s’integrarà dins els
organismes internacionals
}

Un punt de controvèrsia a l’hora de parlar de la independència de Catalunya són les
possibles conseqüències en les relacions comercials internacionals.

}

Un fals argument de l’anomenat discurs de la por és que la independència aïllaria
comercialment Catalunya dels seus actuals socis per la imposició d’aranzels.

}

Aquesta afirmació, com totes les del discurs de la por, no es fonamenta en cap dada
real ni en el funcionament reglat de les relacions econòmiques internacionals.

}

Comprovem que succeirà amb les dues organitzacions que més rellevància tenen:
§ Organització Mundial del Comerç (OMC).
§ Àrea de Lliure Comerç Europea.
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El món promou el lliure intercanvi de manera accelerada
pels beneficis que suposa
}

Catalunya, com a nou Estat, no té cap impediment per formar part d’ambdues
organitzacions.

}

Però fins i tot si això no passés, les relacions comercials amb la resta de països del
món no haurien de canviar substancialment, excepte que la voluntat de Catalunya, i
de la resta de països, fos la d’alterar les regles del joc fixades fins ara.

}

Cal tenir en compte que la creació de l’Estat català es farà en un context de:
§ Liberalització del comerç a nivell internacional.
§ Reducció de barreres i aranzels a nivell europeu.
§ Àrea de lliure comerç i acords comercials amb països tercers.

4

La OMC regula les normes de comerç internacional
}

La OMC és la única organització internacional que s’ocupa de
les normes que regulen el comerç entre països.

}

Té per objectiu la màxima facilitat, llibertat i predicibilitat de
les corrents comercials (béns, serveis i propietat intel·lectual).

}

Les funcions de la OMC són:
§ Administrar els acords comercials.
§ Facilitar les negociacions comercials.
§ Resoldre les diferències en matèria comercial.
§ Examinar les polítiques comercials nacionals.
§ Ajudar els països en desenvolupament en matèria comercial.

}

Els dos principis fonamentals de la OMC són:
§ Principi de la nació més afavorida. Els països membres han de tractar igual a tots
els països membres, de manera que s’aplica el mateix proteccionisme a tots els
països (a excepció d’acords bilaterals concrets).
§ El principi de tractament nacional. Estableix que els productes d’altres països han
de rebre el mateix tractament que els nacionals.
Font: OMC
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L’Estat espanyol no pot vetar l’ingrés de l’Estat català a l’OMC
}

Actualment l’Organització Mundial del Comerç té 159 membres, que representen el
95% del comerç mundial de tot el món.

}

Qualsevol Estat pot adherir-se a la OMC seguint el següent procés:
1) Sol·licitud d’adhesió per escrit.
2) Presentació d’un memoràndum sobre el règim de comerç exterior.
3) Negociació de les condicions d’adhesió.
4) Elaboració dels informes, valoracions i instruments d’adhesió.
5) Aprovació del Consell General (Estats membres) per un mínim de 2/3 dels vots.
6) L’Estat espanyol, per si mateix, no pot impedir l’ingrés de l’Estat català.
Font: OMC
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El proteccionisme tendeix a la seva desaparició
Mitjana simple dels aranzels aplicats

Àrea de lliure comerç europea (EFTA + UE)
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}

Els aranzels s’han anat reduint en els darrers anys a tots els països. La tendència és
a que les barreres comercials es redueixin al mínim.

}

Simultàniament s’han establert àrees de lliure comerç, com l’europea, i acords per
anar reduint el proteccionisme a nivell internacional.

Font: Trading economics i Banc Mundial, i EFTA
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Els aranzels a països de l’OMC i tercers no paren de disminuir
}

Els països més desenvolupats tenen un proteccionisme menor tant amb països
membres de la OMC com amb països tercers.
Mitjana simple dels aranzels aplicats
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Font: OMC
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Catalunya és un emplaçament estratègic pel comerç de
països tercers
}

Catalunya està situada en un punt estratègic pel comerç internacional, és lloc de pas
vital per a multitud de mercaderies en trànsit. A més a més de les importacions i
exportacions que fa amb altres territoris.
Milers de tones de mercaderies comerciades per tipus de flux (origen/destí)

Font: CIMALSA
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Només amb un estat propi Catalunya
serà econòmicament viable.

Empresaris per l’Estat propi

www.ccncat.cat

info@ccncat.cat

Estudi elaborat pel Grup d’Estudis del CCN
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