
 

 

Les olives i Airbus 
 

     

L'Associació Espanyola d'Exportadors i Industrials d'Olives de Taula (Asemesa) exigeix 

a Govern d'Espanya i a la Unió Europea (UE) que retirin les seves milionàries 

subvencions a l'empresa aeronàutica Airbus perquè els EUA posi fi d'una vegada a la 

seva política de represàlies comercials i desisteixi de la seva amenaça d'imposar 

aranzels addicionals a productes agroalimentaris com l'oliva. Aquests ajuts a Airbus han 

estat considerades il·legals per la OMC (Organització Mundial de Comerç), que ha 

autoritzat els Estats Units d’Amèrica (EUA) a rescabalar-se amb aranzels per valor de 

7.500 milions de dòlars, Govern que ve demanant reiteradament a la UE que retiri 

aquestes ajudes. Asemesa estima que l'oliva espanyola no pot seguir pagant els plats 

trencats de les subvencions de Brussel·les a el sector aeronàutic i valora incomprensible 

que els governs de la UE i Espanya incompleixin les normes i resolucions de 

l'Organització Mundial de Comerç mentre exigeixen als ciutadans europeus i espanyols 

que compleixin les lleis. 

  

Asemesa considera una vergonya i una ofensa que el Govern d'Espanya ratifiqui 

públicament el seu suport a Airbus, empresa que ha anunciat fa mesos un important 

increment de beneficis, mentre el sector agroalimentari del nostre país pateix les 

conseqüències dels aranzels americans per aquests ajuts il·legals. 

 

L'oliva verda suporta des d'octubre de 2019 un aranzel del 25%, que els EUA pot 

incrementar el proper mes d'agost fins al 100% i fins i tot estendre-ho a l'oliva negra, el 

que agreujaria la ja dramàtica situació de el sector. Estan en joc 100.000 tones d'olives i 

35.000 hectàrees d'oliverar, situació que afectaria 7.000 agricultors que es quedarien 

sense poder vendre les seves olives. Asemesa considera que el Govern d'Espanya i la 

UE han d'actuar urgentment per protegir els agricultors i a tot el sector i no seguir de 

braços creuats esperant que es resolgui el cas Boeing per intentar negociar llavors, 

perquè una part molt important de l'oliva pot haver desaparegut abans. El sector es 

considera totalment abandonat per la UE però especialment pel Govern d'Espanya, que 

no ha dubtat a sacrificar clarament als productes agroalimentaris en benefici de la 

indústria aeronàutica. 

 

Per això, Asemesa reclama a el Govern d'Espanya i al seu ministre d'Agricultura que 

passin ja de les paraules buides i bones intencions als fets i actuïn de veritat en defensa 

dels productes agroalimentaris espanyols, un sector considerat essencial. El Govern 

d'Espanya no pot seguir de perfil escudant-se que és un problema europeu i ha de 

paralitzar de forma immediata les ajudes il·legals a Airbus, ja que en cas contrari estaria 

abocant al desastre, de manera conscient, a el sector de l'oliva de taula, que res té a 

veure amb aquesta guerra. 

 

Asemesa considera que està en perill una part molt important de la indústria de l'oliva 

de taula, un sector de gran rellevància econòmica i social a Andalusia, Extremadura i 

altres zones d'Espanya pel seu paper indispensable en la fixació de la població a el 

territori i en la creació de riquesa, així com per la seva aportació social a la sostenibilitat 



de zones rurals en què l'olivar és gairebé l'única alternativa laboral per a milers de 

famílies. 

 

Si es confirma aquesta nova amenaça aranzelària dels EUA es acceleraria el procés de 

deslocalització de la indústria iniciat en el sector fa anys i que s'està donant també en 

altres sectors molt propers a l'oliva que ja tenen instal·lacions productives als EUA, 

Marroc, Argentina o Portugal. Ja en aquest moment l'oliva espanyola està sent 

substituïda als EUA per la d'altres països com el Marroc, Grècia, Portugal, Egipte i 

Turquia que no pateixen els aranzels. El Govern d'Espanya no pot permetre aquesta 

situació i abandonar a el sector, perquè això significaria la ruïna de milers d'agricultors i 

la pèrdua de milers de llocs de treball en la indústria. 

 

En conseqüència, Asemesa realitza una nova crida a el Govern d'Espanya a que actuï 

immediatament abans de la propera revisió dels aranzels al mes d'agost per aturar 

l'hemorràgia de el sector de l'oliva, el qual no pot seguir esperant a la resolució de el cas 

Boeing ni a les eleccions dels EUA. En concret, Asemesa, representant des de fa més de 

90 anys a la indústria dedicada a l'elaboració, comercialització i exportació de l'oliva de 

taula a Espanya, demanda a el Govern que: 

 

-retiri les ajudes il·legals a Airbus, perquè els EUA deixi de prendre represàlies 

contra els productes agroalimentaris que neden tenen a veure en aquesta disputa. 

-mesuri molt bé les conseqüències de la implantació de l'anomenada taxa 

Google. 

-demani a la UE que restableixi la igualtat de competència entre tots els països 

europeus, actualment trencada pels aranzels dels EUA que no afecten ni a Grècia 

ni a Portugal. 

-tingui en compte que els EUA són el principal mercat d'exportació de l'oliva de 

taula espanyola. 

 

Aquest assumpte és la gota que fa vessar el got d'una llarga llista de problemes i 

amenaces que ve assotant a el sector en els últims anys, cas de l'aranzel de el 35% dels 

EUA a l'oliva negra, i de el 25% a la verda pel cas Airbus; l'amenaça de l'acord 

d'associació entre la UE i Mercosur; els núvols que planen en cas d'un Brexit sense 

acord; el RD Llei 05/2020 que modifica la Llei de la Cadena Alimentària; o la 

paralització de el comerç i la pèrdua de rendibilitat esdevingudes de la pandèmia de 

l'Covid-19. 
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