Acord Transatlàntic per a les PIMes

El passat 23 de febrer representants de l'INSTITUT AGRÍCOLA van participar en la jornada sobre la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión: Importancia para las PYMEs",
organitzada per CEPYME amb motiu de la visita
a Madrid del senyor Ignacio García Bercero,
Jefe Negociador de la Comissió Europea per a
la esmentada associació.

més gran proveïdor per darrera de Xina i el segon
client per darrera de Canadà. Tot i així, hi ha molt
marge de millora i l’Associació Transatlàntica per
al Comerç i la Inversió entre ambdues regions
ofereix l’oportunitat d’impulsar el creixement i
l’ocupació a ambdós costats de l’Atlàntic.

Des de la Secretaria d'Estat de Comerç ens
comenten que la Unió Europea (UE) i els Estats
Units (EEUU) estan negociant des del 2013 un
acord d’Associació Transatlàntica per al Comerç i
la Inversió (ATCI o TTIP) en anglès –Transatlantic
Trade and Investment Partership) que permetrà
eliminar les barreres aranzelàries així com les
no aranzelàries mitjançant una simplificació de
tràmits burocràtics, harmonització de normes
tècniques i convergència regulatòria. L’eliminació
d’aquests obstacles innecessaris al comerç redundarà en un millor accés als mercats d’ambdues
parts, especialment per part de les PIMEs.

Malgrat que les PIMEs són el motor del creixement,
de la creació d’ocupació i de la innovació a
Europa i són també responsables de gran part
de les exportacions de la UE, aquestes es veuen
desproporcionadament afectades per les barreres
al comerç, ja que compten amb menys recursos
humans i financers que les grans empreses per
afrontar els costos derivats de l’exportació o de la
inversió en l’exterior. El simple procés d’aconseguir informació sobre regulacions i altres requisits
necessaris per accedir al mercat nord-americà suposa un gran obstacle per les PIME. Per aquests
motius el TTIP està especialment pensat per les
PIME i comptarà amb un capítol especial sobre
PIME.

De complir-se els pronòstics, aquest acord de
lliure comerç podria aportar 119 milions d’euros
a l’economia de la UE i 95 mil milions d’euros
a l’economia dels EEUU a l’any un cop estigui
completament implementat.

El Ministeri d’Economia i Competitivitat vol fer arribar a les PIME espanyoles els beneficis d’aquest
acord per elles i conèixer de primera mà la importància que concedeixen al mercat nord-americà
i, per tant, al TTIP.

Les relacions econòmiques entre la UE i els EEUU
han sigut sempre una referència fonamental per a
la resta del món donada la importància econòmica
d’ambdós actors que, conjuntament, produeixen
quasi la meitat del PIB mundial, intercanvien un
terç dels fluxos comercials mundials (2.000 milions d’euros de comerç diari de béns i serveis) i
compten amb més de 800 milions d’habitants. La
UE és el més gran inversor als EEUU, el segon

INFORMATIU AGRARI DE L’INSTITUT AGRÍCOLA - núm. 150 març - abril 2015

El Parlament Europeu diu
que estarà expectant de que
la agricultura no esdevingui
“moneda de canvi”.
Les negociacions han de
deixar de ser secretes.
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