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Senén Florensa
Director general
Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), Barcelona

Els esdeveniments rellevants dels darrers mesos 
estan tenyits d’una atmosfera internacional de pre-
ocupació. Les esperances d’una estabilitat en el 
procés de pau i d’un nou impuls en les relacions 
euromediterrànies amb la Unió per la Mediterrània 
no s’han traduït en resultats a l’altura de les expec-
tatives. D’altra banda, en el pla econòmic hem vist 
com s’estenia i s’agreujava la crisi econòmica que, 
emergent l’any 2008, va assolir tota la seva cruesa 
el 2009.
El desenvolupament d’aquests esdeveniments ha 
marcat la tria dels temes clau d’aquesta edició de 
l’Anuari de la Mediterrània. A l’igual que en les sis 
edicions anteriors, la voluntat de l’Anuari és obser-
var, analitzar i transmetre el més destacat de la situa-
ció a la regió.
La crisi econòmica com a tema més important a 
l’àmbit econòmic ha estat tractada des de diversos 
punts de vista i des dels seus efectes en dos aspec-
tes tan especialment sensibles a la Mediterrània 
com l’ocupació o les inversions. Aspectes que mar-
caran la capacitat a llarg termini de la regió per re-
muntar la crisi que té ritmes diferents als països me-
diterranis però que tots hauran de fer un gran esforç 
per superar-la.
La situació a l’Orient Mitjà es manté al primer pla 
de l’atenció mundial, i per tant de l’Anuari. Malau-
radament, aquesta atenció és deguda a la sen-
sació que la solució del conflicte israelianopalestí 
sembla allunyar-se cada vegada més, tant per les 
dinàmiques internes de les parts com per la in ca-
pacitat de la comunitat internacional de trobar vies 

de negociació. Aquesta situació de paràlisi en 
l’avenç vers una solució ha alentit especialment el 
desplegament institucional de la Unió per la Medi-
terrània.
Aquesta situació també s’ha tractat entre els temes 
clau de l’Anuari. Malgrat les dificultats i els tímids 
avenços de les institucions de la UpM, el corpus 
del Partenariat Euromediterrani, els programes, les 
reunions, les conferències sectorials, les xarxes... 
que en definitiva són la força de xoc de les rela-
cions euromediterrànies no han deixat d’avançar al 
llarg d’aquests mesos. Tot i que menys mediàtics 
que les cimeres de caps d’Estat i de Govern o 
l’establiment d’una Secretaria General però no 
menys importants, són aquests components del 
procés els que en definitiva condueixen als objec-
tius del Partenariat i han de ser analitzats en aquest 
sentit.
No podem oblidar, d’altra banda, que la Mediterrània 
no s’acaba amb el Partenariat, que segueix essent 
centre d’interès d’altres actors internacionals amb 
un pes específic a la geoestratègia mundial. És per 
aquest motiu que els articles sobre la creixent i im-
parable presència xinesa a la zona, la política ameri-
cana al Magreb o la influència iraniana a la regió 
configuren també un dels apartats dedicats a les 
claus d’aquest Anuari.
Un anuari de la Mediterrània que aparegués l’any 
2010 havia de tenir un dossier central dedicat a la 
integració econòmica euromediterrània amb espe-
cial referència a la zona de lliure comerç. Durant molt 
temps la zona de lliure comerç ha estat considerada 
l’expressió del principal avenç de la cooperació 
euromediterrània. Els darrers temps pot ser que hagi 
perdut presència «mediàtica», tanmateix el ritme dels 
avenços s’ha mantingut estable vers la integració 
comercial. Tots els països han negociat els acords 
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d’associació i, excepte el de Síria, tots estan en vi-
gor i segueixen el ritme del desmantellament aranze-
lari previst.
Al dossier s’ha tractat el tema de la integració euro-
mediterrània des de diferents perspectives i àmbits, 
des de la seva relació amb la globalització o amb la 
bretxa econòmica entre el nord i el sud de la Medite-
rrània, passant per l’anàlisi de la integració per sec-
tors econòmics o la integració sud-sud. D’aquesta 
manera, hem tractat d’oferir una visió en profunditat 
d’aspectes que possiblement han avançat més que 
aquells que recollia la Declaració de Barcelona de 
1995.
Com en anteriors edicions, el balanç de l’any no es 
limita només a les qüestions d’actualitat internacio-
nal, sinó que ofereix un panorama de l’any a través 
d’una anàlisi que va de l’àmbit polític a l’empresarial, 

dels aspectes culturals a les qüestions de desenvo-
lupament, de la seguretat al Partenariat, de la co-
operació a les migracions, amb diversitat de pers-
pectives ofertes per més de 50 autors d’ambdues 
ribes de la Mediterrània.
En una edició amb profunds canvis, l’Anuari s’ha 
mantingut fidel a donar a conèixer la realitat de 
l’espai mediterrani oferint als seus lectors els ele-
ments indispensables per a la informació i l’anàlisi 
de la realitat mediterrània, així com per a la seva altra 
senya d’identitat, la pluralitat. Una pluralitat d’autors 
i perspectives que aporten riquesa i que porten 
aquesta obra més enllà de la simple recopilació 
d’esdeveniments. Per totes aquestes raons, no vol-
dríem acabar aquesta presentació sense donar les 
gràcies a tots els autors i col·laboradors que han 
contribuït a l’èxit d’aquesta edició.





Perspectives
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La Mediterrània, 
una prioritat absoluta per a Europa

Catherine Ashton
Vicepresidenta de la Comissió Europea
Alta Representant de la Unió Europea per a Afers 
Exteriors i Política de Seguretat

A la Unió Europea se la reconeix des de fa molt de 
temps com un dels principals actors de l’escena 
mundial. Amb una població de més de cinc-cents 
milions d’habitants, la tercera del món després de 
les de la Xina i l’Índia, el seu volum i el seu impacte 
en termes econòmics, comercials i financers són 
factors que garanteixen que exerceixi l’important 
paper que correspon al seu estatus com a impor-
tant potència internacional. I, certament, així ho fa 
en els àmbits de desenvolupament i humanitaris, en 
els quals Europa és el primer donant del món. La 
Unió és també el bloc comercial més important del 
món: els 27 estats membres representen gairebé 
el 20% de les importacions i exportacions del pla-
neta. Així i tot, per ben considerada que estigui Eu-
ropa com a pes pesant econòmic, la qualificació i 
abast polítics no han pogut assolir el ple potencial. 
El Tractat de Lisboa i la formació del Servei Euro-
peu d’Acció Exterior (SEAE) ens ajudaran, en el 
futur, a adquirir un pes polític més genuí i represen-
tatiu.
Per aconseguir-ho, necessitem fomentar una unitat 
més forta entre els estats membres de la Unió Euro-
pea, la qual cosa ens donarà el pes polític necessa-
ri; també ens cal forjar estratègies més integrades 
perquè siguin més eficaces sobre el terreny per 
transformar aquest potencial en realitat.
Com ja he dit aquest mateix any al Parlament Euro-
peu, la creació del SEAE representa un enorme 
canvi per a Europa: és una oportunitat, única en tota 
una generació, per construir alguna cosa que final-
ment aplegui tots els instruments del nostre com-
promís −instruments econòmics i polítics, eines de 

desenvolupament i gestió de la crisi− en suport a 
una estratègia política única. Se’ns ha demanat que 
apliquem estratègies més globals i cohesives, a més 
d’una acció integrada i conjunta. Lisboa obre la por-
ta a aquesta possibilitat. Si s’estableix el tipus co-
rrecte de vincles entre els diferents àmbits polítics, 
incrementarem el pes d’Europa i la podrem dotar 
d’una influència més internacional. El SEAE propor-
cionarà mecanismes eficaços que garanteixin que 
els objectius i principis de desenvolupament a llarg 
termini, de construcció de l’Estat i de foment de la 
pau informin i influeixin en el compromís de política 
global i en l’acció exterior d’Europa.
Per fer front als reptes que ens esperen, pretenc 
comptar amb un servei exterior funcional en el futur 
immediat, un servei que reunirà els millors funciona-
ris de la Direcció General de Relacions Exteriors de 
la Comissió Europea i la Secretaria del Consell, a 
més dels diplomàtics nacionals dels estats mem-
bres. Estic plenament compromesa amb aquest rep-
te, l’èxit del qual demanen els nostres ciutadans, al-
hora que l’exigeixen les nostres relacions externes.
Què impulsa les accions d’Europa en l’escena glo-
bal? Un sentiment d’altruisme o de pragmatisme? 
La Unió Europea actua per «egoisme il·lustrat», com 
una part molt important de la solidaritat mundial. En 
un planeta cada vegada més interconnectat i inter-
dependent, defensar i donar suport al desenvolupa-
ment econòmic i l’estabilitat política arreu del món 
constitueix tant una assegurança com una inversió 
per al futur. Això és especialment pertinent en el 
nostre veïnatge immediat. La Unió Europea no pot 
garantir la pau, la seguretat i la prosperitat pròpies 
sense garantir les dels seus veïns.
La conca mediterrània −nexe del nostre veïnatge i 
confluència de tres continents− està íntimament vin-
culada a Europa des de fa segles. La història, geo-
grafia i cultura comunes han donat lloc a la diversi-
tat i multiplicitat d’identitats euromediterrànies que 
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cons titueixen el nucli de les relacions històriques en-
tre Europa i la Mediterrània.
Els diferents acords de cooperació que ens uneixen 
ens han servit prou bé en moments sovint difícils. Tot 
i així, hi ha un consens creixent i una voluntat comu-
na de reorganitzar i revigoritzar les relacions euro-
mediterrànies, per tal d’explorar nous nivells de co-
operació i partenariat.

La PEV i la UpM són mecanismes 
complementaris i concur rents  
per potenciar el desenvolupament 
del veïnatge del sud d’Europa

Existeixen imperatius globals, a més dels regionals, 
per a la reestructuració de les relacions. Això es fa 
cada vegada més evident ara que vivim temps in-
certs per als reptes conjunts: seguretat, protecció 
del medi ambient, canvi climàtic i recursos d’energia 
sostenible, respecte pels drets humans, lluita contra 
el terrorisme, una governança de la immigració més 
progressista i positiva, i la nefanda difusió del crim 
organitzat manifestat a través del tràfic de persones, 
drogues i armes.
El compromís d’Europa amb un paper actiu a la Me-
diterrània es demostra mitjançant el suport a la 
Unió per la Mediterrània (UpM) i a través de la Polí-
tica Europea de Veïnatge (PEV). Aquesta combina-
ció d’estructures multilaterals i bilaterals subratlla 
clarament quina és la nostra postura. La Mediterrà-
nia és, i continuarà sent, una prioritat absoluta per 
a Europa.
La Unió Europea desitja col·laborar amb els socis 
mediterranis com a socis reals, abordar els proble-
mes comuns que ja he assenyalat i que cap país no 
hagi d’emprendre tot sol. La PEV i la UpM són meca-
nismes complementaris i concur rents per potenciar 
el desenvolupament del veïnatge del sud d’Europa.
Ara, amb la Secretaria de la UpM establerta i en fun-
cionament a Barcelona, la ciutat que va veure néixer 
el Partenariat, confio que podrem portar les rela-
cions fins a cotes noves i més altes.
Dit això, cal reconèixer també que la UpM no actua 
ni pot actuar en un buit polític. La resolució del con-
flicte de l’Orient Mitjà resulta, per tant, essencial si 
volem progressar cap a la integració regional i la pau 
sostenible. La posició d’Europa en aquest sentit ha 
estat clara i constant: la resolució del conflicte ara-
boisraelià és per a nosaltres una prioritat estratègi-

ca. Només unes negociacions orientades a un acord 
sobre els temes d’estatus definitius poden compor-
tar un futur segur i estable, tant per als palestins com 
per als israelians. Avui, el Tractat de Lisboa obre no-
ves possibilitats amb vista a un esforç més integrat 
per part de la Unió Europea per a la prevenció i re-
solució del conflicte fent ús de tots els instruments 
rellevants.
Amb tot, si se’m permet subratllar-ho, per més que 
els reptes polítics i econòmics els afronten els nos-
tres respectius governs i institucions, no hem de per-
dre de vista l’element i l’actiu més important del nos-
tre partenariat: la seva gent. Els tractats, els acords 
de cooperació, els mecanismes, etc., existeixen per 
encendre els motors del diàleg i la nostra diplomà-
cia. Però és la nostra gent la que encén l’esperit 
d’aquest partenariat. Crec, per tant, que ha arribat 
el moment (és possible que ja faci temps que ha 
arribat) d’acostar el partenariat a la gent, de passar 
de l’elit al carrer. És igualment important, alhora que 
se li pren el pols polític, auscultar el cor humà de la 
relació. Al capdavall, un partenariat ho és per i per a 
la gent. De manera que, mentre concebem grans 
dissenys per a les relacions polítiques i econòmi-
ques entre les dues ribes del Mediterrani, ens hem 
d’assegurar també que no s’oblidin els aspectes 
socials i humans de la relació, i que siguin les per-
sones les que formin el nucli dels nostres progra-
mes i projectes.
Prosseguirem els esforços conjunts per millorar la 
vida i el manteniment de la gent de la regió. Així i tot, 
hem de reconèixer també que no sempre hem tingut 
èxit en les nostres empreses. Certes deficiències 
han distanciat el reconeixement d’aquests esforços 
d’àmplia acceptació popular. El nostre partenariat 
ha conegut temps bons i dolents, i resulta evident 
que hi ha un diferencial entre les expectatives i les 
fites aconseguides. Hi ha una percepció política i 
popular que cal corregir tot injectant nova confiança 
i dinamisme a les nostres relacions. Tot i la modera-
ció de les ambicions derivada dels continus conflic-
tes de la regió, hi continua havent una perceptible 
voluntat política de fer esforços amb vista a unes 
relacions més properes i cohesives. Ha arribat el 
moment de capitalitzar aquesta voluntat. Si se’m 
permet repetir-ho, la Mediterrània, el veïnatge del 
sud d’Europa, representa una prioritat absoluta per 
al Vell Continent. Junts podem superar el diferencial 
que separa les ambicions de les fites, i situar els in-
dividus en l’epicentre dels nostres esforços per tra-
çar un futur més segur.
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Stuart E. Eizenstat
Exambaixador dels Estats Units davant la Unió Europea
Covington & Burling LLP, Washington

El 4 de juny de 2009, el president Barack Obama va 
apel·lar a un «nou començament» en les relacions en-
tre els Estats Units i el món musulmà. Durant dèca-
des, la regió nord-africana del Magreb –que inclou 
Algèria, Líbia, Mauritània, el Marroc i Tunísia– ha que-
dat al marge de la política exterior nord-americana. El 
Comitè de Relacions Exteriors del Senat no ha fet ni 
una reunió sobre el Magreb almenys en sis anys, un 
fet sorprenent atesa la importància estratègica de la 
regió. Com a part de la zona, més vasta, de l’Orient 
Mitjà, ha quedat eclipsada per l’Iraq, l’Iran i el Procés 
de Pau. Com a part del continent africà, se l’ha me-
nystinguda a causa dels conflictes urgents i l’agenda 
dels temes de desenvo lupament de l’Àfrica subsaha-
riana. L’adopc ió i la implementació d’una política glo-
bal per al Magreb que afrontés els reptes interrela-
cionats de la seguretat, l’economia i la política de la 
regió representaria certament un «nou comença-
ment» en la política exterior nord-americana respecte 
d’aquesta àrea geogràfica.
He assumit personalment des de fa molt de temps 
un compromís amb el desenvolupament econòmic 
del Magreb. Quan vaig ser subsecretari d’Estat per 
a Afers Econòmics, durant l’Administració Clinton, 
vaig impulsar el Partenariat Econòmic Estats Units-
Nord d’Àfrica, que es proposava d’aconseguir una 
relació més estreta entre els Estats Units i els països 
del Magreb, així com d’afavorir l’increment del co-
merç, la inversió i la creació d’ocupació. No obstant 
això, a causa de la situació diplomàtica del moment, 
no s’hi va incloure Líbia ni Mauritània. Durant l’Admi-
nistració Bush, el Partenariat es va integrar en un 
projecte més ampli, la Iniciativa de Partenariat de 
l’Orient Mitjà, que va deixar de centrar-se exclusiva-

ment en el Magreb com a única àrea d’importància. 
Per la meva banda, he continuat estant compromès 
amb la regió, on vaig viatjar l’any 2009 per tractar 
d’aquests temes amb els sectors públic i privat.
Els actuals reptes que afronta la regió inclouen 
l’aparició d’Al-Qaida al Magreb Islàmic (AQMI), una 
xarxa terrorista que tracta de desestabilitzar-la i que 
ha orquestrat atemptats a Algèria, Mauritània, el Ma-
rroc i Tunísia. Altres problemes de seguretat compre-
nen el flux d’immigrants il·legals i el contraban des de 
l’Àfrica subsahariana cap a Europa a través del Ma-
greb. Aquests problemes de seguretat són possibles 
i s’aguditzen per la falta d’oportunitats econòmiques 
per a la població de la regió, especialment el creixent 
«augment demogràfic» d’homes joves urbans aturats. 
La possibilitat d’una resposta plenament coordinada 
a aquests reptes econòmics i de seguretat per part 
dels països del Magreb ha estat dificultada per les 
diferències polítiques entre Algèria i el Marroc pel que 
fa a l’estatus no resolt del Sàhara Occidental.
En el seu discurs del Caire, el president Obama va 
tractar de la necessitat d’impulsar un més gran des-
envolupament econòmic en els països musulmans; 
un desenvolupament que derivi de la millora de l’edu-
cació i les oportunitats, i no de la riquesa petrolífera. 
També va subratllar la necessitat d’ampliar l’educació 
i la inversió a la regió, i va propugnar estratègies per 
a la creació de relacions empresarials i científiques 
entre els Estats Units i els països musulmans. El de-
senvolupament econòmic potenciaria, al seu torn, 
molts dels altres objectius assenyalats en el discurs, 
com l’enfortiment de les institucions democràtiques 
i la lluita contra l’extremisme. El discurs del president 
es dirigia al conjunt del món musulmà, compost de 
regions i països amb característiques i reptes diver-
sos. Encara que el president Obama assenyalava 
una sèrie d’objectius generals amb vista a la coope-
ració econòmica amb l’Orient Mitjà, la implementa-
ció d’aquests objectius no hauria d’obeir –de fet, no 

Nous actors en les polítiques mediterrànies

La política exterior nord-americana 
amb el Magreb: necessitat d’un nou 
començament
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ha d’obeir– a un plantejament «de talla única». En 
particular, la política nord-americana hauria de trac-
tar els països del Magreb com una unitat econòmica 
amb reptes únics i amb un potencial únic, i la millor 
manera d’afavorir-la és reforçant la integració econò-
mica regional i potenciant els vincles entre el Ma-
greb i la resta de l’economia mundial. Els Estats 
Units, col·laborant amb els seus aliats a Europa, po-
den ajudar el Magreb a abordar els reptes que afron-
ta tot donant suport a la integració econòmica entre 
els països de la regió, així com entre la regió i el 
conjunt de l’economia mundial.

l’economia política del Magreb

El Magreb s’enfronta a nombrosos reptes polítics i 
econòmics. Entre 2001 i 2005, la regió va experi-
mentar un increment anual mitjà del PIB de només el 
2,5%, la qual cosa resulta decebedora si es compa-
ra amb els resultats d’altres regions en desenvolu-
pament com Àsia meridional i Àsia oriental. De fet, 
resulta inferior al creixement de moltes economies ja 
madures. Deixant de banda la recent crisi econòmi-
ca mundial, el Magreb hauria de tenir les taxes de 
creixement del PIB pròpies de l’economia eferves-
cent d’un país en desenvolupament. D’altra banda, 
el comerç i la inversió transfronterers de la regió són 
també limitats. El 2007 els països del Magreb van 
tenir una taxa de comerç de mercaderies intrarregio-
nal de només l’1,3% del total d’aquest comerç, una 
de les taxes regionals més baixes del món. Si bé 
molts aranzels s’han reduït, aquests països conti-
nuen tenint nombroses barreres no aranzelàries i 
normatives en vigor que impedeixen els fluxos co-
mercials i d’inversió.
La mitjana d’edat a Tunísia, per exemple, és de 29 
anys, i més del 20% de la població se situa en edats 
compreses entre els 15 i els 24. El Programa de 
Desenvolupament de les Nacions Unides calcula la 
taxa d’atur regional en el 16%, i la de la joventut ur-
bana, en el 30%. Aquesta absència de bons llocs de 
treball crea pressions migratòries, que sovint es 
deixen sentir amb més força en altres països de la 
Mediterrània. L’atur és elevat, i les oportunitats eco-
nòmiques per a la creixent població urbana d’homes 
i dones joves són limitades. A més, l’atur crea també 
un buit que possibilita que molts joves sucumbeixin 
a les idees radicals, l’extremisme o la delinqüència. 
És una situació inestable, que no es pot permetre 
que persisteixi. El terrorisme, l’extre misme i el tràfic 

d’estupefaents i de persones, que van en augment a 
la regió, poden soscavar, si no s’hi posa fre, l’esta-
bilitat dels règims relativament moderats d’aquests 
països, i danyar també la capacitat de la regió per 
atreure la inversió i el turisme estrangers.

En un esforç per combatre 
l’amenaça terrorista, els països 
del Magreb han incrementat les 
restriccions al moviment de 
persones i productes a les seves 
fronteres, la qual cosa ha tingut 
la conseqüència imprevista de 
reduir encara més el comerç 
transfronterer a la regió i ha 
disminuït l’activitat econòmica

Així, per exemple, l’abril de 2007, a Casablanca i 
Alger, uns terroristes suïcides van fer una sèrie 
d’atemptats contra objectius governamentals i inter-
nacionals, que van causar la mort a dotzenes de per-
sones. El desembre de 2007 es van fer esclatar si-
multàniament dos cotxes bomba a Alger, que van 
provocar danys a les oficines de les Nacions Unides 
i a la seu del Tribunal Constitucional del país. Una 
altra vegada hi va haver dotzenes de víctimes mor-
tals. El febrer de 2008, AQMI va estendre les seves 
temptatives a Mauritània, on va orquestrar un atemp-
tat a l’ambaixada israeliana. Més recentment s’ha 
dedicat a segrestar occidentals per demanar-ne un 
rescat; en el moment de redactar aquestes línies, 
entre altres casos, l’organització reté un ostatge 
francès a Mali i una parella italiana ha estat segres-
tada a Mauritània. Segons un informe del National 
Counterterrorism Center i el Lawson Terrorism Infor-
mation Center, tots dos nord-americans, els atemp-
tats terroristes s’han disparat al Magreb i a la veïna 
Mali més d’un 2.000% des de l’any 2001, amb no-
més quatre incidents el 2001 i 110 el 2007.
En un esforç per combatre l’amenaça terrorista, els 
països del Magreb han incrementat les restriccions al 
moviment de persones i productes a les seves fronte-
res, la qual cosa ha tingut la conseqüència imprevista 
de reduir encara més el comerç transfronterer a la 
regió i ha disminuït l’activitat econòmica. Els Estats 
Units i la Unió Europea han animat els països del Ma-
greb a adoptar mesures antiterroristes, la qual cosa 
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ha deixat en un segon pla el desenvolupament econò-
mic i la integració. Aquests països estan fent passos 
per potenciar la seva cooperació en matèria de segu-
retat, però aquests esforços haurien d’anar de la mà 
de la cooperació en temes econòmics, per tal de 
crear més estabilitat a llarg termini a la regió.
Finalment, els països de la regió no donen prioritat 
necessàriament als seus veïns magrebins a l’hora 
d’establir relacions econòmiques estretes, en bona 
part perquè cada país compta amb els seus propis i 
peculiars vincles històrics amb la resta del món àrab, 
amb la resta d’Àfrica i amb Europa. Alguns estats no 
tenen economies prou diversificades. Així, per exem-
ple, Líbia i Algèria són extremament dependents del 
petroli i el gas, mentre que l’agricultura continua sent 
relativament important en altres països, especial-
ment al Marroc i Tunísia. Una integració econòmica 
més gran reduiria la dependència d’aquests sectors 
dominants.

Esforços previs d’integració regional

Hi ha hagut nombroses temptatives d’integració al 
Magreb, tant a nivell intern com amb la Unió Europea 
i els Estats Units. Entre almenys alguns dels països 
de la regió, hi ha la Unió del Magreb Àrab (UMA), la 
Zona de Lliure Comerç Panàrab (GAFTA) i l’Acord 
d’Agadir, entre d’altres. Per desgràcia, la majoria 
d’aquestes institucions encara han de dur a terme 
plenament els seus objectius, un fet que demostra la 
urgència amb què els Estats Units haurien d’incen-
tivar la integració regional.
La necessitat d’estabilitat política regional va tenir 
un paper decisiu a l’hora de promoure la creació 
de l’Associació de Nacions del Sud-est Asiàtic 
(ASEAN), així com els esforços d’integració regional 
a l’Amèrica Central iniciats amb el Mercat Comú 
Centreamericà (MCCA) i que van dur al Tractat de 
Lliure Comerç d’Amèrica Central amb els Estats 
Units (CAFTA). La comparació amb l’ASEAN i el 
CAFTA mostra clarament els beneficis per a l’eco-
nomia derivats de la integració econòmica. L’1,3% 
representat pel comerç de mercaderies intrarregio-
nal del Magreb quant al total d’aquest comerç con-
trasta amb el 6,3% en el cas del DR-CAFTA (Tractat 
de Lliure Comerç amb la República Dominicana) i el 
19,2% en el de l’ASEAN. Però també es poden ob-
tenir beneficis polítics. Mentre que el Magreb s’en-
fronta a greus reptes polítics, els països d’Amèrica 
Central i el sud-est asiàtic afrontaven problemes po-

lítics no menys substancials quan van iniciar els seus 
esforços en pro de la integració econòmica. En da-
rrer terme, aquests països van poder utilitzar la inte-
gració econòmica com una manera de promoure la 
causa de la reconciliació política.
La UMA, que representa l’única temptativa que in-
cloïa els cinc països del Magreb, es va fundar el 1989 
amb l’objectiu d’aconseguir la integració eco nòmica, 
i tenia com a finalitat última convertir-se en una unió 
duanera el 1995 i en un mercat comú el 2000. Cap 
d’aquests objectius no es va complir: en primer lloc, 
pel requisit de prendre les decisions per unanimitat, i, 
en segon terme, perquè les tensions polítiques van 
interrompre les reunions el 1994. Més recentment, 
amb tot, hi ha hagut signes d’una crei xent cooperació 
entre els països membres de la UMA. Des de 2005 
s’han fet diverses reunions d’àmbit ministerial organit-
zades pels cinc països del Magreb. A finals de 2009 
els ministres d’Exteriors dels països de la UMA van 
anunciar que aquest organisme adoptaria mesures 
per crear el Banc d’In ver sions i Comerç Exterior del 
Magreb tan aviat com fos possible; la creació del 
banc s’havia anunciat inicialment el 2007 com una 
institució que fomentés la inversió, el comerç i la co-
operació econòmica transfronterers.
La Unió Europea manté forts vincles amb la regió i 
ha establert Acords d’Associació Euromediterranis 
amb Algèria, el Marroc i Tunísia, mentre que Líbia té 
l’estatus de país observador. Per la seva banda, 
Mau ritània assisteix a les reunions dels ministres 
d’Exteriors euromediterranis com a «convidada es-
pecial». El 2008, la Unió Europea va establir la Unió 
per la Mediterrània (UpM), destinada a revitalitzar 
el Procés de Barcelona. El Marroc i Tunísia també 
comp ten amb acords de lliure comerç amb l’Associa-
ció Europea de Lliure Comerç (AELC), els quals han 
produït beneficis reals en el comerç d’aquests paï-
sos amb els estats europeus. Entre 2006 i 2008, les 
exportacions de productes a la Unió Europea es van 
incrementar al voltant d’un 37% per al Marroc, més 
d’un 50% per a Algèria i un 15% per a Tunísia. En-
cara que aquests beneficis resulten significatius, i 
simultàniament la UE ha proporcionat assistència 
tècnica als països del Magreb, es pot fer més per 
impulsar la integració econòmica intrarregional a fi 
de reduir la dependència dels productes d’aquests 
països del mercat europeu.
La GAFTA va ser creada el 1997 per 17 dels 22 
membres de la Lliga Àrab, incloent-hi Líbia, el Marroc 
i Tunísia. L’objectiu era l’establiment d’una zona de 
lliure comerç el 2007. L’organització ha fet progres-
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sos significatius per aconseguir aquest objectiu: des 
de 2005, els productes agrícoles i in dustrials circulen 
per la regió lliures d’aranzels. No obstant això, els ser-
veis i les inversions estan exclosos de l’acord, així 
com les mesures sanitàries i fitosanitàries, i les barre-
res tècniques al comerç. Les regles d’origen estrictes 
i els processos d’aprovació dels certificats d’origen a 
les ambaixades han estat obstacles importants.
L’Acord d’Agadir de 2004 entre Tunísia, el Marroc, 
Egipte i Jordània es basa en altres acords com la 
GAFTA i els Acords d’Associació Euromediterranis. 
És obert als països que ja han establert aquest últim 
tipus d’acords i són membres de la GAFTA; països 
que acaten les regles d’origen paneuropees –si bé, 
malgrat això, poden entrar en conflicte amb les re-
gles de la GAFTA– i reben assistència tècnica de la 
Unió Europea.
Els Estats Units han establert diversos acords bila-
terals amb els països de la regió, els quals poden 
oferir els mecanismes necessaris per fomentar una 
major integració. Així, els Estats Units tenen acords 
bilaterals d’inversió amb el Marroc i Tunísia, acords 
marc de comerç i inversions (TIFA) amb Algèria i 
Tunísia, i un Acord de Lliure Comerç (TLC) amb el 
Marroc. A més, els Estats Units i Líbia estan explo-
rant la possibilitat d’establir un TIFA; anteriorment, 
tots dos països havien signat un acord sobre ciència 
i tecnologia, i recentment els Estats Units han obert 
una oficina comercial a Líbia. Encara que els Estats 
Units han establert relacions econòmiques formals 
amb els països del Magreb, a excepció de l’Acord 
de Lliure Comerç amb el Marroc aquests vincles 
econòmics no estan contribuint de manera significa-
tiva a la integració regional ni a la integració en 
l’economia mundial, i els Estats Units han de fer més 
per promoure la cooperació econòmica a la regió.
Els països de la regió han demostrat el seu desig de 
reforçar els vincles, tant mutus com amb el món ex-
terior. Els Estats Units i la Unió Europea haurien 
d’utilitzar les seves relacions amb els països del Ma-
greb per contribuir a aconseguir aquest objectiu.

recomanacions

L’estat actual de l’economia del Magreb, el fracàs 
dels esforços anteriors d’integració regional per ar-
ribar a bon terme, i les experiències diferencials del 
sud-est asiàtic i Amèrica Central demostren la ne-
cessitat d’accions concretes. Encara que els Es-
tats Units haurien d’examinar l’estructura dels seus 

acords formals amb els països del Magreb, fomentar 
la cooperació entre els actors privats de la regió re-
sulta tan important com instituir acords econòmics 
formals. La cooperació dels actors del sector privat 
a través de les fronteres pot produir beneficis més 
ràpids que afectin àrees múltiples. A més, en l’actual 
clima polític i econòmic, la possibilitat de qualsevol 
nou acord de lliure comerç amb els Estats Units a la 
regió resulta llunyana. Els objectius assenyalats en 
el discurs del president Obama sobre el «nou co-
mençament» es poden aconseguir a curt termini tot 
impulsant els sectors privats dinàmics de la regió a fi 
de convertir-los en motors d’innovació i creixement.

Treballar per un Acord de Lliure Comerç regional

L’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) i l’Ins-
titut Internacional d’Investigacions sobre Polítiques 
Alimentàries (IFPRI) van contribuir a un estudi realit-
zat per l’Institut Peterson d’Economia Internacional 
en el qual s’analitzaven tant els beneficis d’una inte-
gració econòmica més gran entre els països del Ma-
greb com els avantatges addicionals d’establir uns 
vincles econòmics més estrets entre la regió i l’eco-
no mia mundial, en particular amb els Estats Units i la 
Unió Europea.
Com que els beneficis de la integració limitada als 
països de la regió serien més aviat modestos, és im-
portant, per al conjunt d’aquesta integració, poten-
ciar-ne els vincles amb l’economia mundial. L’anà lisi 
del model de gravetat suggereix, en un escenari més 
ambiciós, en el qual tant els Estats Units com la Unió 
Europea tindrien Acords de Lliure Comerç regionals 
amb el Magreb, que el comerç d’aquesta regió s’ex-
pandiria en gairebé 9.000 milions de dòlars (prop 
del 8%), i el total d’inversió estrangera directa (IED) 
que entraria al Magreb s’incrementaria en 5.800 mi-
lions de dòlars (el 75%). En aquest mateix escenari 
ideal d’Acords de Lliure Comerç regionals dels Es-
tats Units i la Unió Europea amb el Magreb, el mo-
del d’equilibri general computable prediu, de mane-
ra similar, canvis dràstics. L’impacte positiu en el 
PIB se situaria en el 10% a Líbia, gairebé el 8% a 
Tunísia, el 6% a Algèria, i al voltant del 4% al Marroc 
i a Mauritània, per damunt de les taxes actuals de 
creixement.
Si bé és possible que una zona de lliure comerç tan 
expansiva no resulti pràctica ni viable políticament a 
curt termini, hi ha vies alternatives de promoure la 
integració regional, basades en l’Acord de Lliure 
Comerç dels Estats Units amb el Marroc. Aquestes 
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polítiques podrien servir també com a trampolí per 
fomentar una major integració entre els Estats Units 
i la Unió Europea, d’una banda, i els països del Ma-
greb, de l’altra. En primer lloc, els Estats Units po-
drien proporcionar una acumulació d’origen regional 
a l’empara del seu Tractat de Lliure Comerç amb el 
Marroc. Això permetria que els inputs d’altres països 
de la regió, com Tunísia, es consideressin de contin-
gut «marroquí» a l’efecte de les regles d’origen del 
TLC, a condició que el producte final s’elabori al Ma-
rroc. Aquesta opció, que és prevista expressament 
en el text del TLC, proporcionaria un mecanisme pel 
qual els altres països del Magreb podrien obtenir al-
guns dels beneficis d’un TLC d’abast regional sense 
el requisit d’haver de passar per una negociació llar-
ga o conflictiva i un procés de ratificació.
La segona opció seria la creació de «Zones d’Inte-
gració Econòmica» (ZIE) especials, com les Zones 
de Qualificació Industrial (ZCI) de Jordània i Egipte, 
o les Zones d’Oportunitat de Reconstrucció consi-
derades pels Estats Units per a l’Afganistan i el Pa-
kistan. Les ZIE serien zones geogràfiques específi-
ques de la regió del Magreb designades pels Estats 
Units com a àrees que poden beneficiar-se de taxes 
aranzelàries preferencials per a les exportacions a 
aquest país. Els inputs vindrien de múltiples països 
del Magreb, perquè fossin produïts en aquestes zo-
nes. Els productes acabats elaborats en ZIE incenti-
varien una integració més profunda entre els països 
del Magreb i farien que tots els països participants 
fossin potencialment més atractius per als inversors. 
Com mostra l’experiència de la ZCI de Jordània, les 
ZIE es poden fer servir per potenciar les indústries 
complementàries en els països participants, i també 
poden servir com a precursores d’una integració 
més profunda amb els Estats Units.
No obstant això, les ZIE s’han de planificar i de ne-
gociar curosament entre els països participants per 
tal d’assegurar que totes les parts obtinguin els 
màxims beneficis. Les ZIE constitueixen un objectiu 
ambiciós, i probablement requeririen de noves lleis 
tant als Estats Units com a cadascun dels països 
participants del Magreb. Per aquest motiu, els Es-
tats Units haurien de fomentar activament progra-
mes addicionals que impulsin la integració econòmi-
ca a la regió, tal com abans s’ha assenyalat.

Relació i establiment d’institucions

Fomentar les connexions en el sector privat i establir 
institucions públiques i privades fortes és vital per 

promoure la integració econòmica, i aquestes són 
àrees propícies perquè els Estats Units hi ofereixin la 
seva assistència. Mentre que la qüestió del Sàhara 
Occidental representa una barrera potencial per als 
acords d’integració econòmica formals entre els go-
verns de la regió, els esforços per fomentar la inte-
gració econòmica del Magreb entre els actors del 
sector privat poden avançar i fins i tot podrien ajudar 
a alleujar algunes de les tensions polítiques de la 
regió. En el discurs sobre el «nou començament», el 
president Obama anunciava una cimera sobre ini-
ciativa empresarial per tal d’enfortir els vincles entre 
líders empresarials, fundacions i emprenedors so-
cials als Estats Units i les comunitats musulmanes. 
La previsió era que la cimera es fes a Washington 
durant la primavera, amb la participació de més de 
quaranta països; però un pas intermedi lògic seria 
una iniciativa de caràcter més restringit en la qual 
participessin els països del Magreb, tot animant els 
sectors privats dels Estats Units i d’aquesta regió a 
assumir-hi un paper destacat.
Els esforços per connectar els sectors privats dels 
Estats Units i del Magreb es podrien complementar 
mitjançant iniciatives de creació de xarxes entre els 
sectors privats de la regió i la promoció d’inversions 
i oportunitats educatives transfrontereres en el si del 
Magreb. La creació d’un fort sector privat amb men-
talitat regional generaria un impuls de base perquè 
els governs regionals treballessin en favor de la inte-
gració i ajudaria a identificar els àmbits de coopera-
ció i benefici mutu. Els Estats Units haurien de donar 
suport a la creació d’aquesta mena d’iniciatives com 
a complement a altres esforços governamentals 
més formals.
Pel que fa a les institucions, els Estats Units i la Unió 
Europea també poden ajudar a millorar el clima em-
presarial al Magreb tot fomentant reformes accelera-
des, com, per exemple, incentivar l’harmonització 
dels règims d’inversió i regulació a tota la regió per 
adequar-los als estàndards més elevats establerts 
pels acords comercials bilaterals. L’eficiència del 
transport intrarregional de mercaderies també es 
podria millorar mitjançant procediments coherents 
amb la Convenció Internacional sobre la Simplifica-
ció i Harmonització dels Tràmits Duaners (la Con-
venció de Kyoto), que aspira a modernitzar els trà-
mits duaners per facilitar i incentivar el comerç 
internacional. Els Estats Units i la Unió Europea tam-
bé podrien proporcionar als països del Magreb 
l’equipament i la tecnologia que necessiten per ga-
rantir que els enviaments transfronterers no conte-
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nen armes, drogues, productes químics perillosos o 
explosius.

Cooperació específica de sectors

L’estudi de l’Institut Peterson, l’IEMed i l’IFPRI mos-
tra que no n’hi ha prou que els Estats Units i la Unió 
Europea incentivin la integració econòmica del Ma-
greb: cal fomentar també una cooperació indepen-
dent intramagrebina. El marc de la integració i la 
cooperació ja s’ha establert en aquesta regió, con-
cretament a través de la UMA, l’Acord d’Agadir i al-
tres institucions de caràcter intrarregional. Amb tot, 
amb la simple existència d’aquestes institucions no 
n’hi ha prou per esperonar la cooperació a través de 
les fronteres. L’estudi identificava projectes concrets 
que ja estan madurs per a un enfocament regional 
més ampli i per fer-los servir com a trampolí amb 
vista a una integració més àmplia:

• Transport: la connexió de ferrocarrils, autopistes 
i transport aeri entre els tres països (és a dir, el 
Marroc, Algèria i Tunísia) resulta fonamental per 
a la connexió de les seves economies. Un exem-
ple pràctic –que resulta molt evident per als que 
viatgen a la regió– és la dificultat d’anar de Ca-
sablanca a Tunis, dos dels centres comercials 
de la regió. Els països del Magreb han de col·la-
borar junts per enderrocar aquestes barreres 
que impedeixen el comerç i la inversió, tant en el 
si de la regió com amb la resta del món.

• Energia: la col·laboració regional en política 
energètica, incloent-hi la interconnectivitat elèc-
trica i el desenvolupament sostenible del submi-
nistrament energètic, milloraria la distribució 
d’energia a la regió i cap als països que la im-
porten de fora.

• Agroindústria: les semblances entre els països 
nord-africans quant a la producció d’aliment 
ofereixen oportunitats de cooperació regional a 
través de la realització d’economies d’escala, 
com, per exemple, en la indústria del proces-
sament d’aliments, i a través de la creixent es-
pecialització entre els països segons els seus 
avantatges comparatius.

• Banca: la col·laboració en la reforma del sector 
bancari pot incentivar una perspectiva més re-
gional i l’orientació cap a la mobilització de capi-
tals amb vista al desenvolupament econòmic.

• Proveïment d’aigua: la capacitat de garantir un 
proveïment d’aigua sostenible en el futur és un 

problema crucial comú als països de la regió, 
que resultaria més productiu si s’abordés mit-
jançant una solució conjunta.

La cooperació entre aquests sectors no només 
combinaria els recursos dels diversos països de 
cara als problemes i oportunitats comuns, sinó que 
també crearia xarxes i interconnexions que podrien 
conduir a la integració i el desenvolupament en al-
tres sectors.

Conclusió

La millor promesa per incrementar el comerç i la in-
versió entre els països del Magreb, i entre aquests i 
el conjunt de l’economia mundial, probablement és 
la que es deriva d’un enfocament global de la refor-
ma econòmica. Els països de la regió han de treba-
llar conjuntament per disminuir les barreres aranze-
làries, reduir les barreres no aranzelàries i harmonitzar 
els règims reguladors per tal de potenciar el clima 
d’inversió regional.
La comunitat internacional —incloent-hi el Banc 
Mundial, el Fons Monetari Internacional, la Unió Eu-
ropea i els Estats Units— ha de treballar de manera 
coordinada per animar i ajudar els països del Ma-
greb en els seus esforços per potenciar la integració 
econòmica regional, i per ajudar aquests països a 
enfortir els seus vincles econòmics amb el conjunt 
de l’economia mundial. Hi ha una enorme necessitat 
a la regió d’un lideratge internacional en aquest àm-
bit. Els països del Magreb, a més de la comunitat 
internacional, tenen la possibilitat de treballar con-
juntament per potenciar les oportunitats econòmi-
ques de la regió. I l’increment de les oportunitats 
econòmiques comporta la promesa de potenciar 
l’estabilitat i la seguretat, alhora que reduirà l’atractiu 
del terrorisme i la delinqüència.
El desenvolupament econòmic del Magreb no és 
només una qüestió d’Europa o de la regió mediterrà-
nia. Per moltes raons, el Magreb està preparat per a 
un «nou començament» del tipus descrit pel presi-
dent Obama en el seu discurs del Caire i que podria 
ser un model per a altres iniciatives en el món musul-
mà, adaptant-lo a les necessitats concretes de cada 
país i regió musulmans. Els Estats Units, juntament 
amb Europa i la resta de la comunitat internacional, 
han d’actuar ara per aprofitar el potencial de la regió 
i passar pàgina de debò en la política exterior nord-
americana.
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Eugenio Bregolat Obiols
Exambaixador d’Espanya a la Xina i Rússia1

la reemergència de la Xina

Des que Deng Xiaoping va llançar, el desembre de 
1978, la política de «reforma econòmica i obertura a 
l’exterior», la Xina ha multiplicat el seu PIB, a preus 
constants, per dotze, amb creixements anuals d’en-
tre el 8% i el 10%. És el procés de desenvolu pament 
més espectacular de la història universal. Segons el 
Banc Mundial, «la Xina ha fet en una ge neració el 
que a la majoria de països els ha costat segles». 
L’any passat, la Xina es va convertir en el primer ex-
portador, per davant d’Alemanya, i el seu PIB és a 
punt de superar el del Japó per convertir-se en el 
segon del món darrere del dels Estats Units. Segons 
la projecció de Goldman Sachs, el PIB de la Xina 
arribarà a ser com el dels Estats Units el 2027. El 
2050 el PIB de la Xina, segons la mateixa font, seria 
de 70 bilions de dòlars, per 40 el dels Estats Units. 
És a dir, gairebé el doble. Si bé les projeccions s’han 
de prendre amb molta cautela, llevat de grans sor-
preses el PIB de la Xina serà el més elevat del món 
a mitjan segle. Un esdeveniment històric de l’enver-
gadura del renaixement de la Xina es dóna poques 
vegades cada mil·lenni i altera profundament l’ordre 
econòmic i geopolític global. D’alguna manera su-
posa una tornada a la normalitat històrica, ja que du-
rant molts segles el PIB de la Xina va ser el més 
elevat del món, i encara el 1820 suposava a l’entorn 
del 30% del PIB global.
El desenvolupament econòmic és la màxima prioritat 
de la política xinesa, la qual cosa es tradueix en el pes 
decisiu, en la seva política exterior, de les considera-
cions econòmiques: aconseguir mercats, capital, tec-

nologia, matèries primeres, formació del ca pital humà. 
Com a gran embolcall, la teoria del «desen volupament 
pacífic», que ha d’assegurar a la Xina el context in-
ternacional indispensable per al desenvolupament 
econòmic: la Xina rebutja l’ús de la força per alterar 
l’ordre geopolític, a diferència del que van fer altres 
potències emergents el segle passat, i es concentra 
en la competició econòmica en el marc del sistema 
econòmic global dissenyat pels Estats Units i els paï-
sos desenvolupats.

la Xina i la riba nord del Mediterrani

Les ribes nord i sud del Mediterrani, Europa i Àfrica, 
responen a dos paradigmes clarament diferenciats 
en les relacions econòmiques exteriors de la Xina. 
La relació amb el nord, l’Europa desenvolupada, 
està dominada per l’exportació de tot tipus de manu-
factures xineses (amb un ràpid augment del valor 
afegit: avui gairebé la meitat de l’exportació xinesa la 
formen productes electrònics, ja no roba, calçat o 
joguines) i la importació de productes d’alta tecno-
logia, alimentació i luxe.
La balança comercial és àmpliament favorable a la 
Xina: el 2007 va exportar a la UE per valor de 231.266 
milions d’euros i va importar per valor de 71.736 mi-
lions. Un dèficit de 159.530 milions d’euros amb una 
cobertura de només el 30%. La Xina és el primer pro-
veïdor de la UE i el seu quart comprador.
La UE ha invertit de manera modesta a la Xina: uns 
55.000 milions de dòlars d’inversió acumulada al fi-
nal de 2008, menys del 7% del total. Gairebé els 
dos terços de la inversió exterior procedien de Hong 
Kong, Macau, Taiwan i dels xinesos d’ultramar (el 
que es coneix, al costat de la República Popular, 
com la Gran Xina).

Nous actors en les polítiques mediterrànies

La influència de la Xina a la Mediterrània

1 Autor de La Segunda Revolución China. Barcelona: Destino, 2007.
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Entre els serveis destaca el turisme. El 2005 el turis-
me xinès va generar a Europa uns ingressos de 
1.360 milions d’euros (l’1,6% del total), i els turistes 
europeus van gastar a la Xina 2.306 milions d’euros 
(el 2,3% del total). Les xifres són modestes, però 
creixen de manera molt ràpida: entre 1995 i 2005 
els ingressos de la UE generats pel turisme xinès es 
van multiplicar per onze (si bé els ingressos totals 
per turisme només es van doblar) i la despesa dels 
turistes europeus a la Xina es va multiplicar per sis. 
El 2020 la Xina rebrà i emetrà més de 100 milions 
de turistes l’any, i es convertirà en la principal potèn-
cia turística. El futur és, doncs, molt prometedor.

Com que la ruta de la Xina  
a Europa per Suez és considera-
blement més curta que la ruta pel 
cap de Bona Esperança, els ports 
mediterranis competeixen per 
convertir-se en base logística per 
a la distribució de manufactures 
xineses a Europa

Com que la ruta de la Xina a Europa per Suez és 
considerablement més curta que la ruta pel cap de 
Bona Esperança, els ports mediterranis compe-
teixen per convertir-se en base logística per a la dis-
tribució de manufactures xineses a Europa, tràfic 
avui dominat pel port de Rotterdam. El port de Bar-
celona, una quarta part del tràfic de contenidors del 
qual té el seu origen a la Xina, es convertirà en el 
centre de distribució a Europa de Hutchison, líder 
mundial en tràfic de contenidors. Hutchison va ad-
quirir el 2006 el 70% de Terminal de Contenidors, el 
segon operador portuari espanyol, amb una inversió 
prevista de 660 milions d’euros. El propietari de 
Hutchison, Li Ka-shing, és el principal empresari 
de Hong Kong.

la Xina i els països nord-africans

Les relacions de la Xina amb la riba sud del Medite-
rrani, l’Àfrica en vies de desenvolupament, responen 
a un paradigma diferent. La prioritat de la Xina són 
les matèries primeres i l’energia, com també mercats 
per a les seves manufactures, que, a preus sempre 
imbatibles, resulten molt atractives per als compra-
dors africans. Les balances comercials registren su-
peràvit a favor dels grans exportadors d’energia o de 
matèries primeres, i dèficit en els altres casos. La 
construcció de projectes, bàsicament infraestructu-
res, i l’ajuda (en forma de crèdits, condonació de 
deutes, beques d’estudis, etc.) són instruments bà-
sics de la presència de la Xina a l’Àfrica.
La importació dels cinc països nord-africans va su-
posar l’1% del total de l’exportació xinesa, i la seva 
exportació, només el 0,3% del total de la importació 
xinesa. Per al conjunt de l’Àfrica, les xifres són el 3% 
de l’exportació i el 5% de la importació xinesa. Si bé 
encara molt modestes, creixen a un ritme intens. 
Partint de xifres testimonials als anys vuitanta, tant 
les importacions com les exportacions registren, 
com a mitjana, creixements d’entre el 30% i el 40% 
anuals. El 2008, el comerç xinès-africà va ascendir a 
107.000 milions de dòlars, deu vegades més que el 
2000. La Xina s’ha convertit en el tercer proveïdor 
d’Algèria (després de França i els Estats Units) i en 
el tercer del Marroc (després de França i Espanya). 
Per a Tunísia, en canvi, la Xina només és el tercer 
soci comercial d’Àsia, darrere del Japó i l’Índia. Pel 
volum total del seu comerç amb la Xina, Egipte és el 
quart país africà, i Algèria el cinquè, darrere de Sud-
àfrica, Angola i el Sudan.
Els béns d’equip, electrònica, electrodomèstics i te-
lecomunicacions constitueixen el gruix de l’expor-
ta ció xinesa. El 2006 Algèria va importar 26.000 
cot xes de la Xina, el 15% del mercat, cosa que va 
convertir aquest país en un dels deu principals im-
portadors mundials de cotxes xinesos. Altres par-
tides importants són els productes tèxtils i les sa-

TAULA 1 les xifres del comerç de la Xina amb els països del nord d’Àfrica el 2007-2008 (en M $)

2007 2008

exportacions importacions exportacions importacions

Algèria  2.700  1.160  3.751  849

Egipte  4.432  239  5.874  428

Líbia  862  1.457  1.640  2.588

Marroc  2.700  1.160  3.751  849

Tunísia  481  30  696  90

Font: China Statistical Yearbook 2009, elaborat per l’Oficina Nacional d’Estadística de la Xina.
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bates, que han afectat de manera molt negativa el 
Marroc.
El gener de 2005, quan va caducar l’acord multifi-
bres de la UE, la Xina va desplaçar el Marroc del 
mercat europeu, a més d’envair el mateix mercat ma-
rroquí. En un any el Marroc va perdre la meitat dels 
200.000 llocs de treball que tenia en el sector i va 
haver d’adoptar mesures proteccionistes. Algèria 
compra armament xinès.

La construcció, sobretot 
d'infraestructures, constitueix un 
capítol important en les relacions 
econòmiques de la Xina amb 
Àfrica, especialment amb Algèria

Quant a les exportacions dels països nord-africans a 
la Xina, el petroli explica que Líbia sigui l’únic país de 
la regió amb superàvit en la seva balança comercial. 
L’any 2005 va vèncer el contracte entre Sinopec i 
Sonatrach, per valor de 525 milions de dòlars. És 
obvi que, en el sector energètic, les possibilitats són 
importants. El Marroc, per la seva banda, ven a la 
Xina fosfats, productes agrícoles i pesquers.
La inversió dels països nord-africans a la Xina és 
marginal i la de la Xina només té alguna significa-
ció a Algèria: 145,9 milions de dòlars el 2007 i 
42,2 milions de dòlars el 2008. La inversió xinesa 
acumulada a Algèria se situa entre 700 i 800 mi-
lions de dòlars. El Marroc i Tunísia desitgen captar 
inversió xinesa i produir per als mercats europeus i 
africans, a l’empara dels acords de lliure comerç 
vigents. D’altra banda, els ports nord-africans po-
den convertir-se en centres logístics per a la dis-
tribució de productes xinesos a l’Àfrica. La cons-
trucció, sobretot d’infraestructures, constitueix un 
capítol important en les relacions econòmiques de 
la Xina amb l’Àfrica, especialment amb Algèria. El 
valor dels projectes contractats en aquest país va 
ser de 2.340 milions de dòlars el 2007 i de 4.202 
milions de dòlars el 2008. Algèria és el primer 
client de la Xina en aquest camp a l’Àfrica, amb el 
20% del total dels projectes al continent. Les xi-
fres van ser molt menors a Egipte (391 i 513 mi-
lions de dòlars) i al Marroc (308 i 280 milions de 
dòlars). El valor dels serveis laborals contractats 
(és la mà d’obra xinesa la que habitualment cons-
trueix aquests projectes) va ser a Algèria de 36 

milions de dòlars el 2007 i de 53 milions de dòlars 
el 2008. A Egipte, només de 1,8 i 1 milions de dò-
lars, i al Marroc, de 6,3 i 6,9 milions de dòlars. Em-
preses xineses han construït l’aeroport d’Alger, un 
hospital i 50.000 habitatges a Orà. Al Marroc tam-
bé han aconseguit projectes per a la construcció 
d’auto pistes, ferrocarrils, ponts, telecomunicacions 
i obres hidràuliques. De vegades, la presència de 
grans brigades d’obrers xinesos de la construcció 
crea problemes. Per exemple, els més de 10.000 
que hi ha a Algèria, un país que registra taxes d’atur 
pròximes al 30%.
La Xina té importants programes d’ajuda econòmica 
amb Àfrica, dels quals també es beneficien els paï-
sos mediterranis. El novembre de l’any passat, al 
Caire, la Xina va prometre 10.000 milions de dòlars 
més per a préstecs a baix interès, la condonació de 
deutes a diversos països i una reducció del 60% 
dels aranzels a les exportacions africanes.
Zoellick, el president del Banc Mundial, s’ha referit 
recentment a l’interès de la Xina de transferir indús-
tries de baix cost a Àfrica, a mesura que s’hi van 
produint béns de més valor. El governador del Banc 
Popular de la Xina, el banc central xinès, ha demanat 
la creació d’un fons per invertir en el món en desen-
volupament, cosa que ha estat considerada com 
un «nou pla Marshall». De 2004 a 2009, l’exportació 
xinesa als països en desenvolupament va passar 
de 190.000 a 670.000 milions de dòlars. La Xina 
està interessada a impulsar el desenvolupament 
d’aquests països perquè la seva demanda de pro-
ductes xinesos continuï creixent i supleixi així, al-
menys en part, la demanda dels països desenvolu-
pats, que ha caigut a causa de la crisi econòmica.

Comparteixen sistemes polítics 
autoritaris i sistemes econòmics 
amb un fort paper de l'Estat. 
Totes aquestes afinitats han creat 
forts llaços de solidaritat

Sobre la base d’aquestes puixants, si bé encara 
modestes, relacions econòmiques, la Xina manté 
ex cel·lents relacions polítiques amb els països me-
diterranis, i amb els països africans en general. Han 
compartit la lluita contra el colonialisme, la militàn-
cia tercermundista i el no alineament. L’Egipte de 
Nasser va ser el primer país africà a reconèixer la 
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República Popular de la Xina, creada el 1949, i el 
Marroc, el segon. La Xina va ser el primer país no 
àrab a reconèixer, el 1958, el Govern provisional 
d’Algèria. Tant la Xina com els països africans res-
pecten el principi de no-ingerència en els assump-
tes interns, i reben les crítiques dels països desen-
volupats per l’absència de democràcia i el baix 
nivell d’observança dels drets humans. Ambdós 
comparteixen sistemes polítics autoritaris i siste-
mes econòmics amb un fort paper de l’Estat, un 
model que resulta molt més atractiu des de l’inici 
de la crisi econòmica. Totes aquestes afinitats han 
creat forts llaços de solidaritat. Els països africans 
no reconeixen Taiwan. Líbia va molestar la Xina en 
acceptar, el 2006, una escala tècnica del president 
Chen Shui-bian. Tampoc no tenen relacions amb el 
Dalai Lama. La Xina, al seu torn, no reconeix el Po-
lisario i considera el Sàhara part del Marroc. La 
Xina i els països africans mantenen freqüents inter-
canvis de visites al màxim nivell. El novembre de 
2006 aquests últims van acudir en massa a Pequín 
per a la cimera Xina-Àfrica. Ni els països europeus 
ni els Estats Units tenen una capacitat de convoca-
tòria semblant al continent africà.

la Xina i la Mediterrània oriental

Israel comparteix el paradigma europeu en les seves 
relacions amb la Xina, amb exportacions significati-
ves de tecnologia en àmbits com l’aprofitament de 
l’aigua en l’economia de secà. El valor de l’exportació 
israeliana a la Xina gairebé arriba a la meitat del que 
aquesta importa, una cobertura superior a la de la 
majoria de països europeus. Turquia, en canvi, regis-
tra una cobertura molt més adversa, menys del 20%. 
El Líban i Síria amb prou feines venen res a la Xina, 
amb valors marginals. És obvi que Síria podria corre-
gir la situació si vengués petroli a la Xina.
La inversió entre aquests països i la Xina ha donat, 
fins ara, en totes dues direccions, xifres molt baixes. 
Els turistes xinesos comencen a arribar a Turquia i 

les expectatives són molt positives, com també a la 
resta dels països mediterranis.
La Xina manté amb els països d’aquesta zona rela-
cions polítiques correctes. Aquests estats no reco-
neixen Taiwan ni reben el Dalai-lama, i s’abstenen de 
criticar la Xina per l’absència de democràcia o pels 
drets humans. L’any passat, amb motiu dels disturbis 
a Xinjiang, la relació entre la Xina i Turquia va viure 
moments de tensió quan el president d’aquest da-
rrer país va parlar de «genocidi». Xinjiang és l’extrem 
oriental de la zona fronterera amb Turquia, amb 
avantpassats comuns i afinitats lingüístiques i cultu-
rals, la qual cosa crea sentiments de solidaritat en la 
Turquia que ha estès ràpidament la seva influència a 
les noves repúbliques d’Àsia central resultants de la 
desintegració de l’URSS. La qüestió de Xinjiang és 
extremament sensible per a la Xina, que va veure 
com acabaven a Guantánamo jihadistes uigurs de-
tinguts a l’Afganistan.

les crítiques a la presència xinesa a Àfrica

Sovint s’escolten i es llegeixen als països desenvo-
lupats crítiques a la presència xinesa a l’Àfrica, titlla-
da de «neocolonial». S’acusa la Xina de menysprear 
el medi ambient i els drets humans, de permetre la 
corrupció, perjudicar l’ocupació local o carregar de 
deutes els països africans. Una petita part d’aquestes 
crítiques, diguem que el 20%, tenen fonament; la 
resta són enveja i hipocresia.
És obvi que els africans són lliures d’associar-se 
amb qui vulguin. Per què reben la Xina amb els 
braços oberts? Abans que res, la percepció africana 
de la Xina es basa en la història. En la dècada del 
1420, setanta anys abans del viatge de Colom, 
l’almirall Zheng He va encapçalar expedicions de 
fins a 20.000 homes a l’Àfrica oriental. Tot i la seva 
enorme superioritat tècnica i econòmica, la Xina no 
va conquistar, no va colonitzar ni va explotar l’Àfrica, 
i es va limitar a comerciar. No només no va tenir 
presència colonial a l’Àfrica, sinó que va ser colonit-

TAULA 2 les xifres del comerç de la Xina amb els països de la Mediterrània oriental el 2007-2008 (en M $)

2007 2008

exportacions importacions exportacions importacions

Israel  3.650  1.653  4.257  1.792

Líban  698  18  1.083  13

Síria  1.868  8  2.293  10

Turquia  10.475  1.292  10.606  1.962

Font: China Statistical Yearbook 2009, elaborat per l’Oficina Nacional d’Estadística de la Xina.
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zada per les mateixes potències europees que van 
sotmetre el continent africà. Els països europeus van 
esclavitzar milions d’africans i van protagonitzar al 
continent alguns dels episodis més repugnants de la 
història del colonialisme, donant suport sense cap 
mena d’escrúpol, després de la descolonització, a 
tota mena de dictadors.

Però guanyar-li la partida a 
Àfrica no és difícil: n'hi hauria 
prou que els països rics oferissin 
als africans millors condicions 
que la Xina, començant per obrir-
los els seus mercats agrícoles

Sobre la base d’aquesta memòria històrica comparti-
da, la Xina és ben acollida al continent africà perquè 
la seva presència és més favorable per als interessos 
dels països africans que la d’altres. L’Àfrica torna a 
estar situada en el mapa i la seva posició negociado-
ra respecte del món desenvolupat s’ha vist molt re-
for çada gràcies a la presència de la Xina, que no 
compra només energia i matèries primeres a preus 
de mercat, sinó que inverteix, concedeix crèdits pre-
ferencials, condona el deute, comercia, forma milers 
d’estudiants africans (l’Escola de Negocis Xina-Eu-
ropa de Xangai, CEIBS, acaba d’obrir una sucursal a 
Ghana), construeix infraestructures. Sobre aquest 
últim punt, Javier Solana va manifestar: «M’ha dit el 
president del Senegal que si avui comença a nego-
ciar al mateix temps amb la Xina i la UE, amb la Xina 
al cap d’un mes ha signat, al cap de dos hi ha milers 
d’obrers xinesos construint una carretera, i quan ja 
està acabada, encara continua negociant amb la 
UE». Com s’ha dit anteriorment, la Xina ha començat 

a integrar l’Àfrica en cadenes de producció que con-
trola, a mesura que produeix béns de més valor afe-
git, i està estudiant iniciar un «pla Marshall» per a 
l’Àfrica. Els països africans van registrar, en els vuit 
anys que van precedir l’inici de la crisi econòmica, el 
2007, un creixement mitjà del 4%, molt superior al 
dels anys anteriors, en bona mesura gràcies a la sòli-
da relació econòmica amb la Xina.
D’altra banda, el model de desenvolupament econò-
mic xinès, basat en l’economia mixta i un Estat fort, 
està tenint un èxit enorme, en un moment en què el 
model de capitalisme ultraliberal occidental ha des-
embocat en una crisi històrica. En trenta anys, la Xi-
na ha tret més de 500 milions de persones de la 
pobresa. El «consens de Washington» (privatitzar, li-
beralitzar, estabilitzar), en canvi, va fracassar a l’Àfri-
ca i a la resta del món en desenvolupament; un món 
que ha vist com, per superar la crisi, els països rics 
han rebutjat l’amarga medecina que els imposaven 
(polítiques fiscals i monetàries restrictives). No és 
estrany, doncs, que Àfrica i el món en desenvolupa-
ment en general mirin cap a la Xina. Però guanyar la 
partida a l’Àfrica no és difícil: n’hi hauria prou que els 
països rics oferissin als africans millors condicions 
que la Xina, començant per obrir-los els seus mer-
cats agrícoles.

Conclusió

Les relacions econòmiques de la Xina amb els paï-
sos mediterranis creixeran en el futur, especialment 
amb els de la riba sud. El turisme xinès augmentarà 
de manera exponencial. Els ports de les dues ribes 
gaudeixen de l’avantatge geogràfic que els dóna el 
canal de Suez per poder convertir-se en grans cen-
tres de distribució de mercaderies xineses per a Eu-
ropa i Àfrica.
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Anoushiravan Ehteshami
Degà d’Internacionalització1

Catedràtic de Relacions Internacionals
School of Government and International Affairs (SGIA),  
Universitat de Durham

La presència de l’Iran a la regió euromediterrània, 
malgrat ser cada vegada més significativa, s’ha 
basat més en l’associació que no en la intervenció 
directa. El que aquí afirmem és que la creixent 
presència de l’Iran als països de l’anomenat «Llevant 
me diterrani» (Síria, el Líban i Palestina), així com 
l’estreta cooperació que ha establert amb Turquia, 
acosten la República Islàmica una mica més a la pe-
rifèria d’Europa i, en conseqüència, l’allunyen del 
nucli de la Unió Europea. Si a aquesta realitat geo-
política s’hi afegeix el creixent potencial de l’Iran per 
projectar la seva força militar cap a Europa, junta-
ment amb els seus actius energètics en subministra-
ments de gas i de petroli, és evident que la presèn-
cia iraniana és prou substancial perquè Europa 
tingui en compte la seva influència política en aques-
ta part del món. 

l’iran com a potència regional 

Els esdeveniments regionals que han tingut lloc a 
l’Orient Mitjà des de la dècada de 1990, i en parti-
cular des de la intervenció militar occidental a 
l’Afganistan i l’Iraq el 2001 i 2003 respectivament, 
han actuat com un trampolí per a la projecció del 
poder regional iranià. La desaparició en ràpida suc-

cessió dels dos règims hostils fins aleshores pre-
sents a les fronteres de l’Iran (els combatius tali-
bans, sunnites, i el règim baasista nacionalista ira quià, 
també sunnita) va representar per a Teheran un 
enorme respir i una gran oportunitat geopolítica per 
consolidar els vincles de cooperació regionals (amb 
el Líban i Síria), i també per desenvolupar-ne de 
nous (amb Palestina). Amb la seva presència al golf 
Pèrsic assegurada, i amb el fins aleshores poc amis-
tós Iraq, transformat ràpidament des de 2003 en un 
bon amic sota una administració de predomini xiïta, 
l’Iran va passar a incrementar el seu poder i influèn-
cia en el Llevant mediterrani a través de la col·la  bo-
ració amb Síria per tal de consolidar la influència 
militar i política de Hezbol·lah i Hamàs, els dos actors 
no estatals compromesos amb l’agen da de «re sis-
tència» iraniana, és a dir, la resistència a l’anome nada 
«conspiració americanosionista» a l’Orient Mit jà. Al 
Llevant mediterrani, l’Iran s’ha enfrontat a Israel i ha 
elevat la temperatura de la regió pel que fa a segu-
retat, ja que la retòrica antiisraeliana ha estat com-
plementada per l’increment del programa nuclear i 
el de míssils balístics, i per la postura declarada de 
considerar Israel el enemic estratègic a la regió. Així 
doncs, la creixent presència iraniana a la Mediterrà-
nia oriental ha reforçat lògicament el paper del país 
a la regió euromediterrània. Però és el paper de Te-
heran en matèria de seguretat al Llevant mediterrani 
el que suscita més preocupació, perquè aquells 
amb qui l’Iran ha establert considerables vincles de 
seguretat, especialment Hezbol·lah i Hamàs, són els 
mateixos actors subestatals que la majoria de països 
europeus consideren inacceptables. També els es-

Nous actors en les polítiques mediterrànies

La influència política iraniana 
a la regió euromediterrània

1 Anoushiravan Ehteshami ha estat director de la School of Government and International Affairs de la Universitat de Durham (2004-2009) i ac-
tualment és membre del Fòrum Econòmic Mundial. També va ser vicepresident, i president del Consell, de la British Society for Middle Eastern 
Studies (BRISMES) (2000-2003). Les seves publicacions més recents inclouen: Competing Powerbrokers of the Middle East: Iran and Saudi 
Aràbia (Emirates Occasional Papers Series), Abu Dhabi: Emirates Center for Strategic Studies and Research, 2009; Reform in the Middle East 
Oil Monarchies (com a coeditor), Reading: Ithaca Press, 2008; Globalization and Geopolitics in the Middle East: Old Games, New Rules, Nova 
York: Routledge, 2007, i Iran and the Rise of its Neoconservatives (amb Mahjoob Zweiri), Londres: I.B. Tauris, 2007.
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tats mediterranis no europeus han expressat pre-
ocupació en aquest sentit: els estats àrabs medite-
rranis han adoptat la postura àrab generalitzada 
d’oposar-se a la presència de l’Iran al Llevant medi-
terrani, argumentant que les qüestions àrabs (Pales-
tina i el procés de pau en particular) no han de ser 
explotades per estats no àrabs amb objectius polí-
tics simples.

La creixent presència iraniana  
a la Mediterrània oriental ha 
reforçat lògicament el paper del 
país a la regió euromediterrània. 
Aquells amb qui l'Iran ha 
establert considerables vincles  
de seguretat, especialment 
Hezbol·lah i Hamàs, són els 
mateixos actors subestatals que  
la majoria de països europeus 
consideren inacceptables

Però l’Iran viu també una situació agitada, tant des 
del punt de vista polític com socioeconòmic. Els ele-
vats preus del petroli van contribuir a amagar la gra-
vetat de la crisi que es forjava, amb el resultat que, 
quan aquests preus es van començar a moderar a 
partir del setembre de 2008, les esquerdes a la 
façana econòmica iraniana van aparèixer amb gran 
rapidesa. Per a algú com el president Ahmadinejad, 
que a l’estiu de 2008 afirmava confiat que els preus 
del petroli no baixarien mai per sota dels 100 dòlars 
el barril, els preus de finals d’aquest any havien de 
ser una realitat preocupant. La crisi és profunda, tot 
i que l’Iran no ha estat una víctima directa de la cai-
guda creditícia i la crisi financera experimentades 
per les economies de l’Orient Mitjà més obertes des 
de 2008. En el cas de l’Iran, la major part dels 
200.000 milions de dòlars en exportacions petrolie-
res efectuades des de 2005 ja s’havien realitzat amb 
anterioritat, i s’ha recorregut al fons de petroli estra-
tègic d’una manera tan intensiva que probablement 
en aquest fons queden menys de 7.000 milions de 
dòlars. La posició d’Ahmadinejad havia esdevingut 
tan vulnerable que, fins i tot abans de les eleccions, 
el principal negociador nuclear sota la presidència 

de Khatami, el doctor Hassan Rohani, el va criticar 
per les seves nocives polítiques econòmiques, al·le-
gant que entre el 2005 i el 2009 el Govern havia 
retirat 46.000 milions de dòlars del fons estratègic 
creat per Khatami, cosa que en la pràctica havia re-
duït dràsticament la capacitat del país per resistir 
commocions econòmiques com la caiguda dels 
preus del petroli.
Després cal considerar també la situació socio-
econòmica del país. Sota el Govern d’Ahmadi nejad, 
els problemes estructurals de l’economia s’han in-
tensificat, i a la misèria dels molts milions de treba-
lladors mal pagats, s’hi han afegit els aturats i els qui 
depenen d’ingressos fixos. Com ha assenyalat un 
analista: «De fet, Ahmadinejad ha enfonsat l’econo-
mia de l’Iran. L’11 d’octubre [2008], just un dia des-
prés que Ahmadinejad declarés que la inflació 
s’estava moderant, el Banc Central va informar que 
la inflació anual havia arribat al 30% [...]. El ministre 
de Treball i Afers Socials, Mohammed Jahromi, esti-
mava recentment la xifra d’aturats en tres milions, 
2,4 dels quals són joves [...]; l’atur entre els joves 
[definits com els menors de trenta-cinc anys] [...] és 
del 21,8%, dues vegades la mitjana nacional. Com a 
mínim 14 milions d’iranians viuen per sota del llindar 
de la pobresa [una renda per càpita mensual de 
969.750 rials, uns 100 dòlars]2.» Però els proble-
mes no s’acaben aquí, perquè, segons el Fons Mo-
netari Internacional, l’Iran s’enfrontarà a un dèficit 
pressupostari insostenible si el preu del petroli es 
manté per sota dels 75 dòlars per barril. Oficialment, 
el Govern ha assumit el preu de 55 dòlars per barril 
com el seu cost mínim, però la despesa ha estat tan 
gran que el fons de reserva en divises s’ha exhaurit. 
Es calcula que només el 2007-2008 es van retirar 
d’aquest fons fins a 17.000 milions de dòlars. Amb 
els seus compromisos pressupostaris anuals basats 
en el preu mínim de 80 dòlars per barril de petroli (la 
qual cosa encara representa el 80% de les fonts 
d’ingressos del Govern), és probable que l’Iran hagi 
d’enfrontar-se a algunes decisions difícils si veu 
fluctuar el preu del petroli entre els 60 i els 80 dòlars.
Òbviament, les advertències s’han succeït amb rapi-
desa des de 2006, sobretot per part del Parlament 
iranià, que ha d’aprovar les assignacions pressupos-
tàries i les inversions planificades anualment. Moh-
sen Mirdamadi, secretari general del partit reformista 
Front Islàmic de Participació de l’Iran, s’ha queixat 
que el 2005 el principal eslògan electoral del presi-

2 Hossein AryAn, «Falling Price of Oil Compounds Iranian President’s Problems», a www.rferl.org, 29 d’octubre de 2008.
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dent Ahmadinejad «va ser el de compartir la riquesa 
del petroli [...]. Però lluny d’això, les seves polítiques 
econòmiques han causat greus problemes als ira-
nians, especialment a les persones de renda baixa 
[...]. Des de la revolució, el total d’ingressos derivats 
del petroli a l’Iran ha estat de 700.000 milions de 
dòlars. Més del 36% d’aquesta xifra s’ha obtingut 
durant el mandat d’Ahmadinejad, però també les 
taxes d’inflació i d’atur són avui les més altes3». Així, 
malgrat el màxim històric assolit pels preus del pe-
troli durant la major part de la seva presidència, 
l’economia es troba avui en una situació molt pitjor 
que en cap altre moment des de començaments de 
la dècada de 1990. Malgrat la importància estratègi-
ca de l’Iran, no hem d’oblidar que és també un país 
en crisi, tant política com econòmica, i això el fa vul-
nerable i imprevisible alhora. 

Energia 

L’energia és fonamental per a l’economia iraniana, i 
la seva capacitat de projectar «poder tou» i energia a 
l’exterior constitueix també, òbviament, un element 
clau de la relació entre Europa i l’Iran a l’Orient Mitjà. 
Ara que els índexs de dependència energètica de la 
Unió Europea augmenten àmpliament per sobre del 
50% de la seva producció, la seguretat energètica, i 
de fet la disponibilitat d’energia, s’han convertit en 
qüestions de gran importància. En aquest context 
s’ha encoratjat la diversificació de les fonts de sub-
ministrament, sobretot després que es desbordes-
sin les tensions energètiques entre Rússia i Ucraïna, 
cosa que va afectar tota la planificació energètica 
europea el 2008. No és sorprenent que la Unió Eu-
ropea s’hagi mostrat ansiosa per diversificar els pro-
veïdors d’energia i reforçar els vincles amb els eixos 
energètics del nord de l’Àfrica, el golf Pèrsic i la con-
ca del mar Caspi. Per la mateixa regla de tres, Euro-
pa ha donat prioritat també a una diversificació més 
gran de les rutes energètiques que arriben al seu 
territori.
L’Iran, com a important país productor de petroli i 
gas, no ha estat ignorat pels països euromediterra-
nis, especialment quan els vincles econòmics entre 
les dues parts segueixen sent forts. L’Iran és el sisè 
proveïdor de productes energètics de la Unió Euro-
pea, i encara que aquesta relació té un significatiu 
potencial de creixement, l’evolució s’ha vist obstacu-

litzada pels actuals problemes relacionats amb el 
programa nuclear iranià. Malgrat aquestes dificul-
tats, la UE ha seguit sent el primer soci comercial de 
l’Iran i ha representat gairebé una tercera part de les 
exportacions del país. El 2008, les exportacions de 
la Unió a l’Iran van arribar als 14.100 milions de dò-
lars, mentre que les importacions d’aquest país van 
ascendir a 11.300 milions, cosa que proporciona a 
Europa un superàvit comercial substancial. El 90% 
de les importacions de la UE procedents de l’Iran 
són productes energètics i relacionats amb l’energia, 
mentre que les exportacions de la Unió a aquest 
país consisteixen sobretot en maquinària i equipa-
ment de transport (54,6%), béns manufacturats 
(16,9%) i productes químics (12,1%), la qual cosa 
fa de la UE un element vital per al seu desenvolupa-
ment econòmic. Tanmateix, la Unió Europea també 
és conscient de la seva dependència energètica i 
del potencial que ofereix l’Iran, sobretot en el submi-
nistrament de gas natural (en forma de gas natural 
liquat, o GNL) com a energia neta, en qualitat de 
proveïdor addicional.

La Unió Europea també és 
conscient de la seva dependència 
energètica i del potencial que 
ofereix l'Iran, sobretot en el 
subministrament de gas natural 
(en forma de gas natural liquat,  
o GNL) com a energia neta, en 
qualitat de proveïdor addicional

Per situar el potencial iranià en el seu context, val la 
pena esmentar la relació de la Unió Europea amb un 
altre important soci comercial, Algèria. Actualment la 
UE consumeix el 63% de les exportacions algeria-
nes (principalment energia) i subministra el 58% de 
les importacions d’aquest país. L’economia algeria-
na depèn en molt bona part dels hidrocarburs (pe-
troli i gas), que representen el 97% de les seves 
exportacions. Tanmateix, malgrat tota la seva impor-
tància per a la UE, les principals reserves de gas per 
a Europa es troben a Rússia i a l’Orient Mitjà. Sens 
dubte, les principals fonts de recursos, amb una 
producció anual estimada de milers de milions de 
metres cúbics, són Rússia (47.570), l’Iran (26.370), 

3 Reuters, 5 de desembre de 2008.
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Qatar (25.790), l’Aràbia Saudita (6.568) i els Emi-
rats Àrabs Units (5.823).
Una qüestió relacionada amb això és el possible im-
pacte d’una comunitat emergent de productors de 
gas en resposta a l’evolució del mercat energètic 
global i l’augment de l’interès pel gas natural; això 
vol dir que no és impossible imaginar l’aparició d’un 
càrtel del gas a les portes d’Europa que inclogui una 
sèrie de països i regions veïns rics en aquest recurs. 
I hi hauria la possibilitat que aquest càrtel pogués 
negar a la Unió Europea l’oportunitat de negociar 
acords de subministrament preferent amb països 
com Algèria. D’altra banda, el paper de l’Iran en el 
desenvolupament d’aquest càrtel del gas podria te-
nir greus conseqüències per a la regió euromedite-
rrània, i augmentar les tensions entre l’Iran i la UE.
En aquest context, han elevat més encara el llindar 
de la seguretat les amenaces formulades per l’Iran el 
març de 2010, quan va afirmar que podria perjudicar 
els països europeus tallant-los el subministrament 
energètic en el cas que seguissin donant suport a 
les peticions nord-americanes d’imposar noves san-
cions a la República Islàmica, i que té la capacitat 
d’arribar a qualsevol adversari amb els seus míssils. 
En el context euromediterrani, les amenaces de Te-
heran s’han de prendre seriosament: «L’Iran disposa 
del 50% de l’energia mundial i, si vol, Europa haurà 
de passar un hivern fred», en paraules del general 
Hossein Salami, subcomandant del Cos de la Guàr-
dia Revolucionària. No són paraules vàcues i, per a 
Europa, veure tan amenaçada la zona energètica del 
golf Pèrsic ha de ser un motiu de preocupació direc-
ta, com també ho és la necessitat d’alliberar-se de la 
seva excessiva dependència dels subministraments 
russos.
Com ha assenyalat un observador: «Irònicament, 
just quan les capitals centreeuropees secunden els 
plans dels Estats Units d’un escut per contrarestar 
els míssils iranians, la República Islàmica podria ofe-
rir a alguns [països] de la regió un escut contra el 
poder monopolista rus4.»
Tampoc no s’hauria d’ignorar l’observació de Miller 
en el sentit que «a llarg termini, òbviament, és proba-
ble que l’Iran es converteixi en un exportador net de 
gas independentment de les sancions dels Estats 
Units». La seva opinió que en la pràctica «les san-
cions unilaterals semblen encoratjar les companyies 
energètiques xineses a omplir aquest buit» també és 

important perquè, encara que potser les compa-
nyies energètiques xineses «no siguin ideals des de 
la perspectiva de l’Iran (les empreses xineses no te-
nen la sofisticada tecnologia de les grans empreses 
occidentals de petroli i gas, i els interessos del gas 
iranià tenen per objectiu els clients europeus), l’Iran 
gairebé no tindrà cap més opció que mirar cap a 
l’est si es troba aïllat dels lucratius mercats d’Euro-
pa». Aquest fet es va posar en evidència el febrer de 
2010, quan es va confirmar que la Xina havia supe-
rat la Unió Europea com a principal soci comercial 
de l’Iran. De fet, quan les empreses energètiques 
dels Estats Units i la Unió Europea han retirat les 
inversions de les vitals indústries del petroli i gas ira-
nians, la Xina ha omplert aquest buit signant acords 
per valor de molts milers de milions de dòlars per tal 
de desenvolupar camps petrolífers i de gas.
Segons fonts iranianes, les xifres oficials que identi-
fiquen la Unió Europea com el principal soci comer-
cial de Teheran (amb un comerç que va totalitzar 
35.000 milions de dòlars el 2008, enfront dels 
29.000 milions del comerç amb la Xina) disfressen 
el fet que una gran part del comerç de l’Iran amb els 
Emirats Àrabs Units (EAU) consisteix en productes 
canalitzats des de o cap a la Xina. Els transbords a 
la Xina representen avui més de la meitat dels 
15.000 milions de dòlars (10.900 milions d’euros) 
del comerç de Teheran amb els EAU i, quan es té en 
compte aquest fet, el comerç de la Xina amb l’Iran 
supera els 36.500 milions de dòlars, xifra que pot 
ser superior a la del comerç amb tot el conjunt de la 
Unió Europea5. És d’especial interès el fet que el 
23% de les importacions del país en termes de valor 
procedissin dels EAU, perquè els Emirats represen-
ten la principal font d’importacions del país. Val la 
pena assenyalar, a més, que en l’actualitat la Xina 
depèn de l’Iran en l’11% de les seves necessitats 
energètiques. 

Política nuclear 

Ja abans de la reelecció d’Ahmadinejad, el respon-
sable de la política exterior de la Unió Europea, Ja-
vier Solana, havia decidit parlar sense embuts d’una 
manera bastant pública sobre la intransigència de 
l’Iran pel que fa al seu programa nuclear, declarant el 
21 de novembre de 2008 que estava «preocupat» 

4 Ryan R. Miller, «Energy Carrots for Iran: Killing Two Birds with One Stone», en www.atlantic-community.org, 15 d’abril de 2008.
5 Najmeh BozorgMehr i Geoff Dyer, «China overtakes EU as Iran’s top trade partner», Financial Times, 8 de febrer de 2010.
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per l’informe més recent de l’AIEA, que afirmava que 
l’Iran no estava responent de manera constructiva a 
les crides d’interrompre els seus delicats treballs 
nuclears6. Per tal de manifestar la seva frustració 
amb Teheran, feia servir un llenguatge fort (si més 
no, per als estàndards diplomàtics) per argumentar 
la seva opinió: «Em preocupa l’informe de l’Agència a 
Viena», assenyalava, recordant que aquell era el se-
gon informe de l’Agència Internacional de l’Energia 
Atòmica (AIEA) en què s’afirmava que els iranians 
«no estan cooperant... I algunes de les xifres que 
[l’AIEA] ofereix sobre les quantitats, el nombre de 
centrifugadores, són preocupants». Des d’aleshores, 
òbviament, l’AIEA ha fet sentir encara més la seva 
veu, declarant, el febrer de 2010, la greu preocupa-
ció per algunes de les activitats de l’Iran.

Quan les empreses energètiques 
dels Estats Units i la Unió 
Europea han retirat les seves 
inversions de les vitals indústries 
del petroli i gas iranians, la Xina 
ha omplert aquest buit signant 
acords per valor de molts milers 
de milions de dòlars per tal de 
desenvolupar camps petrolífers  
i de gas

Així doncs, s’ha anat fent cada vegada més evident 
que el context de l’energia en les discussions entre 
Europa i l’Iran ha quedat lligat a la qüestió del pro-
grama nuclear iranià, i aquí és on avui està prenent 
forma. La ironia és que durant un temps els països 
europeus han estat els paladins del diàleg amb Te-
heran, i del «diàleg crític» al «compromís construc-
tiu», i des d’aquest últim fins a l’acord de París entre 
la UE-3 i l’Iran de novembre de 2004 (en el qual 
l’Iran va acceptar suspendre les seves activitats 
d’enriquiment d’urani a canvi d’un diàleg econòmic i 
de seguretat més ampli amb Occident), Europa ha 
pres la iniciativa a l’hora de mirar de resoldre la crisi 
nuclear i crear també un entorn que promogui la 
confiança entre l’Iran i Occident. Però el 2010, des-
prés de la reelecció d’Ahmadinejad el juny de 2009 

i l’obstrucció dels canals de diàleg entre Teheran i 
Occident, Europa es veu cada vegada més atrapada 
entre el ritme dels jocs de poder geopolític al seu 
«estranger pròxim» i la seva creixent set d’energia de 
Rússia i també d’altres països com l’Iran. La política 
nuclear afecta la política energètica, i pel que fa a 
Europa, depèn encara més de Rússia (que també és 
la competidora energètica de l’Iran, però alhora el 
seu soci nuclear) per als seus càlculs en matèria de 
seguretat.
En aquest clima, la reticència de Teheran a desvin-
cular les relacions energètiques de la disputa nu-
clear relativa a la seguretat amb la comunitat inter-
nacional ha fet que les relacions polítiques de l’Iran 
amb els països europeus siguin encara més pro-
blemàtiques, innegablement en detriment de tots 
dos actors. En la mesura que es mantingui aquesta 
tendència, valdrà la pena tenir en compte que 
l’adversari d’Europa pel que fa a vincles comercials 
i energètics amb l’Iran –és a dir, la Xina– ha decla-
rat que no donarà suport a la imposició de noves 
sancions de l’ONU a aquest país. Malgrat això, si el 
cas arriba al Consell de Seguretat de les Nacions 
Unides, la Xina podria decidir no «mantenir una re-
lació gaire estreta amb l’Iran perquè això podria 
danyar les seves relacions amb molts altres paï-
sos», segons un destacat expert en l’Orient Mitjà de 
l’Acadèmia Xinesa de Ciències Socials (Yin Gang)7. 
Els països europeus membres del Consell de Se-
guretat observaran minuciosament, sens dubte, els 
moviments diplomàtics entre els Estats Units, Rús-
sia i la Xina a la recerca del més mínim indici de 
progrés en el front iranià; si aquest no es produís, 
els europeus haurien de dissenyar els propis meca-
nismes per equilibrar els interessos energètics i els 
–més amplis– imperatius de seguretat del conti-
nent. Per aquestes raons, l’Iran ha saltat a primer 
pla per a Europa. Un altre país, Turquia, ha emergit 
també com un formidable actor regional els últims 
anys i es revela cada cop més influent com a «estat 
matalàs» entre l’Iran i el continent europeu. Tot i que 
Ankara no percep una amenaça militar seriosa de 
l’Iran, no s’ha de descartar el temor que un Iran amb 
armes nuclears pogués desencadenar una cursa 
d’armament regional i forçar Turquia a prendre me-
sures compensatòries per garantir la seva pròpia 
seguretat8. Encara més preocupant des de la pers-
pectiva europea és la possibilitat que es deteriorin 

6  Javier SolAnA, «Worried by Iran’s Lack of Cooperation on Nuclear Issue», Agence France-Presse, 22 de novembre de 2008.
7 Ibíd.
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greument les relacions amb els Estats Units (i 
l’OTAN). Ankara podria optar per adquirir la seva 
pròpia força nuclear dissuasòria i desestabilitzar 
així seriosament l’entorn de seguretat euromedi-
terrani.

Tot i que Ankara no percep una 
amenaça militar seriosa de l'Iran, 
no s'ha de descartar el temor que 
un Iran amb armes nuclears 
pogués desencadenar una cursa 
d'armament regional i forçar 
Turquia a prendre mesures 
compensatòries per garantir la 
seva pròpia seguretat

A això cal afegir el desig de Turquia d’esdevenir un 
nou pont energètic entre Àsia occidental i Europa, 
amb vincles simultanis amb les zones energètiques 
tant del golf Pèrsic com del mar Caspi. «L’energia 
–assenyala Larrabee– ha representat també un im-
portant impuls subjacent a l’aproximació entre Tur-
quia i l’Iran. Aquest últim és el segon gran proveï-
dor de gas natural a Turquia després de Rússia. El 
juliol de 1996, el Govern Erbakan va tancar un 
acord de gas natural amb l’Iran per valor de 23.000 
milions de dòlars. El juliol de 2007, Turquia i l’Iran 
van signar un Memoràndum d’Entesa per transpor-
tar 30.000 milions de metres cúbics de gas natural 
iranià i turcman a Europa. L’acord preveu la cons-
trucció de dos gasoductes diferents per transpor-
tar el gas des dels jaciments iranians i turcmans. A 
més, es concediran llicències a l’empresa pública 
Corporació Petrolífera Turca per desenvolupar tres 
seccions diferents del jaciment de gas iranià de 
Pars Sud, que es calcula que disposa d’unes re-
serves totals recuperables de 14 bilions de metres 
cúbics. L’acord ha estat fortament criticat als Estats 
Units, que s’oposen a les grans inversions en el 
sector energètic iranià9.»

No obstant això, l’Iran és, a part de Rússia, un dels 
pocs proveïdors possibles de gas natural capaços 
de satisfer les creixents necessitats energètiques de 
Turquia, i malgrat que la major part del gas natural 
objecte de l’acord amb l’Iran s’exportarà a Europa, a 
Ankara li agradaria que una part es destinés a satis-
fer la seva demanda nacional. El triangle Unió Euro-
pea-Turquia-Iran és una altra nova constel·lació que 
cal observar, mentre Ankara comença a fer gala del 
seu poder geopolític de cara a l’Est i no sols de cara 
a Occident. 

Conclusió 

A més del que ja hem esmentat, les relacions de l’Iran 
amb els països nord-africans constitueixen una altra 
qüestió que cal assenyalar. Sota el Govern d’Ahmadi-
nejad, les relacions de Teheran amb aquests països 
àrabs han estat més aviat fredes, i el Marroc s’ha 
desviscut per tallar els seus vincles diplomàtics amb 
la República Islàmica. Així, encara que aquests últims 
anys la presència de l’Iran a la regió euromediterrània 
potser ha esdevingut més significativa, les seves re-
lacions amb els països del Magreb més aviat s’han 
afeblit, cosa que ha atenuat la seva presència di-
plomàtica en aquesta part del món àrab. Per més que 
la presència de l’Iran a la regió de la Mediterrània 
oriental continuï sent notable, així com també l’interès 
pel potencial energètic iranià, i per més que aquest 
país segueixi sent capaç de col·laborar estretament 
amb Turquia i altres països en el context regional, allò 
que ha tendit a caracteritzar les recents relacions en-
tre la Unió i l’Iran ha estat sobretot la preocupació 
europea pel repte plantejat per l’Iran a la seguretat 
d’Europa. Mentre no es resolguin o s’abordin aques-
tes últimes qüestions serà difícil veure com Europa 
pot intentar millorar o potenciar les relacions bilate-
rals, sobretot quan hi ha tantes altres forces que ten-
deixen a separar les dues parts. Si alguna vegada la 
Unió Europea ha necessitat una veu coherent a la 
taula de negociacions internacionals és ara, quan 
una gran part del nou ordre emergent s’està configu-
rant a les portes de la regió euromediterrània.

8  Stephen F. lArrABee, «How Turkey is Rediscovering its Middle East Role», Europe’s World, tardor de 2009.
9 Ibíd.
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La crisi financera i econòmica mundial que va arren-
car als països de renda alta el setembre de 2008 
s’està estenent pels països en desenvolupament. 
Tanmateix, a hores d’ara es pot afirmar que, en ge-
neral, els països més avançats en patiran l’efecte 
més que els països en vies de desenvolupament. El 
Banc Mundial preveu que, en aquests darrers, el 
creixement sigui del 6% l’any 2010, davant només 
un 2,2% als països de renda més elevada i un 0,9% 
a l’eurozona.
L’impacte diferencial de la crisi també sorgeix de la 
senzilla comparació que es pretén establir a conti-
nuació entre les economies del nord i el sud de la 
Mediterrània. Una de les raons és la naturalesa ex-
terna de la sacsejada per als països en desenvolu-
pament i els mercats emergents: si una crisi no és el 
resultat de problemes interns, com ara polítiques fis-
cals insostenibles o una mala governança (incloent-
hi la del sector financer), els països estan millor si-
tuats per fer front al revés.
Atès que el cas de la UE es coneix millor que el dels 
membres àrabs de l’àmbit euromediterrani, aquest 
article se centra en els segons, cap de les econo-
mies dels quals sembla haver entrat en recessió 
(creixement econòmic negatiu) fins ara. Amb tot, els 
efectes indirectes de la crisi poden arribar amb re-
tard a les economies àrabs mentre continuï havent-
hi diferències estructurals1.

la història de la costa septentrional

Grècia, Portugal, Espanya i Itàlia ja donen mostres 
de ressentir-se de la pressió, amb el primer d’aquests 
països a l’ull de l’huracà.
Fins l’octubre de 2009 es creia que el dèficit pres-
supostari grec amb prou feines superava el 6% del 
PIB. Tanmateix, aquesta xifra va passar a ser del 
12,6% i més endavant del 13,6% l’abril de 2010; hi 
ha qui especula amb la possibilitat que arribi a asso-
lir el 14,1%. D’altra banda, s’han corregit les estima-
cions del deute públic, en un principi considerat en 
un 115% del PIB, però ara estimat en un 122%, i es 
preveu que no deixi d’augmentar fins l’any 2014. El 
maig de 2010 Grècia va aconseguir obtenir un pa-
quet de suport de l’FMI i la UE de 110.000 milions 
d’euros per als tres propers anys. Mentrestant els 
bons grecs van ser relegats a la categoria de «bons 
escombraries» (BBB) l’abril de 2010, quan la taxa 
d’interès va arribar al 11,3% als bons de 10 anys i, 
momentàniament, gairebé al 19% als de dos anys. 
Aquestes xifres rècord històriques per a un país de 
l’eurozona van anar acompanyades per la caiguda 
de l’euro, que va assolir el nivell més baix en més 
d’un any, 1,2896 dòlars.
La caiguda sobtada de Grècia sembla anar seguida 
del que s’ha descrit com una «mort lenta» a Portugal. 
Standard and Poor (S&P) va fer baixar de categoria 
aquest país el gener de 2010; el març, Fitch feia el 
mateix, i l’abril S&P li concedia la qualificació A-. Mo-
ody també té males perspectives per a Portugal. Tot i 
que el Govern va aprovar un Programa d’Estabilitat i 
Creixement (PEC) l’abril de 2010, potser aquest no 
sigui suficient per impedir que el deute continuï 

Crisis econòmica

L’impacte de la crisi econòmica 
en l’ocupació a la regió mediterrània: 
la història de dues ribes

1 Atès que el caràcter de la publicació no admet notes al peu ni referències detallades, el lector pot  consultar Tzannatos (2009) en cas de reque-
rir les fonts de les dades i les notes explicatives, en especial en relació als grups de països (p. ex., els membres àrabs de l’àmbit euromediterrani, 
en comparació amb el grup «Orient Mitjà i Àfrica del Nord» [MENA]).
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creixent almenys fins el 2012, quan s’espera que as-
solirà el 91% del PIB. Es preveu que el creixement 
guanyi un 0,5% l’any 2010 i que assoleixi gradualment 
l’1,7% el 2013, la qual cosa tampoc no és una taxa 
espectacular. S&P també va reduir l’endeutament es-
panyol de la qualificació AA+ a la AA, anticipant un 
creixement feble, després de l’enfonsament del sector 
de l’habitatge, alimentat pels crèdits, i la fi de la bom-
bolla immobiliària. El gràfic 1 mostra l’efecte de la crisi 
en l’atur al sud de l’UE i altres economies, a títol com-
paratiu. Inclou les taxes de dèficit actuals i les taxes de 
creixement (negatiu) previstes per a l’any 2010.
D’altra banda, els membres meridionals de l’espai 
euromediterrani han esquivat tècnicament la recessió, 
tot i que les taxes de creixement s’han vist reduïdes. El 
creixement del PIB jordà va continuar essent positiu, 
amb un 2,8% l’any 2009, tot i que aquesta xifra repre-
senta un descens pronunciat respecte a la mitjana del 
7% assolida entre 2001 i 2007, i la taxa del 7,8% 
corresponent a 2008. Així mateix, la taxa de creixe-
ment de Tunísia va ser del 3,1% l’any 2009, davant un 
4,5% el 2008. Segons el darrer càlcul, el creixement 
sirià es mantenia en un 4%, mentre que l’any anterior 
era del 5,2%. De fet, no es preveu que cap economia 
àrab euromediterrània creixi menys del 3% l’any 2010.

la història de la costa meridional

En un primer moment, l’impacte de la crisi en les 
economies àrabs es va deixar sentir als països pro-

ductors de petroli del Consell de Cooperació del 
Golf (CCG). Els Emirats Àrabs Units (incloent-hi 
Dubai), Kuwait i Aràbia Saudita van sortir-ne pitjor 
parats, a causa de les conseqüències als sectors 
financer i de la construcció. Als països nord-africans 
i de l’Orient Mitjà, l’impacte va ser menys important. 
Tot i que hi va haver fortes davallades fora del CCG 
—a Jordània, per exemple (-67% fins l’agost de 
2009) i Egipte (-45%)—, el sector financer no sem-
bla haver-se vist perjudicat a les economies àrabs 
euromediterrànies. I és que aquestes s’han trobat 
relativament aïllades del sistema financer internacio-
nal: Síria no comptava amb mercat de valors fins 
l’any 2009; a la borsa de Casablanca, la caiguda va 
ser només del 25%.
Mentre els països tracten de preservar el nivell de 
despesa pública i així mantenir la demanda agrega-
da, el creixement econòmic reduït comportarà re-
tallades pressupostàries. S’han produït retards en 
l’aplicació d’alguns projectes, mentre que d’altres 
s’han abandonat. Per exemple, Algèria s’està replan-
tejant programes pendents i probablement n’ajor-
narà alguns. Mauritània ja ha reduït les despeses de 
ca pital corresponents a allò que no es considera 
essencial. La capacitat de Jordània d’aug mentar la 
des pesa pública es veu limitada, arran de l’elevat 
deute públic, així com la reducció de la inversió es-
trangera directa (IED) i de l’ajuda oficial. A Líbia es 
preveu que es mantinguin les inversions relaciona-
des amb el petroli; en canvi, es pronostica una re-
ducció dràstica del creixement de la despesa públi-

GRÀFIC 1 desocupació i creixement del PiB, economies seleccionades de la uE (%)
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Font: Atur l’any 2009: OCDE. Harmonised Unemployment Rates and Levels (taxes d’atur); previsions d’atur per a l’any 2010: OCDE. Economic Outlook, núm. 86, novembre de 2009; creixement PIB i productivitat la-
boral: estadístiques de l’OCDE.
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ca a causa dels retards en la posada en marxa de 
projectes.

Malgrat que el nombre d’aturats 
dels països d’Àfrica del Nord  
i l’Orient Mitjà pot haver 
augmentat en 1,5 milions l’any 
2010, aquesta xifra coincideix en 
gran part amb l’augment de la 
mà d’obra, per la qual cosa la taxa 
de desocupació pràcticament  
no varia

Amb tot, segons les previsions, la crisi mundial pot 
trigar més a afectar les economies àrabs de l’àmbit 
euromediterrani que altres regions del planeta, i les 
seves conseqüències poden ser menys greus. A pri-
mer cop d’ull és el que succeeix en relació a l’impacte 
laboral. Malgrat que el nombre d’aturats dels països 
d’Àfrica del Nord i l’Orient Mitjà pot haver augmentat 
en 1,5 milions l’any 2010, aquesta xifra coincideix en 
gran part amb l’augment de la mà d’obra, per la qual 
cosa la taxa de desocupació pràcticament no varia. 
Tot plegat davant un augment de la taxa total d’atur 
del 14% i de més del 50% a les economies desen-
volupades (taula 3).
Un canal important de transmissió dels efectes labo-
rals de la crisi als països àrabs euromediterranis és 
la immigració. A començaments de la dècada, la mà 
d’obra estrangera a les economies de l’OCDE i el 
CCG suposava el 7% de les poblacions actives del 
Marroc, Tunísia i Egipte. En el cas del Líban, fins la 
meitat dels membres de cada generació podria emi-
grar en algun moment de la seva vida. Aproximada-
ment el 10% dels fluxos de diners del món tenen 
com a destí països de l’Orient Mitjà i Àfrica del Nord 
(MENA), i prop del 20% de les remeses de diners 

del planeta procedeixen de les economies del CCG. 
Ambdues xifres superen els percentatges regionals 
previstos. Els fluxos de diners anuals envers les eco-
nomies àrabs representaven una mitjana de 13.000 
milions de dòlars entre 1996 i 2000, però entre 
2001 i 2007 van assolir els 22.000 milions.
Els fluxos migratoris poden veure’s reduïts arran del 
descens de l’activitat econòmica als països recep-
tors, tant a la UE (sobretot per als treballadors nord-
africans) com al CCG (en especial per a la mà 
d’obra procedent de l’Orient Mitjà). La població im-
migrant de la UE i el CCG s’enfronta a la perspecti-
va de tornar als seus països d’origen, en particular 
aquelles persones que treballen a sectors en què 
l’atur és més alt (p. ex., la construcció). Segons al-
guns informes, a Espanya i Irlanda el nombre d’immi-
grants en situació d’atur gairebé s’ha doblat des que 
va començar la crisi. Itàlia va rebaixar dràsticament la 
quota d’entrada de treballadors immigrants no esta-
cionals a zero, quan abans era de 500.000. D’altra 
banda, ha criminalitzat la immigració il·legal, una me-
sura que afecta un nombre estimat de 650.000 per-
sones que resideixen i treballen al país sense comp-
tar amb permís. Pot haver-hi canvis, també, en la 
composició dels treballadors immigrants, a causa 
dels diferents impactes de la crisi segons el sector 
(construcció i serveis, per exemple) o l’ocupació 
(especialitzada o no especialitzada). Per exemple, 
els tunisencs que treballen a l’estranger estan més 
qualificats i s’han vist menys afectats per la sacseja-
da econòmica que els seus iguals marroquins.
Els salaris dels empleats immigrants poden veure’s 
reduïts o pagar-se amb retard. Les remeses regis-
trades a països en desenvolupament van represen-
tar 316.000 milions de dòlars l’any 2009, un 6% 
menys que els 336.000 milions de 2008. Els fluxos 
de diners a l’Orient Mitjà i Àfrica del Nord van reduir-
se més visiblement (8%). El pronòstic per a l’any 
2010 és que les remeses de la regió l’any 2011 si-
guin encara menys elevades que el 2008. Una mala 
notícia, tenint en compte que els enviaments de di-

TAULA 3 Atur mundial: abans de la crisi i recentment

Canvi

taxa d’atur 2007 2010 % .000

Mundial  5,7   6,5 14 35.700

Economies desenvolupades i la UE  5,7   8,9 56 16.600

Europa central i meridional (no comunitària) i CIS  8,3 10,1 22   3.500

Orient Mitjà  9,3   9,3   0     600

Àfrica del Nord 10,1 10,6   5     900

Font: OIT (2010). (a) Les dades corresponents a 2010 són previsions; (b) xifres subjectes a arrodoniment; (c) l’increment de la taxa d’atur és, aparentment, inferior al suggerit pel canvi en l’augment de persones des-
ocupades (última columna), en no incloure l’increment de la població activa.



37
M

ed
.2

01
0

C
la

us

ners són un factor important dels ingressos de la 
regió. En el cas de Jordània, per exemple, represen-
ten gairebé el 20% del PIB, i més del 25% al Líban.

respostes polítiques àrabs

Els governs nord-africans i de l’Orient Mitjà han pres 
mesures per mitigar les conseqüències de la crisi. 
Sobretot s’ha donat rellevància al sector financer, 
amb el propòsit de reduir l’efecte sistèmic derivat de 
la manca de crèdit. Molts països han emprès ac-
cions fiscals i monetàries per mantenir l’activitat 
econòmica a gran escala. S’han abandonat diversos 
projectes, però s’ha anunciat l’increment de la des-
pesa pública a Egipte, Jordània, Líbia, Mauritània, el 
Marroc i Tunísia.
Els sectors industrials considerats clau han rebut 
suport selectiu durant la crisi. Egipte es concentra 
en el sector de l’edificació i la construcció, així com 
en les inversions governamentals en recursos hí-
drics, tractament d’aigües residuals, vies fèrries i ae-
roports. El Marroc posa l’accent en el turisme, així 
com en les indústries tèxtil, de la pell i l’automòbil.
A Jordània i Síria s’estan plantejant revisions o can-
vis en la legislació laboral, o bé ja s’han introduït. 
D’altra banda, ambdós estats estan considerant am-
pliacions i reformes dels seus sistemes de Segure-
tat Social. Els ministeris d’alguns països estan creant 
unitats addicionals per abordar específicament di-
versos assumptes relacionats amb l’ocupació i la 
protecció social.
N'hi ha que han pres mesures defensives. A Algèria 
algunes estan destinades a limitar els inversors es-
trangers a una participació minoritària (49%) a les 
joint ventures amb empreses locals. Alhora, s’obliga 
les empreses que importen productes destinats a la 
reexportació a cedir un 30% del capital a entitats 
locals.
A la majoria de països —incloent-hi Algèria, Líban, 
Marroc i Tunísia— el sou dels funcionaris ha aug-
mentat. En alguns s’ha incrementat el salari mínim; 
és el cas de Jordània, el Líban, el Marroc i Tunísia.
Les reformes del mercat laboral també gaudeixen de 
més atenció. Entre aquestes figuren:

• Jubilació anticipada (a Tunísia), amb l’esperança 
que així quedin llocs de treball disponibles per 
als aturats.

• Els serveis d’ocupació ja existents a gairebé to-
tes les economies regionals s’estan ampliant.

• Mesures especials destinades a la població 
jove, incloent-hi llicenciats a l’atur. Iniciatives 
més generals per ampliar la formació, que en un 
futur s’introduiran o estendran a la majoria dels 
països.

• Treball compartit (a Tunísia).
• Mesures per combatre el treball infantil (Egipte, 

Jordània i Síria), com ara transferències d’efec-
tius perquè els menors en risc continuïn anant a 
escola (Líban).

El suport a les activitats generadores d’ingressos, 
incloent-hi les petites i mitjanes empreses (PIME), 
s’ha materialitzat de manera diversa. A Egipte les 
empreses gaudiran de reduccions i exempcions fis-
cals. A Jordània, el Marroc i Tunísia, l’empresariat 
gaudeix d’unes «vacances» fiscals respecte a les se-
ves cotitzacions a la Seguretat Social (o sigui, pot 
posposar o estar exempt del pagament de les seves 
cotitzacions durant un cert període). S’han incorpo-
rat o ampliat diversos tipus de subsidis a Mauritània, 
per exemple; el Marroc ha introduït diverses ajudes 
a l’habitatge.

Perspectives (1): Els estats àrabs van entrar 
en la crisi amb bona nota

A la dècada anterior a la crisi, els països àrabs van 
gaudir d’una recuperació econòmica, després de 20 
anys de resultats decebedors, als anys vuitanta i no-
ranta. En alguns estats, la renda per càpita, després 
d’haver assolit el seu punt àlgid a principis dels vui-
tanta, s’havia estancat o fins i tot havia baixat. De fet, 
a les economies petrolieres no els anava gens ni 
mica millor que a les no petrolieres, la qual cosa va 
donar origen al terme «la maledicció del petroli». En 
línies generals, entre 1980 i 1993, i en part a causa 
de les elevades taxes de fertilitat, la regió MENA va 
viure un descens mitjà del PIB per càpita del 2,4%, 
davant un increment mitjà global del 1,2%. Amb tot, 
la taxa de creixement de la regió MENA correspo-
nent a l’any 2006 va ser la més alta dels anys setan-
ta: el PIB real va augmentar una mitjana del 6,3% 
l’any 2006, quan els primers quatre anys de la dèca-
da havia estat del 4,6%, i només de l’1,7% durant la 
segona meitat dels noranta. La regió va créixer una 
mitjana del 4,2% per càpita l’any 2006, el nivell més 
alt registrat a les dues darreres dècades.
El creixement de la producció s’associava a la crea-
ció d’ocupació: des de l’any 2000 el nombre de 
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llocs de treball a la regió havia anat augmentant 
aproximadament un 4,5% anual. L’atur va augmentar 
només en una economia, la palestina. A l’àmbit de 
l’atur hi havia bones notícies, malgrat l’augment de la 
incorporació de les dones al mercat laboral, que s’ha 
accelerat progressivament: entre 2000 i 2005, la 
participació de la dona en la població activa va aug-
mentar un 2,1% anual, mentre que entre 1990 i 
2000 només havia crescut un 1,4%.
Durant la darrera dècada, els efectes positius per al 
mercat laboral dels canvis en el context polític es 
van veure afavorits per un descens en la demografia 
explosiva de la regió àrab. La taxa de creixement de 
la mà d’obra a la regió MENA ha baixat gairebé un 
10% des de l’any 1990, i es preveu que el 2020 es 
redueixi entre un 4 i un 2,2%.

Perspectives (2): Persisteixen les debilitats 
estructurals

Molts problemes estructurals de les economies 
àrabs continuaven sense resoldre’s. Al món inde-
pendent actual, el que compta no és a quina veloci-
tat creix un país, sinó la velocitat a què creix respec-
te a altres països. A la segona meitat dels noranta, la 
renda per càpita real a les economies MENA creixia 
a un ritme que suposava el 60% de la taxa assolida 
pels països en desenvolupament. A partir de l’any 
2000 aquest percentatge era del 75%, la qual cosa 
suposa tot un progrés. Amb tot, la desigualtat 
d’ingressos entre l’Orient Mitjà i altres regions conti-
nua augmentant.
El creixement de la productivitat laboral continua es-
sent lent. Les economies de la regió encara ten-
deixen a les inversions baixes en productivitat (inclo-
ent-hi les destinades al sector immobiliari). Com a 
resultat, la majoria dels nous llocs de treball que es 
creen són poc qualificats i poc remunerats i, com sol 
passar, gairebé totes les feines agrícoles consis-
teixen en treball de subsistència. Mentrestant, tot i 
que no es disposa de xifres concloents, l’ocupació 
informal es va incrementar a les principals àrees urba-
nes i, en alguns casos com Algèria, el treball a domi-
cili representava la major part de la creació d’ocupació.
Malgrat que, en molts sentits, la immigració denota 
for talesa, la immigració regional ha estat objecte, una 
vegada i una altra, de revessos polítics i econòmics. 
Per exemple, després de la Guerra del Golf de 1990, 
es va produir un retorn en massa d’immi grants a Egip-
te, Jordània i Palestina. Actualment, arran dels ajusta-

ments als mercats laborals a les economies d’Europa 
occidental, l’emigració des dels països nord-africans 
amb destí al Vell Continent està disminuint.

Les economies àrabs semblen 
més exposades a la «fuga de 
cervells» que altres regions.  
La taxa de repatriació regional 
entre la població amb estudis 
superiors supera el 9%

A causa també de l’emigració, les economies àrabs 
semblen més exposades a la «fuga de cervells» que 
altres regions. La taxa de repatriació regional entre la 
població amb estudis superiors supera el 9%, da-
vant el 8,3% corresponent a Llatinoamèrica i el 7,1% 
d’Àsia Oriental. Els fluxos més importants de mà 
d’obra immigrant altament qualificada procedeixen 
dels països nord-africans: Algèria, el Marroc i Tuní-
sia, amb destí a França i Bèlgica i, més recentment, 
Espanya i Itàlia. No obstant això, en termes relatius, 
la immigració més especialitzada de la regió es troba 
principalment als Estats Units i al Canadà. Per exem-
ple, el 84% dels immigrants algerians dels EUA i el 
72% dels del Canadà poden considerar-se treballa-
dors altament qualificats, mentre que a Europa el 
percentatge és del 10%.
Les economies àrabs continuen depenent molt de la 
dinàmica del mercat del cru internacional, així com 
de l’ajuda internacional, tot i que no per igual a tots 
els països. La volatilitat del petroli i els ingressos que 
genera estan directament relacionats amb les eco-
nomies algeriana, líbia i siriana. Les fluctuacions en 
l’ajuda dels donants de dins i fora de la regió dificul-
ten el manteniment d’un procés de desenvolupa-
ment previsible, sobretot a països com Egipte, el 
Líban, Jordània i Palestina.
Els anteriors intents governamentals de reduir l’atur 
creixent, augmentant la contractació al sector pú-
blic, s’han convertit ara en una limitació afegida a la 
creació de llocs de treball. El percentatge regional 
d’ocupació al sector públic s’eleva a gairebé el 30%, 
pràcticament el doble de la mitjana mundial. La crea-
ció d’ocupació a curt termini mitjançant una expan-
sió injustificada del Govern no només s’esvaeix ràpi-
dament sinó que, alhora, pot arribar a ser un llast a 
llarg termini difícil de solucionar, especialment en 
etapes de baix creixement econòmic, com l’actual, 
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arran de la crisi. Atès que la regió té les taxes d’ocu-
pació més baixes del món (gràfic 2), la responsabili-
tat del sector privat a l’hora de crear llocs de treball 
addicionals és enorme.

Els fluxos més importants de mà 
d’obra immigrant procedeixen 
dels països nord-africans amb 
destí a França i Bèlgica i, més 
recentment, Espanya i Itàlia

Només una petita part de la població de la regió té 
accés a una Seguretat Social adequada. Malgrat la 
baixa cobertura que ofereixen, els règims de pen-
sions de la zona ja s’havien enfrontat a grans reptes 
quant a sostenibilitat, equitat, eficàcia i governança, 
abans fins i tot de l’inici de la crisi. A les economies 
regionals, la cobertura de les pensions continua es-
sent modesta, i en gaudeix una mitjana aproximada 
del 10% de les persones grans. A hores d’ara, no-
més el 30% de la població activa de la regió està 
afiliada a algun sistema de pensions. D’altra banda, 
només alguns països com Tunísia, Algèria i Jordània 

compten amb programes d’assegurança d’atur, es-
sent la cobertura de la regió la més baixa del món 
(gràfic 3).

Conclusions

Cal matisar les previsions relativament optimistes per 
a les economies àrabs de l’espai euromediterrani, a 
principis de la crisi i fins a la data. En primer lloc, als 
països de la regió manquen dades i hi ha retards en 
la disponibilitat d’estadístiques, la qual cosa impe-
deix fer un judici fiable de la situació més recent. En 
segon lloc, tenint en compte la taxa inferior d’inte-
gració regional amb l’economia internacional, pot ser 
que la crisi trigui a registrar els seus efectes per mitjà 
de canals secundaris, tot i significatius. En tercer 
lloc, les crisis triguen anys a mostrar la totalitat dels 
seus efectes (taula 4) i, tot i que no es vegin directa-
ment afectades, les economies àrabs estan exposa-
des a la suma d’unes condicions comercials en dete-
riorament, el despalanquejament internacional i una 
debilitat sense precedents en el creixement global.
Un altre dels riscos de la crisi internacional pot ser 
l’aparició de tensions socials. El cas grec ja és cone-
gut, atès que el més comú és que els governs per-

GRÀFIC 2 taxa ocupació/població, 2009
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Font: ILO (2010).

GRÀFIC 3
Percentatge de la població desocupada amb 
dret a prestacions d’atur
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TAULA 4 Efectes màxims i mínims de les crisis financeres: mitjanes globals basades en els principals episodis des de l’any 1899  

Efecte (percentatge) duració (en anys)

Mitjana Màx. (País, any) Mitjana Màx. (País, any)

Preus de l’habitatge -36 -53 (Hong Kong, 1997) 6,0 17 (Japó, 1992)

Preus reals de les accions -56 -90 (Islàndia, 2007) 3,4 5 (Espanya, 1977)

Atur* 7 23 (EUA, 1929) 4,8 11 (Japó, 1992)

PIB -9 -29 (EUA, 1929) 1,9 4 (Argentina, 2001)

Augment del deute públic** 86 275 (Colòmbia, 1998) Corresponent a 3 anys

Font: Reinhart i Rogoff, 2009. 
* En punts percentuals; 
** L’augment del deute públic es calcula en els tres anys posteriors a la crisi. Es deu principalment a la caiguda de la base impositiva i a unes ambicioses polítiques fiscals anticícliques, no als costos de rescat o recapi-
talització del sistema bancari.
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segueixin la liberalització econòmica o programes 
d’austeritat sense introduir mesures compensatòries 
per esmortir els costos de l’ajustament entre els ne-
cessitats. L’OIT preveu que, si la crisi empitjora, Àfri-
ca del Nord i l’Orient Mitjà poden veure’s molt més 
afectats que altres regions, en comparació amb 
l’experiència viscuda fins avui.

Les crisis triguen anys a mostrar 
la totalitat dels seus efectes i les 
economies àrabs estan exposades 
a la suma d’unes condicions 
comercials en deteriorament, el 
despalanquejament internacional 
i una debilitat sense precedents 
en el creixement global

El desafiament de la creació d’ocupació a les eco-
nomies àrabs continua existint. Fins i tot abans dels 
efectes adversos de la crisi, s’estimava que la regió 
hauria d’incorporar més de 50 milions de llocs de 
treball, que se sumarien als 100 milions de treballa-
dors ja existents, per poder absorbir els nous de-
mandants de feina d’aquí a 2020. A hores d’ara hi ha 
uns altres 14 milions d’aturats que també haurien de 
sumar-se al mercat laboral en algun moment. L’atur 
juvenil continua essent un repte, amb una taxa supe-
rior al 21% al principi de la crisi, mentre que la cor-
responent a la població adulta és del 6%.
Per tant, per superar el repte de l’atur, la taxa de 
creixement del PIB hauria de ser comparable a les 
anteriors a la crisi. Per aconseguir-ho, el coeficient 
d’inversió mitjà a la regió hauria de mantenir-se a 
nivells elevats, per regla general al voltant del 20% 
del PIB. No és poca cosa, fins i tot sense tenir en 
compte els efectes acumulatius d’una demanda in-
terior raquítica, una inversió directa estrangera en 
retrocés, uns fluxos de diners reduïts i una ajuda ex-
terior inestable. De fet, fins i tot en les condicions 
més normals prèvies a la crisi, els ingressos proce-
dents de remeses a la regió ja mostraven símptomes 
de descens des de l’any 2000.
Per contrarestar-ho, les economies àrabs poden 
aprofitar l’oportunitat demogràfica: les taxes de ferti-

litat baixen i, a banda de la disminució de la taxa de 
creixement de la població activa, les persones que 
s’incorporin properament al mercat laboral compta-
ran amb més formació que la mà d’obra actual, per 
la qual cosa poden incrementar la productivitat. 
L’augment de la presència femenina a la població 
activa, així com el nombre més elevat de dones que 
accedeixen a estudis, pot contribuir encara més a fer 
créixer aquesta productivitat, així com reduir la taxa 
de dependència de la ciutadania. Això ajudarà a fo-
mentar l’estalvi i la inversió individuals, i permetrà als 
governs reformar els sistemes de Seguretat Social 
que avui són insostenibles.
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La crisi financera es va iniciar als Estats Units, en el 
mercat subprime, durant l’estiu de 2007. Va arribar 
a impactar en l’economia real en el segon trimestre 
de 2008, en què va ocasionar un esfondrament 
dràstic de la producció, un gran nombre de fallides i 
la pèrdua de milions de llocs de treball. Després es 
va estendre ràpidament a Europa, Àsia i la resta del 
món. La crisi constitueix l’esdeveniment econòmic 
més devastador des del crac de Wall Street de 
l’anomenat Dijous Negre, el 24 d’octubre de 1929, i 
la subsegüent Gran Depressió de 1929-1939. Cap 
regió del món no s’ha pogut protegir de la crisi ac-
tual; tampoc l’euromediterrània ni l’àrab.
Aquest article tractarà de la regió àrab, tant de les 
seves zones mediterrànies com de les no mediterrà-
nies, si bé seran els països àrabs mediterranis els 
que centraran la nostra atenció. El desenvolupament 
d’aquesta part del món resulta, de fet, essencial per 
a la pau, l’estabilitat i la prosperitat globals a tota la 
Mediterrània, així com per a la seguretat d’Europa. 
Aquest fet ha estat àmpliament reconegut, primer en 
el Procés de Barcelona o Partenariat Euromediterra-
ni, i després en el projecte de la Unió per la Mediter-
rània. La inclusió de la part restant del món àrab en 
la nostra anàlisi ve motivada pel que alguns han de-
nominat «el començament d’un idil·li» entre el Golf i 
la Mediterrània. Els inversors del Consell de Coope-
ració dels Estats Àrabs del Golf (CCG) s’han con-
vertit en un important actor a la Mediterrània, fins i 
tot superant de vegades els seus homòlegs euro-
peus. De fet, tots els països àrabs estan implicats en 
el projecte euromediterrani, no tan sols a causa del 
patrimoni històric, cultural i religiós comú, sinó tam-

bé pels estrets vincles econòmics a través de les 
inversions de capital i les remeses dels treballadors, 
i perquè la Unió Europea és el principal soci comer-
cial extern del món àrab.
El món àrab constitueix una àmplia regió que com-
prèn una àrea d’uns 13,9 milions de quilòmetres 
quadrats, amb una població de prop de 334 mi-
lions d’habitants l’any 2009; està integrat per 22 
països, entre els quals hi ha Somàlia i l’illa de Co-
mores. Els països àrabs s’estenen per les ribes de 
la Mediterrània, Àfrica oriental i occidental, i l’Orient 
Mitjà. Es calcula que el seu PIB total era d’uns 1,7 
bilions de dòlars el 2008. Tot i així, es distribueix de 
manera desigual entre els diversos països de la re-
gió, en què alguns, com Aràbia Saudita, són grans 
productors de petroli, mentre que d’altres, com 
Egipte i Tunísia, són països bastant diversificats i in-
dustrialitzats, i altres, com Mauritània i Somàlia, te-
nen economies molt pobres i subdesenvolupades. 
Tradicionalment, el món àrab s’ha subdividit en tres 
grans subregions: el Magreb, que inclou Algèria, Lí-
bia, Mauritània, el Marroc i Tunísia; el Maixreq, inte-
grat per Egipte, l’Iraq, Jordània, el Líban, Palestina i 
Síria; i el Golf, format per Bahrain, Kuwait, Oman, 
Qatar, Aràbia Saudita i els Emirats Àrabs Units (EAU). 
Una subregió addicional, de caràcter heterogeni, 
inclouria Djibouti, Somàlia, Sudan, les Comores i el 
Iemen.
La subregió del Golf és la més rica, amb un PIB per 
càpita mitjà de 27.000 dòlars, mentre que la mitjana 
global del món àrab és d’uns 5.700. El 2008 va 
aportar al PIB del conjunt del món àrab prop de 
850.000 milions de dòlars, cosa que equival aproxi-
madament al 53% del total. Els països del Golf són 
els que més participen en els mercats financers del 
món, principalment a través dels seus fons sobirans. 
En conseqüència, van ser també els primers a sentir 
els efectes de la crisi financera i econòmica global, 
l’impacte de la qual diferia d’un país a un altre.

Crisis econòmica

Crisi econòmica i inversions a la regió àrab
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Al principi es creia que el món àrab estava relativa-
ment aïllat dels efectes adversos de la crisi financera 
i econòmica global. De fet, la crisi es va transmetre 
amb rapidesa a la majoria dels països àrabs mit-
jançant mecanismes de transmissió que van diferir 
segons els casos. Un examen dels efectes de la cri-
si, la resposta política dels diversos països àrabs i 
les lliçons que hem après serviran per situar en un 
context realista l’avaluació de les futures oportuni-
tats d’inversió àrabs.

Crisi a la regió àrab: dificultats transitòries  
i dur advertiment

Abans de la crisi i després del que s’ha anomenat 
les «dècades perdudes» de 1980 i 1990, la regió 
àrab gaudia d’una recuperació econòmica caracte-
ritzada per l’acceleració del creixement, la reducció 
de l’atur i una atenuació de la vulnerabilitat i la po-
bresa. A partir de 2003, la majoria dels països de la 
regió, especialment els del CCG, han experimentat 
un creixement ràpid. Entre 2003 i 2008, el creixe-
ment anual del PIB en termes reals va arribar al 4,9% 
a tota la regió, el 12% a Qatar, el 8% a Aràbia Sau-
dita i els EAU, el 7,5% a Kuwait, el 6,2% a Jordània, 
el 5,5% a Egipte, el 5,4% a Tunísia i el 5% al Marroc.
El 2008, la sort econòmica de la regió, particular-
ment dels països productors de petroli, va canviar 
amb rapidesa. El preu del petroli, del gas natural i 
d’altres mercaderies va pujar amb celeritat durant el 
primer semestre de l’any, la qual cosa va conduir a 
una excepcional acumulació de recursos financers i 
a una acceleració de la inversió i el creixement. Però 
aquests preus es van esfondrar el juliol de 2008 
com a conseqüència de la crisi financera i del temor 
creixent a una depressió imminent. El resultat va ser 
que els productors àrabs de petroli van experimentar 
un descens substancial en els ingressos de les se-
ves exportacions, a més d’una greu deterioració de 
la seva balança de pagaments. Entre juliol i desem-

bre, el preu del petroli va caure un 70%, tot passant 
d’un màxim de 150 dòlars per barril a menys de 40 
dòlars. El setembre de 2008, després del col·lapse 
de Lehman Brothers i la commoció de Wall Street, 
van caure les borses de tot el món, i les dels països 
del Golf i d’altres països àrabs no en van ser una 
excepció. En un període de dotze mesos, fins al fe-
brer de 2009, la borsa saudita va caure un 49%, la 
de Dubai un 72%, i la d’Egipte un 61%. Les pèrdues 
de recursos financers dels països del CCG van im-
pactar a tot el món àrab a través de la reducció dels 
fluxos d’IDE i les remeses dels treballadors. Aquesta 
reducció encara va agreujar l’impacte directe de la 
crisi financera global als països mediterranis àrabs, a 
més de reduir les exportacions i l’afluència turística.
De fet, l’elevada integració de la regió àrab en 
l’economia mundial, com il·lustra la taula 5, fa que la 
regió sigui extremament vulnerable a les pertorba-
cions externes.
El grau de dependència dels factors ressenyats va-
ria considerablement d’uns països àrabs a uns al-
tres, però tots en van sentir els efectes, bé directa-
ment sota la forma de caiguda de l’activitat i pèrdua 
d’ocupació, o bé de manera indirecta a través d’un 
descens dels principals recursos d’inversió.
Els països del CCG van patir en gran mesura per la 
caiguda dels preus i la reducció de les seves expor-
tacions. Entre 2007 i 2008 els ingressos del petroli 
es van reduir en dos terços. Les borses de la regió 
van experimentar una correcció important, amb des-
censos dels índexs del 50% com a mitjana. L’índex 
del Fons Monetari Àrab per a les borses del CCG el 
2008 va caure fins als 166,2 punts, mentre que el 
2007 s’havia situat en 328,7, i el valor de capitalitza-
ció dels mercats va caure al voltant d’un terç, tot pas-
sant d’1,137 a 0,769 bilions de dòlars. El pitjor resul-
tat es va registrar a les borses que tenien una elevada 
proporció de bancs i empreses immobiliàries en els 
seus índexs, com ara Dubai i els Emirats Àrabs Units. 
No obstant això, la majoria dels bancs del CCG van 
tenir un rendiment relativament bo durant la crisi, ja 

TAULA 5 integració de la regió àrab en l’economia mundial

regió

Petroli (% de les 
exportacions de 

productes)

Manufactures (% de 
les exportacions de 

productes)
turisme (% de les 

exportacions totals)

remeses dels 
treballadors (% del 

PiB) Obertura

Àfrica subsahariana   7,5 79,7   6,0 1,4 77,1

Àsia oriental i Pacífic 17,5 55,4   6,4 1,7 44,6

Amèrica Llatina i Carib 37,0 31,9   8,3 1,7 65,8

Regió àrab 56,3 24,5 14,1 7,0 87,9

Font: Universitat de Nacions Unides, Institut Mundial d’Investigacions d’Economia del Desenvolupament (UNU-WIDER), juny de 2009.
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que estaven ben capitalitzats i tenien una exposició 
limitada als productes financers sofisticats. Tot i això, 
un petit nombre de bancs i empreses d’inversió van 
patir la crisi i van experimentar fortes pèrdues. Quant 
a l’economia real, el 2009 l’efecte combinat de la 
menor demanda de petroli, l’increment dels costos 
del finançament i la crisi immobiliària va reduir el 
creixement econòmic al 3,5% als Emirats Àrabs 
Units, l’1,2% a Kuwait i l’1% a Aràbia Saudita. A la 
resta dels països del CCG el creixement es va mo-
derar, i va passar del 13,4% el 2008 al 9,5% el 2009. 
Per a la regió del CCG en el seu conjunt, el 2009 el 
creixement va ser negatiu, amb una taxa de –0,47%, 
si bé s’espera que el 2010 i els anys posteriors millo-
rin les perspectives dels sis països1. Durant l’alça 
dels preus del petroli els anys 2007-2008 aquests 
països havien acumulat recursos financers prou im-
portants per assegurar una recuperació ràpida i, amb 
bones perspectives petrolíferes, mantindran el seu 
creixement. 
El sector financer dels altres països àrabs estava 
menys exposat a la commoció financera global que 
els països del CCG, atès que es tracta d’un sector 
relativament aïllat i estrictament controlat. La desac-
celeració econòmica dels països desenvolupats va 

afectar negativament les exportacions de la majoria 
dels països àrabs, va reduir el nombre de turistes i la 
inversió directa estrangera. Per aquest motiu, el 
2009 el creixement econòmic de la regió es va veure 
també afectat, tal com es mostra en la taula 6.

La desacceleració econòmica dels 
països desenvolupats va afectar 
negativament les exportacions  
de la majoria dels països àrabs,  
va reduir el nombre de turistes  
i la inversió directa estrangera

En alguns països àrabs, les exportacions, el turisme 
i l’afluència de capitals tenen un paper important en 
l’economia. El turisme proporciona 450.000 llocs 
de treball a Tunísia, un milió i mig al Marroc, tres 
milions a Egipte, 420.000 a Jordània i 900.000 a Sí-
ria. L’afluència total de remeses arriba fins als 27.000 
milions de dòlars per al conjunt d’Egipte, el Líban, 
Jordània, Tunísia i el Marroc, i a Jordània, que és el 
país que més depèn de les remeses dels expatriats, 

1 econoMiSt intelligence unit, The GCC in 2020. Outlook for the Gulf and the Global Economy, març de 2009.

TAULA 6 Creixement econòmic als països àrabs

País

taxa de creixement anual

2006 2007 2008 2009 2010*

Aràbia Saudita 3,2 3,4 4,2 -1,0 3,2

Algèria 1,8 3,1 2,8 2,6 4,6

Bahrain 6,7 8,4 6,3 2,9 3,7

Djibouti 4,8 5,2 4,0 6,4 5,8

Egipte 6,8 7,1 7,2 4,7 5,4

Emirats Àrabs Units 14,9 6,0 7,4 -3,5 3,5

Iraq 6,2 1,5 7,8 5,0 6,2

Jordània 8,0 6,6 5,6 3,1 3,0

Kuwait 5,2 4,4 8,5 -1,7 3,7

Líban 0,6 7,5 8,0 5,1 5,8

Líbia 5,9 5,6 6,0 4,0 4,6

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

Mauritània 11,7 1,9 3,5 1,5 3,0

Oman 7,5 5,8 6,4 2,7 3,9

Qatar 12,2 17,3 13,4 9,5 23,5

Síria 5,2 6,3 5,1 1,9 4,1

Sudan 11,3 10,2 6,6 3,8 4,7

Tunísia 5,7 6,3 4,6 1,2 2,7

Iemen 3,2 3,5 3,2 3,8 5,0

Món àrab 6,5 5,4 6,2 1,5 5,2

Font: Economist Intelligence Unit, Country Reports, desembre de 2009.
* Les dades per a 2010 són previsions.
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representen al voltant del 15% del PIB. Tots aquests 
països van experimentar una forta desacceleració del 
creixement econòmic com a conseqüència de la crisi 
global. El Marroc va poder moderar l’impacte de la 
crisi econòmica mundial perquè el 2009 va tenir una 
collita excepcionalment bona. Per la seva banda, als 
països àrabs exportadors de petroli no pertanyents al 
CCG, com Algèria, Líbia, el Sudan i el Iemen, el crei-
xement es va moderar sobretot a causa de la baixada 
dels preus del petroli i del gas natural, així com de 
l’enduriment de les condicions creditícies.
En general, no obstant això, l’impacte de la crisi glo-
bal al món àrab sembla moderat en comparació amb 
altres regions, on el creixement va ser negatiu, es 
van perdre milions de llocs de treball i els estalvis de 
les famílies van disminuir moltíssim de valor. D’altra 
banda, la regió àrab és la que pateix un atur crònic 
més gran: durant les dues pròximes dècades hauria 
de crear ni més ni menys que 70 milions de nous 
llocs de treball, molts més dels que ha creat en les 
dues dècades passades. Així, la regió no es pot per-
metre ni la més mínima desacceleració del seu crei-
xement econòmic.
Els governs àrabs van adoptar diferents planteja-
ments per atenuar els efectes adversos de la crisi 
global. Els països del CCG, que van ser els més 
negativament afectats per la pèrdua de valor dels 
actius estrangers2, l’escassetat de capital financer al 
sector bancari i la cancel·lació de nombrosos pro-
jectes d’inversió, van reaccionar amb tanta rapidesa 
com energia. Van relaxar les seves polítiques mone-
tàries, van optar per unes polítiques fiscals expan-
sionistes d’àmbit nacional i van acordar coordinar 
aquestes polítiques en l’àmbit de tot el conjunt de la 
regió, en injectar liquiditat al mercat financer per 
augmentar la confiança dels inversors.
La reacció d’altres països àrabs a la crisi va ser més 
lenta, molt menys coherent i menys coordinada, ja 
que cada país va reaccionar a la seva situació eco-
nòmica i financera concreta, obligats per una sèrie 
de consideracions institucionals, polítiques i socials. 
Egipte, per exemple, es va centrar a ajudar el sector 
immobiliari i de la construcció, a més de mantenir les 
inversions públiques en infraestructures. El Marroc 
va donar prioritat al turisme i a les indústries tèxtil, 
del cuir i de l’automòbil per mantenir el seu nivell 
d’activitat. Tunísia es va concentrar a donar suport a 
les PIMES i a incrementar la seva competitivitat per 

disminuir l’impacte negatiu de la crisi global en els 
principals sectors exportadors. Jordània, el Líban, 
Síria i el Iemen, que comptaven amb recursos finan-
cers limitats, grans dèficits pressupostaris, una gran 
dependència de l’ajuda exterior i una gran exposició 
a les economies del CCG, van tenir menys marge de 
maniobra per definir polítiques anticrisi adequades. 
Sens dubte, van aconseguir evitar greus danys a les 
economies nacionals en la majoria dels països, però 
les amenaces a l’estabilitat financera, el creixement 
econòmic i la creació d’ocupació continuen pre-
sents. Les reaccions polítiques a la majoria dels paï-
sos han estat sobretot a curt termini, però una solu-
ció sostenible per fer menys vulnerable la regió a les 
commocions externes requereix una visió a llarg ter-
mini i estratègies decidides. 

La cooperació i la consulta en 
l'àmbit regional són essencials 
per a un creixement econòmic 
genuí i una estabilitat financera 
duradora. Cap país no és prou ric 
ni independent per actuar en 
solitari

Els països de la regió van aprendre algunes lliçons 
importants de la crisi global. La primera va ser que 
cap país no pot mai abstreure’s del tot dels proble-
mes dels altres. Encara que els sectors bancari i fi-
nancer de la majoria dels països àrabs estiguin rela-
tivament aïllats a causa de la seva mateixa petitesa i 
dels controls estrictes dels seus governs, les pertor-
bacions econòmiques greus poden influir en tots els 
països. En un món global no té sentit tractar d’in-
crementar l’aïllament; al contrari, els països àrabs 
haurien de buscar una obertura més gran i tractar 
d’integrar-se en l’economia i en els sistemes finan-
cers globals. Però continuarà sent una responsabili-
tat nacional dissenyar mecanismes de protecció 
amb la finalitat d’evitar els efectes negatius de les 
crisis externes.
La segona lliçó és que les mesures per esquivar les 
crisis no poden reemplaçar mai uns programes de 
reforma audaços i unes estratègies de desenvolupa-
ment resoltes. Els països de la regió han resistit 

2 El valor dels actius estrangers dels governs dels països del CCG s’ha estimat en uns 1,8 bilions de dòlars. Els analistes calculen que prop del 
40% d’aquesta xifra –és a dir, més de 700.000 milions de dòlars– es pot haver perdut per causa de la crisi.
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l’embat i han mantingut el creixement econòmic en 
xifres positives i han evitat grans fallides i esfondra-
ments, si bé encara és possible que els esperin nous 
problemes. Els països àrabs rics han fet servir bona 
part de les reserves financeres per superar la crisi 
global. Però encara han d’afrontar el repte de l’ocu-
pació i la creixent competència mundial amb uns 
resultats reduïts. Augmentar l’eficiència és l’única 
sortida, però això requereix més transparència, res-
ponsabilitat i bon govern, tant en el sector públic 
com en el privat.
La cooperació i la consulta en l’àmbit regional són 
essencials per a un creixement econòmic genuí i una 
estabilitat financera duradora. Aquesta és la tercera 
lliçó de la crisi global, que cap país no és prou ric ni 
independent per actuar en solitari. Ni les economies 
més potents del món no poden gestionar els proble-
mes actuals totes soles. Actuar en cooperació amb 
els veïns i socis per disminuir els efectes de la crisi 
global redundarà en benefici dels països àrabs.

Perspectiva d’inversió: reptes i oportunitats

La regió àrab se sol percebre com si estigués blo-
quejada, estancada en el conservadorisme i els con-
flictes, la qual cosa és totalment falsa. Ja abans de 
demostrar la seva resistència a les commocions vio-
lentes externes i la seva predisposició a implementar 
les polítiques correctes i adequades, els països 
àrabs han demostrat durant l’últim mig segle que es-
tan oberts al canvi, que estan disposats a adoptar 
noves estratègies de desenvolupament, que són ca-
paços d’accelerar el creixement econòmic i el pro-
grés social. Tot i les nombroses agressions externes, 
les rigoroses condicions climàtiques i les tibants re-
lacions socials internes, els resultats econòmics de 
la majoria dels països àrabs han estat força raona-
bles a llarg termini, tal com s’il·lustra en la taula 7.
Les modernes infraestructures de transports, comu-
nicació, electricitat, aigua i clavegueram s’han cons-
truït durant les tres últimes dècades. També s’han fet 
grans progressos en educació i sanitat a la majoria 
dels països, mentre que la pobresa ha experimentat 
un retrocés important. S’han implementat nombro-
ses reformes en els sectors bancari i financer, i s’han 
introduït reformes tributàries. El resultat més impor-
tant d’aquestes reformes és la millora de l’entorn 
empresarial. La taula 8 reflecteix aquest fet en ter-
mes de classificació mundial pel que fa a diversos 
indicadors de negocis.

Els països àrabs han canviat considerablement du-
rant les últimes dècades. Ara són més capaços de 
gestionar les crisis, d’establir les prioritats correctes, 
d’implementar reformes exhaustives i de proporcio-
nar millors entorns institucionals per estimular la in-
versió i accelerar el creixement. Això és una sort, ja 
que som en un moment en el qual la regió s’enfronta 
a enormes reptes socials i mediambientals, a més de 
necessitats d’inversió; ha de mobilitzar totes les 
energies i tots els recursos disponibles per poder 
respondre a les demandes urgents d’una població 
jove que està incrementant a un ritme sense prece-
dents. Així mateix, ha d’impedir la ulterior degradació 
d’un medi ambient ja de per si mateix dur, atès que 
els recursos hídrics estan minvant, l’extensió de terra 
cultivable disminueix, les franges costaneres s’estan 
enverinant i els recursos marins s’esgoten.
Caldria invertir més en el procés de modernització 
que es va iniciar en la dècada de 1960. El sector 
energètic, sobretot, oferirà el pròxim decenni opor-
tunitats d’inversió excepcionals. Només els països 
de la península Aràbiga necessitaran 20.000 milions 
de dòlars anuals per desenvolupar els nous camps 
petrolífers, construir refineries i generar electricitat. 
La resta del món àrab probablement necessitarà una 
quantitat d’inversió equivalent per desenvolupar el 
seu sector energètic. Només l’Iraq pot arribar a ne-

TAULA 7 taxa de creixement anual del PiB real (%)

País 1960-1985 1986-2002 2003-2008 1960-2008

Aràbia Saudita 7,8 2,7 5,1 5,2

Algèria 5,3 1,7 4,4 3,9

Bahrain -1,3 5,3 6,9 4,3

Djibouti - -1,1 4,3 0,6

Egipte 6,2 4,2 5,5 5,4

Emirats Àrabs 
Units

7,5 4,1 8,7 6,0

Iraq - 5,1 4,3 4,8

Jordània 10,6 3,5 6,2 6,2

Kuwait 1,0 6,8 7,5 3,8

Líban - 4,9 3,8 4,6

Líbia - –0,3 4,4 5,8

Marroc 4,8 3,5 5,0 4,3

Mauritània 4,3 2,7 5,7 3,9

Oman 14,2 4,3 5,7 9,6

Qatar - 0,9 12,1 5,4

Síria 7,1 4,1 4,8 5,7

Sudan 2,4 5,4 8,4 4,2

Tunísia 6,0 4,1 5,4 5,2

Palestina - 1,5 4,5 2,7

Iemen - 5,4 3,7 4,8

Món àrab 4,6 2,7 5,3 4,0

Font: Bases de dades del Banc Mundial i de l’AFESD, desembre de 2009.
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cessitar fins a 10.000 milions de dòlars anuals per al 
seu sector energètic. Això dóna un total de 50.000 
milions de dòlars, que els països àrabs no poden fi-
nançar amb els seus propis recursos.
Són necessàries quantitats d’una magnitud similar 
per a aeroports, ports, carreteres, ferrocarrils i comu-
nicacions. Només el ferrocarril del CCG requerirà 
uns 30.000 milions de dòlars, i està previst que entri 
en funcionament el 2017. Es calcula que la regió 
hauria d’invertir uns 50.000 milions de dòlars anuals 
durant la pròxima dècada per millorar i ampliar el seu 
sistema de carreteres. Totes aquestes necessitats 
oferiran oportunitats d’inversió per al sector privat, 
tant a escala regional com internacional.
Amb tot, s’espera que els productors de petroli, es-
pecialment els països del CCG, continuïn acumu-
lant recursos financers superiors als que poden in-
vertir localment. Una gran part d’aquests recursos 
anirà probablement als mercats avançats i emer-
gents; però també la regió mediterrània àrab atraurà 
quantitats importants destinades a finançar infraes-
tructures i altres projectes de desenvolupament. 
Això redundarà en benefici del món àrab, ja que am-
pliarà els mercats nacionals i captarà una major 

afluència d’Inversió Estrangera Directa (IED). I tam-
bé redundarà en benefici d’Europa, que ara pateix 
les onades d’immigrants a la recerca d’una vida mi-
llor. I com més oportunitats d’ocupació es creïn a la 
riba sud de la Mediterrània, obrint mercats, trans-
ferint tecnologia, proporcionant formació i educació, 
més llocs de treball es crearan i més estabilitat i 
prosperitat tindrà el conjunt de la regió.
Els recursos vitals com l’aigua, la terra de conreu i els 
recursos marins aprofitables són limitats, i s’es tan 
esgotant amb rapidesa. Això pot representar el prelu-
di de futures catàstrofes tret que s’acceleri el desen-
volupament econòmic i es fomenti una gestió sò lida. 
Pot ser que els països de la regió hagin fet progres-
sos notables en alguns d’aquests fronts; però hau-
rien de consolidar els beneficis obtinguts i millorar 
encara més la seva governança pública i corporativa. 
Necessiten un Govern progressista i una transforma-
ció social. Els països àrabs són capaços de realitzar 
un canvi accelerat si els països mediterranis són tam-
bé capaços de renovar els seus esquemes de co-
operació. Junts, àrabs i europeus poden fer molt per 
estabilitzar la regió, i per convertir-la en una força que 
la impulsi quant a l’entesa, la cooperació i el progrés.

TAULA 8 Classificació mundial dels països àrabs 

País

Facilitat 
per fer 

negocis

Muntar 
una 

empresa 

tramitar 
permisos 
de cons-
trucció

Ocupar 
treballa-

dors 
registrar 
propietats

Obtenir 
crèdit

Protegir 
els 

inversors
Pagar els 
impostos

Comerciar 
amb 

l’estranger

Aplicar 
els 

contrac-
tes

tancar 
l’em-
presa

Aràbia Saudita 13 13 33 73 1 61 16 7 23 140 60

Bahrain 20 63 14 13 22 87 57 13 32 117 26

Emirats Àrabs Units 33 44 27 50 7 71 119 4 5 134 143

Qatar 39 68 28 68 55 135 93 2 41 95 33

Kuwait 61 137 81 24 89 87 27 11 109 113 69

Oman 65 62 130 21 20 127 93 8 123 106 66

Tunísia 69 47 107 108 59 87 73 118 40 77 34

Iemen 99 53 50 74 50 150 132 148 120 35 89

Jordània 100 125 92 51 106 127 119 26 71 124 96

Egipte 106 24 156 120 87 71 73 140 29 148 132

Líban 108 108 125 66 111 87 93 34 95 121 124

Marroc 128 76 99 176 123 87 165 125 72 108 67

Algèria 136 148 110 122 160 135 73 168 122 123 51

Palestina 139 176 157 135 73 167 41 28 92 111 183

Síria 143 133 132 91 82 181 119 105 118 176 87

Iraq 153 175 94 59 53 167 119 53 180 139 183

Sudan 154 118 139 153 37 135 154 94 142 146 183

Djibouti 163 177 102 151 140 177 178 65 34 161 135

Mauritània 166 149 154 125 74 150 147 175 163 83 150

Font: Banc Mundial / Corporació Financera Internacional, Doing Business Database.
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Mahmoud K. El-Jafari
Degà i catedràtic d’Econòmiques
Facultat d’Empresarials i Econòmiques
Al-Quds Universitat de Jerusalem, Jerusalem

Durant més de quaranta anys, la marxa de l’eco-
nomia palestina ha depès dels interessos, mesures 
i polítiques de l’ocupació israeliana. En conseqüèn-
cia, acabar amb els vincles econòmics i comercials 
injustos que existeixen entre els Territoris Palestins 
Ocupats (OPT) i Israel era un prerequisit necessari 
per garantir-ne la independència i el creixement. A 
manca d’acords polítics i econòmics, el rendiment 
de l’economia palestina ha anat decaient, i les polí-
tiques i mesures de xoc israelianes han generat 
reptes i impediments davant qualsevol canvi (El-
Jafari, 2007). Per exemple, els darrers tres anys els 
dèficits bessons —el pressupostari i el comercial— 
han tendit a evolucionar a l’uníson, amb un incre-
ment ràpid. Junts han creat una bretxa entre es-
talvis i inversió —o sigui, una demanda elevada 
d’in versions, però absència d’estalvis— amb ten-
dència a créixer amb el temps. La proporció d’im-
portacions en el PIB també ha augmentat, d’un 
40% l’any 2000, a més del 60% el 2008 (El-Jafari, 
2002; Naqib, 2003).
Entre 1968 i 2008, els enviaments de diners re-
presentaven entre el 20 i el 35% del producte in-
terior brut. A mitjans dels vuitanta, quan el nivell de 
remeses s’acostava al 35% del PIB, els envia-
ments de diners es consideraven el «motor» de 
l’economia, i van generar nivells de consum esta-
bles. Això va desembocar en una economia de 
rendes, en comptes d’una economia productiva.
Els fluxos de remeses superaven els de les divises 
corresponents a serveis, exportacions i ajuda de 
l’exterior. Els ingressos de l’exterior, incloent-hi 

subvencions, s’havien quadruplicat entre 1999 i 
2008, arribant gairebé als 2.000 milions de dòlars, 
la qual cosa suposava el 40% del PIB (El-Jafari, 
2010). El 90% d’aquests ingressos es va destinar 
a finançar el pressupost actual.
L’augment de la contractació i l’ocupació de capi-
tal no han anat acompanyats per cap moviment en 
la productivitat, tant al sector privat com al públic. 
Hi ha subsectors d’ocupació intensiva, com els 
serveis, que han experimentat increments notables 
de la contractació. Els factors de producció s’im-
porten essencialment d’Israel, amb un nivell baix 
d’impor tació de tecnologia (IMF, 2009; 2010).
Amb el temps, caldrà decidir com passar de la su-
bordinació a l’economia israeliana a la integració en 
mercats regionals i internacionals mitjançant l’aug -
ment de les exportacions de mercaderies. Actual-
ment cal suport de l’exterior per activar l’econo mia 
nacional. Per exemple, 20 dies després de la guerra 
israeliana contra Gaza, a principis de gener de 2009, 
la Unió Europea necessitava flors. Així que va obligar 
Israel a permetre’n l’exportació des de Gaza, la qual 
cosa va demostrar que podia fer-se el mateix amb 
altres productes. Com a mostra de l’impacte de les 
pràctiques israelianes, es va comprovar que el PIB 
de la Franja de Gaza i Cisjordània l’any 2009 estava 
per sota del seu nivell l’any 1999. Durant aquest pe-
ríode, el PIB de Gaza i Cisjordania no va superar els 
4.500 milions de dòlars. Aquesta situació podria 
atribuir-se a les sacsejades polítiques que Israel ha 
propinat a l’economia palestina durant les quatres 
darreres dècades. S’ha estimat que la capacitat po-
tencial de l’economia palestina l’any 2008 podria 
haver sigut fins a tres vegades superior al seu nivell 
actual si l’economia hagués seguit mostrant la ma-
teixa pauta que en el període 1970-1985 (UNCTAD, 
2009).

Crisis econòmica

L’impacte de la crisi econòmica mundial 
en l’economia palestina 
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Conseqüències de la crisi econòmica 
mundial en l’economia palestina

Els darrers dos anys, la literatura s’ha fet ampli ressò 
de les conseqüències negatives de la crisi econòmi-
ca mundial (Khallouli i Nabi, 2010). De fet, l’impacte 
de la crisi financera ha passat dels països desenvo-
lupats als menys desenvolupats per mitjà de les re-
lacions econòmiques i els canals bancaris interna-
cionals. Tanmateix, a causa de la deficiència dels 
vincles entre els mercats emergents i els internacio-
nals, en termes d’inversions o mercats de capitals 
s’ha observat que les variacions als mercats de va-
lors han estat molt limitades.

S’ha estimat que la capacitat 
potencial de l’economia palestina 
l’any 2008 podria haver sigut fins 
a tres vegades superior al seu 
nivell actual si l’economia hagués 
seguit mostrant la mateixa pauta 
que en el període 1970-1985

Quant als mercats financers palestins, estan vincu-
lats a la crisi econòmica mitjançant els efectes de 
transmissió de l’economia israeliana. De fet, arran de 
la contenció exercida per l’economia israeliana en la 
palestina, el rendiment de la segona ha acabat de-
penent de la primera. La influència de la crisi finan-
cera en l’economia palestina es transmet pels canals 
següents:

(i) comerç palestí amb Israel,
(ii) fluxos de finançament internacionals procedents 

dels països donants,
(iii) sistema bancari.

A continuació descrivim l’impacte i les conseqüèn-
cies de cada canal.

Comerç palestí amb Israel

A les quatre darreres dècades Israel ha estat consi-
derat el principal soci comercial de Gaza i Cisjordà-
nia. Més del 90% de les exportacions palestines te-
nen com a destí els mercats israelians; tanmateix, 
aproximadament el 80% de les importacions pales-
tines procedeixen d’Israel. Per tant, qualsevol canvi 

en les forces macroeconòmiques israelianes tindria 
un efecte directe i significatiu en els fluxos comer-
cials entre Israel i Gaza i Cisjordània. D’altra banda, 
la importació de mercaderies a Palestina superava el 
70% del PIB de Gaza i Cisjordània (El-Jafari, 2010).
Amb el temps, el comerç amb Israel ha crescut per 
les raons següents:

• Les importacions des d’Israel s’han considerat 
una font important de generació d’ingressos per 
finançar-ne el pressupost. Per tant, s’ha eviden-
ciat que el finançament del dèficit pressupostari 
mitjançant la creació d’un dèficit comercial és 
una opció assolible per l’Autoritat Nacional Pa-
lestina (ANP). Des de l’any 1994, i segons el 
Protocol de París signat per l’Organització per a 
l’Alliberament de Palestina (OAP) i el Govern 
d’Israel, els ingressos aranzelaris comercials ge-
nerats per les importacions de mercaderies pa-
lestines els gestiona el Govern israelià i els 
transfereix a l’ANP. Els darrers anys, Israel ha 
congelat durant mesos els ingressos aranzelaris 
procedents de les importacions abans de tras-
lladar-los a Palestina, en especial l’any 2006. 
D’aleshores ençà, Israel, els EUA i altres països 
donants van imposar sancions i mesures econò-
miques al Govern palestí perquè es complissin 
una sèrie de condicions polítiques bàsiques. Així 
doncs, la retenció dels ingressos aranzelaris i 
fiscals en les mercaderies i serveis que proce-
dissin o passessin per Israel amb destí a Gaza i 
Cisjordània s’ha convertit en una de les mesures 
de càstig eficaces adoptades per Israel per con-
tenir la resistència palestina davant l’ocupació 
israeliana (El-Jafari i Daoud, 2010).

• L’augment de la despesa en importacions de 
mercaderies s’ha atribuït a l’increment interna-
cional dels preus. L’any 2008 els preus dels pro-
ductes alimentaris, el combustible i les matèries 
primeres es van disparar, per la qual cosa el va-
lor de les importacions va ser més elevat. Els 
increments de preus d’aquests productes s’han 
traslladat als mercats palestins a través dels is-
raelians. D’altra banda, els productes palestins 
es van abaratir en gran manera als mercats is-
raelians. Al final els importadors israelians van 
optar per importar dels mercats palestins per 
satisfer la demanda dels mercats locals (PMA, 
Annual Report, 2010).

• Les remeses de diners de treballadors palestins 
s’han considerat el motor de l’economia palesti-
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na. Qualificades com a ingressos externs, han 
augmentat la bretxa entre la renda nacional bru-
ta disponible i el PIB. És obvi que qualsevol in-
crement dels ingressos modificaria la demanda 
d’importacions. Amb tot, l’augment de les reme-
ses de diners deriva de l’augment de la deman-
da de treballadors als mercats israelians. Mal-
grat que el de Palestina no és un cas únic, els 
enviaments de diners dels treballadors han fet 
que Gaza i Cisjordània hagin passat d’unes 
economies productives a unes de rendes, artifi-
cials, que l’economia israeliana ha de contenir 
(El-Jafari, 2010).

• El tipus de canvi real de la divisa israeliana (NIS) 
sembla augmentar les importacions palestines 
d’Israel. Surt més barat comprar a Israel que a 
altres països. S’ha comprovat que l’impacte dels 
tipus de canvi reals és significatiu en tots els 
grups d’importacions, en especial la de produc-
tes manufacturats. D’altra banda, els tipus de 
canvi reals són un dels principals factors dels 
fluxos comercials de mercaderies entre Gaza i 
Cisjordània i els mercats israelians. Per tant, un 
increment en el valor de la divisa nord-america-
na respecte a la israeliana i la jordana portaria a 
un creixement dels fluxos comercials de merca-
deries des de Gaza i Cisjordània amb destí als 
mercats israelià i jordà. Per evitar la devaluació 
de la moneda local davant el dòlar nord-americà, 
els exportadors palestins cobren en les mone-
des locals (el nou xéquel israelià o el dinar jor-
dà). En conseqüència, per a l’importador israelià 
surt més barat i prefereix adquirir productes pa-
lestins en xéquels israelians que fer-ho en mo-
neda nord-americana (El-Jafari, 2010). Els anys 
2008-2009, les polítiques econòmiques israe-
lianes es van enfocar en els ajustaments i l’esta-
bilització dels preus. Arran d’això els preus cor-
responents al mercat exterior i interior de Gaza i 
Cisjordània van mostrar variacions molt modes-
tes en aquests dos anys. Mentre que les taxes 
d’inflació van assolir una mitjana del 4-5% a Is-
rael, a Gaza i Cisjordània no van superar el 5% 
en el mateix període. Israel va respondre a la cri-
si financera ajustant els preus perquè creixés 
agregada, mentre que els preus nacionals s’es-
ta bilitzaven a Gaza i Cisjordània gràcies a les 
importacions procedents d’Israel. Aquestes im-
portacions representen més del 60% de la de-
manda de consum a Gaza i Cisjordània (Madar, 
2010, Strategic Report; El-Jafari i Daoud, 2010).

Fluxos de finançament internacionals procedents 
dels països donants 

En comptes de substituir els ingressos per l’expor-
tació de mà d’obra per exportacions de mercade-
ries, en especial des de l’any 2000, l’ajuda exterior 
s’ha convertit en la font financera principal per cobrir 
el dèficit del pressupost actual de l’ANP. Durant la 
darrera dècada, la contribució del sector productiu 
ha tingut tendència a declinar. La influència de la cri-
si econòmica en l’economia palestina ha arribat a 
través dels fluxos comercials, principalment d’Israel, 
i les transferències dels països donants. A partir del 
període 1999-2009, es van quadruplicar els ingres-
sos exteriors, com les subvencions. Van passar de 
497 milions de dòlars l’any 1999 a 1.953 milions 
l’any 2008; el 90% d’aquests ingressos, o sigui, el 
40% del PIB, es va dedicar a finançar el pressupost 
actual. Les transferències constitueixen la font prin-
cipal de divises. Amb aquestes es finança el pressu-
post actual i el dèficit comercial. Els sous i salaris 
suposen un 55% del total de la despesa pública. Els 
dar rers anys, sobretot des de l’any 2006, els ingres-
sos nacionals de l’ANP han esdevingut insuficients 
per cobrir ni tan sols els sous i salaris del sector 
públic (Autoritat Monetària Palestina, Annual Re-
port, 2009; FMI, 2009, 2010).

La influència de la crisi 
econòmica en l’economia 
palestina ha arribat a través dels 
fluxos comercials, principalment 
d’Israel, i dels països donants

D’altra banda, a partir de mitjans de 2007, Israel, els 
EUA i altres països donants van retirar determinades 
mesures i sancions econòmiques imposades al Go-
vern palestí de Cisjordània, particularment després 
que complís una sèrie de condicions polítiques bàsi-
ques. L’any 2008 s’esperava que l’economia palesti-
na es veuria afectada per la crisi financera, que re-
duiria l’ajuda rebuda pels palestins, en especial la 
procedent dels estats del Golf i Europa, a causa de 
la caiguda del dòlar i les pèrdues experimentades 
pels països europeus i Amèrica. S’ha fet palès que 
l’ajuda internacional és significativa per finançar pro-
jectes de desenvolupament a Gaza i Cisjordània. 
L’aixecament de les mesures econòmiques per part 
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d’Israel i els països donants ha tingut els següents 
resultats:

1. Foment de la transferència a l’ANP dels aranzels 
i taxes recaptats per l’Estat israelià sobre les im-
portacions de mercaderies i serveis procedents 
o que passaran per Israel amb destí a Gaza i 
Cisjordània.

2. Relaxació de les restriccions imposades per Is-
rael a la mobilitat laboral palestina vers Israel, 
que es van reduir al nivell mínim entre 2001 i 
2007. Durant el període 2007-2009 la propor-
ció de treballadors palestins a Israel respecte a 
la de Gaza i Cisjordània era del 10%.

3. Relaxació de les restriccions al comerç palestí 
amb o a través d’Israel mitjançant la disminució 
dels controls de seguretat. L’any 2006 el co-
merç palestí es va apropar més al nivell de 2002.

4. L’ajuda exterior cobreix el suport pressupostari, 
així com l’ajuda humanitària i el desenvolupa-
ment. L’any 2008 l’ajuda exterior a Gaza i Cisjor-
dània va suposar 2.000 milions de dòlars, prop 
del 22% de la renda nacional bruta disponible 
(RNBD).

Tanmateix, s’esperava que es reduiria el suport 
econòmic periòdic rebut per l’Autoritat Nacional Pa-
lestina (ANP) dels països donants. S’ha estimat que 
la retirada de l’ajuda internacional seria un desastre 
per a l’economia palestina. Les ajudes internacionals 
canalitzades directament al Ministeri d’Economia 
cobreixen més del 60% de les despeses actuals. 
Qualsevol retallada en el pressupost de l’ANP redui-
ria directament els serveis socials, sanitaris i fins i tot 
l’alimentació de la població, i influiria dràsticament 
en el funcionament de diverses associacions i insti-
tucions el finançament de les quals procedeix de 
l’exterior en un 100%.

Sistema bancari

En el cas del sistema bancari palestí, s’entén que 
part dels seus recursos s’inverteixen a l’estranger 
en forma de dipòsits, títols de deute financer a curt 
termini i certificats de dipòsits, que suposen gaire-
bé el 50% d’aquests recursos. Només es va invertir 
en bancs nord-americans el 2%. D’altra banda, 
l’im pacte de la crisi va ser molt limitat, a causa del 
volum reduït dels dipòsits en entitats financeres es-
trangeres i locals de l’exterior per part de palestins 
residents. Alhora, els dipòsits dels bancs estran-

gers que operen als territoris palestins resulten li-
mitats.
L’any 2007 l’Autoritat Monetària Palestina (AMP) va 
anunciar un paquet d’accions per regular el funcio-
nament del sistema bancari, amb l’objectiu de mini-
mitzar el risc de les inversions bancàries en dipòsits 
de l’exterior (AMP, Annual Report, 2010). En aquest 
sentit, l’AMP va establir les regulacions següents per 
controlar el sistema bancari:

(i) Quan l’entitat decideixi invertir en accions, bons 
i efectes públics a l’estranger, haurà de comptar 
amb l’aprovació de l’AMP.

(ii) Els bancs tenen prohibit invertir en països que 
imposin normatives a les transaccions de diners.

(iii) Els bancs palestins tenen prohibit invertir els 
seus dipòsits en institucions no bancàries.

(iv) Quan un palestí decideixi invertir en un país, 
hauran de tenir-se en compte els crèdits per im-
postos pagats a l’estranger aplicats en aquest 
país.

(v) Els bancs tenen prohibit concedir préstecs a 
clients per invertir en valors palestins.

(vi) Qualsevol banc que infringeixi alguna d’aquestes 
normatives haurà de fer front a determinades 
mesures i multes.

En aquestes circumstàncies no va ser cap sorpresa 
descobrir que les inversions de bancs palestins en 
accions i bons a l’estranger només suposaven el 6% 
de les inversions totals fora del país. En conseqüèn-
cia, l’impacte de les darreres novetats en el sistema 
bancari financer mundial era molt reduït. D’una ban-
da, les dades disponibles de l’AMP indiquen que els 
dipòsits dels bancs palestins s’estan estabilitzant. 
En altres paraules, no es van retirar dipòsits. Al con-
trari: les dades mostren un lleuger ascens en el valor 
d’aquests dipòsits. Van passar de 4.600 milions de 
dòlars l’any 2007 a 5.800 milions el 2008. L’any se-
güent, van arribar a 6.500 milions, un augment del 
26% l’any 2008 i del 41% el 2009, en comparació 
al nivell de 2007 (AMP, Annual Report, 2010).
Aquesta situació podria atribuir-se als vincles limi-
tats del mercat de valors palestí amb altres mercats. 
I això gràcies a les mesures i accions empreses per 
la Borsa de Valors Palestina, amb restriccions seve-
res per impedir falses transaccions. La pròpia AMP 
compta amb una cartera d’inversions diversificada 
en 22 bancs de l’estranger; en canvi, el grau d’expo-
sició de la borsa palestina al sistema financer inter-
nacional és modest.
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Opcions polítiques disponibles per a l’AnP

Les opcions polítiques disponibles per a la ANP en 
resposta a la crisi econòmica mundial representen 
un subconjunt d’opcions de política a la seva dispo-
sició en virtut del Protocol de París signat entre 
l’OAP i el Govern d’Israel l’any 1994. Per tant, les 
fites assolides per l’ANP a l’hora d’ajustar el ren-
diment i la marxa de l’economia palestina són el re-
sultat de la resposta i l’impacte de les polítiques i 
pràctiques israelianes a favor del desenvolupament 
eco nòmic mundial, d’una banda, i de l’economia pa-
lestina, de l’altra.

Les fites assolides per l’ANP a 
l’hora d’ajustar el rendiment i la 
marxa de l’economia palestina 
són el resultat de la resposta i 
l’impacte de les polítiques i 
pràctiques israelianes a favor  
del desenvolupament econòmic 
mundial, d’una banda, i de 
l’economia palestina, de l’altra

En aquest sentit, l’AMP ha adoptat unes polítiques 
financeres conservadores amb l’objectiu de protegir 
el 95% dels actius exteriors dels bancs que operen 
a Gaza i Cisjordània del risc de control als mercats 
financers. Les variacions en els tipus d’interès i de 
canvi reals estan descontrolades, malgrat que la di-
visa israeliana, el nou xéquel israelià, sigui la moneda 
principal que circula a Gaza i Cisjordània.
Ara bé, si continua la crisi econòmica i els donants 
redueixen o interrompen la seva ajuda financera, 
com hauria d’actuar l’ANP?

• Construir les institucions palestines és una tas-
ca noble. Tanmateix, es tracta d’un objectiu 
econòmic insostenible. No pot sobreviure a llarg 
termini, és una forma de desocupació invisible.

• Cal reforçar els sectors agrícola i industrial. En 
comptes d’augmentar l’ocupació al sector pú-

blic, l’ANP hauria de subvencionar aquests 
sectors.
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L’any 2009, el conflicte palestinoisraelià va continuar 
allunyant-se d’una possible solució negociada, d’acord 
amb la tònica de fa ja una dècada, i es va decantar, en 
canvi, per una major unilateralitat i implicació interna-
cional, i per una divisió més marcada entre els palestins 
laïcistes de Cisjordània i els islamistes de Gaza. En 
acabar l’any semblava probable una nova temptativa, 
propiciada pels Estats Units, d’iniciar negociacions bi-
laterals amb vista a una solució amb dos estats, encara 
que les seves possibilitats d’èxit eren escasses.
En termes de seguretat i estabilitat globals a la Medite-
rrània, l’actual presència del que gairebé es podria 
qualificar d’emirat islamista a la franja de Gaza, junta-
ment amb l’emergència de Hezbol·lah al llarg de 2009 
com la força política i militar dominant al Líban, plante-
java un seriós repte. La controvertida campanya militar 
israeliana contra Hamàs al gener, a l’igual de la seva 
anterior miniguerra amb Hezbol·lah el 2006, va demos-
trar la naturalesa extremadament problemàtica de l’ús 
de la força militar contra aquests actors islamistes no 
estatals, amb els seus vincles amb l’Iran i el seu control 
d’una sèrie de «forats negres» sobirans en territoris 
mediterranis. Paral·le lament, la constant manca de 
perspectives significatives de cara a una solució nego-
ciada sobre la coexistència de dos estats qüestionava 
també la seguretat del conjunt de la regió.

Fracàs de les negociacions

En el transcurs del 2009, l’opinió pública israeliana 
es va assabentar de dues sèries de negociacions 

palestinoisraelianes fracassades: l’una amb l’OAP; 
l’altra, indirectament, amb Hamàs. La revelació es-
tratègicament més important tenia a veure amb el 
resultat de les converses que van tenir lloc el 2008 
entre el primer ministre israelià, Ehud Olmert, i el 
president de l’Autoritat Nacional Palestina, Mahmud 
Abbas. Al maig el dirigent palestí va revelar detalls 
de les converses, i durant les setmanes i mesos pos-
teriors també Olmert va fer els seus comentaris. La 
veritat és que tots dos líders van confirmar que Ol-
mert havia fet l’oferta de més abast pel que fa a 
l’estatus definitiu formulada per Israel fins aleshores, 
i que Abbas l’havia rebutjat.
L’oferta d’Olmert incloïa al voltant del 93,6% de 
Cisjordània i Gaza dins dels límits de l’armistici de 
1967, a més d’una sèrie d’«intercanvis de terres» i 
un pont terrestre entre Gaza i Cisjordània que por-
tava l’acord gairebé al 100%. Jerusalem seria divi-
dida en funció de criteris ètnics, amb una comissió 
de cinc països integrada per Palestina, Egipte, Jor-
dània, Israel i els Estats Units –la qual cosa implica-
va una majoria musulmana–, encarregada de su-
pervisar l’anomenada «Conca Sagrada» (la ciutat 
vella, la muntanya del Temple/esplanada de les 
Mes quites, i l’àrea que s’estén des d’allà fins al 
mont de les Oliveres, inclusivament). Es permetria 
el simbòlic retorn a Israel dels refugiats de 1948; 
Abbas afegia a això que Olmert havia acceptat tam-
bé en principi el «dret de retorn», mentre que el di-
rigent israelià negava aquest punt –l’únic– de la 
declaració d’Abbas.
Per als israelians, el més espectacular d’aquestes 
revelacions va ser el comentari d’Abbas en el sentit 
que havia rebutjat l’oferta i que «la bretxa era molt 
àmplia». Tot i que es poden deduir nombroses expli-
cacions tàctiques per a aquest comentari –Olmert ja 
havia renunciat al càrrec i estava a punt de deixar-lo, 
alhora que la situació política d’Abbas no era gaire 
estable–, els negociadors de pau israelians van que-

Orient Mitjà

Israel-Palestina el 2009: 
guerra, unilateralitat i temptativa 
de reprendre les negociacions
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dar desconcertats. Era summament dubtós que els 
palestins tornessin a rebre una oferta de tant abast 
en un futur immediat. Les revelacions d’Abbas van 
contribuir a reduir encara més el pes i la influència 
d’uns negociadors de pau israelians ja força debili-
tats pels atemptats suïcides palestins i la resposta 
de Palestina a la retirada unilateral de Gaza uns anys 
abans, així com pel cisma entre Fatah i Hamàs el 
2006-2007. A més, per a un nombre creixent d’is-
raelians, la disfuncionalitat palestina semblava re-
flectir cada vegada més la disfuncionalitat àrab en 
general, en la mesura que cinc estats àrabs –l’Iraq, 
el Líban, Somàlia, el Sudan i el Iemen– eren vícti-
mes, com Palestina, del caos i l’anarquia.

Si Olmert realment hagués 
arribat a un acord amb Abbas,  
és gairebé segur que hauria estat 
incapaç d'aconseguir que la seva 
coalició li donés suport

Tampoc no es pot dir que, cap al final de la primera 
dècada del nou mil·lenni, la política israeliana fos 
molt menys caòtica o fes més fàcil un acord amb els 
palestins. Si Olmert realment hagués arribat a un 
acord amb Abbas, és gairebé segur que hauria estat 
incapaç d’aconseguir que la seva coalició li donés 
suport. La que suposadament havia de ser la seva 
successora a Kadima, Tzipi Livni, no va poder formar 
govern a finals de 2008 a causa de les condicions 
referents a Jerusalem plantejades per la facció se-
fardita ultraortodoxa Shas. I el nou govern que va 
sorgir a començaments de 2009, amb Benjamin Ne-
tanyahu com a primer ministre, satisfeia les faccions 
favorables als assentaments i contràries a la solució 
amb dos estats.
Aquests esdeveniments no van fer sinó subratllar la 
naturalesa tòxica de la interacció entre la política is-
raeliana i la qüestió palestina durant els darrers vint 
anys; totes les coalicions israelianes formades du-
rant aquestes dues dècades s’han enfonsat sota el 
pes de controvèrsies lligades a les negociacions 
amb l’OAP o a accions israelianes en l’esfera pales-
tina, com ara la retirada unilateral de Gaza.
Durant el 2008 i el 2009 hi va haver una altra sèrie 
de negociacions, en aquest cas entre Israel i Hamàs 
amb la mediació d’Egipte. Aquests contactes prete-
nien formalitzar un alto el foc (vegeu més endavant) 

i organitzar un intercanvi de presoners per tal d’ob-
tenir l’alliberament d’un soldat israelià retingut per 
Hamàs, Gilad Shalit. En optar per la mediació egíp-
cia –Egipte intentava intervenir també en la recupe-
ració d’un govern palestí d’unitat entre la Cisjordània 
de Fatah i la Gaza de Hamàs–, Israel semblava igno-
rar aparentment el fet que Egipte tenia la seva pròpia 
agenda en relació amb Gaza: assegurar-se que 
aquesta seguia sent un problema israelià, i no un 
problema egipci. I –encara pitjor– la posició d’Israel 
davant Hamàs, que tenia tot el suport del Quartet 
(els Estats Units, la Unió Europea, l’ONU i Rússia), i 
també d’Egipte i l’OAP, semblava infructuosa. La 
guerra econòmica era un fracàs, no es materialitzava 
cap intercanvi de presoners, i les solucions militars 
es revelaven extremadament problemàtiques. A fi-
nals d’any, la tasca d’aconseguir un intercanvi de 
presoners s’havia confiat a la mediació alemanya, 
que semblava més eficient i menys afectada per la 
desconfiança de la regió.

la guerra a Gaza i les seves seqüeles 
internacionals

Els últims dies de 2008 es va iniciar una campanya 
militar israeliana contra Hamàs al territori de la franja 
de Gaza, que es va allargar fins a mitjan gener per 
acabar en un alto el foc provisional. L’ofensiva israe-
liana es va dur a terme després de diversos anys 
d’atacs amb coets i morters llançats des de Gaza 
contra civils israelians a les poblacions dels voltants 
de la franja. Tot i que el caràcter primitiu i imprecís 
dels coets disparats per Hamàs i altres grups mili-
tants palestins es traduïa en el fet que només resul-
taven morts o ferits un nombre relativament baix 
d’israelians, això comportava un important trastorn 
de la vida quotidiana i un trauma psíquic per a dese-
nes de milers de civils israelians.
Les Forces Israelianes de Defensa (FDI), influïdes 
pel resultat poc concloent de la seva campanya del 
2006 contra Hezbol·lah al sud del Líban, van dubtar 
durant molt de temps abans de respondre a Hamàs 
amb un força aclaparadora. Però la introducció per 
part de Hamàs de coets de més llarg abast dirigits 
contra Ascaló, la primera ciutat que ara quedava 
realment dins del seu radi d’acció, va desencadenar 
l’atac israelià. L’ofensiva d’Israel va rebre el desafor-
tunat nom clau de «Plom Fos», una expressió presa 
d’una cançó que es cantava durant la celebració de 
la Janucà –ja que va ser llavors quan es va iniciar 



54
M

ed
.2

01
0

C
la

us
l’operació–, però que també evocava inadvertida-
ment la matèria primera de les bales.

La intervenció diplomàtica 
internacional que va posar fi a la 
guerra de Gaza va millorar també 
significativament la cooperació 
regional contra el moviment 
clandestí de material bèl·lic i de 
terroristes per part de l'Iran, 
Hezbol·lah i d’altres

La guerra de Gaza, com la seva predecessora al Lí-
ban, va acabar aparentment de manera poc conclo-
ent, després que Israel provoqués un gran nombre 
de víctimes entre la població civil i causés molts 
danys a les infraestructures i els habitatges civils. A 
diferència del que es va esdevenir al Líban, les pèr-
dues d’Israel van ser mínimes. Aquest factor, junta-
ment amb l’acord de Hamàs de mantenir un alto el 
foc per posar fi a la guerra, va generar entre els is-
raelians el sentiment que la guerra havia aconseguit 
els seus principals objectius i havia enfortit la capa-
citat dissuasòria d’Israel davant Hamàs. Aquesta 
idea, al seu torn, es va veure reforçada per la tran-
quil·litat que en aquell moment es vivia a la frontera 
israeliana amb el Líban, i que va propiciar una nova 
avaluació de la guerra de 2006, en el sentit que en 
realitat semblava haver estat més fructífera del que 
inicialment s’havia suposat pel que fa a la capacitat 
dissuasòria d’Israel davant Hezbol·lah.
A més, la intervenció diplomàtica internacional que 
va posar fi a la guerra de Gaza va millorar també 
significativament la cooperació regional contra el 
moviment clandestí de material bèl·lic i de terroristes 
per part de l’Iran, Hezbol·lah i d’altres. Aquesta nova 
situació va donar fruits l’any següent, quan es van 
interceptar diversos enviaments d’armes a la Medi-
terrània i Egipte, i aquest últim país va iniciar la cons-
trucció d’una barrera d’acer subterrània per impedir 
el pas d’armament a través de túnels a la seva fron-
tera amb Gaza.
A Gaza, com al Líban, Israel s’enfrontava a un ene-
mic no estatal islamista militant que predicava la 
seva destrucció total com a país, atacava delibera-
dament els seus civils i no dubtava a utilitzar les 
infraestructures civils amb fins militars. Però en fer 
la guerra a Gaza mentre mirava de reduir al mínim 

les seves pròpies pèrdues, Israel va acabar cau-
sant un gran nombre de víctimes civils palestines. 
Això va ser extremadament perjudicial per al presti-
gi internacional d’Israel, sobretot després de la pu-
blicació, al setembre, de l’Informe Goldstone, en-
carregat per la Comissió de Drets Humans de 
l’ONU. Fossin quins fossin els beneficis produïts 
per les FDI, aquests es veien aparentment neutra-
litzats per les fortes crítiques internacionals provo-
cades per les baixes civils a Gaza durant la cam-
panya. Israel va argumentar que se li atribuïa una 
responsabilitat desproporcionada pels inevitables 
danys col·laterals infligits per una campanya contra 
un actor terrorista no estatal.
I el pitjor és que els estrategs israelians podien oferir 
a Israel poques alternatives per tractar amb aquests 
actors en el futur. Hi ha una opció esperançadora, 
sotmesa a un procés accelerat de recerca i des-
envolupament durant l’any 2009, consistent en un 
sistema de defensa antimíssils que possiblement 
neutralitzarà l’amenaça dels coets de Hamàs (i de 
Hez bol·lah) sense recórrer a l’ofensiva militar. El seu 
desplegament s’iniciarà a mitjan 2010.

El procés de pau i la unilateralitat palestina

L’any 2009 va presenciar la presa de possessió tant 
a Washington com a Jerusalem de nous governs 
que semblaven encarnar plantejaments estratègics 
oposats per a la regió i els seus problemes. L’admi-
nis tració Obama estava decidida a obtenir un com-
promís diplomàtic amb països de la línia dura, com 
l’Iran i Síria, percebuts per Israel com una amenaça, 
i atorgava al conflicte palestinoisraelià molta més 
prioritat que la seva predecessora, la presidència 
de George W. Bush. D’altra banda, insistia que els 
primers passos d’un renovat procés de pau palesti-
noisraelià haurien d’incloure la paralització genera-
litzada de la construcció d’assentaments a Cisjor-
dània i Jerusalem Est, paral·lelament a una sèrie de 
gestos de confiança cap a Israel per part dels es-
tats àrabs. En contrast, el nou Govern Netanyahu 
sorgit a Israel el mes d’abril adoptava una línia força 
dura; alguns dels seus membres eren colons o sim-
patitzaven amb la construcció d’assentaments. El 
que es va esdevenir al llarg de l’any va ser potser, 
més que res, una lluita per veure quin dels dos lí-
ders, Netanyahu o Abbas, entenia millor el funciona-
ment de Washington i estava més capacitat per 
abordar les demandes i el plantejament d’Obama. 
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El vencedor va ser Netanyahu, si més no fins a l’1 
de gener de 2010.
Netanyahu va fer gestos públics notoris per adaptar-
se a Obama donant suport a la solució amb dos es-
tats –una important desviació ideològica per a qual-
sevol que s’hagi format en el pensament revisionista 
de la Gran Terra d’Israel– i imposant una paralització 
limitada dels assentaments. Però també es va adap-
tar al seu electorat polític en mantenir les construc-
cions a Jerusalem Est i assenyalar que, un cop ini-
ciades les negociacions, no faria concessions en 
aquest aspecte. A més, es va proposar coordinar la 
política israeliana respecte a l’Iran amb la de l’ad-
ministració nord-americana, cosa que donava lliber-
tat a Obama per iniciar negociacions amb Teheran 
sobre temes nuclears.
Abbas, en canvi, va proclamar que el nou planteja-
ment dels Estats Units coincidia plenament amb la 
política palestina i que l’únic que havia de fer era 
esperar que l’administració nord-americana li ho 
«comuniqués» a Israel. També va vincular la seva dis-
posició a reprendre les negociacions amb Israel a la 
total paralització dels assentaments per part d’Israel. 
L’enviat d’Obama per al conflicte palestinoisraelià, el 
senador George Mitchell, i la secretària d’Estat, Hi-
llary Clinton, van acabar, al desembre, elogiant la 
bona voluntat de Netanyahu i pressionant els àrabs 
perquè mostressin una mica de flexibilitat i entressin 
en les negociacions.
L’any de punt mort en el procés de pau palestinois-
raelià també va desencadenar un desconcertant 
exercici d’unilateralitat per part de Palestina. El pri-
mer ministre de l’Autoritat Nacional Palestina, Salam 
Fayyad, un tecnòcrata que no pertany al Fatah domi-
nant, va poder atribuir-se el mèrit d’una sèrie d’èxits 
–aconseguits amb considerable ajuda dels Estats 
Units i la Unió Europea– que afavorien el creixement 

econòmic de Cisjordània i en milloraven la seguretat 
mitjançant el desplegament d’una força paramilitar 
apolítica que treballava en estreta col·laboració amb 
Israel. Després, a l’agost, va declarar que en un ter-
mini de dos anys la seva estratègia donaria lloc a la 
infraestructura d’un Estat. Si passats aquests dos 
anys les negociacions no afavorissin una solució 
amb dos estats, els palestins buscarien el suport in-
ternacional per a la seva independència.
D’una tacada, Fayyad presentava als palestins una 
alternativa a la lluita armada, i als israelians, un repte. 
Si bé és cert que el seu programa depenia del su-
port d’una Fatah força escèptica i no oferia cap so-
lució per a la franja de Gaza, Netanyahu va haver de 
reconèixer que els progressos de cara a la prosperi-
tat i la seguretat sota el govern Fayyad es correspo-
nien en certa mesura amb les seves pròpies idees 
bàsiques sobre una «pau econòmica». Per la seva 
part, l’administració Obama va poder assenyalar un 
calendari i una alternativa en previsió que fracassés 
el seu disseny per a una represa de les negocia-
cions bilaterals el 2010.
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El maig de 2010 s’ajornava fins al novembre la cime-
ra de la Unió per la Mediterrània que el juny havia de 
reunir a Barcelona 43 caps d’Estat i de govern. El 
motiu va ser donar temps a les converses indirectes 
de pau entre palestins i israelians que s’havien iniciat 
aquell mateix mes impulsades per George Mitchell, 
enviat especial per a l’Orient Mitjà del president Ba-
rack Obama. Poc després, esclatava una crisi quan 
l’armada israeliana abordava en aigües internacio-
nals una flotilla que es dirigia cap a Gaza amb ajuda 
humanitària i morien nou cooperants del vaixell Mavi 
Marmara.
L’any 2008 s’havia tancat amb l’operació «plom fos» 
contra la franja de Gaza, que donà origen a l’informe 
Richard Goldstone del Consell de Drets Humans de 
Nacions Unides. El febrer de 2009, les eleccions a 
Israel donaren pas a un govern de dretes, que ha 
mantingut el bloqueig de la Franja i l’autorització de 
nous assentaments a Cisjordània. Paral·lelament, 
persistia la divisió entre Hamàs i l’ANP i s’ajornaven 
les eleccions palestines. Finalment, la impossibilitat 
de reprendre les converses entre palestins i israe-
lians fa que la solució del conflicte sembli cada ve-
gada més lluny.

Operació «plom fos»

El 19 de desembre de 2008 expirava la treva oficial 
de sis mesos entre Hamàs i Israel. La treva no havia 
trencat l’aïllament de Gaza, ja que Israel mantenia 
tancats els passos fronterers. A més, el 4 de nov-
embre l’exèrcit israelià havia matat sis milicians pa-
lestins. En definitiva, les setmanes anteriors al 19 
de desembre la tensió anà augmentant i la im-
minència de les eleccions israelianes i la crisi ali-

mentària que amenaçava Gaza (la UNRWA havia 
fet una crida d’urgència per evitar una crisi humani-
tària) no afavorien la contenció. Entre el 19 i el 24 
de desembre, desenes de coets Al Kassam van 
caure sobre el desert del Nègueb i les ciutats is-
raelianes d’Sderot i Ashquelon. El govern de Tel 
Aviv amenaça amb una operació de càstig a Gaza. 
Tzipi Livni, candidata del Kadima a primera ministra, 
i el laborista Ehud Barak volen mostrar fermesa per 
guanyar vots en una societat decantada cap a les 
mesures de força contra el govern de Hamàs a 
Gaza. 
El 27 de desembre l’aviació israeliana bombardeja 
més de cinquanta objectius de Hamàs a la Franja 
causant a l’entorn de dos-cents morts. L’1 de gener 
de 2009 el total de víctimes palestines és ja de 
400 morts. La reacció internacional no és suficient 
per impedir una invasió terrestre a gran escala, que 
comença el dia 3. El 5, l’exèrcit israelià assetja la 
capital de Gaza i divideix la Franja en tres parts. El 
balanç de víctimes puja ja a 575 palestins morts. 
L’endemà un projectil israelià toca una escola de 
l’ONU en el camp de refugiats de Yebalia (46 
morts). El 9 de gener, el Consell de Seguretat de 
Nacions Unides aprova la resolució 1860 que insta 
al cessament immediat de les hostilitats i que és 
rebutjat per les dues parts. Metges europeus que 
treballen a Gaza denuncien que Israel utilitza explo-
sius il·legals. A mitjan gener, el conflicte amenaça 
amb internacionalitzar-se quan un grup descone-
gut llança coets contra Israel des del sud del Líban 
i un altre obre foc des de Jordània contra una pa-
trulla de la Policia de Fronteres israeliana. El 15 de 
gener les tropes israelianes entren a la capital de 
Gaza i bombardegen un centre de refugiats de la 
UNRWA, un hospital i un centre internacional de 
premsa. Finalment, el primer ministre israelià Ehud 
Olmert declara un alto el foc unilateral la mitjanit 
del 18 de gener, tot i que les forces israelianes ro-

Orient Mitjà

El conflicte a l’Orient Mitjà 
i el seu impacte a la Mediterrània
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mandran a l’entorn de la Franja per evitar nous 
atacs. El balanç final de víctimes fou de 1.400 pa-
lestins i 14 israelians morts. 

Eleccions a israel

El 10 de febrer de 2009 se celebraven eleccions a 
Israel amb una participació del 65%. En les dues 
setmanes anteriors, la polarització entre el Kadima 
(l’escissió del Likud protagonitzada el 2005 per 
Ariel Sharon, que segueix en coma irreversible) i el 
Likud, i l’efecte de l’operació «plom fos» estimula-
ren l’afluència a les urnes i capgiraren els negres 
presagis que les enquestes vaticinaven al Kadima. 
Això no va ser suficient davant la desfeta del labo-
risme (13 escons, 26 el 1999), que consolidava 
així una tendència a la baixa iniciada el 2001 quan 
Ehud Barak (37,6% dels vots) va perdre les elec-
cions a primer ministre enfront d’Ariel Sharon 
(62,4%). Aquest descens no fou compensat pels 
partits situats a la seva esquerra: el Meretz obtenia 
5 escons (10 el 1999) i el Hadash, el partit comu-
nista on conviuen palestins i israelians, n’obtenia 4 
(3 el 1999). En suma, l’ajustada victòria del Kadi-
ma, 28 escons per 27 del Likud, no va impedir una 
coalició de la dreta i l’extrema dreta (laica i religio-
sa) que, en conjunt, sumava 61 escons sobre un 
total de 120 i que, amb l’oportunisme d’Ehud Ba-
rak, que arrossegà les restes del laborisme a for-
mar part del govern, arribava als 74 diputats. Des 
de 1971, quan Menahem Begin aconseguí la pri-
mera victòria del Likud, mai els conservadors i la 
dreta radical no havien tingut tanta força. 

informe Goldstone

L’operació contra la Franja de Gaza fou objecte d’un 
informe del Consell de Drets Humans de Nacions 
Unides anomenat Informe Goldstone en referència 
al jutge Richard Goldstone, que fou el director de la 
missió que l’elaborà. Fou presentat el 25 de setem-
bre de 2009 i establia:

1. La manca de col·laboració del govern d’Israel.
2. El bloqueig imposat per Israel a la Franja, que 

repercuteix greument en la població i provoca 
una situació d’emergència que s’agreuja amb 
les operacions militars.  

3. El total de víctimes palestines oscil·là entre 
1.387 i 1.444 (Israel les xifra en 1.166), la majo-
ria civils. Les víctimes israelianes van ser 14 (3 
civils i 11 soldats, dels quals 4 per «foc amic»).

4. Acusa l’exèrcit israelià de dur a terme delibera-
dament atacs contra objectius civils, contra la 
població civil i contra una seu de Nacions Uni-
des per als refugiats palestins; de colpejar tam-
bé deliberadament la ja precària economia de 
Gaza causant problemes alimentaris, d’accés a 
aigua potable, sanitaris, psicològics i educatius 
(destrucció de 280 escoles); d’utilitzar bombes 
de fòsfor blanc contra els hospitals d’al-Quds i 
d’al-Wafa; de fer servir civils palestins com a es-
cuts humans; de detencions arbitràries de civils 
–inclosos nens i dones– que no anaven armats 
ni suposaven cap amenaça i que foren tras-
lladats a presons israelianes; de donar un trac-
te degradant als detinguts (pallisses, tortures); 
d’in tensificar la repressió a Cisjordània... En re-

TAULA 9 resultats eleccions 10 de febrer de 2009 (i comparació amb els escons obtinguts el 2006)

Partit Vots 2009 (%) Escons 2009 Escons 2006

Kadima 22 28 29

Likud 21 27 12

Yisrael Beitenu (Israel Casa Nostra) 12 15 11

Partit Laborist 10 13 19

Shas 9 11 12

United Torah Judaism 4 5 6

Meretz 3 3 5

Jewish Home 3 3 -

National Union1 3 4 9

Hadash2 3 4 3

United Arab List-Ta’al 4 4 4

Balad3 3 3 3

GIL (Pensioners’ Party) - - 7

1. Sionisme religiós: suma del Mafdal –partit nacional religiós– i de la Unió Nacional.
2. Front Democràtic per la Pau i la Igualtat – Partit Comunista d’Israel (araboisraelià; àrab).
3. Assemblea Nacional Democràtica (arabopalestina).
Font: Israel: Ministeri d’Afers Exteriors, 18 de febrer de 2009: www.mfa.gov.il/mfa/. 
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sum, reiterades violacions greus del dret inter-
nacional, del dret humanitari i dels Convenis de 
Ginebra que, en ocasions, poden qualificar-se 
de crims de guerra i de lesa humanitat.

L’Informe donava compte de les 
violacions del dret internacional 
humanitari. Les responsabilitats 
corresponien desigual ment  
al govern d’Israel, a Hamàs  
i a l’ANP. El govern israelià 
rebutjà l’informe i Hamàs i l’ANP 
van respondre amb el silenci

5. Acusa els grups armats palestins d’exposar in-
necessàriament la població de Gaza en la mesu-
ra que van realitzar atacs prop d’edificis civils o 
protegits; les autoritats de Gaza d’arrestar, mal-
tractar o assassinar membres de Fatah i civils 
acusats de col·laboracionisme; l’ANP d’acomia-
dar funcionaris, de practicar detencions il·legals 
i de torturar –a vegades amb el resultat de mort– 
simpatitzants de Hamàs. Totes aquestes ac-
cions violen greument la Declaració Universal de 
Drets Humans i la Llei fonamental palestina.

6. Segons el Tercer Conveni de Ginebra, el soldat 
israelià Gilad Shalit, capturat el 2006 per un 
grup armat palestí, és un presoner de guerra 
que hauria de ser tractat amb humanitat i poder 
comunicar-se amb la família i rebre les visites 
del Comitè Internacional de la Creu Roja.

7. Des del 2001, grups armats palestins han 
llançat uns 8.000 coets contra el sud d’Israel. 
Entre el 18 de juny de 2008 i el 18 de gener de 
2009, els coets causaren la mort de cinc civils i 
van ferir més de 1.000 israelians (918 durant les 
operacions militars), altres patiren afeccions 
post-traumàtiques –sobretot els nens– i la vida 
quotidiana es va veure greument afectada. Els 
atacs indiscriminats contra població civil i en 
absència d’objectius militars vulneren el dret in-
ternacional humanitari ja que constitueixen crims 
de guerra o de lesa humanitat que tenen com a 
objectiu terroritzar la població civil.

En definitiva, l’Informe donava compte de les viola-
cions del dret internacional humanitari, de les Con-
vencions de Ginebra i de la Declaració Universal de 

Drets Humans, i apuntava crims de guerra i de lesa 
humanitat, les responsabilitats dels quals correspo-
nien desigualment al govern d’Israel, a Hamàs i a 
l’ANP. El govern israelià rebutjà l’informe i Hamàs i 
l’ANP van respondre amb el silenci. Sis mesos des-
prés, la UNRWA avaluava les necessitats que les 
operacions militars havien provocat a Gaza, revisava 
a l’alça les previsions anteriors (de 240,40 milions 
d’euros a 258,05) i estimava un dèficit de 124,4 mi-
lions d’euros, ja que només havia rebut poc més de 
la meitat dels recursos convinguts. La majoria del 
milió i mig d’habitants de la Franja no havien recupe-
rat el nivell de vida anterior i l’operació militar havia 
«agreujat de forma significativa la perllongada crisi a 
què s’enfronta Gaza... [amb] l’àmplia destrucció de 
llars i actius productius». Els dèficits més importants 
afectaven refugis i articles no alimentaris (53,8 mi-
lions d’euros) i l’ajuda alimentària (33,1 milions). La 
necessitat d’un finançament addicional es relaciona-
va amb les continuades polítiques d’Israel de talls i 
aïllament, que minen les possibilitats de recuperació 
i incrementen la pobresa, i amb el fracàs de la comu-
nitat internacional pel que fa a protegir i garantir els 
drets humans dels palestins, inclosos els refugiats, 
que són les dues terceres parts de la població.

Crisi de la flotilla per la pau

El dilluns 31 de maig de 2010 l’armada israeliana 
abordava en aigües internacionals una flota de sis 
vaixells, que havia salpat de ports d’Irlanda, Suècia, 
Grècia i Turquia, amb 700 cooperants a bord per 
portar ajuda alimentària a Gaza. L’assalt del Mavi 
Marmara ocasionava nou morts (tots turcs) i provo-
cava la repulsa internacional. Els arguments de Tel 
Aviv per justificar l’atac que entre els cooperants hi 
havia activistes de Hamàs i d’Al-Qaida!, i que trans-
portaven armes a la Franja, no eren creïbles ni per a 
la mateixa premsa israeliana. Gideon Levy havia ad-
vertit uns dies abans des de les pàgines de Haaretz 
que la «maquinària de propaganda [del govern israe-
lià] havia trencat tots els límits de la falsedat i la men-
tida» i s'estava afirmant que no «hi havia crisi huma-
nitària a Gaza [...] que l'ocupació ja s'havia acabat 
[...], que la flotilla era un atac a la sobirania israeliana 
[...]». Després de l'assalt i des del mateix diari, Yossi 
Melman no dubtava a afirmar que l’objectiu de la flo-
tilla de la pau no era gaire diferent del dels organit-
zadors de l’Exodus el 1947: trencar el bloqueig. Un 
bloqueig que, en el cas de Gaza, podia provocar una 
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crisi humanitària tal com advertien diverses organit-
zacions internacionals i la UNRWA.
L'oposició inicial del govern de Netanyahu a accep-
tar una investigació internacional s'interpretà com 
que l'assalt era una advertència per a tots aquells 
que intentessin trencar el bloqueig de la Franja. 
L'acció de l'armada israeliana deixà més aïllat que 
mai el govern de Netanyahu i, com declarava el cap 
del Mossad, Meir Dagan, «Israel està passant pro-
gressivament de ser un actiu a un problema per als 
Estats Units». En efecte, l'operació qüestionava la 
política d'Obama a l'Orient Mitjà i la reacció de la 
comunitat internacional i de Turquia, aliat privilegiat 
de Washington a la regió, no aconsellaven permetre 
noves provocacions de Netanyahu. Turquia era, a 
més, el principal aliat musulmà d'Israel i, de retruc, 
l'acció de Tel Aviv donava arguments a Hamàs que 
podia equiparar la duresa del bloqueig amb la de 
l'exèrcit israelià contra cooperants internacionals. En 
suma, un despropòsit que va malmetre, encara més, 
la imatge del govern de Netanyahu.

Situació política i conclusions

La fi de la treva entre Israel i Hamàs (desembre de 
2008) va provocar una escalada de la violència que 
Ehud Olmert, Tzipi Livni i Ehud Barak van aprofitar 
per emprendre una operació de càstig contra Gaza: 
l’objectiu oficial era aturar el llançament de coets 
contra el sud d’Israel; el no oficial, capgirar unes 
enquestes que els eren desfavorables. L’operació 
«plom fos» va causar a l’entorn de 1.400 víctimes 
palestines –l’Informe Goldstone parla de crims de 
guerra–, i va aguditzar encara més la penúria eco-
nòmica i alimentària de la Franja. La mediació euro-
pea fou insuficient per evitar l’agressió i Washing-
ton estava massa pendent del canvi de presidència 
per intervenir-hi. Fins al 19 gener de 2009, Israel 
desestimà totes les peticions d’una nova treva. Les 
negociacions de pau s’allunyaven un cop més, so-
bretot després dels resultats de les eleccions del 
10 de febrer i de la formació d’un govern de Benja-
min Netanyahu que incloïa l’extrema dreta laica i 
religiosa.
Poc abans, Hillary Clinton, secretària d’Estat d’Oba-
ma, feia pública la posició de la nova administració: 
relació privilegiada amb Israel i cooperació amb el 
nou govern, suport a Mahmud Abbas, formació d’un 
Estat palestí, fi dels enderrocaments de cases pa-
lestines a Jerusalem Est i de nous assentaments a 

Cisjordània, inclusió de Síria en futures converses 
amb el rerefons dels Alts del Golan. El distancia-
ment es va fer visible en la visita de Netanyahu a 
Washington el maig de 2009. Per Obama la prioritat 
era resoldre el conflicte palestinoisraelià amb la vista 
posada en el programa nuclear iranià; per Netan-
yahu, que havia aprovat nous assentaments a Cisjor-
dània, la prioritat era l’Iran. A més, no es comprome-
tia a acceptar la formació d’un Estat palestí i el seu 
ministre d’Afers Exteriors, l’ultradretà Avigdor Lie-
bermann, afirmava que Israel no se sentia obligat 
pels Acords d’Annapolis (novembre de 2007), en 
què es contemplava la formació de dos estats. 
L’aproximació al món àrab d’Obama en el discurs del 
Caire feia encara més evident aquest distanciament. 
Netanyahu va respondre el 15 de juny de 2009: ac-
ceptava la futura creació d’un Estat palestí, però 
sense capacitat militar ni control de l’espai aeri; con-
siderava innegociable la capitalitat de Jerusalem; 
només prometia una moratòria (altres vegades no 
respectada) en l’aprovació de nous assentaments, i 
exigia a l’ANP que acabés amb Hamàs. Mahmud 
Abbas afirmà que el discurs mostrava la voluntat de 
Netanyahu de sabotejar qualsevol possibilitat de ne-
gociació.

L’operació «plom fos» va causar  
a l’entorn de 1.400 víctimes 
palestines –l’Informe  Goldstone 
parla de crims de guerra–, i va 
aguditzar encara més la penúria 
econòmica i alimentària de la 
Franja

El setembre de 2009 Netanyahu autoritzava la crea-
ció de 455 habitatges a Cisjordània, que s’afegien 
als 2.500 en construcció. En total, l’estiu de 2009 
vivien 300.000 israelians a Cisjordània i 200.000 a 
Jerusalem Est. El març de 2009, coincidint amb la 
visita del vicepresident dels Estats Units Joseph Bi-
den, Netanyahu anunciava la construcció de 112 
assentaments a Cisjordània i de 1.600 a Jerusalem 
Est. Alhora, la suposada responsabilitat del Mossad 
en l’assassinat a Dubai del líder de Hamàs Mahmud 
al Mabhuh (19 de gener de 2010) aïllava encara 
més el govern de Netanyahu i l’abordatge del Mavi 
Marmara l’enemistava amb l’únic aliat musulmà 
d’Israel a la regió.
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Paral·lelament, la posició de Mahmud Abbas es de-
bilitava, mentre l’operació «plom fos», l’assalt a la 
flotilla de la pau i la corrupció de l’ANP reforçaven 
Hamàs. El sisè congrés de Fatah –dues dècades 
després de l’anterior i el primer a Palestina– se cele-
brà a Betlem l’agost de 2009. Procedí a una renova-
ció parcial de la direcció en què destaca la incorpo-
ració de Marwan Bargouti, dirigent de l’interior 
format sota l’ocupació i empresonat a Israel. La fe-
blesa política d’Abbas l’ha portat a ajornar sine die 
les eleccions que havien de tenir lloc el gener de 
2010. Netanyahu contribueix a aquest afebliment 
amb incursions de l’exèrcit israelià a Cisjordània i la 
construcció de nous assentaments. A Gaza, l’agost 
de 2009, Hamàs refermava el seu control de la Fran-
ja acabant sense contemplacions amb Jund Ansar 
Al·là, una franquícia d’Al-Qaida que criticava la lenti-
tud de la islamització i les treves puntuals amb Israel. 

Com a «dany col·lateral», la no 
solució del conflicte repercuteix 
directament en les polítiques 
mediterrànies de la UE i dificulta 
enormement el desplegament del 
procés de la Unió per la 
Mediterrània

En conclusió, la solució del conflicte palestinoisrae-
lià sembla allunyar-se, ja que ni l’actual govern 
d’Israel és procliu a establir noves negociacions que 
suposin concessions, ni la feblesa política de Mah-
mud Abbas pot exigir-les, ni la intransigència de Ha-

màs, la divisió palestina i les operacions de càstig de 
l’exèrcit israelià les faciliten. Els Estats Units i la UE 
no poden imposar-les. El context regional tampoc 
ajuda. I, sobre el terreny, la reunificació de Gaza i 
Cisjordània en un Estat palestí, lliure, independent i 
democràtic sembla, ara per ara, gairebé impossible. 
Com a «dany col·lateral», la no solució del conflicte 
repercuteix directament en les polítiques mediterrà-
nies de la UE i dificulta enormement el desplega-
ment del procés de la Unió per la Mediterrània. La 
capacitat d’incidència de la UE en la resolució del 
conflicte està lligada a les posicions adoptades pel 
quartet (ONU, UE, EUA i Rússia), a la reconstrucció 
de les infraestructures destruïdes per les operacions 
bèl·liques, a l’ajuda alimentària, dificultada pel blo-
queig de la Franja, al suport a l’ANP i a la diplomàcia 
bilateral per mirar d’acostar posicions entre les parts 
palestines i entre aquestes i Israel.
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Unió per a la Mediterrània

La Unió per la Mediterrània: 
reptes i ambicions

Senén Florensa
Director general,
Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), Barcelona

El difícil context polític d’un inici convuls

Després de la convulsió generada per la proposta 
francesa de crear una Unió Mediterrània aïllada del 
Procés de Barcelona (discurs de Toló, febrer de 
2007), l’any 2008 arribava a la seva fi amb la sensa-
ció que la Unió per la Mediterrània (UpM) donava 
com a resultat un Procés de Barcelona reforçat que 
havia d’aportar a les relacions euromediterrànies un 
nou impuls en el desenvolupament regional (Decla-
ració de Marsella, novembre de 2008) caracteritzat 
per la vocació de més pragmatisme, de més realis-
me i de més visibilitat que aportava la UpM.
El repte era important, ja que es tractava de posar 
en marxa una nova estructura de gestió amb noves 
institucions, incloent-hi una copresidència repre-
sentant la UE i els països socis mediterranis. Amb 
l’en trada en vigor del Tractat de Lisboa, la presi-
dència europea comprèn el president del Consell 
Europeu i el president de la Comissió (a nivell de 
caps d’Estat i de Govern), l’Alt Representant i vice-
president de la Comissió (a nivell de ministres 
d’Assump tes Exteriors) i la presidència de torn 
exercida pels països membres, que presideix el 
Consell d’Afers Generals i els Consells de Minis-
tres sectorials. Els assisteix com a òrgan perma-
nent un Comitè d’Alts Funcionaris que a nivell po-
lític es configura com a peça clau de les noves 
ins titucions euromediterrànies. Les cimeres bia-
nuals han de determinar la política estratègica. Un 
nou Secretariat, amb seu a Barcelona, es coordi-

narà amb la copresidència i donarà suport a les 
tasques de la UpM.
Ara bé, l’any 2009 no ha estat un any fàcil per a la 
UpM, que ha vist com el seu procés de desenvolu-
pament institucional es veia frenat en més d’una 
ocasió per les difícils circumstàncies polítiques.
Dos grans esdeveniments han afectat de manera 
molt important el correcte desenvolupament de la 
UpM durant el 2009: la persistència dels grans 
conflic tes a la regió i la crisi econòmica i financera 
global.
En primer lloc, el conflicte israelopalestí ha paralit-
zat el procés durant una gran part de 2009. Des-
prés de la Cimera de la UpM celebrada a París el 
juliol de 2008, que va comptar amb la participació 
de la Lliga Àrab en tant que observadora, la preten-
sió dels països àrabs mediterranis associats era 
que es concedís a la Lliga Àrab l’estatut d’obser-
vadora a totes les reunions euromediterrànies (i no 
només a les cimeres bianuals), i l’oposició israeliana 
a aquesta proposta va paralitzar durant uns mesos 
l’arrencada de la UpM. Totes les reunions del Comi-
tè Euromed, les reunions d’alts funcionaris i les re-
unions ministerials van ser suspeses o posposades. 
Finalment la situació es va solucionar amb l’acord 
que es va assolir a la conferència ministerial de Mar-
sella, del mes de novembre, en què la Lliga Àrab era 
convidada a assistir com a observadora permanent 
a totes les reunions1. Ara bé, els posteriors atacs 
israelians a la Franja de Gaza produïts entre desem-
bre de 2008 i gener de 2009 van bloquejar nova-
ment el funcio nament normal de l’Associació Euro-
mediterrània i l’apli cació de les decisions adoptades 
en relació a la UpM. El desenvolupament de les 
eleccions generals a Israel i el nou govern de coali-
ció format pel primer ministre Benjamin Netanyahu 

1 «Els ministres acorden que la Lliga dels Estats Àrabs participi en totes les reunions de tots els àmbits del Procés de Barcelona: Unió per la 
Mediterrània, la qual cosa contribuirà de manera positiva als objectius del procés, és a dir, la pau, la prosperitat i l’estabilitat a la regió mediterrània».
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certament no ha contribuït a millorar el clima ni la 
situació.
La crisi econòmica i financera també ha tingut im-
portants efectes sobre el desenvolupament de la 
UpM. Durant tot el període fundacional el projecte 
UpM s’ha vist greument afectat per les polítiques 
pressupostàries restrictives de tots els Estats i insti-
tucions.
Com a conseqüència, es pot afirmar que durant el 
primer semestre de 2009 l’activitat euromediterrània 
es va veure pràcticament paralitzada. Les activitats 
no es van reprendre fins el 25 de juny, quan es va 
reunir a París la primera conferència ministerial UpM 
sobre Desenvolupament Sostenible, i fins el mes de 
juliol de 2009, en què va tenir lloc una trobada dels 
ministres d’Economia i Finances. Se superava així 
l’impàs en el desplegament de la UpM i sorgia 
l’ocasió de donar-li l’impuls necessari per tal de fer-
la operativa. En aquest sentit el nomenament d’Ah-
mad Masa’deh a secretari general de la UpM va re-
presentar un important, i simbòlic, pas endavant. 
Mancava encara, però, aprovar els estatuts de la Se-
cretaria i el pressupost, i nomenar els secretaris ge-
nerals adjunts, decisions indispensables per a l’inici 
de l’activitat de la Secretaria.

Entrada en vigor del tractat de lisboa i la 
presidència espanyola. la represa del procés 
institucional de la upM

Si bé la Unió Europea és un dels principals actors 
econòmics mundials, aquest lideratge no té la ma-
teixa incidència en l’àmbit polític. La Unió Europea 
no parla amb una sola veu en el si de les organitza-
cions internacionals perquè els estats no han estat 
capaços, fins ara, de cedir part de la seva sobirania 
en aquest com en tants altres aspectes i mantenen 
la gestió de la seva política nacional de manera inde-
pendent. Aquesta tensió entre el desenvolupament 
de la supranacionalitat comunitària europea cap a 
noves àrees i la resistència a cedir parcel·les de so-
birania per part dels Estats membres caracteritza 
l’evolució de la UE. La política europea cap a la Me-
diterrània no és una excepció a aquest fenomen.
El Tractat de Lisboa, que va entrar en vigor l’1 de 
desembre del 2009, suposa un important avenç en 
el procés de construcció europea. Després de vuit 
anys de debats al voltant del que havia de suposar el 
nou text, el Tractat permet avançar cap a una verita-
ble Unió Europea amb un alt grau de supranaciona-

litat, amb més competències i sobirania transferides 
al nivell de la Unió.

De manera metafòrica, el canvi de 
nom de Partenariat o Associació 
Euromediterranis a Unió per la 
Mediterrània suposa també un 
canvi de paradigma

Pel que fa a les relacions exteriors, un dels punts 
febles que sempre s’havien vist atacats pels euroes-
cèptics, Lisboa implica que la Unió Europea es doti 
dels instruments per convertir-se en un actor global. 
Així, disposarà dels òrgans i les institucions adequa-
des per crear i conduir la seva política exterior co-
muna de manera eficaç i fiable. Lisboa suposa im-
portants canvis pel que fa a l’acció exterior europea. 
El primer i més evident és la creació d’un alt repre-
sentant de Política Exterior i Seguretat Comuna. L’Alt 
Representant, posició ocupada actualment per l’an-
glesa Catherine Ashton, dirigeix el que es podria 
anomenar Ministeri Europeu d’Afers Exteriors, que 
compta amb una dimensió política amb capacitat de 
decisió (el Consell d’Afers Exteriors) i una dimensió 
executiva. Aquesta segona dimensió l’exemplifica el 
nou servei europeu per a l’acció exterior, compost 
per funcionaris de la Comissió Europea, del Consell 
i dels Estats membres de la UE. En paral·lel, s’atorga 
un paper creixent a les delegacions de la Unió Euro-
pea (abans de la Comissió) que es converteixen així 
en ambaixades de la Unió Europea als països ter-
cers. Finalment, el Tractat esbossa també el que 
serà el servei europeu de defensa. Sense el desen-
volupament d’una vertadera política europea de de-
fensa, però, sembla difícil arribar a desenvolupar una 
política exterior comuna eficaç i, per tant, aquella 
marca el ritme d’aquesta. La posició europea a 
l’Orient Mitjà n’és un exemple evident.
En el context de la UpM podríem afirmar que així 
com el Tractat de Lisboa obre una nova fase en el 
procés d’integració europea, la Unió per la Mediter-
rània es planteja aplicar un model de multilateralisme 
que contempla l’espai euromediterrani com una uni-
tat regional en el marc no només econòmic, sinó 
també polític, cultural i de la societat civil. De mane-
ra metafòrica, el canvi de nom de Partenariat o As-
sociació Euromediterranis a Unió per la Mediterrània 
suposa també un canvi de paradigma: hem passat 
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d’un procés polític basat en la cooperació entre so-
cis a assentar les bases d’una Unió que té l’ambició 
de plantejar-se un procés progressiu d’integració. 
S’inicia així, en l’àmbit multilateral o regional eurome-
diterrani, el camí que ja s’havia iniciat amb cada soci 
bilateralment a través de la Política Europea de Veï-
natge (PEV) des de 2005.
Ara es dota la UpM, a més, d’una veritable estructu-
ra institucional a través de la Secretaria permanent, 
que manté la continuïtat i proposa i després executa 
els projectes decidits per les cimeres i les ministe-
rials. La Secretaria té, a més a més, la missió crucial 
de fer la UpM més visible per als ciutadans.
De fet, la Declaració de Marsella estableix que «pel 
que fa al representant de la UE, la copresidència ha 
de ser compatible amb la representació exterior de 
la Unió Europea, d’acord amb les disposicions del 
tractat vigent en cada moment2».
Ens trobem, doncs, que en virtut del Tractat de Lis-
boa la durada de la presidència és de dos anys i mig. 
D’altra banda, i d’acord amb el text de la Declaració 
de Marsella, el copresident dels països mediter ranis 
serà nomenat per consens per a un període de dos 
anys. Aquestes diferències en termes de durada i 
d’estat (elecció davant designació per consens) po-
den obstaculitzar el procés de presa de decisions. 
A més a més, com veurem, les funcions de les co-
presidències han de ser definides clarament junt 
amb els seus vincles amb les presidències de la UE 
i el Servei Europeu d’Afers Exteriors.
De la mateixa manera, cal acabar de definir les fun-
cions i la complementarietat de la Secretaria de la 
UpM i de la Comissió Europea. El que sembla clar 
és que la Comissió continuarà exercint un paper pri-
mordial en les relacions bilaterals dels països socis 
de la Mediterrània a través de les negociacions de 
preadhesió i d’adhesió, de la Política Europea de 
Veïnatge (PEV) i dels instruments financers relacio-
nats. Com veurem, però, la Comissió Europea haurà 
de mantenir en l’àmbit de la UpM un paper molt actiu 
en combinació amb la Secretaria.
Espanya va assumir, l’1 de gener de 2010, la presi-
dència del Consell de la UE per quarta vegada en un 
moment crucial del projecte d’integració europea, 
amb la gran responsabilitat de posar en marxa el 
Tractat de Lisboa. La presidència es va plantejar 
quatre objectius principals: la recuperació econò-
mica; el desenvolupament del Tractat de Lisboa; 
l’Europa social; i finalment el reforç de la Política Ex-

terior de la Unió Europea per fer d’Europa un verita-
ble actor global, que participi de manera activa en la 
configuració del nou model de governança mundial i 
que respongui de manera eficaç a les oportunitats 
i desafiaments actuals.
La posada en marxa del Secretariat de la UpM a 
Barcelona, i l’aprovació dels seus estatuts, ha estat 
considerada també per la presidència espanyola 
com una tasca fonamental per al període de presi-
dència; el Secretariat no és només essencial per a la 
institucionalització i visibilitat de la UpM, sinó també 
per impulsar la implementació i el finançament dels 
sis projectes aprovats.

Avantatges i reptes del Partenariat 
Euromediterrani en la nova fase

La proposta UpM: un nou marc de referència per a 
la Mediterrània?

La posada en marxa de la UpM, amb l’impuls fona-
mentalment de la presidència francesa, ha implicat 
alguns canvis en la naturalesa i el funcionament del 
Partenariat Euromediterrani. Com és ben sabut, el 
plantejament originari francès es basava en una re-
nacionalització de la política mediterrània europea, 
en excloure’n els països europeus no riberencs i la 
Unió Europea com a tal, i en l’aplicació d’un mètode 
gradualista o «funcionalista» inspirat en els inicis de 
la pròpia construcció europea des del 1948 amb la 
creació de la CECA segons les propostes de Jean 
Monnet i els altres «pares fundadors». Aquest enfo-
cament funcionalista implicava, en el cas de la pro-
posta de la Unió Mediterrània, fugir dels problemes 
polítics que poden comportar confrontació i con-
centrar-se en alguns grans projectes pràctics, útils 
per a la vida dels ciutadans i ben visibles, que gene-
ressin les desitjades «solidaritats de fet» que al seu 
torn impulsarien noves fases d’integració en el futur.
Com és també ben sabut, tot el primer enfocament 
de la Unió Mediterrània proposada pel president N. 
Sarkozy va ser profundament alterat. Primer, a pro-
posta dels principals partners desitjats –Espanya i 
Itàlia– en la reunió d’aquesta cimera tripartida a 
Roma el 20 de desembre del 2007, es va rebatejar 
el projecte com a «Unió per la Mediterrània», per tal 
de reduir-ne l’ambició d’eradicar i substituir el Parte-
nariat Euromediterrani i iniciar-ne l’acomodació a tot 

2 Declaració de Marsella, disponible a: www.iemed.org/documents/euromedmarsella08cat.pdf
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l’acquis i l’experiència acumulada des de 1995. 
Després els altres socis comunitaris, i molt espe-
cialment la cancellera alemanya Angela Merkel, van 
acabar de convèncer el president Sarkozy que la 
UpM no podia excloure la resta d’europeus i la prò-
pia UE. En ocasió de la seva trobada a Hannover el 
3 de març del 2008, la cancellera alemanya i el pre-
sident francès van convenir finalment que no es pot 
plantejar, per part dels que ja en són membres, la 
creació d’una nova Unió política fora de la Unió Eu-
ropea; que el nou projecte havia de ser un projecte 
comunitari de tota la UE; que no es podien utilitzar 
fons comunitaris europeus per finançar projectes 
que no fossin comunitaris de la UE i, sobretot, que 
seria molt perillós, segons terminologia de la pròpia 
cancellera Merkel, repartir dues zones d’influència 
deixant la Mediterrània per a França i que Alemanya 
s’especialitzés en l’Europa de l’est. Això podia obrir 
una esquerda a Europa i fer l’ullet a antics dimonis 
familiars del continent. El Consell Europeu, en la 
seva cimera del 14 de març del 2008, va adoptar 
definitivament l’acord francoalemany segons les pe-
ticions de la Sra. Merkel però acceptant les propos-
tes franceses de crear el nou esquema, rebatejat ara 
com a «Procés de Barcelona: Unió per la Mediterrà-
nia», una copresidència Nord-Sud i un Secretariat 
Permanent. Això és justament el que es va fer a la 
Cimera de París constitutiva de la UpM el 13 de ju-
liol del 2008 i a la primera Ministerial Euromed en la 
nova era a Marsella, el 3 i 4 de novembre.

El risc d’una Unió de projectes despolititzada.  
On són les reformes?

Ara bé, de tot aquest procés n’ha resultat que certa-
ment la UpM és la continuació del Procés de Barce-
lona en la seva dimensió multilateral –ja que la di-
mensió bilateral de relació amb cada país soci a 
través de la Política Europea de Veïnatge (PEV) no 
s’incorpora a la UpM,– amb l’afegit de la «dimensió 
grans projectes» i de les noves institucions, espe-
cialment el Secretariat. Però també n’ha resultat per 
ara una forta tendència a deixar de banda la condi-
cionalitat com a tret bàsic de tot el Partenariat se-
gons els principis polítics i els valors que havien in-
format el Procés de Barcelona des de 1995 i una 
forta tendència per la part europea a la renacionalit-
zació del que, com a procés de Barcelona, havia es-
tat una política comunitària europea dirigida per les 
conferències ministerials i conduïda i executada per 
la Comissió.

La posada en marxa de grans projectes –de fet 
grans programes– regionals multilaterals mediterra-
nis té l’avantatge de donar una major visibilitat al 
Partenariat, al temps que un major pragmatisme. Es 
tracta de fer coses que es veuen i es toquen, que 
són útils per a la gent i, doncs, que interessen a 
l’opinió pública. Són projectes –com les infraestruc-
tures d’autopistes o portuàries, el desenvolupament 
d’energies alternatives, la descontaminació de la 
Mediterrània i el medi ambient sostenible, la protec-
ció civil, l’educació superior i la recerca o l’impuls a 
l’economia a través del suport a la petita i mitjana 
empresa– de gran impacte potencial per al desen-
volupament econòmic de la zona i per facilitar els 
intercanvis i el moviment de persones i de béns, 
augmentant la integració de fet entre tota la regió.

La posada en marxa de grans 
projectes regionals multilaterals 
mediterranis té l’avantatge de 
donar una major visibilitat al 
Partenariat,

Ara bé, aquest major pragmatisme i el propi enfoca-
ment funcional pot conduir a deixar de costat les 
qüestions polítiques «que no són pràctiques», que 
no es veuen i que per tant no interessen a la gent. En 
el projecte originari de la construcció europea que 
es vol prendre com a exemple, l’ideal i la condiciona-
litat democràtics eren centrals i ho han continuat es-
sent al llarg de seixanta anys tant per l’aprofundiment 
de la integració europea com per la seva ampliació, 
donant entrada a nous membres. Partint de les ne-
gatives experiències europees quan aquests valors 
havien faltat i havien prevalgut l’opressió i terribles 
confrontacions en el continent europeu, que a més 
havien dut la guerra a tot el món. Els valors demo-
cràtics i els drets humans han estat sempre ben pre-
sents en el frontispici de la construcció europea des 
de les seves primeres propostes, ja el 1945; en els 
tractats, en els mecanismes jurídics com en els cri-
teris constantment exigits per als països que vol-
guessin accedir al club. I així havia succeït també 
des del 1995 en el Procés de Barcelona.
Des de la Declaració final de Barcelona el 1995 
quedava clar que el projecte que s’emprenia era el 
d’impulsar la modernització dels països mediterra-
nis a través de la seva associació amb Europa i la 
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seva inclusió en l’àrea de progrés, d’estabilitat i de 
prevalença dels valors i les societats democràtiques 
induïts i irradiats per l’èxit mateix de la construcció 
europea des de 1948. Aquesta insistència en els 
valors i en la condicionalitat democràtica apareixen 
constantment en la Declaració Final de Barcelona i 
en els Tractats d’Associació conclosos amb cada 
país, especialment en el sempre uniforme article 2, 
invocat en cada Consell d’Associació amb cada 
país i en el disseny i en la conducció dels projectes 
de cooperació inclosos en els respectius Plans 
d’Acció.
La democràcia i els drets humans no són només un 
bonic principi en què es pot creure, sinó l’ingredient 
clau i fonamental per a la bona governança tant 
econòmica com política i per al progrés dels països, 
a més de constituir la millor fonamentació per a la 
seva convivència en pau. Per això és tant important, 
en aquesta nova fase del procés de Barcelona que 
és la UpM, que la insistència en la «dimensió projec-
tes» no ens faci deixar de banda la transcendència i 
la necessitat de les reformes de les institucions i de 
les polítiques aplicades en els països mediterranis. 
Reformes per a les quals s’ofereix assistència tècni-
ca i finançament europeus als països mediterranis 
del sud i reformes que són, de fet, les mateixes que 
han aplicat els països mediterranis del nord com a 
base del seu progrés a través de la seva adaptació a 
l’acquis comunitari en el seu procés d’integració.

La democràcia i els drets humans 
no són només un bonic principi 
en què es pot creure, sinó 
l’ingredient clau i fonamental  
per a la bona governança tant 
econòmica com política i per al 
progrés dels països

D’altra banda, cal assenyalar que l’excés de voluntat 
de pragmatisme i de «dimensió projectes» ha fet que 
la selecció inicial dels sis grans projectes aprovats 
per la cimera UpM de París deixés de banda justa-
ment els grans temes de la integració euromediter-
rània tot i afirmar la voluntat de construir una Unió. 
Es corre el risc que, obsessionats pels sis grans 
projectes, oblidem la visió global del Partenariat amb 
tots els temes inclosos en les tres cistelles clàssi-
ques: política, econòmica i del diàleg intercultural, i 

en la quarta de migracions, justícia i d’afers interiors 
afegida al 2005.

Els riscos de la intergovernamentalitat. La UpM, 
projecte comunitari europeu i euromediterrani

A més de l’excessiu pragmatisme de la dimensió 
projectes, l’altre gran perill de la dinàmica introduïda 
per la nova organització institucional en la UpM és la 
intergovernamentalitat.
Aquesta deriva intergovernamentalista ve donada 
principalment pels factors següents:

a) El gran i nou paper atorgat a les cimeres, extra-
ordinàriament útils per impulsar els temes de 
l’agenda però que dóna gran visibilitat sobretot a 
les presidències i a la presència dels caps d’Es-
tat i de Govern. Aquests representen d’una ma-
nera simbòlica molt eminent els Governs nacio-
nals i els seus països, en detriment al Nord de la 
seva representació comunitària, i al Sud com al 
Nord en detriment del paper que els caldria as-
sumir com a càrrecs i representants de la pròpia 
UpM. La representació i els interessos comunita-
ris, tant europeus (UE) com euromediterranis 
(UpM) queda molt en segon terme. A això hi ha 
contribuït addicionalment el paper poc rellevant 
que han jugat la Comissió i les noves presidèn-
cies permanents comunitàries en aques ta prime-
ra fase de la UpM.

b) El Procés de Barcelona clàssic era una associa-
ció que es basava en la política de cooperació 
euromediterrània de la UE. La presidència era, 
per tant, garantida per la presidència de torn del 
Consell de la UE i els seu òrgan permanent era 
de fet la Comissió Europea, que preparava i 
desenvolupava les propostes, finançava els pro-
jectes i negociava, si era el cas, amb els països 
associats. Això va continuar més enllà de la Bar-
celona clàssica en desenvolupar-se la seva 
branca bilateral a partir del 2005 a través de la 
PEV. Aquesta s’implementa en aplicació dels 
mateixos Tractats d’Associació, fills de Barcelo-
na, per aprofundir la relació bilateral de la UE 
amb cada país. Aquest major bilateralisme de la 
PEV responia a la necessitat d’evitar l’impacte 
sobre el Partenariat de les dificultats d’integració 
sud-sud i permetre avançar en la cooperació 
amb cada país malgrat les desavinences tradi-
cionals que havien impedit signar i implementar 
tractats generals euromediterranis conjunta-
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ment amb tots els països socis mediterranis, 
com ho feien els europeus, amb concessions 
mútues sud-sud. Vegeu sinó les dificultats per 
avançar en la construcció de la UMA, insalva-
bles fins ara tot i ser la UMA el cas més avançat 
de projecte d’integració sud-sud.

 Cal subratllar un cop més que la PEV és, per 
part europea, una política de caràcter comuni-
tari, encara més del que ho era el Procés de 
Barcelona en el període clàssic d’abans del 
2005. Però tant abans com després del desple-
gament de la PEV, la presidència del Procés de 
Barcelona s’exercia com a presidència comuni-
tària europea i com a presidència del Partena-
riat, i les polítiques previstes ho eren en aplica-
ció de competències comunitàries de la Unió 
exercides per la Comissió, en especial la Políti-
ca Comercial i la de Cooperació al Desenvolu-
pament. Amb la UpM s’ha capgirat tot aquest 
esquema. En primer lloc per reequilibrar el Par-
tenariat en favor del sud, amb el sistema de co-
presidència nord-sud. Això fa que un país del 
sud, fins ara Egipte, actuï com a copresident 
representant els països del sud. Però la manca 
de reflexos i consciència comunitaris dins la UE 
durant seixanta anys, i evidentment la mateixa 
falta d’una comunitat o unió dels països del 
sud, fa que la copresidència sud tingui la ten-
dència constant a comportar-se i exercir-se en 
funció de la seva visió i dels seus interessos 
nacionals.

c)  D’altra banda, pel costat nord, la copresidència 
europea, fins ara francesa, és hereva d’un pro-
jecte originari (d’Unió Mediterrània) molt més 
nacionalista francès. I aquest enfocament conti-
nua impregnant, fins i tot inconscientment, els 
seus plantejaments i les seves propostes. Aquest 
caràcter intergovernamental de la UpM s’ha 
desenvolupat encara més quan la copresidència 
francesa s’ha continuat exercint, en contra del 
previst a les declaracions finals de París i de 
Marsella, una vegada esgotat el semestre de 
presidència francesa de la UE al final del 2008. 
La copresidència UpM francesa ha substituït el 
paper previst per les presidències europees 
subsegüents, primer de la República Txeca i 
després la sueca, i ha iniciat amb tal status quo 
la fase post-Lisboa amb la presidència espanyo-
la. Finalment, com que s’ha ajornat la ministerial 
i sobretot la cimera previstes a Barcelona per al 
juny de 2010, la copresidència francoegípcia 

continua encara més enllà, almenys fins a la ce-
lebració de la cimera, prevista ara per al novem-
bre. Evidentment, França no ocupa ara la presi-
dència europea. Per tant, es fa molt més visible 
que si bé la copresidència francesa de la UpM 
pot representar els països europeus, és molt 
menys evident que representi la Unió Europea 
com a tal. Els òrgans comunitaris –la presidèn-
cia de torn, la permanent i la Comissió– acom-
panyen la copresidència francesa UpM, però 
fins ara amb poca empenta. D’aquí en deriva una 
molt més gran descomunitarització o tendència 
a la renacionalització de la posició i les políti-
ques europees a la UpM.

Cal, doncs, reordenar l’exercici de la copresidència 
nord de la UpM una vegada ja entrat en vigor el 
Tractat de Lisboa. Cal que la copresidència nord 
de la UpM assumeixi efectivament el paper de re-
presentant de la UE, més que dels països mem-
bres, i sobretot més que del seu punt de vista. So-
bretot si el que necessita la UpM per part de la UE 
és l’aportació de polítiques i pressupostos que són 
comunitaris europeus i no dels estats membres. El 
mateix caldria garantir per a la copresidència sud 
com a representant de l’interès comú dels països 
UpM-sud, més que del seu punt de vista i interès 
nacional.

Per un Partenariat de la UE i el Sud

Si no volem que el Partenariat perdi força i es des-
virtuï, cal preservar-ne el caràcter «euromed», és a 
dir, el de Partenariat entre la Unió Europea i els seus 
països membres amb els països socis mediterranis, 
on es compten per ara els nous països UpM dels 
Balcans: Croàcia, Bòsnia i Hercegovina, Montene-
gro i Albània. Com també hi ha Mònaco i Mauritània. 
Aquesta gran ampliació amb països europeus no 
membres, per ara, de la UE tendeix a diluir el caràc-
ter comunitari de la Presidència Europea perquè 
sembla com si, per ser europeus, aquesta presidèn-
cia «nord» els hagués de representar també a ells. 
Per això cal insistir que aquests són, avui per avui, 
països socis mediterranis i que és fal·laciós parlar de 
copresidències nord i sud. Aquest llenguatge obliga 
a designar impròpiament els països dels Balcans 
com a països del sud, igual que no ho eren Xipre i 
Malta abans, com tampoc ho és ara Turquia (candi-
dat a la UE) que es troba a la riba nord de la Mediter-
rània.
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Si no fos així, si el Partenariat, ara la UpM, perdés el 
caràcter de pacte entre la Unió Europea i els seus 
països membres, d’un costat, i els socis mediterranis 
d’altre, entraríem en un nou món diferent del Parte-
nariat “Euromed”. Semblantment a com volia el pre-
sident Sarkozy al principi, tornaríem a un esquema 
intergovernamental on la part nord serien els països 
europeus, membres o no de la UE, i la part sud els 
països del sud i l’est de la Mediterrània, inclòs Tur-
quia, amb una presència de les institucions comuni-
tàries europees residual. I no és només una qüestió 
de diners, que ja és prou important comptant la CE i 
al BEI, sinó que afecta la naturalesa mateixa del pro-
jecte. Amb els tractats vigents, fills de Barcelona, 
estem oferint als països socis la seva integració a 
l’espai econòmic europeu a través de la seva adap-
tació progressiva a l’acquis comunitari europeu. I 
això ha de valdre tant per la PEV com per la UpM, les 
dues branques actuals del Partenariat Euromediter-
rani que continuen el Procés de Barcelona. Si la 
UpM perdés per la banda nord el caràcter comunita-
ri, hauria perdut l’essència de la seva virtualitat, ex-
cepte que vulgui ser només un esquema per impul-
sar un conjunt de projectes aplicats concrets; però 
llavors el Partenariat continuaria evolucionant, d’altra 
banda, al marge de la UpM, sobre la base de la PEV 
i dels seus desenvolupaments futurs.

Si no volem que el Partenariat 
perdi força i es desvirtuï, cal 
preservar-ne el caràcter 
«euromed», és a dir, el de 
Partenariat entre la Unió Europea 
i els seus països membres amb els 
països socis mediterranis

Justament, un dels riscos importants de la UpM és 
ara el desengagément de les institucions comuni-
tàries, especialment de la Comissió. En el Procés de 
Barcelona clàssic el paper de la presidència i de la 
Comissió europees era essencial. La Comissió ne-
gociava i negocia la PEV amb els països, controlava 
el Comitè MEDA i en finançava els projectes. Ara la 
Comissió participa marginalment a la UpM (com un 
més?) i finança, per tant, també marginalment, apor-
tant fons estrictament limitats. Cal que la CE tingui 
el paper que li pertoca si la UpM ha de ser, per part 
europea, una política comunitària a la qual ha 

d’aportar les seves competències, que no tenen ja 
els estats, la seva gestió i el seu pressupost. Altra-
ment, el que esdevindria marginal seria la UpM i 
l’única política euromediterrània important seria la 
PEV, encara que això no es vegi tant des d’Europa 
perquè els programes i els projectes de la PEV 
s’executen sobre el terreny en els països socis se-
gons allò pactat en els respectius Plans d’Acció.
Cal tenir clar igualment que el que interessa als paï-
sos del sud és la relació amb la UE més que amb 
una UpM que no la representi, i més que, a aquests 
efectes, amb els governs dels països membres. Dins 
la UE és la Comissió i no els governs nacionals qui 
manté les competències de política comercial i, 
creixentment, de les bases reglamentàries que infor-
men tot el que interessa els països del sud en ma-
tèria d’homologació de productes, inversions, mi-
gracions, remeses, visats, turisme, pesca, etc., per 
molt que ho implementin després els estats. Cal dir 
també que per part dels països europeus hi ha una 
tendència creixent a comunitaritzar les polítiques 
quan es presenten efectivament els problemes, per 
tal de tenir una sola veu i més força enfront dels paï-
sos del sud.
Així ha passat en matèria de pesca, de control de les 
migracions, de seguretat interior, etc. Dins la UE hi 
ha per tant en acció unes forces que treballen a fa-
vor de la renacionalització i d’altres a favor de la co-
munitarització d’unes o altres polítiques.
Hi ha finalment un tema curiós i en certa manera 
contradictori en el projecte UpM. És un projecte 
multilateral que es concentra en uns quants grans 
projectes. Ara bé, els projectes s’han de fer en al-
gun lloc, llevat que només es vulgui fer sanejament 
d’aigua a alta mar, i en aquesta mesura s’hauran de 
concertar i dur a terme amb cada govern concernit. 
Més encara si el finançament es porta a la pràctica, 
sobretot, via préstecs del BEI o d’altres institucions 
financeres internacionals, caldrà clarament que hi 
hagi algú –el «propietari» del projecte– amb qui ne-
gociar i concertar el projecte i que entomi el préstec 
i es comprometi a tornar-lo, per concessionari que 
sigui el préstec. Per això és difícil que la UpM pugui 
impulsar projectes «multilaterals» purs a partir de 
préstecs, i que aquests tinguin alhora un caràcter 
multilateral en tant que projecte singular. D’altra 
banda, si s’actua via fons de donació de la UE (que 
vol dir de la Comissió) per executar projectes en 
algun país, això sembla que s’haurà de realitzar 
dins l’àmbit de la PEV, a concertar per la Comissió 
com a donant amb el govern del país associat re-
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ceptor i a incloure en el respectiu Pla d’acció. Cal 
per tant aclarir urgentment com es negociaran i 
com es finançaran els projectes UpM. En tot cas 
sembla que la Comissió Europea hi hauria de tenir 
un gran paper.

Un major reequilibri nord-sud en l’associació

Un dels grans avantatges proclamats per la UpM és 
el d’un major reequilibri nord-sud en l’associació, 
precisament garantit pel sistema de copresidència 
aplicat tant a les cimeres com a tots els òrgans 
col·legiats UpM. Ara bé, aquest gran avantatge in-
clou també alguns riscos importants.
En primer lloc, hi ha un reequilibri del poder en la 
UpM pel fet de donar ara un poder paritari als paï-
sos del sud, fet que és certament positiu. Atès que 
la clau de tot el projecte euromed per aconseguir la 
modernització i el progrés dels països associats 
és aconseguir l’efectiva aplicació de polítiques de 
reforma i modernització de les seves institucions 
econòmiques, socials i polítiques, no sembla clar 
que aquestes polítiques puguin ser la prioritat de 
governs poc o gens democràtics, la primera priori-
tat dels quals no és la reforma sinó la perpetuació 
en el poder.

El major poder dels governs del 
Sud, fa que tot el Procés, ara 
UpM, sigui molt més ostatge dels 
conflictes de la zona, i molt 
especialment del conflicte a 
l’Orient Mitjà

Com que aquests governs, en general, sí que estan 
interessats en el progrés econòmic si això reforça i 
no posa en perill la seva estabilitat, la conclusió és 
que la política de reformes serà limitada i, en la ma-
teixa mesura, ineficaç per produir un estat de dret, 
atraure inversions, generar ocupació i desenvolupa-
ment, etc.
En segon lloc, el major poder dels governs del Sud, 
que ells no havien demanat, fa que tot el Procés, ara 
UpM, sigui molt més ostatge dels conflictes de la 
zona, i molt especialment del conflicte a l’Orient Mi-
tjà. La presa de posició contundent per part dels go-
verns àrabs contra Israel sempre ha estat una de les 
escasses fonts de la seva cobejada legitimitat.

En un esquema molt més intergovernamental com la 
UpM, tant la copresidència com els altres països so-
cis del sud, ara amb poder de bloquejar el mecanis-
me, no poden sinó bloquejar-lo per expressar el re-
buig de tal o tal altra acció d’Israel. El problema 
resideix en el fet que, ara com abans, els països del 
sud són els beneficiaris de tot l’exercici del Partena-
riat, que existeix per això, per ajudar-los. Per tant, a 
qui perjudica l’exercici del seu principal poder, el de 
bloqueig, és als mateixos països del sud i no als euro-
peus. Ara bé, això sí, fortifica notablement els règims i 
els governs en el poder als ulls de l’opinió pú blica 
dels seus països, moguda emotivament, i amb molta 
raó, per la situació dels seus germans palestins.

Conclusions

Cal concloure que en aquesta fase fundacional de 
la UpM encara tot és possible per al progrés per a la 
regressió del Partenariat Euromediterrani. El llança-
ment del projecte UpM, encara que confús i contra-
dictori en molts punts, ha representat una major pro-
jecció política de les relacions euromediterrànies. 
Durant la primera fase del llançament al 2008 a Pa-
rís i a Marsella ja en va quedar clar l’àmbit geogràfic 
i la naturalesa. Va quedar clar que comprenia tots els 
països europeus de la UE, a més dels països socis, 
el nombre dels quals augmentava, i que el caràcter 
del projecte era el de vertadera continuació del Pro-
cés de Barcelona, en el sentit que ha de ser una 
política comunitària europea competència fonamen-
talment de la Comissió. Va quedar també clar que el 
que es feia amb la UpM era reforçar l’estructura ins-
titucional, amb les cimeres bianuals i amb la Secre-
taria General, i el contingut i la visibilitat de la dimen-
sió multilateral del Partenariat a través de la nova 
dimensió «grans projectes».
La UpM és un projecte realment ambiciós, però cal 
que tingui coherència i realisme perquè aquestes 
ambicions declarades es transformin en resultats 
positius i no en esperances frustrades. En aquest 
sentit la primera gran contradicció, en principi ja su-
perada, era la de voler construir una Unió (Mediter-
rània) entre països, alguns dels quals no tenen entre 
si relacions diplomàtiques, com és el cas de tots els 
àrabs amb Israel, llevat de Jordània, Egipte i Maurità-
nia. És més, alguns estan encara tècnicament, jurídi-
cament, en guerra amb Israel, amb qui no han firmat 
per això la pau, sobretot Síria i el Líban, que tenen, a 
més, part del seu territori ocupat militarment. Ja era 
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un miracle, una excepció en l’escenari internacional, 
que això no impedís funcionar al Procés de Barcelo-
na, únic àmbit on es trobaven regularment les dele-
gacions àrabs i d’Israel fora de les Nacions Unides. 
El Procés de Barcelona no va deixar de funcionar ni 
durant la invasió i destrucció del sud del Líban ni en 
cap altre moment de crisi. Voler passar d’un Procés 
a una Unió entre països que no tenen relacions di-
plomàtiques era certament un excés d’ambició man-
cat de coherència i coneixement de la realitat. Cal 
ara que la UpM sortegi amb flexibilitat aquest incon-
venient i doni una gran autonomia al Secretariat, el 
mandat i treball del qual ha de ser fonamentalment 
tècnic, i compti a més amb una implicació molt més 
forta de tots, especialment de la UE, per fer avançar 
el procés de pau al Pròxim Orient.
A més d’aquesta condició prèvia, ara que la Secre-
taria General s’està instal·lant ja a Barcelona cal 
avançar per clarificar alguns punts importants de la 
pròpia organització institucional de la UpM que afec-
ten diferents aspectes:

Objectius: quins són els grans objectius de la UpM?

A París i a Marsella es va dir i repetir, a petició insis-
tent de totes les delegacions, que els grans objec-
tius de la UpM eren els del Procés de Barcelona, 
sobre quins principis i herència s’havia de construir 
en la nova fase. Ara bé, no fóra congruent dir que els 
grans objectius són els de Barcelona i adoptar des-
prés una llista de projectes aplicats de caire fo-
namentalment econòmic que marginen els grans 
temes del primer i del tercer pilar del Procés de Bar-
celona. Fins i tot en el segon pilar es corre el risc 
d’insistir massa en els projectes aplicats i massa 
poc en les polítiques i les institucions econòmiques.

• En l’àmbit del primer gran objectiu de crear al 
voltant de la Mediterrània una àrea de pau i es-
tabilitat falta, com sempre ha faltat, un posicio-
nament molt més fort de la UpM sobre el conflic-
te a l’Orient Mitjà. A més, s’ha d’evitar el risc que 
una atenció excloent als «grans projectes» prag-
màtics i útils faci oblidar la condicionalitat demo-
cràtica i la necessitat de les reformes tant eco-
nòmiques com polítiques i socials.

• En l’àmbit del segon gran objectiu de crear una 
àrea de progrés compartit, tenim ja a la UpM al-
guns importants projectes a realitzar, però cal 
no perdre de vista els grans objectius de la inte-
gració econòmica en la zona, començant per 

l’esquema general d’integració econòmica a tra-
vés de la Zona de Lliure Comerç euromediterrà-
nia multilateral.

• I en l’àmbit del tercer pilar, cal no oblidar que 
després de tot el que hem viscut el 2001, el 
diàleg intercultural i el coneixement i la com-
prensió mutus són avui més necessaris que mai. 
Entre els sis grans projectes UPM no hi ha res 
del tercer pilar, llevat del projecte sisè referit a 
l’ensenyament superior i la recerca. Cal, doncs, 
tornar a donar als projectes del tercer pilar tota 
la prioritat necessària per a l’apropament i mo-
dernització no sols de les economies, sinó so-
bretot de les mentalitats i les societats eurome-
diterrànies, incloent-hi una major tolerància i 
obertura també en els països del nord.

Institucions i competències UpM

Cal també avançar al més ràpidament possible 
pel que fa a aclarir alguns temes relatius a les ins-
titucions. En primer lloc les copresidències. Ara 
hi ha per la part nord la copresidència ad hoc UpM 
francesa que continua, la semestral rotatòria entre 
països i la permanent comunitària (on conviuen la 
presidència del Consell, l’Alta Representant i la pre-
sidència de la Comissió). I per la banda sud, cal que 
la copresidència trobi una manera d’actuar més co-
munitària UpM. També caldrà trobar una nova copre-
sidència sud que eviti que Egipte s’hagi de substituir 
a si mateix, traslladant a la UpM les tendències que 
ja semblen existir a l’autosuccessió en la seva políti-
ca interna.
Quant a la Secretaria General, com a peça clau de 
tota la UpM, cal que completi la seva estructura ins-
titucional, compti amb un pressupost operatiu sufi-
cient i eviti el perill d’esdevenir excessivament inter-
governamental, sobretot pel fet que inicialment els 
secretaris generals adjunts hagin estat designats 
pels seus propis governs i que tot el personal serà 
en principi proposat, enviat en missió i pagat pels 
governs dels respectius països. Tot això és clara-
ment una situació a superar si es vol que la Secreta-
ria General i la pròpia UpM en conjunt arribin a fun-
cionar com cal de cara al futur.
Cal també una major clarificació en l’àmbit de les 
competències. En la Barcelona clàssica els temes 
estaven clars perquè tot era una sola política euro-
mediterrània. Ara tenim la PEV per als programes 
bilaterals. Els programes multilaterals en principi són 
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competència de la UpM. La Secretaria, per la seva 
banda, té encomanats els sis grans projectes, però 
cal aclarir com es gestionaran la resta. La Comissió 
continua gestionant els altres programes multilate-
rals que ja tenia i els engloba en el Pla d’Acció Re-
gional Mediterrani de la PEV. Sembla però que sor-
tiran molts altres temes en la tasca que també té 
encomanada la Secretaria d’identificar i preparar 
nous projectes per presentar-los per a consideració 
i eventual aprovació del Comitè d’Alts Funcionaris, 
les conferències ministerials i les cimeres. La comis-
sió encomanarà a la Secretaria el disseny i l'execució 
de programes multilaterals finançats fonamental-
ment per la Comissió?
El tema del finançament implica també reflexionar 
sobre les crucials relacions entre la Comissió i la 
Secretaria General i també entre el Banc Europeu 
d’Inversions i la Secretaria General. Per a quins pro-
jectes han de col·laborar i com es reparteixen les 
atribucions? Com s'ha de col·laborar amb altres part-
ners comunitaris, amb els països o amb altres insti-
tucions internacionals? Atès que la implementació 
dels projectes es durà a terme en un o altre país, 
quina relació hi haurà entre projectes (i institucions i 
pressupostos) UpM i PEV?
En fi, les mateixes cimeres i les reunions ministerials 
són cimeres UpM o cimeres euromediterrànies in-
cloent-hi la PEV, com ho eren al Procés de Barcelo-
na clàssic, ja que consideren i prenen decisions po-
lítiques sobre molts temes que hauran de ser 
desenvolupats per la política de veïnatge? Ja hem 
vist que cal que les copresidències actuïn més com 
a copresidències UpM i menys com a copresidèn-
cies nacionals. I caldrà també i sobretot que la Co-
missió Europea assumeixi realment com a propis els 
projectes UpM, i siguin duts a terme directament o a 
través del seu encàrrec a la Secretaria de la UpM.
La UpM és, per tant, un projecte enormement ambi-
ciós, i per això mateix enormement complex, on els 
riscos estan a l’alçada de les oportunitats. De l’encert 
amb què s’encarin els temes en aquesta fase funda-
cional es dependran les oportunitats de futur.
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Dos anys després de la creació de la Unió per la 
Mediterrània (UpM), l’historial del nou projecte euro-
mediterrani és lluny de ser impressionant. Però això 
no ens hauria de sorprendre si es considera el currí-
culum del predecessor de la UpM, és a dir, el Procés 
de Barcelona. Aparentment, la Mediterrània conti-
nua sent capaç d’afrontar les grans visions del re-
gionalisme. Aquest ha estat el cas del Procés de 
Barcelona, i continua sent el de la UpM.
Les raons del deficient historial de la UpM són múl-
tiples. Amb tot, el conflicte araboisraelià ha estat 
fonamentalment el que ha representat la causa di-
recta i immediata del fracàs de les dues institucions. 
L’impacte negatiu del conflicte en la integració re-
gional de la Mediterrània dóna testimoni del fet que 
la Mediterrània no té encara una vida pròpia inde-
pendent d’altres dinàmiques regionals. I també de-
mostra que les forces favorables a la integració de 
la Mediterrània no han adquirit de moment prou im-
puls ni prou energia per dur a terme aquesta inte-
gració per damunt de les forces regionals que hi 
són hostils.
Podem argumentar, sense por d’equivocar-nos, que 
el futur de les integracions mediterrànies seguirà es-
tant determinat pel conflicte araboisraelià, que actua 
com a causa directa i immediata del fracàs de la in-
tegració mediterrània. Així i tot, hi ha també altres 
causes, almenys igual de profundes, que resideixen 
en altres dos àmbits. En primer lloc, la política de la 
Unió Europea, que no permet desenvolupar políti-
ques mediterrànies pròpiament dites. En segon lloc, 
la dinàmica de la política àrab, que al seu torn està 
també profundament influïda pel conflicte arabois-

raelià. Això val per a la UpM, igual que anteriorment 
s’havia aplicat al Procés de Barcelona.

Política mediterrània de la unió Europea

Si bé la integració mediterrània és un projecte con-
junt entre la Unió Europea i els països mediterranis, 
la UE sempre ha portat la iniciativa a l’hora de confi-
gurar les polítiques d’integració a la Mediterrània. La 
política mediterrània de la Unió Europea, primer en 
el Procés de Barcelona i després en la UpM, pre-
senta les característiques següents:

1. Dependència. La política mediterrània de la Unió 
Europea depèn en gran mesura de la política 
europea a l’Europa oriental, en lloc de ser una 
política genuïna basada en la transcendència de 
la regió mediterrània per als interessos euro-
peus. La desintegració del bloc soviètic al final 
de la dècada de 1990 i la posterior ampliació 
cap a l’est de la UE van crear la dinàmica que 
acabaria amb l’adopció de la política d’integració 
mediterrània. Al cap d’uns quants anys, quan 
Europa va desenvolupar la nova Política de Veï-
natge per habilitar-hi els països de l’àrea oriental 
que no eren membres de la Unió, aquesta ma-
teixa política es va estendre a la Mediterrània. La 
UpM probablement representa la primera em-
presa mediterrània de la Unió Europea que no 
s’inspira en la seva política respecte de l’Europa 
oriental. Amb tot, hi ha altres factors que conti-
nuen obstruint la implementació adequada del 
projecte mediterrani.

2. Afany de globalitat. La política de la Unió Euro-
pea està dissenyada per abastar tots els països 
de la conca mediterrània. Així i tot, la Mediter-
rània es troba profundament dividida entre dis-
tintes subregions clarament diferenciades, una 

Unió per a la Mediterrània

Els estats àrabs i la UpM
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cosa que la política europea no ha sabut consi-
derar. La seva política única s’adapta a tots els 
plantejaments permesos per a la important hete-
rogeneïtat de les estructures euromediterrànies, 
cosa que, en conseqüència, ha obstruït tot el 
procés d’integració.

3. Artificialitat. Les estructures mediterrànies des-
envolupades per la Unió Europea són, en certa 
manera, artificials. La Mediterrània com a regió 
suposadament integrada és un concepte in-
tel·lec tual més que no pas una realitat. Certa-
ment, és una realitat geogràfica, però no una re-
gió clarament diferenciada des d’un punt de vista 
polític. Les successives estructures mediterrà-
nies han buscat la integració entre elements to-
talment estranys entre si, alhora que separaven 
alguns països mediterranis dels seus aliats natu-
rals. Això resulta especialment cert en el cas 
dels països àrabs del Maixreq, separats dels es-
tats àrabs del Golf tot i les seves profundes re-
lacions econòmiques, polítiques i culturals1.

4. Incoherència. Les estructures mediterrànies de-
senvolupades per la Unió Europea no li permeten 
aprofitar plenament la seva posició de superiori-
tat a la Mediterrània per dur a terme les re formes 
i polítiques necessàries. I tampoc no han permès 
l’existència d’estructures igualitàries que podrien 
haver animat els països mediterranis a incremen-
tar la seva cooperació amb vista a l’establiment 
d’un espai integrat a la Mediterrània.

La UpM es va desenvolupar per abordar les defi-
ciències del Procés de Barcelona. Així i tot, la nova 
estructura s’ha vist afectada per molts dels proble-
mes als quals havia hagut de fer front l’anterior es-
tructura mediterrània.

la integració mediterrània des de la 
perspectiva àrab

Sostenim que no hi ha una política mediterrània 
àrab. La Mediterrània, des del punt de vista àrab, 
està formada per una sèrie de grups de països. En 
primer lloc, els països del sud d’Europa, que són im-

portants pel poder econòmic i polític individual, però 
sobretot perquè són membres de la Unió Europea, 
el bloc econòmic més gran del món. En segon terme 
hi ha els països àrabs mediterranis, als quals se’ls 
percep com a àrabs abans que com a mediterranis, 
i que duen a terme una política interàrab que es re-
geix principalment per una dinàmica pròpia i no està 
influïda per cap mena de dinàmica mediterrània. En 
tercer lloc hi ha els països balcànics, que no tenen 
més que una importància marginal per a la majoria 
−si no per a tots− dels països àrabs.

L’interès àrab per la Mediterrània 
està en funció dels interessos dels 
països àrabs en la Unió Europea, 
en lloc de centrar-se en una 
Mediterrània a la qual es 
considera autònoma de qualsevol 
altra consideració

La fragmentació de la Mediterrània en aquests grups 
de països no permet el desenvolupament d’una po-
lítica mediterrània àrab global. Si bé alguns intel·lec-
tuals àrabs destacats han advocat per l’existència 
d’una identitat mediterrània, aquest ha estat un epi-
sodi bàsicament emmarcat en el debat identitari en 
el món àrab, on alguns modernitzadors aspiren a le-
gitimar l’occidentalització de les seves societats. En 
aquest debat identitari, la Mediterrània ha represen-
tat una desviació cap a Occident més acceptable 
que no pas un concepte genuí amb entitat pròpia.
No hi ha polítiques mediterrànies àrabs, sinó més 
aviat polítiques àrabs respecte de la Unió Europea. 
L’interès àrab per la Mediterrània està en funció 
dels interessos dels països àrabs en la Unió Euro-
pea, en lloc de centrar-se en una Mediterrània a la 
qual es considera autònoma de qualsevol altra con-
sideració2.
La integració mediterrània suposa una gran oportu-
nitat per potenciar el desenvolupament del món 
àrab a través de la integració regional. Tot i així, en 
termes generals, els governs àrabs encara no estan 

1  Edward BurKe, Ana echAgüe i Richard youngS, «Why the European Union Needs a Broader Middle East Policy», Roberto AliBoni (ed.), The 
Mediterranean: Opportunities to Develop EU-GCC Relations? Roma: Istituto Affari Internazionali, English Series, núm. 18, juny de 2010.
2 La Mediterrània no ocupa un lloc prioritari en les polítiques de cap Estat àrab. Això es pot veure amb claredat en dues de les obres més impor-
tants sobre les polítiques exteriors dels estats àrabs: Bahgat KorAny i Ali E. Hillal DeSSouKi (eds.), The Foreign Policies of Arab States: the cha-
llenge of globalization, el Caire: AUC Press, 2008; Raymond A. HinneBuSch i Anoushiravan EhteShAMi (eds.), The Foreign Policies of Middle East 
States, Colorado: Lynne Reinner Publishers, 2002.
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disposats a reestructurar les seves polítiques eco-
nòmiques per aprofitar els beneficis de la integració 
regional3. Aquesta falta de capacitat d’integració 
del món àrab no es limita a la política àrab a la Me-
diterrània; els països àrabs tampoc no són capaços 
d’integrar-se entre ells mateixos, i això succeeix fins 
i tot entre els països àrabs mediterranis. La integra-
ció entre estats de mentalitats semblants és proba-
ble, tal com posa de manifest el bloc d’Agadir; però, 
en canvi, no és probable que a curt termini s’ampliï 
aquesta integració perquè inclogui tots els estats 
àrabs de la Mediterrània. Cinc anys després de la 
signatura, l’abast de l’Acord d’Agadir continua limi-
tat als quatre països fundadors: el Marroc, Tunísia, 
Egipte i Jordània4.
No obstant això, l’interès àrab per la Mediterrània es 
mantindrà mentre serveixi als objectius de les seves 
polítiques respecte de la Unió Europea i en la mesu-
ra que aquesta mantingui també el seu interès per la 
Mediterrània. La integració mediterrània és essen-
cialment una empresa europea, i l’interès àrab hi 
està destinat primordialment a apaivagar els socis 
de la UE. Aquesta, amb tot, no és una postura única-
ment àrab, i en aquest sentit les actituds àrabs quant 
a la Mediterrània no haurien de ser diferents de les 
d’altres països mediterranis que no pertanyen a la 
Unió Europea, és a dir, els països balcànics. En al-
tres paraules, la integració mediterrània no ocupa un 
lloc prioritari en les polítiques de cap dels blocs que 
constitueixen la Mediterrània al marge de la Unió Eu-
ropea. Si la política mediterrània àrab es fa essen-
cialment en funció de l’interès de la UE en la integra-
ció mediterrània, probablement el declivi de la Unió 
a la Mediterrània causarà una tendència similar en el 
món àrab. En conseqüència, la Unió Europea hauria 
d’evitar donar mostres de desinterès a la Mediterrà-
nia, almenys per mantenir la integració mediterrània 
en l’agenda àrab.

Objectius àrabs a la Mediterrània

La posició secundària de la Mediterrània en la políti-
ca exterior dels estats àrabs implica que aquests 
estats no tinguin cap mena d’interès per la Mediter-
rània. Els governs àrabs necessiten la Mediterrània 

com un espai multilateral addicional on potenciar 
l’accés a la inversió directa, els mercats i l’ajuda fi-
nancera i tècnica d’Europa, a més de per donar sor-
tida a l’excés de mà d’obra. El limitat interès àrab en 
la Mediterrània, no obstant això, es podria explicar 
perquè el valor afegit d’aquests marcs multilaterals 
és encara mínim, i també perquè les relacions bilate-
rals entre la Unió Europea i cada país mediterrani 
individual continuen sent més efectives a l’hora de 
servir els interessos d’aquests països.

La integració mediterrània és 
essencialment una empresa 
europea, i l’interès àrab hi està 
destinat primordialment  
a apaivagar els socis de la UE

Amb tot, els estats àrabs desitgen mantenir la Me-
diterrània com a marc de les seves relacions amb 
Europa. Aquests marcs mediterranis, ja siguin el 
Procés de Barcelona o la UpM, representen la ma-
nifestació de l’interès de la Unió Europea per la 
Mediterrània com a regions, com també en cada un 
dels països que la formen. Rebaixar aquests marcs, 
o eliminar-los completament, s’hauria de veure com 
un signe del declivi del compromís de la Unió Euro-
pea respecte de les regions, la qual cosa, des de la 
perspectiva dels estats àrabs, no s’hauria de per-
metre que succeís. Un cop s’ha creat un marc glo-
bal per a la Mediterrània amb la finalitat de reflectir 
l’elevat interès de la Unió Europea a la regió, la 
seva eliminació assenyalaria el declivi d’aquest in-
terès, un fet que no agradaria els països àrabs. 
L’interès àrab per assegurar la implicació de la Unió 
Europea a la Mediterrània es percep en els argu-
ments formulats per diversos funcionaris àrabs, es-
pecialment nord-africans, que van sortir en defensa 
del Partenariat Euromediterrani (PEM) quan es de-
batia la proposta francesa de la Unió per la Mediter-
rània5. Els àrabs van tendir a interpretar la proposta 
francesa com un signe del desencant europeu 
quant a la Mediterrània, cosa a la qual s’oposen de-
cididament.

3 Bessma MAMAni, «The EU, the Middle East, and Regional Integration», World Economics, vol. 8, núm. 1, gener-març de 2007.
4 Steffen Wippel, «The Agadir Agreement and open Regionalism». EuroMesco paper, núm. 45, EuroMesco, Lisboa, 2005.
5 Ahmed DriSS. «North-African perspectives». Roberto AliBoni et. al., «Putting the Mediterranean Union in Perspectives», EuroMesco Papers, núm. 
45, EuroMesco, Lisboa, 2008.
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Mantenir el marc mediterrani, amb tot, no significa 
que aquest marc es faci servir al màxim de les se-
ves possibilitats, sinó que es manté més aviat per 
servir per a determinades funcions. Les funcions 
polítiques i simbòliques tenen una gran importància 
en aquest sentit. El marc mediterrani és una mani-
festació de la importància de la Mediterrània i els 
seus països. Dóna testimoni del fet que aquests 
països no són marginals, tot i que siguin més o 
menys eficaços i que tinguin més o menys èxit a 
l’hora d’acon seguir prosperitat i democràcia. Els 
països àrabs mediterranis, en general, no van aco-
llir favorablement la temptativa europea d’utilitzar el 
marc mediterrani per pressionar els governs àrabs 
a favor d’una reforma política i econòmica consoli-
dada. Amb tot, els governs àrabs no desitgen que 
el marc mediterrani es debiliti, ja que això es podria 
interpretar com una declaració en el sentit que la 
possibilitat de reforma és un cas perdut al món 
àrab.

Els marcs mediterranis 
proporcionen a aquests governs 
àrabs un àmbit diplomàtic 
addicional perquè s’escolti la seva 
veu i per poder pressionar tant 
Israel com la comunitat 
internacional per tal que 
considerin les demandes àrabs

El marc mediterrani serveix com a vehicle per mo-
bilitzar uns recursos addicionals que es necessiten 
desesperadament per abordar les necessitats de 
desenvolupament i de reforma dels països del sud 
de la Mediterrània. La condicionalitat, amb tot, re-
presenta en aquest sentit un important problema 
del sud, que els governs àrabs han sabut com 
frustrar. Els intents per part de la Unió Europea 
d’integrar els vincles i la condicionalitat, en parti-
cular la condicionalitat negativa, en el Procés de 
Barcelona, han estat obstaculitzats pels governs 
àrabs. De fet, el pas del Procés de Barcelona a la 
UpM representa un moviment cap a un marc medi-
terrani que no té cap component significatiu quant 
a vincles i condicionalitat, un testimoni de l’eficàcia 
de les polítiques àrabs pel que fa a la configuració 
del marc mediterrani i la política de la Unió Euro-
pea en aquest sentit.

El marc mediterrani també proporciona als governs 
àrabs un fòrum en el qual puguin plantejar els seus 
problemes polítics. Permet que aquests governs 
expressin els seus punts de vista davant el conflic-
te amb Israel, la qüestió número u en l’agenda polí-
tica àrab. Considerant les limitades opcions que 
estan tenint els governs àrabs en relació amb el 
conflicte araboisraelià, la diplomàcia adquireix una 
gran importància, ja que els marcs mediterranis 
proporcionen a aquests governs àrabs un àmbit di-
plomàtic addicional perquè s’escolti la seva veu i 
per poder pressionar tant Israel com la comunitat 
internacional per tal que considerin les demandes 
àrabs.
Resumint-ho, els marcs mediterranis estan disse-
nyats per abordar nous reptes, o per abordar-ne de 
vells mitjançant nous mitjans i polítiques, és a dir, 
les polítiques d’integració regional. Malgrat tot, els 
governs àrabs, que en general continuen travats en 
tradicionals conflictes polítics i de seguretat, ten-
deixen a fer servir els marcs mediterranis per per-
seguir vells objectius, i gairebé sempre a través 
dels mateixos vells mitjans. Les contradictòries jus-
tificacions europees i àrabs dels marcs mediterra-
nis es troben, doncs, entre els motius importants 
que fan que aquests marcs continuïn infrautilitzats 
des del començament fins a mitjans de la dècada 
de 1990.

Estratègies àrabs a la Mediterrània

Parlar d’una política mediterrània àrab no ens hauria 
de fer oblidar les diferents polítiques i estratègies 
aplicades pels diversos països àrabs. És a dir, la ge-
neralització a l’entorn de les polítiques àrabs no hau-
ria de fer minvar la nostra capacitat de veure les di-
ferències entre les polítiques dels diferents estats 
àrabs.
Es poden distingir tres tipus de polítiques mediterrà-
nies adoptades pels estats àrabs: la cooperadora, la 
reticent i la dels equilibristes. El Marroc representa 
l’exemple ideal d’un país cooperador, i Síria és 
l’exemple ideal de país reticent, mentre que Egipte 
ho és de país equilibrista. El grup de països coope-
radors inclou Tunísia i Jordània, a més del Marroc. 
Algèria i Líbia pertanyen al grup dels països reti-
cents, i el Líban es pot qualificar d’equilibrista.
Els cooperadors són països que s’han embarcat en 
polítiques de desenvolupament en les quals les rela-
cions amb la Unió Europea exerceixen un paper pri-
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mordial. En el cas d’aquests països s’espera que 
consolidar les relacions amb la UE, en qualsevol for-
mat i modalitat, serveixi als seus interessos nacio-
nals, particularment els econòmics.
Els països reticents, per la seva banda, estan més 
preocupats per la seguretat i la legitimitat, i apliquen 
una política exterior nacionalista tradicional d’una lí-
nia més dura. Per ells, la integració regional no és 
una prioritat. Al contrari, és més probable que tingui 
resultats adversos en el que perceben com els seus 
propis interessos.
La majoria dels dubtes a l’entorn de la UpM van ser 
expressats per actors, oficials o extraoficials, del 
grup dels països reticents. Algèria es va mostrar 
reticent a participar en la primera cimera de la UpM, 
i no va canviar de postura fins pocs dies abans que 
se celebrés6. Líbia, per la seva banda, va boicotejar 
per complet la Cimera de París, i posteriorment el 
líder libi va qualificar la UpM de «projecte molt pe-
rillós»7.
Els equilibristes són països que persegueixen múlti-
ples objectius als quals difícilment es pot atorgar un 
ordre de prioritats; són països als quals preocupen 
de la mateixa manera les necessitats econòmiques i 
les de seguretat. Per raó de consideracions geoes-
tratègiques, Egipte està profundament involucrat en 
la disputa araboisraeliana. D’altra banda, el desen-
volupament econòmic resulta igualment important 
per a aquest país per tal de poder satisfer les de-
mandes de la seva creixent i progressivament poli-
titzada població. El Líban, per la seva banda, s’en-

fronta al que es podria qualificar de problemes de 
seguretat existencials; el seu benestar econòmic 
depèn en gran mesura tant de les seves relacions 
externes com dels esdeveniments relacionats amb la 
seva seguretat. Lluny d’aplicar estratègies que li 
permetrien maximitzar els seus beneficis tant en 
l’àmbit econòmic com en el de la seguretat, opta per 
estratègies d’equilibri per obtenir una mica de cada 
cosa. L’objectiu d’aquests països és un equilibri òp-
tim, i no uns beneficis màxims.
Els equilibristes, i especialment Egipte, exerceixen 
un important paper a l’hora de tancar l’escletxa que 
separa els cooperadors dels reticents. No és casua-
litat que Egipte, la principal potència equilibradora, 
fos elegit per a la primera copresidència de la UpM 
sense cap mena d’objecció. Això no vol dir que tots 
els països àrabs se sentin plenament representats 
en la copresidència egípcia, però sí que implica que 
tots ells es considerin «prou representats» en aques-
ta copresidència.
Al marge de les diverses estratègies aplicades pels 
diferents governs àrabs, tots els països àrabs estan 
sotmesos als efectes del conflicte araboisraelià. Fins 
i tot al Magreb, on l’impacte d’aquest conflicte es 
percep molt menys, els importants efectes de les 
forces supranacionals de cultura, ideologia i identitat 
que operen en el món àrab no permeten que els paï-
sos magrebins ignorin l’abast de la conflagració. 
Probablement aquesta serà la dinàmica primordial 
en qualsevol marc mediterrani de caràcter inclusiu, i 
la UpM no n’és una excepció.

6 «Al-Jazeera highlights Moroccan and Algerian positions on Mediterranean Union». BBC Monitoring Middle East, 13 de juliol de 2008.
7 «Libyan leader addresses Arab writers, warns against Union for Mediterranean». BBC Monitoring Middle East, 22 d’octubre de 2009.
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Les polítiques d’integració euromediterrànies: la Zona de Lliure Comerç 2010

Integració econòmica 
a la Mediterrània: més enllà 
de la Zona de Lliure Comerç 2010

iván Martín
Instituto Complutense de Estudios Internacionales, 
Madrid

Les convulsions polítiques i el focus en els projectes 
regionals que ha introduït la Unió per la Mediterrània 
(UpM) han fet oblidar sovint que el projecte eurome-
diterrani era, abans que res i en l’origen, un projecte 
de construcció d’un espai econòmic integrat, i que 
el seu principal instrument era, juntament amb l’as-
sistència econòmica i financera, la creació d’una 
Zona Euromediterrània de Lliure Comerç (ZEMLC) 
per a 2010 (Martín, 2007). És un bon moment, per 
tant, per fer balanç i analitzar-ne les perspectives. 
A més, es tracta d’un àmbit en el qual els països 
mediterranis es troben en una situació relativament 
avan çada pel que fa als països veïns de l’est d’Euro-
pa, en què el concepte mateix de lliure comerç amb 
la Unió Europea (UE) és encara llunyà, i encara ho 
són més les dinàmiques regionals com ara l’acumu-
lació diagonal regional de regles d’origen. Si bé sen-
se tanta atenció mediàtica com la UpM, la implanta-
ció de les ZEMLC ha seguit el seu curs des de 1995 
i comença a culminar en alguns casos. Des d’un 
punt de vista polític i institucional:

• La xarxa de zones bilaterals de lliure comerç de 
productes industrials entre la UE i els seus nou 
Països Associats Mediterranis (PAM1) pràctica-
ment s’ha completat amb la signatura dels cor-
responents Acords d’Associació (excepte amb 
Síria, encara pendent de signatura i ratificació), i 
el període transitori de dotze anys previst en ca-
dascun comença a arribar al final (a Tunísia ja va 
expirar l’any 2008, al Marroc i Israel ho farà el 
2012, a Jordània el 2014…).

• De fet, les ZLC han passat a formar part del guió 
de les polítiques econòmiques de tots els paï-
sos de la zona, excepte potser d’Algèria (que, 
després de cinc anys d’aplicació, ha demanat a 
la UE una nova negociació del calendari de des-
mantellament aranzelari) i Síria (que al·lega, per 
no signar l’Acord d’Associació, la necessitat de 
portar a terme estudis d’impacte). Gairebé ja no 
hi ha controvèrsia sobre la liberalització comer-
cial com a ingredient del model de desenvolu-
pament.

• A escala regional, el Protocol Paneuromediter-
rani de Regles d’Origen que ha de permetre 
l’acu mulació diagonal per a l’exportació a la UE 
entre els 27 estats membres de la UE, els 10 
PAM, inclosa Turquia, i els quatre països de 
l’As so ciació Europea de Lliure Comerç (AELC), 
ha estat incorporat a la majoria dels acords 
d’asso ciació (els corresponents protocols bila-
terals haurien de ser aviat substituïts per un 
conveni regional que inclogui també els Bal-
cans occidentals i simplifiqui el complex siste-
ma actual d’atribució de l’origen, amb centenars 
de pàgines d’instruccions). No obstant això, 
l’evidència indica que les regles d’origen del 
Protocol no es fan servir gaire, segurament a 
causa de la seva complexitat, dels costos admi-
nistratius que comporten i de la competència, 
més que no pas complementarietat, entre els 
PAM (De Wulf i Maliszewska, 2009).

Quant al seu impacte:

• La implantació de les ZEMLC ha coincidit amb 
l’increment dels fluxos comercials entre la UE i 
els seus països associats (vegeu taula 10), si 
bé curiosament amb una taxa inferior a la de 

1 Marroc, Algèria, Tunísia, Egipte, Autoritat Palestina, Israel, Jordània, Síria i Líban.
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l’augment de les exportacions i importacions 
dels PAM respecte de la resta del món. De fet, 
els models economètrics d’impacte no aconse-
gueixen detectar un efecte positiu significatiu de 
les ZEMLC sobre el volum de fluxos comercials 
(al marge dels casos de Tunísia i Egipte) i també, 
d’altra banda, és evident que una part important 
de l’augment de les exportacions dels PAM a la 
UE s’explica per la pujada dels preus del petroli.

Si bé sense tanta atenció mediàtica 
com la UpM, la implantació de  
les ZEMLC ha seguit el seu curs 
des de 1995 i comença a culminar 
en alguns casos

• Quant al seu impacte negatiu sobre l’ocupació i 
sobre els ingressos per aranzels dels estats, tot 
i que encara no hi ha gaires estudis d’impacte 
(vegeu SIA-EMFTA Consortium, 2007), està 
sent menor del que s’esperava.

• D’altra banda, les ZEMLC no han servit, fins ara, 
per diversificar les exportacions dels PAM a la 
UE, que es continuen concentrant en el 30% en 
tèxtils i confecció, i en el 25% en productes 
energètics, ni tampoc per incrementar significa-
tivament el flux d’inversions estrangeres directes 
cap a ells (la meitat de la IED en els PAM prové 
de la UE).

• En canvi, en aquests quinze anys s’ha aguditzat 
el problema del dèficit comercial estructural que 
acumulen els països àrabs mediterranis amb la 
UE (més de 13.000 milions d’euros l’any 2008 
sense incloure-hi Turquia i malgrat el superàvit 
estructural que registra Algèria, dèficit que s’ha 
més que duplicat l’any 2009 com a conseqüèn-
cia de la crisi; vegeu taula 10), un dèficit difícil-

ment sostenible i que requereix una resposta de 
política econòmica.

Malgrat tot, queden encara algunes baules impor-
tants per completar la Zona Euromediterrània de 
Lliure Comerç 2010:

• El comerç de productes agrícoles, agroalimen-
taris i de la pesca continua subjecte a negocia-
cions producte per producte conforme al Full de 
ruta de Rabat adoptat per la UE el 2005. L’any 
2008 es van signar acords de liberalització agrí-
cola amb Egipte i Israel, que es van unir al que 
s’havia assolit amb Jordània el 2006, i al final de 
2009 es va arribar a un acord amb el Marroc 
que encara està pendent de ratificació, però en 
tots els casos es mantenen restriccions impor-
tants en forma de contingents i calendaris d’ex-
portació restrictius per als productes més sensi-
bles. És a dir, encara que la UE hagi ampliat les 
seves concessions, a la pràctica manté el mateix 
sistema de restriccions comercials (vegeu Jaidi i 
Martín, 2010; pàg. 46-58).

En aquests quinze anys s’ha 
aguditzat el problema del dèficit 
comercial estructural que 
acumulen els països àrabs 
mediterranis amb la UE

• Quant a la liberalització del comerç de serveis i 
el dret d’establiment, malgrat que des de 2005 
es negocia bilateralment amb quatre països de 
la regió (Egipte, Israel, Tunísia i el Marroc) d’a-
cord amb el Protocol Marc regional no vin culant 
adoptat a Istanbul l’any 2004, els progressos 
concrets són escassos. Els serveis no suposen 

TAULA 10 Països Associats Mediterranis (excloent-ne turquia), comerç amb la uE

Any
importacions

(M) (%)

Quota de la uE 
en M totals

(%)
Exportacions

(X)

Variació
anual  
(%)

Quota de la uE 
en X totals

(%) Saldo

2004 57.662 12,4 43,9 49.281 25,1 46,8 -8.391

2005 60.275 4,5 43,9 50.202 1,9 44,7 -10.072

2006 63.612 5,5 41,5 56.744 13,0 43,2 -6.868

2007 72.596 14,1 41,3 55.997 -1,3 41,0 -16.599

2008 80.875 11,4 40,3 67.580 16,6 42,0 -13.295

2009 75.657 -6,5 42,6 45.656 -32,4 39,0 -30.001

Font: Comissió Europea, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113485.pdf.
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més del 5% dels intercanvis euromediterranis, i 
la UE pretén imposar una liberalització profunda 
en els sectors en els quals té avantatge compa-
ratiu (banca, telecomunicacions, trans ports…), 
tot i que es resisteix a fer qualsevol mena de 
concessió en aquells àmbits que podrien supo-
sar un avantatge per als països associats medi-
terranis, com l’anomenada Manera 4 amb des-
plaçament temporal de mà d’obra (vegeu Jaidi i 
Martín, 2010; pàg. 59-64).

«Més enllà» del lliure comerç

Els acords més recents (Estatut Avançat amb el Mar-
roc, Partenariat Oriental) han plasmat l’emergència 
d’un nou concepte en la «caixa d’eines» del lliure co-
merç de la UE amb els seus veïns: les zones de lliure 
comerç profundes i globals com a nova generació 
evolutiva de les zones de lliure comerç tradicionals 
que impulsen una integració profunda i no una sim-
ple eliminació de les barreres aranzelàries. Es tracta 
de completar la liberalització industrial amb la libera-
lització del comerç agrícola i de serveis (previsió que 
ja era a l’agenda, i respecte de la qual la UE no fa 
cap nova oferta) i de complementar la simple elimi-
nació d’aranzels amb una harmonització en matèria 
de política de la competència, els contractes pú-
blics, la propietat intel·lectual i les normes tècniques 
i administratives que afecten el comerç. És a dir, 
d’unir la liberalització comercial amb l’alineació dels 
països associats amb el patrimoni comunitari (el 
conjunt de la legislació econòmica de la UE) en línia 
amb els principis de la Política Europea de Veïnatge 
(PEV), amb la finalitat de poder integrar-se en el 
Mercat Únic europeu i eliminar simultàniament les 
importants barreres no aranzelàries. Un instrument 
clau respecte d’això són els acords d’avaluació de 
Conformitat i Acceptació de productes industrials, 
sector per sector, entre la UE i cadascun dels països 
associats per reconèixer els sistemes de normalitza-
ció i certificació de la qualitat i, per tant, per eliminar 
les barreres tècniques a l’accés al mercat europeu 
que avui dia encara persisteixen; no obstant això, en 
aquest àmbit, fins ara la UE només ha avançat en un 
acord amb Israel en el sector farmacèutic.
Doctrinalment, aquest nou enfocament té l’origen en 
el «Full de ruta per a la creació d’una Zona de Lliure 
Comerç per a 2010» inclòs en el Programa de Tre-
ball Quinquennal aprovat en la Cimera de Barcelona 
de 2005. A partir de la Conferència Euromediterrà-

nia de Ministres de Comerç de Lisboa de 2007 ja es 
parla sempre de zones de lliure comerç profundes i 
globals, i el Full de ruta va ser reconduït mitjançant el 
«Full de ruta de comerç euromediterrani més enllà 
de 2010» formalment adoptat en la 8a Conferència 
Euromediterrània de Ministres de Comerç de de-
sembre de 2009.

Queda encara per veure fins a 
quin punt els països associats 
estan disposats a acceptar una 
plena convergència normativa 
amb la UE si no va acompanyada 
d’una liberalització absoluta en 
tots els sectors

Queda encara per veure fins a quin punt els països 
associats estan disposats a acceptar una plena con-
vergència normativa amb la UE si no va acompanya-
da d’una liberalització absoluta en tots els sectors 
(inclosa la lliure circulació de persones) i de les polí-
tiques i els instruments comunitaris (i els recursos 
pressupostaris) que garanteixen també una conver-
gència real, és a dir, dels nivells de renda. L’anàlisi 
cost-benefici d’aquest procés pot donar lloc a estra-
tègies de convergència parcial, limitada a determi-
nats sectors (vegeu Jaidi i Martín, 2010; pàg. 63-65), 
o fins i tot a inclinar-se per un model de nacionalisme 
econòmic com sembla que ha fet Algèria. En qualse-
vol cas, és clar que les zones de lliure comerç pro-
fundes i globals, per si soles, no actuaran com a ins-
trument d’integració, sinó només de liberalització i, a 
tot estirar, de motor de certes reformes, i que fins a 
ara les zones euromediterrànies de Lliure Comerç 
amb prou feines han afectat l’estructura de preferèn-
cies comercials de què gaudeixen els PAM per acce-
dir al mercat europeu, en la mesura que la liberalitza-
ció de l’accés dels productes industrials dels PAM al 
mercat europeu es va produir ja al final dels anys se-
tanta. A aquest entramat d’acords de lliure comerç 
se n’hi va afegir un altre, anunciat el juny de 2010 
entre Turquia, Síria, el Líban i Jordània.

Xarxa o embolic d’acords de lliure comerç?

En el Full de ruta es parla de la necessitat de com-
pletar la «xarxa d’acords de lliure comerç» (Sud-Sud) 
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entre els països de la regió. Es tractava de ressusci-
tar el projecte d’Unió del Magreb Àrab (el Marroc, 
Algèria, Tunísia, Líbia i Mauritània), fer efectiu l’Acord 
d’Agadir (el Marroc, Tunísia, Egipte i Jordània), do-
nar contingut a l’Acord General de Lliure Comerç 
Àrab (GAFTA) o donar coherència a la multitud 
d’acords de lliure comerç bilaterals entre els països 
de la regió (vegeu el gràfic 4). A aquesta trama d’a-
cords de lliure comerç es va afegir un altre anunciat 
el juliol de 2010 entre Turquia, Síria, el Líban i Jor-
dània.
L’anàlisi dels acords comercials preferencials notifi-
cats a l’OMC pels països de la regió (gràfic 4) per-
met extreure algunes conclusions:

• Turquia es configura clarament com a potència 
comercial regional. La xarxa d’acords comer-
cials que ha establert amb la pràctica totalitat 
dels països de la regió (Tunísia, el Marroc, 
Egipte, l’Autoritat Palestina, Síria i Israel) i la 
seva Unió Duanera amb la UE, unida amb la 
seva zona de lliure comerç amb els països de 
l’AELC i els seus acords de lliure comerç amb 
Macedònia, Croàcia, Bòsnia i Hercegovina i 
Geòrgia, a més de la seva situació privilegiada 
al Caucas i fins i tot a Europa oriental, la situa 
cada vegada més com a nús comercial euro-
med.

• Jordània i el Marroc també presenten una den-
sa xarxa d’acords comercials, en el seu cas 
també amb acords de Lliure Comerç amb els 
Estats Units (signats els anys 2001 i 2004, 
respectivament), si bé es configuren més com 
a plataformes logístiques i potencialment in-

dustrials d’accés als seus grans mercats de 
proximitat (la UE i els països del Golf, respec-
tivament) que com a nodes regionals.

• Si bé lentament, i excepte al Magreb, el co merç 
mediterrani Sud-Sud mostra alguns símpto-
mes de revitalització. Les dificultats recent-
ment creades per l’exportació d’automòbils del 
model Logan fabricats pel Marroc a Egipte i 
les pressions proteccionistes rebudes per les 
autoritats d’aquest últim país posen de mani-
fest que, per primera vegada, la liberalització 
comercial Sud-Sud està creant tensions en els 
mercats, un símp toma inequívoc que està co-
mençant a deixar sentir els seus efectes. Tan-
mateix, els països associats mediterranis con-
tinuen sent la regió del món amb els més 
baixos nivells d’inte gració comercial entre ells, 
amb poc més del 5,7% del seu comerç total, 
una dada que pràcticament no ha evolucionat.

• La proliferació i sobretot la superposició d’a-
cords introdueix confusió i dificulta el comerç 
més que no el facilita, alhora que amplia el 
marge d’arbitrarietat en l’aplicació de les re-
gles comercials. El comerç entre el Marroc i 
Egipte, per posar un cas extrem, està regulat 
simultàniament pel GAFTA, l’Acord d’Agadir, 
l’acord de lliure comerç bilateral i el Protocol 
Paneuromediterrani de Regles d’Origen, així 
com per les normes de l’Organització Mundial 
de Comerç (OMC). En aquest sentit, la situa-
ció no ha millorat sensiblement respecte de 
l’any 2005, i som molt lluny de poder garantir 
la compatibilitat entre els diferents acords 
(Martín, 2004).

GRÀFIC 4 Acords comercials preferencials a l’àrea euromediterrània (2008)

Síria

Unió Europea Albània

Turquia

Marroc Tunisia Jordània

Algèria
Líbia

Israel
Autoritat
Palestina

Líban

Egipte

GAFTA

Acord 
d’Agadir

Unió Duanera

Font: OMC, acords comercials regionals notificats.
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Perifèria europea o subespai global

La crisi econòmica global ha trigat més a afectar els 
països associats mediterranis que no altres països 
emergents. No obstant això, a mesura que va deixant 
sentir els seus efectes, es va estenent també la 
consciència sobre les seves conseqüències:

• El model econòmic imperant des dels anys vui-
tanta, basat en la limitació del paper de l’Estat, la 
liberalització econòmica, l’obertura comercial i 
l’ortodòxia macroeconòmica, sembla que ha 
mostrat els seus límits, la qual cosa ha portat 
alguns països a plantejar-se alternatives de polí-
tica econòmica.

• La dependència econòmica de molts dels paï-
sos associats de la regió respecte de la UE 
afecta negativament les seves perspectives de 
creixement o de recuperació. Simultàniament 
es detecta una creixent presència d’actors 
econòmics externs a la regió, com els Estats 
Units, però sobretot els països del Golf Pèrsic i 
en menor mesura la Xina i l’Índia o el Brasil. 
Quant a això, les diferències entre subregions 
mediterrànies són evidents: davant el 47% de 
les exportacions de mitjana dels PAM cap a la 
UE l’any 2007, el Marroc i Tunísia es van situar 
per sobre del 70%, mentre que altres països 
com Algèria o Síria s’ubiquen en una franja si-
tuada entre el 40% i el 50%. Per a Israel, la UE 
suposa el 29% de les seves exportacions (da-
vant del 37% d’Amèrica del Nord), per al Líban 
el 17% (davant del 20% del Consell de Coope-
ració del Golf) i per a Jordània només el 3,15% 
(davant del 28% d’Amèrica del Nord i el 17% 
del CCG).

• Aquesta major integració de la regió mediterrà-
nia en l’economia global pot portar a preguntar-
se pel valor afegit, i fins i tot per l’existència ma-
teixa de la Mediterrània com a espai econòmic 
diferenciat en el procés de globalització; és a 
dir, la vella qüestió del dilema entre regionalisme 
i globalització, en aquest cas declinada en clau 
mediterrània. En paral·lel, es planteja la qüestió 
de la viabilitat dels acords de lliure comerç amb 
països de la regió, com ara el Líban, Síria o Al-
gèria, que ni tan sols són encara membres de 
l’OMC.

• Finalment, i al costat d’aquestes dues qüestions, 
també sorgeix el problema del valor afegit a la 
Mediterrània, de l’enfocament regional davant 

les dinàmiques purament bilaterals entre la UE i 
cadascun dels seus països associats, com les 
que sembla impulsar la PEV. Actualment, en 
l’àmbit comercial, aquest valor afegit sembla 
bastant escàs.

En aquest context, la Mediterrània s’està convertint 
cada vegada més en un dels camps de batalla entre 
els diferents models globals d’integració econòmica 
i, per tant, entre les potències mundials; és a dir, en-
tre el model americà de regulació econòmica i el 
model europeu. A la vista de les dades i les dinàmi-
ques comercials a la regió, no és gens clar que la UE 
vagi guanyant la partida.

de models d’integració a models  
de desenvolupament?

Aquesta competència de diferents models d’inte-
gració i de regulació, unida a la crisi econòmica, 
està tenint al seu torn un reflex en la definició dels 
models de desenvolupament dels PAM. En efecte, 
la hipertròfia dels acords de lliure comerç gairebé 
com a element central del model mateix de desen-
volupament que caracteritzava alguns països fins a 
2008 (el Marroc n’és el millor exemple) ha donat 
pas a un major protagonisme de les polítiques pú-
bliques voluntaristes amb un paper més destacat 
encara que més selectiu de l’Estat, un renovat pro-
tagonisme de les polítiques de promoció industrial i 
de polítiques actives, per exemple, en l’àmbit de 
l’ocupació. En la mesura en què la integració en el 
mercat global cada vegada es dóna més per supo-
sada, els PAM exigeixen preferències diferencials 
per integrar-se en un espai econòmic euromedite-
rrani en línia, per exemple, amb la visió de la Política 
Europea de Veïnatge.

En el cas dels països del Magreb 
es fa evident que ara per ara no 
disposen d’alternatives a 
l’aprofundiment de les seves 
relacions econòmiques amb la UE

De tota manera, almenys en el cas dels països del 
Magreb es fa evident que ara per ara no disposen 
d’alternatives a l’aprofundiment de les seves rela-
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cions econòmiques amb la UE. En aquest sentit, els 
acords comercials euromediterranis continuen re-
presentant un primer pas controlat per a la seva in-
tegració en l’economia global. Ara bé, les estima-
cions sobre fluxos comercials potencials (basades 
en models economètrics de gravetat) indiquen que, 
amb el grau de preferències comercials actuals en 
els mercats europeus, el volum d’exportacions dels 
PAM a la UE se situa ja en nivells pròxims al seu 
volum potencial (i el major potencial de creixement 
se situa en països del Maixreq com ara Egipte o Jor-
dània). Només en un escenari en el qual els nivells 
d’integració euromediterrània arribin a assolir els ni-
vells i els instruments propis de la UE es podria es-
perar una expansió significativa d’aquestes exporta-
cions (que es podrien arribar a triplicar i fins i tot 
quadruplicar, vegeu De Wulf i Maliszewska, 2009). 
No obstant això, aquests instruments d’integració no 
es poden limitar a la convergència normativa, que 
fins ara és l’única «oferta» diferencial de la UE a 
aquests països, fins i tot en un esquema explícita-
ment preferencial com és el de l’Estatut Avançat en-
tre la UE i el Marroc. En efecte, cada vegada és més 
evident que els PAM no es poden, ni es volen, limitar 
a assimilar el marc regulatori de la UE, sinó que as-
piren també a poder accedir a les palanques de la 
convergència real en el si del Mercat Únic. La Políti-
ca Regional i de Cohesió, per exemple, com a com-
plement a la simple liberalització comercial o a la 
convergència normativa.

Bibliografia

Behr, T. Regional Integration in the Mediterranean. 
Moving Out of the Deadlock?, Notre Europe, 

2009, www.notre-europe.eu/uploads/tx_publi
cation/Etud77-MediterraneanIntegration-TBe 
hr-en.pdf.

jAiDi, L. i MArtín, I. «Comment faire avancer le Statut 
Avancé UE-Maroc?», 94 pàg., DocumentsIE-
Med núm. 5, IEMed i Groupement d’études et 
de Recherches sur la Méditerranée (GERM). 
Barcelona, 2010, www.iemed.org/publicacions/
DocsIEMed_5.pdf.

MArtín, I. «In Search of Development Along the 
Southern Border: The Economic Models Un-
derlying the Euro-Mediterranean Partnership 
and the European Neighbourhood Policy», dins 
Anna Maria Ferragina (ed.), Bridging the Gap: 
the Role of Trade and FDI in the Mediterranean, 
pàg. 115-141, Consiglio Nazionale delle Ricer-
che - Istituto di Studi sulle Società del Medite-
rraneo. Nàpols, 2007.

MArtín, I. «El puzzle de la integración subregional en 
el sur del Mediterráneo», dins Med. 2003. Anua-
rio del Mediterráneo, pàg. 165-168, Fundació 
CIDOB/Institut Europeu de la Mediterrània. 
Barcelona, 2004, www.iemed.org/anuari/2004/
emartin.php#proc.

De Wulf, L., i MAliSzeWSKA, M. (eds.) Economic In-
tegration in the Euro-Mediterranean Region, Fi-
nal Report, Center for Social and Economic Re-
search and Center for European Policy Studies, 
setembre 2009, http://trade.ec.europa.eu/do 
clib/docs/2009/october/tradoc_145214.pdf.

SIA-EMFTA Consortium. Sustainability Impact As-
sessment of the Euro-Mediterranean Free Trade 
Area. Final Report of the SIA-EMFTA Project, 
University of Manchester, novembre 2007, 
http://www.sia-trade.org/emfta/en/final_report_
nov07.pdf.



83
M

ed
.2

01
0

D
os

si
erAhmed Farouk Ghoneim

Professor adjunt d’Economia
Facultat d’Economia i Ciències Polítiques, 
Universitat del Caire

El Procés de Barcelona, endegat l’any 1995, fixava 
l’any 2010 com a data important en què ja s’haurien 
establert totes les zones de lliure comerç (ZLC) en-
tre la Unió Europea, per una banda, i els Països de la 
Mediterrània Sud (PMS), per l’altra, creant així la 
ZLC més gran del món concebuda fins aleshores. 
Però l’any 2010 ja és aquí i, tanmateix, la majoria 
d’aquestes ZLC no estan encara completament im-
plementades. En general, la plena implementació 
dels Acords d’Associació requereix un termini de 20 
anys des de la seva entrada en vigor. Fins ara, les 
dates d’entrada en vigor dels Acords d’Associació 
entre la Unió Europea i els PMS han estat les se-
güents: UE i Tunísia, 1998; Israel, 2000; Marroc, 
2000; Jordània, 2002; Egipte, 2004; Algèria, 2005; 
el Líban, 2006; i un acord provisional amb l’Autoritat 
Nacional Palestina, 1997. Les negociacions amb Sí-
ria es van completar l’any 2004, però l’acord no es 
va establir ni ha entrat en vigor oficialment.
En aquest breu article s’aborda el que ha suposat 
per als PMS la sèrie d’Acords d’Associació amb la 
UE i si aquests han actuat o no com a motor de la 
integració mediterrània. Es proporciona un marc ge-
neral per examinar els avenços fins a arribar a la con-
clusió que la data de 2010 ha perdut rellevància 
arran dels diversos canvis que han tingut lloc en la 
política comercial de la UE envers els PMS i dels 
canvis, no menys significatius, observats en les se-
ves polítiques comercials en general. Malgrat tot, 
s’argumenta que aquests canvis en la política co-
mercial dels PMS, inspirats en gran manera pels 
Acords d’Associació, han impulsat una integració 
més àmplia dels PMS en l’economia mundial, tot i 

que això fos possible a costa d’una menor integració 
entre la UE i els PMS en termes relatius. S’assenyala 
així mateix que els Acords d’Associació entre la UE i 
els PMS tenen nombrosos efectes imprevistos, i se 
subratllen una sèrie de qüestions que poden ajudar 
a fer que aquests acords serveixin millor als interes-
sos del desenvolupament dels PMS. L’article se 
centra en els grups de països d’Agadir i es basa en 
evidències anecdòtiques.

Evolució històrica

L’interès de la Unió Europea pels països mediterra-
nis es remunta a la dècada dels seixanta. Les seves 
relacions contractuals amb aquests països es van 
iniciar els anys 1961 i 1963 amb la signatura dels 
Acords d’Atenes i d’Ankara respectivament, que 
abordaven principalment la formació d’unions dua-
neres tant amb Grècia com amb Turquia. Fins l’any 
1975, la Comunitat Europea va continuar signant 
una sèrie d’unions duaneres, zones de lliure comerç 
i acords comercials preferents amb altres PMS. La 
política comercial de la UE en relació amb la Medite-
rrània va continuar sense coordinació i no es va 
aconseguir harmonitzar els continguts d’aquests 
acords. Des de l’any 1975, la CE ha tractat sempre 
de conciliar l’heterogeneïtat dels seus acords vi-
gents amb els PMS adoptant una política global al 
respecte. Això incloïa l’accés a la CE de tres països 
mediterranis: Grècia l’any 1981, i Espanya i Portugal 
el 1986. L’any 1973 es va signar una ZLC amb Tur-
quia, a la qual en va seguir una altra el 1975 amb 
Israel. L’any 1976 es van signar un conjunt d’acords 
de cooperació amb països del Magreb, incloent-hi el 
Marroc, Tunísia i Algèria, i el 1977, amb països del 
Maixreq, entre ells Egipte, Jordània, Síria i el Líban. 
Aquesta darrera sèrie d’acords de cooperació es 
caracteritzava per certs trets comuns: eren de dura-

Les polítiques d’integració euromediterrànies: la Zona de Lliure Comerç 2010

L’Àrea de Lliure Comerç com a motor de 
la integració mediterrània: el cas dels 
Acords d’Associació dels països d’Agadir 
amb la Unió Europea
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da il·limitada, proporcionaven concessions comer-
cials per a les exportacions dels esmentats països 
del Magreb i del Maixreq al mercat de la CE amb 
accés lliure d’impostos a la majoria dels seus pro-
ductes industrials i una preferència pels productes 
agraris, i no s’exigia a canvi un tracte recíproc per a 
les exportacions de la CE als PMS. Alhora, la CE 
proporcionava ajuda econòmica als PMS a través de 
Protocols Financers que acompanyaven els acords 
de cooperació. També es van signar bilateralment 
amb cada país protocols addicionals per mitigar els 
efectes negatius de la incorporació d’Espanya i Por-
tugal a les exportacions agràries dels PMS.
Els acords de cooperació entre la CE i els PMS re-
flectien en molts casos vincles històrics com els de-
rivats dels llaços de França amb el Marroc i Algèria, 
o el desig de vincular els PMS a la regió d’influència 
de la Comunitat Europea, alhora que se’n gestiona-
va el comerç i es controlava la pressió de la forta 
immigració a la CE. Els acords van ajudar també a 
difondre les crítiques al voltant de l’accés al mercat, 
especialment per a les importacions agràries en què 
la CE havia fet concessions. Amb tot, seguien es-
sent heterogenis i no complien els principals objec-
tius previstos atès que no aconseguien controlar els 
desplaçaments migratoris il·legals, no ajudaven a mi-
llorar els resultats econòmics dels PMS, i no asso-
lien el desenvolupament esperat de les seves expor-
tacions a la CE. L’ajuda proporcionada a través dels 
protocols financers va seguir essent ineficaç i inca-
paç de respondre als reptes plantejats (Comissió 
Europea, 1995). D’altra banda, les pressions de de-
terminats països de la UE per incrementar l’ajuda 
assignada als països de l’Europa central i oriental va 
crear una pressió contrària per part d’Espanya, Itàlia 
i França dirigida a incrementar l’ajuda assignada als 
PMS. En conseqüència, a la dècada de 1990 la UE 
va adoptar l’anomenada «Nova Política Mediterrà-
nia» en el marc, més ampli, de la seva política d’in-
tegració comercial en general. L’adopció de la Nova 
Política Mediterrània va marcar l’inici d’una nova era 
en què l’ajuda va créixer, es va posar en marxa un 
nou dispositiu d’ajuda (MEDA) i van augmentar les 
concessions a les exportacions agràries dels PMS.
Arran de la Conferència Euromediterrània de Barce-
lona (27 i 28 de novembre de 1995), la Unió Euro-
pea va decidir establir amb els 12 PMS un nou tipus 
de relació per la qual es van signar una sèrie d’A-
cords d’Associació. Els quatre PMS d’Agadir que 
constitueixen l’objecte d’aquest article (és a dir, 
Egipte, Marroc, Tunísia i Jordània) han signat els 

Acords d’Associació. Els dos trets principals d’a-
quests acords suposaven afegir nous aspectes 
(polí tics, de seguretat social, humans i culturals) als 
aspectes comercials i financers, alhora que l’esta-
bliment d’una relació comercial recíproca reem-
plaçava els acords de concessions unívoques que 
solien prevaler.

Els acords de cooperació entre la 
CE i els PMS reflectien en molts 
casos vincles històrics com els 
derivats dels llaços de França 
amb el Marroc i Algèria, o el 
desig de vincular els PMS a la 
regió d’influència de la 
Comunitat Europea, alhora que 
se’n gestionava el comerç i es 
controlava la pressió de la forta 
immigració a la CE

En general, les avaluacions quantitatives de l’impacte 
dels Acords d’Associació quant a la millora del be-
nestar als PMS mostraven resultats bastant modes-
tos (vegeu, per exemple, Brown et al., 1997, i Konan 
i Maskus, 1997). Les raons que hi ha al darrere d’uns 
beneficis previstos tan minsos són principalment el 
lliure accés de què ja gaudeixen els PMS per a la 
majoria de les seves exportacions industrials a la UE. 
D’altra banda, la naturalesa superficial dels esmen-
tats Acords d’Associació implicava pocs guanys en 
termes de més accés mercantil del PMS a la UE. La 
majoria dels estudis que han avaluat aquests acords 
han arribat a conclusions semblants, que es resu-
meixen bàsicament en el fet que el seu abast quant a 
eliminació de barreres no aranzelàries, convergència 
de normes duaneres, liberalització de serveis, libera-
lització més àmplia de l’agricultura i reducció dels 
costos de transacció relacionats incrementarà els 
efectes previstos dels acords en termes de benestar.
Però malgrat que els Acords d’Associació de Barce-
lona entre la UE i els PMS tinguin efectes tan mo-
destos, nosaltres sostenim que hi ha nombrosos 
efectes imprevistos (explicats més endavant) que 
han ajudat a potenciar la integració en la Mediterrà-
nia i que no han estat fàcils d’abordar per la recerca 
científica atès el seu caràcter intangible i la dificultat 
de quantificar-los.
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A la sèrie d’Acords d’Associació de Barcelona van 
seguir dues iniciatives per part de la Unió Europea: la 
Política Europa de Veïnatge (PEV) i els plans d’acció 
associats, i la Unió per la Mediterrània (UpM). Alguns 
experts van considerar la PEV, anunciada l’any 2003, 
com una nova forma de revitalitzar els superficials 
Acords d’Associació entre la UE i los PMS, i els van 
dotar d’un mecanisme que facilitava una integració 
més profunda (Hoekman, 2005). A la UpM, creada 
l’any 2008, li mancava una intenció clara d’afectar les 
perspectives comercials, però es considerava també 
un mitjà per potenciar les relacions entre la UE i els 
PMS sobre la base d’un nou marc institucional que 
assegurés la copropietat de les dues ribes de la Me-
diterrània i una nova manera de cooperació regional 
que impliqués el sector privat i els fons dels donants 
internacionals. Fins ara, tanmateix, les dues iniciati-
ves, la PEV i la UpM, s’han quedat curtes pel que fa 
a l’impuls de les relacions comercials entre la UE i els 
PMS. Les eines de la PEV per aprofundir les rela-
cions comercials han continuat essent febles, i els 
han faltat els mecanismes necessaris capaços de 
potenciar els aspectes més importants, mentre que 
la UpM, per la seva banda, no ha abordat els temes 
comercials amb mitjans concrets.

Els efectes imprevistos dels Acords 
d’Associació entre la uE i els PMS

Potser la quota de les exportacions dels PMS amb 
destinació a la UE no s’ha incrementat en percentat-
ge del total d’exportacions. Tanmateix, cal assenya-
lar que, en vista de la diversificació de la destinació 
de les exportacions dels PMS i de l’evolució dels 
nous socis comercials com la Xina, o de l’enfortiment 
de les relacions amb grans potències com els Estats 
Units mitjançant la signatura de noves ZLC, el man-
teniment de la quota relativa del mercat a la UE per 
a les exportacions dels PMS pot considerar-se un 
èxit del Procés de Barcelona.
Alhora, amb el procés d’erosió aranzelària que ha 
tingut lloc a la Unió arran de la seva participació en 
diversos plans regionals per liberalitzar el comerç 
amb altres països que no són els PMS, és possible 
que els Acords d’Associació entre la UE i els PMS 
hagin ajudat aquests darrers a mantenir la seva quo-
ta de mercat en la UE; sense aquests acords proba-
blement els PMS l’haurien perdut.
Els Acords d’Associació entre la UE i els PMS tam-
bé els han ajudat a integrar-se millor en l’economia 

mundial. Després de concloure els Acords d’Asso-
ciació amb la Unió Europea, Marroc, Jordània i Egip-
te han signat molts acords comercials regionals amb 
un ampli ventall de països, incloent-hi els Estats 
Units (Jordània i Marroc), Singapur (Jordània), el 
Canadà (Jordània), països de l’Àfrica subsahariana 
en el marc del Mercat Comú d’Àfrica Oriental i Aus-
tral (COMESA) (Egipte), l’Associació Europea de 
Lliure Comerç (AELC) (Jordània i Egipte) i Turquia 
(Egipte i Jordània). Aquesta proliferació de ZLC ha 
tingut, sens dubte, els seus pros i contres en les 
economies dels PMS, però també un decisiu impac-
te positiu a l’hora d’ajudar-los a integrar-se millor en 
l’economia mundial, la qual cosa reforça tant la inte-
gració mútua entre PMS com entre aquests i la Unió 
Europea.
Els Acords d’Associació entre la UE i els PMS han 
ajudat directament i indirectament aquests països 
en la seva integració mútua. Directament, l’Acord 
d’Agadir entre Egipte, Jordània, Marroc i Tunísia és 
un subproducte de l’anunciat objectiu de Barcelona 
de potenciar la integració Sud-Sud. No obstant això, 
les perspectives comercials entre els països d’Agadir 
continuen essent modestes a causa de les raons 
convencionals: unes estructures d’exportació i pro-
ducció semblants, una forta orientació del comerç 
amb la Unió Europea i els Estats Units, i el domini de 
les barreres no aranzelàries. Amb tot, la ZLC amb la 
UE ha establert el marc d’una liberalització institu-
cionalitzada entre els països d’Agadir, en què en una 
fase posterior podrien incloure’s elements que apro-
fundissin aquesta liberalització (el desembre de 
2008, els ministres de Comerç dels països d’Agadir 
van anunciar la signatura d’una sèrie d’acords de re-
coneixement mutu amb vista a potenciar el comerç 
entre els seus països). En aquest sentit, cal asse-
nyalar que el sistema de manteniment del registre 
dels fluxos comercials entre els països d’Agadir no 
ens permet investigar l’impacte del mateix acord, 
atès que en aquests països les estadístiques comer-
cials no diferencien entre els fluxos derivats de la 
ZLC d’Agadir i els derivats d’altres plans com la 
Zona de Lliure Comerç Panàrab (GAFTA). Indirecta-
ment, els Acords d’Associació entre la UE i els PMS 
han ajudat a establir un model a seguir en diferents 
aspectes institucionals. Així, per exemple, els mem-
bres de la GAFTA, després de més de 10 anys de 
desacords al voltant de la definició d’unes normes 
d’origen detallades, van adoptar finalment, l’any 
2008, un conjunt de normes que afectaven aproxi-
madament el 60% dels seus fluxos comercials. 
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Aquestes normes d’origen segueixen en gran mane-
ra les adoptades entre la UE i els PMS en el context 
del sistema paneuropeu de normes d’origen. Això, 
en si mateix, constitueix un subproducte imprevist 
de la sèrie d’Acords d’Associació entre la UE i els 
PMS en què, en aquest cas, les institucions (el sis-
tema de normes d’origen) adoptades per la UE amb 
els PMS han ajudat alguns d’aquests a integrar-se 
millor mútuament. En altres paraules, els països 
àrabs s’han vist indirectament conciliats, i integrats 
profundament, mitjançant l’homogeneïtzació i con-
vergència amb les normes i els estàndards de la 
Unió Europea. Això hauria de tenir un efecte indirec-
te positiu en el comerç intraàrab, que ha sofert la 
proliferació de barreres no aranzelàries i la manca de 
franquícia en nombrosos aspectes relacionats amb 
les fronteres, propis d’una integració més profunda.
No hi ha dubte que els esmentats efectes s’han vist 
influenciats per la sèrie d’Acords d’Associació entre 
la UE i els PMS, malgrat que les actuals metodolo-
gies de recerca siguin incapaces de copsar plena-
ment aquest fet.

El camí a seguir

L’avaluació del paper dels Acords d’Associació en-
tre la Unió Europea i els Països de la Mediterrània 
sud a l’hora de potenciar-ne la integració en la Me-
diterrània representa una tasca aclaparadora. Inclou 
diversos elements que difícilment poden ser abor-
dats per un únic tipus de metodologia, i diversos 
efectes indirectes que tampoc no són fàcils de trac-
tar. Amb tot, queda marge per a noves millores. 
Plantejar-se què és millor per als PMS en termes de 
les relacions comercials amb la UE constitueix un 
plantejament coherent, gradual i realista amb vista 
a evitar un retrocés i trastorns socials i polítics ne-
gatius. D’altra banda, cal certa flexibilitat a l’hora 
d’identificar les fases per assolir un acord o la defini-
ció de certes qüestions delicades, entre altres as-
pectes.
La UE encara no té clar com avançar en l’aprofun-
diment de les seves relacions amb els PMS. Els re-
sultats de recerques recents (Ghoneim et al., 2007) 
conclouen que aquest aprofundiment no hauria de 
ser l’objectiu, sinó més aviat un mitjà. En aquest sen-
tit, l’abast de l’aprofundiment difereix des del cas 
més extrem, si l’objectiu és potenciar l’accés del 
mercat de les exportacions dels PMS a la UE, o al-
tres versions més moderades (per exemple, un nivell 

més alt de cooperació en lloc d’una harmonització 
plena) si el propòsit és millorar l’entorn empresarial 
nacional de cada país. De fet, les evidències mos-
tren que l’aprofundiment ha ajudat a potenciar 
l’accés del mercat de les exportacions dels PMS a la 
UE i que, malgrat que els costos hagin estat elevats, 
els resultats han estat fructífers (Mandour, 2006). 
En aquest sentit, la Unió Europea ha de redefinir la 
profunditat de la integració, tenint en compte els ob-
jectius que comporta i la bretxa de desenvolupament 
existent entre la UE i els PMS. Un error que cal evitar 
és comparar uns PMS amb d’altres quan es tracta 
de temes d’integració, atès que aquests varien entre 
països i, en conseqüència, utilitzar un país concret 
com a patró per mesurar-ne d’altres és completa-
ment irrellevant en aquest cas. D’aquí, per exemple, 
que argumentar que el Marroc o Jordània hagin ac-
ceptat una determinada definició de drets humans o 
de democràcia no faculta la Unió Europea a influir en 
Egipte perquè accepti la mateixa definició. Això sim-
plement ens recorda un problema evident que hi ha-
via entre França i Alemanya quan es plantejava apro-
fundir-ne la integració, ja que hi havia certa fricció 
entre ambdós països al voltant del percentatge 
d’alcohol permès en la cervesa fins que l’entrada en 
vigor de l’Acta Única Europea va solucionar el pro-
blema a través del reconeixement mutu. Si hem po-
gut acceptar cert marge de desacord sobre el per-
centatge d’alcohol en la cervesa, no hauríem de 
deixar més marge per a temes més seriosos com les 
prioritats polítiques i socials? (La qüestió de l’ajuda 
estatal [secció E1] representa un cas destacable en 
aquest sentit.)
Les diferències institucionals entre el Procés de 
Barcelona i la PEV són més aviat menors i, de fet, els 
Acords d’Associació tenen més legitimitat que la 
PEV i, sens dubte, que la UpM. Tanmateix, un aspec-
te important és que el Procés de Barcelona s’ha 
centrat en la política de la UE en relació als PMS, 
mentre que els plantejaments de la PEV i la UpM són 
bastant diversos.
La política comercial de la UE en relació als PMS 
s’ha de reestructurar, i ha de situar les prioritats dels 
seus socis regionals, considerades particularment, 
en el centre de la nova política que adopti. El princi-
pal problema de la UE és que la revisió de les seves 
iniciatives respecte als PMS ha tingut sempre com a 
referència les prioritats de la Unió, sense permetre 
que les prioritats particulars dels PSM tinguessin un 
paper destacat en les seves decisions. Això no vol 
dir que la Unió Europea hagi de descuidar les seves 
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prioritats, sinó que més aviat el que propugnem és 
que es faci més èmfasi en les prioritats dels seus 
socis regionals, vistes també des de la perspectiva 
d’aquests darrers.
La liberalització de l’agricultura i dels serveis hauria 
d’accelerar-se per tal de servir als objectius de des-
envolupament dels PMS. No hi ha dubte que el re-
cent anunci, l’any 2008, de la plena liberalització de 
l’agricultura entre la Unió Europea i Egipte represen-
ta un pas en la direcció correcta. És probable que 
desencadeni un impacte positiu en les relacions co-
mercials i tingui també efectes indirectes positius en 
el desenvolupament. La liberalització dels serveis 
s’hauria de dissenyar de manera que ajudés a reco-
llir aquests impactes positius en el desenvolupa-
ment. En aquest aspecte, la liberalització de Mode 4 
és fonamental. Accelerar aquests dos importants 
elements (l’agricultura i els serveis) enriquirà el pro-
cés d’integració entre les dues ribes de la Medite-
rrània i tindrà impactes significatius en el desenvolu-
pament de la riba sud.
Potser en un primer moment la PEV semblava per-
fecta com a manera d’integració profunda i flexible, 
però la realitat i la pràctica evidencien que no és 
aquest el cas allà on nombroses qüestions pràcti-
ques mostren que les polítiques són lluny d’haver-se 
implementat adequadament per recollir els beneficis 
d’aquesta integració profunda flexible. El disseny de 
la PEV, el que fa a plans d'acció, està lluny de con-
cretar-se, no reflecteix les prioritats dels PMS, té 
calendaris laxos i presenta una manca de mètodes 
d’avaluació del seu rendiment, la qual cosa compor-
ta el fracàs d’aquest mecanisme fins i tot abans de 
la seva implementació. Al contrari que els Acords 
d’Associació amb els PMS que, malgrat no estar 
plenament implementats, no hi ha hagut oportunitat 
d’examinar-los a fons i s’han qualificat de modestos 
en els seus efectes. Això no equival a dir que els 
Acords d’Associació representin un èxit o un fracàs, 
sinó que és extraordinàriament difícil determinar-ne 
l’efecte real.
Per concloure, els Acords d’Associació entre la UE i 
els PMS s’han de concebre en un context més am-
pli, i no limitar-los a conceptes tradicionals com ac-
cés al mercat i creació de comerç versus anàlisi de 
desviació del comerç. Tot i ser importants, aquests 
conceptes tradicionals per si mateixos no poden do-
nar compte dels efectes institucionals i dinàmics del 
Procés de Barcelona, que s’ha traduït en diversos 
efectes més que fins ara no han estat copsats per 

l’anàlisi acadèmica. Per últim, la UE hauria de cen-
trar-se en la manera de potenciar els objectius de 
desenvolupament dels PMS, utilitzant el comerç 
com a eina i aprofundint les seves relacions comer-
cials amb els PMS només quan calgui. És improba-
ble que afegir noves capes d’estructures institucio-
nals, com la PEV i la UpM, tingui impactes positius 
significatius en el funcionament del Procés de Bar-
celona. El que manca són més aviat objectius con-
crets d’accés al mercat i objectius de desenvolu-
pament, que encara poden assolir-se establint 
polítiques i mecanismes en el context del Procés de 
Barcelona pròpiament dit
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La integració regional és un procés exigent. Reque-
reix l’eliminació o, si més no, una reducció efectiva 
dels costos de transacció que comporten les barre-
res físiques, polítiques i institucionals vigents entre 
els seus participants. Aquestes barreres obstaculit-
zen la integració dels diferents aparells productius 
en un sistema regional més eficient capaç d’explotar 
en major mesura els avantatges comparatius dels 
seus integrants. En el cas euromediterrani, la inte-
gració regional podria expandir tant la funció de pro-
ducció dels Països Socis Mediterranis (PSM) com 
de la mateixa UE. Però a més de l’argument econò-
mic, la integració regional es promou com un instru-
ment d’estabilitat política, ja sigui pels efectes so-
cials positius del creixement econòmic o perquè 
configura un entramat d’interessos econòmics en-
trecreuats que incrementen el cost d’oportunitat del 
conflicte.
Aquest article aborda la temàtica de la integració 
euromediterrània des d’una doble perspectiva. Pri-
mer recorre els vectors institucionals d’integració 
regional que fins ara han fet servir l’Associació 
Euro mediterrània i la Política de Veïnatge com a ba-
se del procés d’integració regional. El segon apar-
tat se centra a analitzar el component vertebrador 
de tres dels projectes sectorials de la Unió per la 
Mediterrània: els que es relacionen amb l’aigua, el 
transport i les energies renovables. L’argument prin-
cipal és que la integració física no es produeix en un 
buit institucional, i que perquè els projectes UpM 
amb potencial integrador puguin ser escalables cal 
assentar els vectors institucionals de convergència 
norma tiva.

Vectors institucionals d’integració

La naturalesa dels obstacles a la integració regional 
és diversa, i abraça des de les barreres aranzelàries 
i no aranzelàries fins al comerç de béns i serveis, les 
traves als fluxos de capital i treball, la manca d’in-
fraestructures de transport, l’absència d’intercon-
nexions de xarxes i les diferències normatives i regu-
ladores, entre d’altres. No obstant això, probablement 
les dificultats més grans a la regió són d’origen polí-
tic: embargaments, bloquejos, tancament de fronte-
res i, en general, un comerç intrarregional que re-
flecteix en major mesura les preferències polítiques 
que no pas la racionalitat econòmica (Escribano, 
2000). Com que l’actuació simultània sobre totes 
les traves citades resultaria inviable, sembla raona-
ble fixar unes prioritats coherents amb les principals 
estrangulacions observades. De fet, la literatura 
econòmica sobre integració regional descriu una lò-
gica interna que sol desembocar en processos gra-
duals dissenyats per actuar seqüencialment sobre 
cadascuna d’aquestes barreres: acords preferen-
cials, àrees de lliure canvi, unions duaneres, mercats 
únics i unions econòmiques. Els agents econòmics 
reconeixen aquestes figures, que fan que els pro-
cessos d’integració siguin previsibles, creïbles i me-
surables. Si els actors les incorporen a les seves 
expectatives, faciliten els processos d’integració i en 
redueixen els costos. Si el model d’integració és 
confús, o el disseny resulta incomplet o inconsistent, 
les reformes associades es duran a terme amb més 
dificultats.
La Conferència de Barcelona va identificar una prio-
ritat bàsica: la liberalització comercial, acompanyada 
de la cooperació econòmica, bàsicament fluxos de 
cooperació al desenvolupament amb fons MEDA. La 
liberalització comercial s’entenia com el ressort que 
permetria assentar les bases de la integració euro-

Les polítiques d’integració euromediterrànies: la Zona de Lliure Comerç 2010

Vectors i sectors per a la integració 
euromediterrània
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mediterrània i atreure el capital necessari, físic i 
humà, per al desenvolupament dels PSM. De fet, els 
estudis d’impacte de les àrees de lliure comerç fia-
ven l’augment del benestar als efectes dinàmics as-
sociats a l’entrada d’inversions estrangeres. Amb 
més o menys retard, els acords de lliure comerç pre-
vistos en els Acords d’Associació han anat avançant 
en l’agenda. Per exemple, el de Tunísia ja està com-
pletat i el del Marroc ho estarà el 2012. En canvi, hi 
ha països molt endarrerits i d’altres en què la seva 
aplicació planteja força dificultats. A més, encara 
que sigui necessari completar l’àrea de lliure comerç 
geogràficament amb tots els PSM, caldrà acabar-la 
en dos aspectes addicionals no menys importants. 
Primer, el disseny de l’àrea de lliure comerç eurome-
diterrània no incloïa els béns agrícoles i les provi-
sions en matèria de liberalització de serveis eren li-
mitades. Aquests aspectes s’han anat completant 
en certa mesura amb negociacions sectorials bilate-
rals específiques, si bé sense arribar plenament al 
lliure comerç. En segon lloc, l’àrea de lliure comerç 
només discorre verticalment, entre la UE i els PSM, 
sense que els radis mediterranis de la seva estructu-
ra geoeconòmica hi comerciïn.
Els resultats de l’àrea de lliure comerç van decebre 
ben aviat tant els seus defensors com els detractors. 
Ni s’ha desencadenat una espiral virtuosa de co-
merç i desenvolupament ni s’ha produït un desastre 
econòmic als països més avançats en la liberalitza-
ció comercial. Però el comerç ha crescut. Per exem-
ple, el comerç espanyol amb la regió s’ha quadrupli-
cat entre els anys 1995 i 2009, mentre que el 
comerç exterior espanyol només es va doblar en el 
mateix període. L’expansió del comerç euromedite-
rrani ha estat innegable, si bé els equilibris comer-
cials no s’han alterat gaire i l’impacte sobre el des-
envolupament dels PSM ha estat limitat. Encara que 
la integració sud-sud només ha progressat margi-
nalment, les eines de l’acord de lliure comerç s’han 
anat completant. Així, en matèria de regles d’origen, 
dels països del Magreb ja apliquen la plena acumu-
lació d’origen entre si i l’acumulació diagonal amb la 
resta de l’espai paneuropeu.
L’estratègia europea ha consistit a continuar avan-
çant en la seqüència integradora sense haver esgo-
tat abans la fase inicial del lliure canvi. Es tracta de 
proposar un model d’integració profunda, el veïnat-
ge, basat en la convergència normativa i institucional 
dels PSM a imatge i semblança del patrimoni co-
munitari. L’únic progrés possible era saltar-se l’eta-
pa de la Unió Duanera (la UE només en té en vigor 

una amb Turquia, i n’exclou els productes agrícoles) 
per avançar cap a un curiós model de Mercat Únic 
sense Unió Duanera, un estatut potencialment simi-
lar al dels països no comunitaris de l’Espai Econò-
mic Europeu o de Suïssa. L’incentiu era la participa-
ció plena en el Mercat Únic Europeu. No obstant 
això, fins a l’actualitat, aquest model no ha tingut 
prou credibilitat per resultar atractiu als socis del 
sud, excepte als països amb voluntat d’avançar més 
ràpidament en la integració amb la UE, com ara el 
Marroc, amb el seu estatut avançat. Aquesta di-
ferenciació s’entén com una desincentivació a la 
integració sud-sud. D’altra banda, la proliferació 
d’acords comercials bilaterals a la regió complica 
molt l’aplicació de les normes d’origen, un element 
clau per avançar en la inserció dels PSM en noves 
fases de producció de les xarxes industrials interna-
cionals.

L’àrea de lliure comerç només 
discorre verticalment, entre  
la UE i els PSM, sense que els 
radis mediterranis de la seva 
estructura geoeconòmica hi 
comerciïn

Quinze anys després de la Conferència de Barcelo-
na, la integració euromediterrània es troba en una 
cruïlla. D’una banda, el ritme d’integració es conti-
nua percebent com a lent i el seu abast sectorial i 
normatiu, com a insuficient. De l’altra, la situació 
econòmica dels PSM, amb excepcions dramàtiques 
com la de Palestina, ha tendit a millorar i proporcio-
na un marc més propici per avançar en la seqüència 
integradora. Els equilibris macroeconòmics han mi-
llorat notablement i atorguen un espai més ampli a la 
política econòmica dels PSM per reaccionar davant 
xocs externs com la crisi financera o la pujada dels 
preus del petroli i els aliments, tot i que la crisi ha 
posat en evidència certa complaença en mostrar la 
fragilitat dels equilibris fonamentals (Galal i Reiffers, 
2009). També hi ha hagut reformes microeconòmi-
ques fora de l’àmbit comercial, com la privatització i 
l’obertura dels serveis públics al sector privat, però 
de manera més tímida i només en els països més 
reformistes. En tot cas, aquests progressos han do-
nat fruit, i els últims anys les taxes de creixement 
dels PSM han fet un salt important i, sobretot, n’han 
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reduït la volatilitat tot encadenant anys successius 
de taxes positives importants, a l’entorn del 3% al 
6%, encara que les diferències per països continuen 
presents.
Malgrat aquests progressos, la inversió estrangera 
encara no aflueix en la magnitud necessària per fer 
el salt qualitatiu que s’intueix necessari a la Mediter-
rània. La reforma institucional ha aportat fruits més 
modestos i diferenciats per països que la liberalitza-
ció comercial i l’estabilització macroeconòmica. En-
cara que els indicadors d’alguns països en àrees 
determinades de la governança econòmica han ten-
dit a millorar, si més no lentament, això no ha estat 
suficient per deslligar el potencial inversor que se 
suposa a la Mediterrània pels seus avantatges com-
paratius en matèria de proximitat geogràfica a la UE, 
liberalització comercial i mà d’obra abundant. La 
deslocalització que s’aprecia en altres àrees geo-
gràfiques, com Mèxic o el sud-est asiàtic, no s’ha 
produït, malgrat el potencial de reducció de costos 
que comporta per a les empreses europees recórrer 
al seu veïnatge mediterrani com a plataforma d’ex-
portació en els processos més intensius en mà 
d’obra de la cadena de valor.
Davant aquesta incapacitat de les eines existents, 
Acords d’Associació i Plans d’Acció de Veïnatge, per 
atreure la inversió esperada, sorgeix la UpM. Es trac-
ta d’un nou enfocament basat fonamentalment en la 
integració física mitjançant el finançament de grans 
projectes estructuradors i amb la capacitat d’arros-
segar altres sectors: gestió sostenible de l’aigua i 
descontaminació de la Mediterrània, establiment 
d’autopistes terrestres i marítimes, iniciatives de pro-
tecció civil, el Pla Solar Mediterrani, una Universitat 
Euromediterrània i la iniciativa per al desenvolupa-
ment de les PIMES. Es busca explícitament que 
aquests projectes tinguin l’externalitat d’establir lla-
ços físics entre països com a complement a la inte-
gració comercial dels mercats, que tan lentament 
avança entre els mateixos PSM. Però, sobretot, pre-
tén mantenir viva la dinàmica regional de l’Associació 
Euromediterrània davant la dinàmica disgregadora 
de la diferenciació implícita en la Política de Veïnatge.

integració física i projectes estructuradors: 
aigua, transport i renovables

La pregunta que cal plantejar-se és fins a quin punt 
el nou enfocament de la integració física mitjançant 
projectes pot completar la integració comercial i 

normativa. En principi, els Acords d’Associació han 
eliminat bona part dels obstacles comercials exis-
tents el 1995 i els Plans d’Acció de Veïnatge han 
traçat un camí i un mecanisme, si més no incipient, 
per a la convergència normativa. Les economies 
dels PSM són ara més obertes i estables; alguns 
països han iniciat, si bé no han completat, les refor-
mes microeconòmiques i institucionals; i en aquests 
països més reformistes comença a haver-hi una 
massa crítica d’inversions estrangeres que poden 
obrir camí a nous projectes. És possible que l’entorn 
econòmic sigui ara més propici al desplegament 
d’aquests grans projectes i que el teixit productiu 
dels PSM estigui en millor disposició de beneficiar-
se’n. Però els seus resultats dependran tant de la 
naturalesa mateixa dels projectes com de les condi-
cions de la seva aplicació. És evident que, a part de 
la iniciativa de protecció civil i la Universitat Eurome-
diterrània, la resta dels projectes tenen un potencial 
econòmic important, si bé la iniciativa per a les PI-
MES queda fora de la lògica geoeconòmica d’a-
questes pàgines.

La inversió estrangera encara no 
aflueix en la magnitud necessària 
per fer el salt qualitatiu que 
s’intueix necessari a la 
Mediterrània

El primer dels projectes està destinat a proveir un bé 
públic regional ben definit: la descontaminació del 
Mediterrani. Es reconeix que això implica la coopera-
ció regional per arribar a una gestió més sostenible 
dels recursos hídrics de la seva conca, especial-
ment a la ribera sud. Els objectius intermedis identi-
ficats són molt nombrosos i pretenen millorar la qua-
litat de l’aigua i reduir-ne els nivells de contaminació, 
augmentar l’eficiència en la gestió hídrica, equilibrar 
oferta i demanda, conservar i rehabilitar entorns na-
turals, i adaptar-se al canvi climàtic (Aciman, 2009). 
De la mateixa manera que ha passat amb el Pla So-
lar o amb la iniciativa per al transport, l’enfocament 
s’ha centrat en la dimensió industrial o d’enginyeria 
de projectes concrets, més o menys escalables i 
susceptibles de generar encadenaments productius 
en major o menor mesura. La discussió ha girat bà-
sicament sobre la manera de finançar i d’identificar 
inversions, sobretot en projectes d’estalvi i eficièn-
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cia, tractament d’aigües residuals urbanes i plantes 
de dessalatge. Tot això milloraria l’accés a un recurs 
bàsic com l’aigua i reduiria la pressió que s’hi exer-
ceix, la qual cosa redundarà en una menor contami-
nació de la conca mediterrània.
No hi ha dubte que aquest és un problema important 
i que la seva resolució implica beneficis directes per 
a la població del sud en matèria de qualitat de vida, 
a més de ser un component essencial d’un desen-
volupament regional equilibrat en els PSM. No obs-
tant això, aquests projectes requereixen també una 
millora de l’entorn institucional de la gestió hídrica 
en els PSM, incloent-hi la necessitat de reflectir el 
cost d’oportunitat del recurs per incentivar l’estalvi. 
A més, per constituir un vector de vertebració, cal 
assegurar que aquests beneficis es distribueixin 
amb eficiència i equitat, de manera que s’obtinguin 
guanys per a les zones rurals, i no solament per a les 
urbanes i que, en totes dues, s’afavoreixin les zones 
amb més mancances hídriques. En tot cas, el poten-
cial integrador sembla que es dóna més en l’àmbit 
nacional que no pas en l’intrarregional, excepte en 
projectes transfronterers d’impacte limitat. És cert 
que l’objectiu és un bé públic regional, però les so-
lucions són locals i, en principi, amb pocs efectes de 
desbordament sobre la integració euromediterrània.
Els projectes de creació i millora dels corredors 
marítims i terrestres de transport tenen una vocació 
d’integració regional més evident. Persegueixen 
una millor integració de l’espai euromediterrani en 
actuar sobre els costos de transport, especialment 
a la ribera sud, però també entre aquesta i la Unió 
Europea. Els projectes poden incloure des de línies 
ferroviàries i carreteres fins a la millora de la segu-
retat marítima, però el potencial més important a 
curt i mitjà termini consisteix a afavorir els ports i la 
logística. En un àmbit global, la situació geogràfica 
dels PSM els converteix en plataformes logístiques 
naturals entre Àsia, Àfrica i Europa. En l’àmbit sub-
regional redueixen els costos de transport en elimi-
nar les estrangulacions relacionades amb la manca 
d’aquest tipus d’infraestructures i resulten fona-
mentals per a la integració productiva regional. Lo-
calment, creen oportunitats de negoci en el sector 
de serveis offshore i en el transport. A diferència de 
la gestió de l’aigua, que comporta una millora directa 
de la qualitat de vida de la població, aquest tipus de 
projectes s’orienta a millorar la competitivitat del 
teixit productiu dels PSM (concretament, la produc-
tivitat total dels factors), a fomentar l’aparició de pla-
taformes logístiques i a facilitar la seva inserció i la 

de la indústria de la ribera sud en la cadena de valor 
europea i internacional.

La situació geogràfica dels PSM 
els converteix en plataformes 
logístiques naturals entre Àsia, 
Àfrica i Europa

Des d’una perspectiva d’economia política, aquest 
tipus d’iniciatives tendeix a beneficiar en major me-
sura els sectors de la població més implicats en les 
activitats exportadores industrials i, per tant, reforça-
ria la capacitat d’aquests grups per projectar les se-
ves preferències en matèria d’internacionalització. 
Però el seu impacte com a factor de vertebració re-
gional depèn de l’orientació de les actuacions. Un 
port internacional facilita la integració productiva re-
gional entre els PSM i la UE en major mesura que la 
integració subregional entre els mateixos PSM, que 
probablement beneficiaria més d’una millora més 
modesta de les rutes terrestres i els passos fronte-
rers. Al seu torn, l’èmfasi en la integració euromedi-
terrània no ha de produir-se a costa de la vertebra-
ció del territori en els PSM, que té un caràcter 
essencialment local. Seguint amb l’exemple anterior, 
una millora de la xarxa de transport rural també con-
tribueix a la integració regional de manera significa-
tiva: permet a les comunitats rurals comerciar i co-
municar-se amb la resta del país i amb els seus 
veïns mediterranis.
Finalment, el Pla Solar Mediterrani consisteix en una 
sèrie de projectes per fomentar el desplegament de 
les energies renovables en els PSM. Encara que la 
denominació del pla pot conduir a confusió, el seu 
contingut abraça totes les tecnologies renovables, 
bàsicament l’eòlica, la solar concentrada i la fotovol-
taica, a més de la millora de l’eficiència energètica. 
El pla pretén generar electricitat procedent de fonts 
renovables tant per al consum propi dels PSM com 
per a l’exportació d’electricitat verda a la UE. Els 
PSM tenen un elevat potencial eòlic i solar, alhora 
que els PSM no productors d’hidrocarburs afronten 
una important restricció energètica i projeccions de 
demanda creixents a llarg termini. Per la seva banda, 
els estats membres es veuen constrets per la nova 
directiva sobre renovables a complir l’objectiu del 
20/20 (20% de renovables per a 2020). Com que 
molts d’ells poden tenir dificultats per complir-lo, la 
directiva deixa la porta oberta a la cooperació entre 
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estats membres i amb tercers països per importar 
electricitat verda sota unes condicions relativament 
restrictives.
El Pla Solar té dimensions diverses. A més de les 
inversions en matèria de generació (parcs eòlics i 
fotovoltaics, i centrals termosolars), és força exigent 
en els seus requeriments, molts dels quals tenen im-
plicacions regionals i un potencial vertebrador inte-
ressant. Com que un dels articles d’aquest Anuari 
està dedicat específicament al Pla Solar com a vec-
tor d’integració, ens limitarem a destacar-ne alguns 
elements breument1. En primer lloc, implica la ins-
tal·lació de línies d’evacuació de l’electricitat cap a la 
UE d’alta capacitat, que minimitzin les pèrdues en 
distàncies llargues. Actualment, només hi ha dues 
interconnexions operatives euromediterrànies: la que 
uneix Espanya amb el Marroc a través de l’estret de 
Gibraltar i la de Turquia amb Grècia, de capacitat li-
mitada. En segon lloc, reforça l’objectiu de tancar 
l’anell elèctric mediterrani, que suposaria un verita-
ble exercici de cooperació regional i, en concret, tin-
dria un fort potencial d’integració en el Magreb. En 
tercer terme, les energies renovables són molt inten-
sives en xarxa i requeririen el desenvolupament i la 
modernització de les xarxes elèctriques dels PSM, 
cosa que redundaria en benefici dels consumidors 
del sud. Però, sobretot, el seu desplegament exigeix 
la instauració d’un marc regulador clar i prou retribu-
tiu durant el període de transició necessari perquè 
resultin competitives.
En general, el gran obstacle continua sent d’àmbit 
polític i, estretament associat a l’anterior, institu-
cional i normatiu. La competència regional tendeix a 
limitar la cooperació i a mantenir els sistemes pro-
ductius fragmentats. Però les experiències de co-
operació bilateral mostren que la cooperació regio-
nal resulta factible, encara que fins ara hagin estat 
limitades. Al Magreb, Tunísia i el Marroc han pro-
gressat en la cooperació en matèria d’infraestructures 
portuàries i drets de vol; Tunísia projecta un port 
d’aigües profundes a Enfidha per establir una ruta 
directa amb Tànger-Med al Marroc, i els dos països 
han acordat liberalitzar el transport. No obstant això, 
probablement bona part, si no la majoria, dels exces-
sius costos de transport que pateixen els PSM es 
pot atribuir a mancances institucionals, sense les 
quals l’impacte de les infraestructures seria menor 
del que es pot esperar. Els procediments duaners 

continuen sent complicats, malgrat les millores de 
països com el Marroc o Tunísia; els obstacles a la 
prestació de serveis transfronterers de transport es-
tan molt estesos, i els procediments de trànsit resul-
ten molt costosos.

Els obstacles institucionals  
no poden suplir-se només  
amb infraestructures

Una cosa semblant succeeix amb les experiències 
d’integració de les xarxes elèctriques. El Marroc és 
l’únic PSM interconnectat amb la UE a través 
d’Espanya. Al Magreb, Tunísia i Algèria estan inter-
connectats, i Algèria projecta connectar-se a la xar-
xa europea a través del Marroc2. No obstant això, 
com passa amb el transport, els obstacles institucio-
nals no poden suplir-se només amb infraestructures. 
Elements tècnics com la falta d’harmonització d’es-
tàndards tècnics, o reguladors referents a la retribu-
ció i els mecanismes de compensació, no es poden 
obviar en l’equació. En matèria energètica, a més, 
les preferències nacionals solen tenir un component 
de seguretat important, que afecta els equilibris re-
gionals. Per exemple, els PSM importadors d’hidro-
carburs recelen d’incrementar la seva dependència 
davant de veïns exportadors percebuts com a com-
petidors geopolítics. Tal vegada per això, el projec-
te de la UpM es dirigeix cap a les energies renova-
bles: la integració de les energies convencionals 
sembla massa difícil (fins i tot en el si de la mateixa 
UE) i es prefereix iniciar un camí menys sensible i 
menys marcat institucionalment. Però el que verita-
blement vertebraria el mercat energètic de la regió 
seria com pletar els anells euromediterranis del gas 
i l’elec tricitat i avançar cap a una Comunitat Euro-
mediterrània de l’Energia.
Aquests projectes tenen, per tant, potencial per con-
tribuir a la integració econòmica de la regió, però de-
pendrà en bona mesura de com s’orientin i de com 
s’apliquin. Si les inversions físiques i la millora de les 
infraestructures es difonen i s’acompanyen d’una mi-
llora del marc institucional de l’àmbit respectiu, la 
transferència de coneixements i de tecnologia pot 
suposar una aportació important a la vertebració de 
l’espai euromediterrani. En canvi, si es consideren 

1 Vegeu també Marín i Escribano, 2009.
2 Red Eléctrica Española coopera amb els operadors de xarxa magrebins en la sincronització de la seva xarxa.
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com a grans projectes aïllats del seu entorn regional, 
sense encadenaments espacials, productius ni tec-
nològics, poden resultar un experiment fallit. I si fa-
llen, ni tan sols no es podrien justificar com un pla de 
promoció de determinades indústries i enginyeries 
europees. Els projectes faraònics i les catedrals al 
desert són una tradició molt arrelada a la Mediterrà-
nia, però els projectes de prestigi no es poden realit-
zar a costa d’uns altres no menys prioritaris i més 
vertebradors de l’espai econòmic a escala local i na-
cional. Encara que sigui amb finançament comunita-
ri; o més ben dit, precisament a causa d’això.

La UpM obvia les reformes 
institucionals, que poden ser més 
etèries, però que al final són les 
que sustenten l’entramat 
productiu

Finalment, i amb independència de les perspectives 
d’integració dels projectes sectorials analitzats, es 
troben a faltar alguns sectors amb igual o més poten-
cial d’integració i de capacitat d’arrossegament en 
termes regionals. En primer lloc, es podria adoptar 
un enfocament més diferenciat i proactiu a favor del 
desenvolupament de sectors industrials concrets. 
Algunes anàlisis identifiquen sectors i branques in-
dustrials i de serveis amb potencial en els PSM, uns 
quants tenen capacitat de vertebrar les xarxes indus-
trials subregionals, especialment en l’agroin dústria, 
l’automòbil, l’electrònica i el tèxtil (Abdelkrim i Henry, 
2009; Ghilès, 2008). Un enfocament interessant se-
ria fomentar clústers sectorials transfronterers inte-
grats amb formació i transferència de know how i 
tecnologia. D’altra banda, també crida l’atenció l’ab-
sència del sector agrícola i el món rural en les prime-
res orientacions dels projectes coneguts. Probable-
ment els projectes més inclusius i estructuradors són 
els de desenvolupament rural i modernització agríco-
la, inexplicablement absents de la UpM i amb un gran 
potencial integrador.

Pel que fa a la resta, en la seva aproximació física, 
la UpM obvia les reformes institucionals, que po-
den ser més etèries, però que al final són les que 
sustenten l’entramat productiu. Reformes àmplies 
com les de la justícia o l’Administració pública po-
den ser preferibles a la creació d’enclavaments ins-
titucionals en el sector elèctric, logístic o de gestió 
de l’aigua. En definitiva, la integració física re-
quereix, a més d’identificar projectes, finançar-los i 
gestionar-los des d’una convergència institucional 
que els permeti tenir efectes regionals de desbor-
dament i sectors competitius susceptibles de ser 
integrats.
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Cap d’Unitat Adjunt
Comissió Europea, Relacions Exteriors, Brussel·les

El projecte d’integració euromediterrani va néixer a 
Barcelona i es va desenvolupar primer amb la políti-
ca de veïnatge i més endavant amb la Unió per la 
Mediterrània. Però, quins han estat els resultats des 
de l’any 1995? Quines han de ser les ambicions 
d’integració per als propers anys? Existeix o existirà 
algun dia una autèntica regió euromediterrània?
Escriure un article sobre les polítiques d’integració 
euromediterrànies té un avantatge i un desavantat-
ge. L’avantatge és poder dir el que es pensa, expres-
sar els punts de vista personals després d’alguns 
anys de treballar sobre la regió. El desavantatge és 
que cal pensar molt bé el que es diu atès que són 
molts i grans els experts que expressen la seva opi-
nió sobre la Mediterrània i l’autor d’aquest article no 
deixa de ser un humil observador des de la llunyana 
però de vegades perspicaç talaia que ofereix l’Euro-
pa dels 27 a Brussel·les.
Començarem fent-nos algunes preguntes. Per què va 
sorgir el Procés de Barcelona? Per què la Declaració 
de Barcelona va ser la resposta col·lectiva a certs de-
safiaments de la regió l’any 1995 i per què aquella 
declaració conté com a element central la constitució 
d’una zona de lliure canvi? On es troba el projecte de 
lliure canvi i d’integració iniciat amb la Declaració de 
Barcelona de 1995? Ha servit, com es deia, per obrir 
i modernitzar les economies del sud de la Mediterrà-
nia? Com ha canviat el projecte amb la política de 
veïnatge? Què ha aportat la Unió per la Mediterrània 
a la integració regional? On es dirigeix aquest projec-
te? Quin és o hauria de ser el seu destí final?
Aquest article intentarà respondre aquestes pregun-
tes però el lector comprendrà que no sempre les res-
postes seran clares i que en algunes ocasions s’obri-

ran nous interrogants. Això és el que fa interessant 
les polítiques internacionals: de vegades les qües-
tions que es plantegen semblen òbvies però les res-
postes es desenvolupen al llarg dels anys i estan 
subjectes a variables imprevisibles. Per exemple, l’any 
1995, el projecte es basava en un concepte anome-
nat «regionalisme obert» però s’ignorava fins a quin 
punt el procés de globalització, de què tant es parla 
avui, arribaria a transformar l’economia mundial ni es 
coneixia el pes que en aquest procés tindrien les 
economies asiàtiques, l’auge d’Internet o de l’eco-
nomia financera.

Per què va sorgir el Procés de Barcelona  
i per què la zona de lliure canvi n’era un dels 
objectius centrals?

El projecte de l’any 1995, l’essència del Procés de 
Barcelona va estar des dels seus inicis molt lligat a 
la política europea amb una dimensió exterior més 
evident: la política comercial. No és que el Procés 
de Barcelona sigui o fos únicament un projecte de 
liberalització comercial, ni molt menys. Tanmateix, la 
impressió general el 1995 era que els acords de lliu-
re canvi constituïen la gran novetat, el gran pas en-
davant en les nostres relacions amb els països me-
diterranis. Tradicionalment, cada vegada que Europa 
volia reforçar els llaços amb els seus socis exteriors, 
els responsables polítics de la Unió obrien la caixa 
d’eines que posaven a disposició els tractats en vi-
gor i entre aquestes eines, la més clara, la més útil, 
la que podia percudir i repercutir d’una manera més 
determinant en les relacions amb els nostres socis, 
era la Política Comercial Comuna. Parafrasejant el 
proverbi segons el qual quan un té un martell tot el 
que veu són claus, cada vegada que a la Unió Euro-
pa s’abordava el reforçament de les nostres rela-
cions amb els països tercers, el problema a solucio-

Les polítiques d’integració euromediterrànies: la Zona de Lliure Comerç 2010

Integració econòmica euromediterrània
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nar era l’obertura econòmica i, l’instrument per 
fer-ho, els acords de lliure canvi comercial.
Barcelona 1995 no va ser una excepció. És significa-
tiu que el Procés de Barcelona sorgís com a resposta 
a un doble desafiament fonamentalment polític: apor-
tar un horitzó regional a les perspectives de pau ober-
tes pel Procés d’Oslo i transmetre el missatge que la 
caiguda del mur de Berlín i la reunificació europea no 
significaven la marginació dels nostres socis del sud. 
Tanmateix, davant aquest doble desafiament essen-
cialment polític, la Unió va trobar una resposta fona-
mentalment econòmica: més cooperació i, sobretot, 
més comerç a través d’una relació basada en acords 
de lliure canvi recíproc, inclosos en els acords d’as-
sociació. I si la resposta va ser econòmica és perquè 
els instruments de la UE eren, en política exterior, fo-
namentalment econòmics. És com si els ecos de la 
Declaració de Schuman del 9 de maig de 1950 res-
sonessin cada vegada que la Unió abordava la tasca 
de proposar una política internacional: cal començar 
creant solidaritats de fet entre els països, entre les 
empreses i entre els operadors econòmics. Els arqui-
tectes són les polítiques i els polítics, però els pro-
cessos d’inte gració regional es construeixen des de 
baix, començant pels fonaments de les relacions eco-
nòmiques. Només així, o almenys només a partir 
d’aquí, es podia recolzar el procés de pau a l’Orient 
Mitjà i dir als socis del sud que l’ampliació europea no 
es faria en detriment seu.
Darrere de l’instrument de lliure canvi (acords d’as so-
ciació i lliure canvi amb cadascun dels països) i de la 
dimensió regional (creació d’una zona de lliure canvi 
euromediterrània) hi havia una concepció gradualista 
de la transformació política. S’esperava que la moder-
nització i l’obertura econòmica implicarien canvis so-
cials i polítics, que el progrés econòmic comportaria 
l’ampliació de la classe mitjana i que aquesta tindria 
més protagonisme en la transició política dels països 
del sud de la Mediterrània. Aquesta va ser una de les 
hipòtesis de treball del Procés de Barcelona.

A quin punt ens trobem del procés 
d’integració euromediterrani?

Penso que no és agosarat dir que el procés d’inte-
gració comercial iniciat l’any 1995 es troba on havia 
de ser. Tots els països del sud han negociat els acords 
de lliure canvi amb la UE i tots els acords estan en vi-
gor excepte en el cas de Síria, on estan a punt per ser 
ratificats i aplicats. En el cas dels països amb què els 

acords estan en vigor, el desmantellament aranzelari 
segueix el ritme previst i acordat. Aquest desmantella-
ment ja ha conclòs amb Tunísia, el Marroc i Israel. El 
lliure canvi és doncs total o gairebé total en els pro-
ductes industrials amb aquests països i ho serà amb la 
resta quan acabin els períodes transitoris. Gairebé el 
80% de les exportacions tunisenques i el 73% de les 
marroquines es dirigeixen a la UE. La UE és el primer 
soci comercial, el primer inversor i la primera font de 
turisme per a la regió del sud de la Mediterrània.
Però una roda necessita els radis i el disc per rodar. 
La majoria dels radis al voltant de l’eix europeu ja 
estan instal·lats; queda per completar el disc, és a 
dir, els acords de lliure canvi entre els països del 
sud, l’anomenada dimensió sud-sud de la zona de 
lliure canvi. Fins ara només quatre països han con-
clòs acords entre ells. Es tracta del Marroc, Tunísia, 
Egipte i Jordània en el marc de l’Acord d’Agadir. Hi 
ha també acords entre Turquia i un cert nombre de 
països mediterranis.
Perquè la zona de lliure comerç sigui completa s’han 
de concloure tots els acords entre els països del 
sud. Només aleshores es podrà afirmar que la UE i 
els seus socis han completat el projecte més ambi-
ciós d’integració comercial nord-sud. És la gran 
aportació europea al desenvolupament econòmic 
des de l’any 1957: estendre i estendre’s gradual-
ment (i no només mitjançant les seves ampliacions 
successives) per exportar prosperitat i estabilitat al 
seu entorn geogràfic immediat.
Hi ha, tanmateix, un altre objectiu en la tasca d’in-
tegració econòmica que és l’aprofundiment dels 
acords de lliure canvi. Avui en dia aquests acords 
estan limitats als productes industrials i afecten, no-
més parcialment, els productes agrícoles i els seus 
derivats. L’objectiu, ja inscrit en els acords d’asso-
ciació i confirmat per la Política de Veïnatge, és con-
cloure acords més ambiciosos per cobrir una gran 
part dels productes agrícoles i sobretot abordar la 
liberalització dels intercanvis en els serveis.
En resum, avui el projecte d’integració econòmica 
passa per estendre el lliure canvi a la dimensió sud-
sud i als sectors agrícola i dels serveis.

Han servit els acords d’associació per obrir  
i modernitzar les economies del sud de la 
Mediterrània?

Sens dubte, penso que existeix un consens sobre 
aquest punt. El Procés de Barcelona i els acords de 
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lliure canvi constitueixen el marc de relació política, 
econòmica i de cooperació permanent amb els nos-
tres socis; donen confiança als operadors econòmics 
i permeten que les polítiques econòmiques d’aquests 
països siguin més previsibles, més obertes i més 
orientades a una economia de mercat. Ningú no dis-
cuteix que els acords han estat globalment un èxit, tot 
i que no tots s’hagin aplicat en la seva totalitat ni han 
tingut temps de donar els seus fruits. Hi ha algun país 
que té dubtes i els ha expressat. Altres esperaven 
més dels acords, però, com afirma la FEMISE (xarxa 
d’instituts d’economia euromediterranis) al seu infor-
me 2009, gràcies als acords de lliure canvi i al treball 
iniciat per la Política de Veïnatge, hi ha una millora 
perceptible dels sistemes de governança econòmica, 
de la qualitat de la reglamentació, una disminució de 
la corrupció i una millor observança del dret, que en el 
seu conjunt permeten millorar la imatge i el clima de 
negocis de la majoria dels països de la regió.
Els efectes del procés són indiscutiblement positius: 
obertura de les economies, estabilització del marc 
macroeconòmic, millora del marc reglamentari. En 
definitiva, convergència normativa amb Europa, con-
dició necessària, tot i que òbviament no suficient, 
per a una convergència real.

Què han aportat la Política de Veïnatge  
i la unió per la Mediterrània?

Penso que es podria resumir de la manera següent: 
mentre que la Política de Veïnatge aporta una políti-
ca bilateral de convergència amb la UE, la Unió per 
la Mediterrània constitueix una política regional de 
cooperació i d’integració. Mentre que la primera tre-
balla bilateralment amb els socis mediterranis amb 
objectius concrets a curt i mitjà termini per aproximar 
les polítiques i les reglamentacions, la segona treba-
lla per la constitució d’un marc de cooperació regio-
nal amb projectes integradors; integració física amb 
infraestructures d’interconnexió, cooperació política 
amb la creació d’institucions comunes: cimeres 
cada dos anys, copresidència compartida, un secre-
tariat conjunt.
Davant un Procés de Barcelona amb una lògica de 
cooperació internacional i de liberalització comer-
cial, la Política de Veïnatge aporta la metodologia de 
l’ampliació per donar suport a les reformes més enllà 
de les mesures en la frontera dels sistemes econò-
mics (les duanes i els aranzels) i per acompanyar i 
incentivar canvis en profunditat. Per la seva banda, 

la Unió per la Mediterrània intenta anar més enllà del 
Procés de Barcelona en proposar més coresponsa-
bilitat en la direcció del procés i en establir, per al 
conjunt del partenariat, una institució comuna, el se-
cretariat conjunt, amb participació paritària.
La Política de Veïnatge es proposa avançar més 
amb els països més compromesos, amb aquells que 
estan disposats a apropar-se a Europa, també en 
termes de democràcia i drets humans. La Unió per la 
Mediterrània constitueix un marc multilateral inclusiu, 
conscient de la persistència de conflictes entre di-
versos socis participants; conscient també de les 
diferències entre alguns socis quant al seu nivell de 
compromís d’aproximació amb la UE; però en qual-
sevol cas, coneixedors, tots els socis, que la Mediter-
rània ni pot ni ha de constituir per més temps una 
frontera. Ni una frontera econòmica (el desnivell d’1 
a 14 entre alguns països a una i altra banda del Me-
diterrani no és geopolíticament sostenible), ni una 
frontera política (representativitat i democràcia han 
estat, històricament, instruments molt útils en la re-
solució de conflictes i en la construcció d’iniciatives 
d’integració regional).

On es dirigeix el projecte d’integració 
euromediterrani?

El futur de la cooperació euromediterrània podria 
dependre de tres factors principals, de tres dinàmi-
ques en tres camps d’acció diferents: l’evolució de 
la UE, l’evolució de les relacions internacionals en-
tre els països del sud, i en particular l’evolució dels 
conflictes existents entre alguns d’ells i, finalment, 
la pròpia evolució interna, el que podríem anome-
nar, en la terminologia de Fernand Braudel, la ma-
nera com els països del sud abordaran les seves 
múltiples transicions socials, demogràfiques, eco-
nò miques i polítiques; aquestes transicions que Eu-
ropa ha fet al llarg de més de dos-cents anys i que 
el sud de la Mediterrània ha d’abordar en només 
unes generacions.
En primer lloc, sembla evident que la construcció 
euromediterrània dependrà en gran manera de la 
construcció europea. El lideratge en temes d’inte-
gració regional de la UE és indiscutit i indiscutible. 
Sense una UE forta, capaç d’impulsar la integració 
nord-sud i sud-sud, amb la suficient voluntat política 
i amb els mitjans suficients per dur a terme aquesta 
tasca, la integració euromediterrània serà més labo-
riosa i difícil. L’acció dels estats és essencial, la de 
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les institucions europees és imprescindible. Una UE 
introvertida i centrífuga tindria més dificultats per 
abordar els reptes mediterranis que una UE extra-
vertida i centrípeta, és a dir, una Europa coherent i 
cohesionada, capaç d’implicar-se en la gestió dels 
conflictes internacionals i atenta a les oportunitats 
que ofereix una regió de proximitat.

Sense una UE forta, capaç 
d’impulsar la integració nord-sud 
i sud-sud, amb la suficient 
voluntat política i amb els mitjans 
suficients per dur a terme aquesta 
tasca, la integració 
euromediterrània serà més 
laboriosa i difícil

En segon lloc, la integració euromediterrània seguirà 
depenent fortament de l’evolució dels conflictes que 
persisteixen entre alguns dels socis de la regió. El 
més important, el que té més repercussió mediàtica, 
el conflicte de l’Orient Mitjà, no és l’única confronta-
ció que avui impedeix la col·laboració regional. Tan-
mateix, ningú no dubta que sense una solució nego-
ciada, permanent, justa i duradora del conflicte a 
l’Orient Mitjà, no hi haurà una cooperació regional 
prou ambiciosa i fructífera. La CECA de 1954 i el 
Tractat de Roma de 1957 van ser grans iniciatives 
«postconflicte» per prevenir i impedir noves confron-
tacions intraeuropees. En canvi, el Procés de Barce-
lona i la Unió per la Mediterrània s’inscriuen en el 
marc de conflictes no resolts, i aquest és, potser, el 
repte més gran a què s’enfronten.
Finalment, la integració euromediterrània dependrà 
inevitablement de la voluntat política dels socis que 
componen la regió, i aquesta voluntat política de-
pendrà, al seu torn, de com cadascun dels països 
abordarà els reptes socials, polítics, demogràfics i 
d’ocupació els propers vint anys. Tots els països de 
la Mediterrània afronten transformacions socials 
profundes com a resultat dels processos d’urba-
nització, de participació de la dona, de canvis en 
l’estructura familiar i d’evolució demogràfica. Tots 
els països han de respondre a noves demandes de 
serveis socials universals, sanitat i educació en pri-
mer lloc. Tots els països afronten les exigències de 
participació política i, en certs casos, el qüestiona-

ment de la legitimitat del poder per part d’amplis 
sectors socials. Tots els països s’estan incorporant 
a l’economia global i necessiten adaptar els seus 
sistemes productius. Tots els països, en definitiva, 
no dubten de la seva capacitat per afrontar aquests 
reptes i poden fer-ho des d’actituds defensives o 
des d’estratègies de participació i de col·laboració. 
Davant aquests reptes les respostes seran diferents 
segons els països. Europa pot i ha d’ajudar i acom-
panyar les reformes d’adaptació dels nostres socis.

Existirà algun dia una autèntica regió 
euromediterrània?

Tres continents, un mar, més de 43 països, tres con-
flictes no resolts, tres religions monoteistes, una 
Unió Europea a l’encontre d’una identitat plural i sò-
lida. Amb aquesta amalgama de factors geoestratè-
gics i culturals no és fàcil donar una resposta. El que 
sí sabem és que la interdependència euromediterrà-
nia, és a dir, la necessitat d’Europa a la Mediterrània 
i la importància de la Mediterrània per a Europa, 
constitueixen el centre de tota relació regional. El dia 
que aquesta interdependència disminueixi no serà 
una bona notícia per a Europa; significarà que la Me-
diterrània ja no necessita Europa; significarà que al-
tres socis han sabut i pogut reemplaçar Europa en el 
seu paper d’actor mediterrani; significarà, en defini-
tiva, que Europa no ha estat capaç de continuar es-
sent el centre de gravetat d’una regió que uneix his-
tòria i futur, tradició i creixement.
Cal reconèixer que podria haver-hi certa fatiga euro-
mediterrània, si el projecte, després de 15 anys 
d’esforços, no és capaç d’avançar. Europa ha conti-
nuat presentant propostes i iniciatives suggerint 
mètodes de cooperació regional. El sud ha seguit 
mirant envers Europa per fixar-se un horitzó euro-
peu. Però, ha estat suficient? Existeix una fatiga eu-
ropea davant la continuïtat dels conflictes mediterra-
nis i la modèstia dels progressos democràtics de la 
regió? Existeix una fatiga mediterrània davant la 
manca de propostes ambicioses europees en àm-
bits com la mobilitat de persones i en el procés de 
pau a l’Orient Mitjà? És possible, però és més pos-
sible encara que la realitat geopolítica acabi impo-
sant-se; que la necessitat de constituir una regió 
unida per la geografia, la història i el comerç preval-
gui sobre el joc inevitable, i malgrat tot legítim, d’in-
teressos a curt termini.
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La Mediterrània en tant que economia-món, concep-
te de Fernand Braudel, és avui una economia en el 
món, o més aviat una juxtaposició d’economies més 
o menys ben articulades en l’economia mundial. 
Després d’haver constituït la seva pròpia globalitat, 
si bé d’això ja fa molt temps, en les últimes dècades 
la Mediterrània s’ha anat inserint progressivament 
en la globalització mundial de finals del segle XX.

Globalització, desglobalització, 
reglobalització

Per globalització no s’ha d’entendre només el pro-
cés d’eliminació de les barreres aranzelàries i no 
aranzelàries en la circulació de les mercaderies i la 
mobilitat internacional dels serveis, impulsat en el 
marc de l’Acord General sobre Aranzels i Comerç 
(GATT) fins a 1994, i posteriorment, a partir de 1995, 
per l’Organització Mundial del Comerç (OMC). En 
efecte, la globalització no es limita a la formació d’un 
espai comercial mundial. És també la formació d’un 
espai financer mundial, sota la batuta d’una moneda 
dominant (el dòlar), un espai que es declina sota les 
seves dues dimensions de recaptació d’estalvi i 
d’inversions a escala mundial, amb desajustaments 
notoris a escala nacional (excedent o dèficit de les 
balances). I també suposa l’augment de poder dels 
actors globals que actuen en diverses regions del 
món. En l’essencial, aquests actors globals són em-
preses multinacionals que inverteixen a escala mun-
dial capitals recollits per tot el món, organitzant de la 
manera més beneficiosa per als seus interessos la 
descomposició internacional dels processos de 

producció, multiplicant els fluxos comercials interna-
cionals de béns intermediaris, produint o fent pro-
duir en uns llocs i acoblant-se en uns altres, per aca-
bar venent a tot arreu. Els estats han passat a estar, 
en gran manera, desposseïts de les seves prerroga-
tives tradicionals quant al control dels fluxos comer-
cials i financers, i s’han vist forçats, cada vegada 
més, a abandonar una part significativa de la seva 
sobirania judicial en les relacions amb unes empre-
ses multinacionals que reclamen, en cas de conflicte 
amb un Estat, el recurs a mecanismes internacionals 
d’arbitratge, ja que desconfien —i no sense raó— de 
la parcialitat dels tribunals nacionals. Globalment, 
les lògiques de mercat han desbancat les regula-
cions estatals. És cert que els estats han intentat 
recuperar de nou el control de la situació implantant 
acords preferencials, en forma de processos regio-
nals de proximitat geogràfica (TLCNA, Acord Euro-
med, Mercosur, ASEAN) i un gran nombre d’acords 
bilaterals transcontinentals, però la lògica multilate-
ral de desarmament comercial, sobretot després de 
l’adhesió de la Xina a l’Organització Mundial del Co-
merç (OMC), el 2001, ha determinat en gran mesu-
ra l’evolució de la divisió internacional del treball cap 
a una deriva asiàtica incontrolada i incontrolable en 
el sistema monetari internacional vigent, amb una 
moneda xinesa adherida al dòlar per un tipus de 
canvi administrat. Precipitant-se en una escletxa de 
la governança econòmica mundial —el doble co-
mandament entre la regulació comercial (OMC) i la 
regulació monetària (FMI)— la Xina ha cregut trobar 
la via real del seu desenvolupament... a costa de 
nombrosos països en vies de desenvolupament que 
necessitaven posicionar-se adequadament en la di-
visió internacional del treball. De fet, segura de si 
mateixa i dominadora, i amb la certesa de posseir 
una sobirania indestructible heretada de temps im-
memorials, la Xina no fa altra cosa que precipitar la fi 
de la globalització tal com la coneixem actualment.

Les polítiques d’integració euromediterrànies: la Zona de Lliure Comerç 2010

La Mediterrània entre globalització, 
desglobalització i reglobalització
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En efecte, la globalització està en crisi perquè és 
insostenible i incontrolable per causa de desequili-
bris que no poden ser esmenats pels seus propis 
mecanismes correctius. La crisi financera mundial, 
i la crisi de l’economia real que en resulta, estan 
entonant la marxa fúnebre de la globalització ac-
tual. Alguns en dedueixen, amb una certa precipita-
ció, que anem cap a un procés de desglobalització, 
una cosa que desitjarien intensament per poder or-
ganitzar zones regionals menys obertes. Entre els 
partidaris més determinats d’allò que és euromedi-
terrani hi ha la temptació i una esperança molt forta 
a favor de la desglobalització. No obstant això, i a 
risc de dece bre’ls, considero que la bona interpre-
tació no serà la de la desglobalització, sinó més 
aviat la de la reglobalització. Amb tot, aquesta reg-
lobalització podria oferir un nou ventall d’oportunitats 
per a una construcció euromediterrània i per a les 
economies del sud de la Mediterrània (després de 
l’ocasió fallida dels anys setanta i vuitanta), en la 
mesura en què les nomenklaturas i les oligarquies 
d’aquests països siguin capaces d’abandonar les 
lògiques rendistes i desenvolupar veritables lògi-
ques empresarials.
L’objecte d’aquesta contribució és, per tant, exami-
nar el lloc de la regió euromediterrània en la interna-
cionalització de les economies, una ubicació que es 
contempla des de l’angle del desenvolupament dels 
països del sud i l’est de la Mediterrània, en una lògi-
ca cronològica i retrospectiva, primer, i prospectiva, 
després. En aquest punt, cal destacar clarament 
tres períodes:

• La preglobalització o la incapacitat del sud per 
aprofitar l’oferta preferent del nord.

• La globalització o la impossible opció mediterrà-
nia.

• La reglobalització o el ventall d’oportunitats que 
cal saber aprofitar.

la preglobalització (dècades de 1970 i 1980): 
la cita fallida

La Conferència Euromediterrània de Barcelona ja 
sembla molt llunyana, encara que tan sols es remun-
ti a novembre de 1995. Això és com dir que tot el 
que és anterior es remunta a la prehistòria de les 
relacions euromediterrànies. Però aquesta prehis-
tòria és al mateix temps rica i pobra: rica en inten-
cions i pobra en els resultats! Tot i que va ser una 

cita prometedora, la veritat és que va constituir un 
fracàs.
El 1958, quan s’inicia la unió duanera dels sis pri-
mers països de la Comunitat Econòmica Europea 
(CEE), Tunísia i el Marroc són independents des de 
fa poc temps i Algèria, en teoria, encara depèn de 
França. És a dir, Europa no es pot construir si no té 
en compte els vincles procedents d’un passat re-
cent; de fet, Àfrica del Nord forma part del naixent 
espai econòmic europeu. Durant els anys seixanta 
se signaran múltiples acords entre la CEE i els paï-
sos mediterranis, un per un, sense cap visió de con-
junt, i sense que tampoc importi que aquests països 
estiguin al sud, al nord o a l’est de la Mediterrània 
(recordem que, en els anys seixanta i setanta, ni 
Grècia ni Espanya ni Portugal formaven part de la 
construcció europea).

La política mediterrània global: una especificitat 
euromediterrània

Caldrà esperar fins a mitjans dels anys setanta, amb 
la implantació de la Política Mediterrània Global 
(PMG), perquè es defineixi una política específica 
d’Europa respecte als Països del Sud i l’Est de la 
Mediterrània (PSEM), també denominats Països 
Tercers Mediterranis (PTM), i perquè aquests països 
signin un acord amb la Unió Europea. Aquesta PMG 
s’articulava a l’entorn de règims comercials especí-
fics i de protocols financers que garantien finança-
ments col·lectius per als PTM. Un règim comercial 
industrial atorgava als PTM unes preferències més 
favorables que les del Sistema Generalitzat de Pre-
ferències (SGP) amb destinació al conjunt de paï-
sos en vies de desenvolupament; en efecte, preveia 
l’entrada a Europa dels productes industrials dels 
PTM en franquícia de tot tipus de tarifes duaneres i 
sense cap quota, mentre que l’SGP funcionava amb 
quotes. Amb tot, al final dels anys setanta es va fer 
un pas enrere (instauració de quotes) en matèria 
tèxtil, si bé els PTM van continuar gaudint d’un règim 
tèxtil més favorable que el règim de dret comú definit 
pels Acords Multifibres (AMF) i que resultava escas-
sament penalitzador, ja que, en bona part, les quotes 
es van mantenir en un àmbit molt teòric i no es van 
arribar a aplicar realment. El règim agrícola consti-
tuïa àmpliament una excepció en aquest enfocament 
preferencial europeu, ja que concedia als PTM quo-
tes d’exportacions cap a Europa en franquícia de 
drets o amb tarifes reduïdes, però subjectes a com-
plexos mecanismes de calendari i de preu d’entrada. 
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Aquest repartiment comercial euromediterrani, ba-
sat en la no-reciprocitat de les relacions —els PTM 
no concedien cap preferència particular a Europa— 
es mantindria fins a mitjans dels anys noranta, mal-
grat alguns ajustaments del règim agrícola amb vista 
a tenir en compte un esdeveniment de primer ordre: 
l’adhesió d’Espanya a la Unió Europea. L’adhesió 
d’Espanya convertia Europa en excedentària res-
pecte a les produccions agrícoles mediterrànies 
(fruites i molt especialment cítrics, olives i oli d’oliva, 
així com hortalisses). L’aplicació estricta del principi 
de preferència comunitari hauria privat els PTM dels 
seus mercats agrícoles a Europa; per evitar una des-
estabilització d’aquesta mena, Europa va ratificar un 
principi de conservació dels mercats tradicionals, i 
hauria de mantenir i d’ajustar repetides vegades els 
mecanismes preferencials anteriors.
Aquesta política preferencial regional europea s’ha 
d’entendre en el context d’aquest període. En aque-
lla època, ni el Japó ni els Estats Units no atempta-
rien contra els principis del multilateralisme ni sig-
narien cap acord preferencial d’àmbit regional, ni tan 
sols amb els seus socis del sud. D’altra banda, el 
Japó, bon alumne del multilateralisme, no va signar 
cap acord preferencial amb cap país fins a principis 
de 2000. Els Estats Units no van entrar en la lògica 
dels acords preferencials no recíprocs fins a 1984, 
amb l’establiment de la Caribean Bassin Initiative 
(CBI), abans de signar els acords amb els països 
andins a partir de 1992 (l’Andean Trade Preference 
Act amb el Perú, l’Equador, Colòmbia i Bolívia).

La política mediterrània global:  
un balanç molt decebedor

Així, en els anys setanta i vuitanta els països del sud 
i l’est de la Mediterrània tenen gairebé l’exclusivitat 
dels acords preferencials no recíprocs a nivell regio-
nal, en realitat compartida amb els Països d’Àfrica, 
del Carib i del Pacífic (ACP), encara que aquests no 
gaudeixen de la mateixa proximitat geogràfica amb 
Europa i el seu nivell de desenvolupament no és 
comparable al dels PTM. I no obstant això, tot i 
aquest estatut comercial tan avantatjós, en matèria 
de desenvolupament dels PTM no succeirà gran 
cosa, a excepció del desenvolupament monosecto-
rial de tallers de subcontractació en la confecció. 
Les preferències europees van donar pobres resul-
tats, i el sud de la Mediterrània, lluny d’analitzar i 
comprendre les raons de la seva impotència per tro-
bar un lloc en aquestes preferències europees, es va 

acontentar de lamentar-se davant el proteccionisme 
agrícola d’Europa! Durant aquest temps, molts pe-
tits països asiàtics, sense altre recurs que la seva mà 
d’obra i sense gaudir de condicions preferencials de 
cap tipus (exceptuant el Pacte d’Estabilitat i Creixe-
ment, PEC), arribaran a una arrencada econòmica 
impressionant. És veritat que el Japó, contràriament 
als països europeus, no havia volgut obrir les portes 
a la immigració, i havia tret fora els seus tallers, tot 
preferint l’emigració del capital a la immigració de la 
mà d’obra.
Per tant, les preferències no recíproques de la Po-
lítica Mediterrània Global no van aconseguir dina-
mitzar el sud de la Mediterrània. Hauria pogut ser 
d’una altra manera, donat l’estat de les societats 
impli cades i les estratègies rendistes dels agents 
eco nòmics dominants, de les nomenklaturas esta-
tals o de les oligarquies particulars? Això és una 
cosa que no sabrem mai, tenint en compte que les 
condicions van canviar radicalment al final dels 
anys vuitanta.

la globalització (dècades de 1990 i 2000): 
Berlín, ronda uruguai i la Xina, o la triple 
condemna per al sud de la Mediterrània

novembre de 1989: caiguda del mur de Berlín, 
començament de la dissolució de l’Imperi soviètic 
i de la inserció en la construcció europea de nom-
brosos països d’Europa Central i Oriental (PECO).
desembre de 1993: conclusió de la Ronda Uru-
guai del GATT, i inici de l’OMC prevista per a l’1 de 
gener de 1995, desmantellament dels Acords Multi-
fibres (AMF) que regien el comerç tèxtil.
desembre de 2001: ingrés de la Xina a l’OMC; a 
partir d’ara, aquest país gaudirà de millors tarifes 
duaneres per a les seves exportacions que no pas 
els seus socis (les anomenades tarifes NMF [Nació 
Més Afavorida, en les seves sigles]).

La triple condemna per al sud de la Mediterrània

Per als PSEM, aquests tres esdeveniments delimi-
ten un espai de desenvolupament globalitzat molt 
competitiu que constitueix una veritable ruptura amb 
el període preferencial euromediterrani anterior.
Europa està centrada en la seva ampliació, en l’or-
ganització de la recuperació econòmica dels PECO, 
i sobretot en la reunificació alemanya. Com a com-
pensació a la reunificació alemanya i com a garantia 
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de la consolidació europea de la nova Alemanya, 
França demana la creació d’una moneda europea: la 
definició i la posterior implantació de l’euro acaben 
amb tota l’energia geopolítica d’Euro pa. L’ampliació 
col·loca Alemanya al cor d’Europa i fa que recuperi 
el seu hinterland oriental. França i l’Europa del sud 
aconsegueixen una compensació al sud, en l’espai 
mediterrani, amb l’organització el 1995 de la Con-
ferència de Barcelona, però els dos punts euromedi-
terranis forts (Turquia i el Magreb) es veuen ofegats 
per causa d’una falsa unanimitat euromediterrània 
que només podrà desembocar en noves desil·lusions, 
i més encara en fer-se evident que el problema pa-
lestinoisraelià es veu empantanegat en negocia-
cions interminables i asimètriques, i en enfronta-
ments recurrents.

Els empresaris del sud de la 
Mediterrània, que s’havien 
rebel·lat contra el proteccionisme 
europeu de les quotes tèxtils, 
passaran per l’amarga 
experiència de la supressió de les 
quotes i s’adonaran a posteriori 
que aquestes quotes serveixen per 
garantir sectors del mercat

La conclusió de la negociació comercial multilateral 
de l’OMC es tradueix especialment en la fi del siste-
ma de les quotes tèxtils dels AMF. Els empresaris 
del sud de la Mediterrània, que s’havien rebel·lat 
contra el proteccionisme europeu de les quotes tèx-
tils, passaran per l’amarga experiència de la supres-
sió de les quotes i s’adonaran a posteriori que 
aquestes quotes serveixen per garantir sectors del 
mercat, els quals desapareixen sota una competèn-
cia aferrissada, sinònim de la cursa cap a uns costos 
de producció més baixos. I en una competència com 
aquesta, el sud de la Mediterrània no dóna la talla 
davant d’Àsia per diverses raons (els tipus de canvi, 
les condicions de reproducció de la força de treball 
i, en particular, uns pressupostos alimentaris afec-
tats per una mala productivitat agrícola, una cultura 
econòmica més rendista que empresarial, etc.). 
L’únic sector exportador que havia aconseguit des-
envolupar-se en el període anterior, el de la confec-
ció, es veu, doncs, immers en dificultats per aquest 

nou repartiment mundial; afortunadament, a aquest 
sector li queda la proximitat amb Europa i els termi-
nis favorables amb vista a la renovació d’existències 
que això comporta, la qual cosa és indispensable 
per a les col·leccions de gamma mitjana, amb l’ex-
cepció de la competència de les noves perifèries 
intraeuropees de l’est, estimulades per la implanta-
ció d’ajudes europees deu o vint vegades més ge-
neroses que les que s’atorguen als països del sud 
de la Mediterrània (de mitjana, 100 euros per habi-
tant i any a l’est a càrrec dels fons de preadhesió en 
un primer temps i dels fons estructurals en un segon 
temps, mentre que al sud l’ajuda és d’entre 5 i 10 
euros, primer a càrrec dels fons MEDA i després per 
compte dels de la política de veïnatge). Però és ve-
ritat que totes dues zones, independentment de les 
ajudes europees, no juguen a la mateixa divisió: el 
capital humà, en particular, marca la diferència.
Finalment, last but not least, l’entrada de la Xina a 
l’OMC era l’únic que faltava per a acabar de tras-
tocar el panorama econòmic mundial: una reserva 
inesgotable de mà d’obra i una estratègia de desen-
volupament totalment basada en l’exportació, amb el 
suport d’una política de canvi controlat adaptada a 
aquest objectiu exportador, atrauran el capital es-
tranger que acudeix al nou El Dorado per aprofitar-
se del nou repartiment del comerç mundial. El 2009, 
la Xina es converteix en el primer exportador mun-
dial, per davant d’Alemanya. L’entrada de la Xina a 
l’OMC no passarà inadvertida per a la resta dels paï-
sos en vies de desenvolupament. Mèxic mateix (si bé 
en el TLCNA, com es veurà més endavant) perdrà, 
entre 2000 i 2003, el 20% dels seus llocs de treball 
enfocats a l’exportació en les maquilas (sobre un 
màxim de 1.340.000 el 2000), tot i que la petita re-
cessió que es produeix el 2001 als Estats Units con-
tribuirà, juntament amb la competència xinesa, a 
l’explicació d’aquest fenomen.

L’Euromed o el lliure comerç sota mínims

La zona euromediterrània redefinirà les seves rela-
cions precisament en el context internacional de 
globalització. Les preferències no recíproques ja no 
estan de moda; el lliure comerç (recíproc) passa a 
ser una tendència! Dues són les raons que regeixen 
aquesta evolució. En primer lloc, una de jurídica: 
l’OMC només accepta les preferències no recípro-
ques dels països desenvolupats a favor dels països 
en vies de desenvolupament a escala mundial, i a 
favor de tots els països en vies de desenvolupament 
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(PVD), en el marc dels sistemes generalitzats de pre-
ferència; les preferències no recíproques de base 
regional (del tipus Euromed o Europa - ACP) són ja 
en vies d’extinció. I en segon lloc per una raó econò-
mica: els economistes s’interroguen sobre els resul-
tats, en gran mesura decebedors, de les preferèn-
cies no recíproques i els expliquen basant-se en la 
seva intrínseca incapacitat per aconseguir dinamit-
zar les economies en desenvolupament; davant la 
inexistència d’un desmantellament duaner en els 
països del sud, les entrades paguen uns aranzels 
elevats (estalvi a les zones franques o en les empre-
ses exportadores que treballen en entrades d’admis-
sió temporal) i els béns salarials (els preus dels 
quals determinen el nivell dels salaris) es produeixen 
en males condicions de competitivitat.

Per integració superficial ens 
referim a una simple integració 
comercial que es limita al 
desmantellament dels obstacles 
aranzelaris i no aranzelaris  
a la frontera

Per tant, les preferències no recíproques desapa-
reixen de cop. Els acords euromediterranis pugen al 
carro de la reciprocitat per transformar-se en acords 
de lliure comerç, amb una excepció agrícola molt 
consistent, articulada segons les quotes aran zelàries 
(tant al nord com al sud) i els calendaris referents als 
productes que més s’exporten cap a Europa (en es-
pecial, pel que fa al tomàquet). Concre tament, en 
matèria industrial, el sud ha de desmantellar les se-
ves mesures protectores davant dels productes 
europeus, i Europa no hi té res a fer... perquè sap 
que ja ho ha fet tot en el marc dels anteriors acords 
preferents no recíprocs. A partir de 1995 es va ini-
ciar una nova generació d’acords Euromed i, per 
tant, es van signar acords de lliure comerç amb Tuní-
sia i el Marroc, que després s’anirien generalitzant al 
conjunt dels PTM. El 1996 es va signar amb Turquia 
l’Acord d’Unió Duanera, un estadi superior d’integra-
ció econòmica, que mostrava ben clarament el desig 
turc d’integrar-se definitivament en l’espai econòmic 
europeu, al contrari que el Marroc, que va escollir la 
via del lliure comerç multidireccional, concretada a 
través de l’acord de lliure comerç signat amb els Es-
tats Units el 2004, un mal negoci que el Marroc va 

signar influït per l’enlluernament provocat per un 
sentiment d’esperança, que ràpidament es veuria 
decebut, respecte al suport nord-americà quant a 
les reivindicacions xerifianes sobre el Sàhara Occi-
dental, unes reivindicacions qüestionades pel Front 
Polisario i, en segon pla, també per Algèria.

Amèrica del Nord o la lliçó d’integració profunda

Durant el mateix període, a Amèrica del Nord es va 
tancar el Tractat de Lliure Comerç Nord-americà 
(TLCNA). Es va signar al final de 1992 –i entrà en 
vigor l’1 de gener de 1994– entre el Canadà, els 
Estats Units i Mèxic, en el marc d’una lògica molt 
diferent de la de l’acord Euromed. El context no és el 
mateix: no existia abans de l’acord preferencial amb 
Mèxic (amb excepció dels sistemes generalitzats de 
preferència dels Estats Units i el Canadà, que bene-
ficiaven Mèxic, però en igualtat de condicions amb el 
conjunt dels països en vies de desenvolupament); 
així, doncs, el desmantellament duaner recíproc serà 
simultani. Sense arribar al lliure comerç agrícola 
inte gral (que, de fet, només existeix a Europa), la li-
beralització agrícola serà molt més forta, sense com-
paració amb la situació euromediterrània. Però, so-
bretot, el TLCNA es construeix segons una lògica 
d’integració profunda, mentre que l’Euromed respon 
a una lògica d’integració superficial. Per integració 
superficial ens referim a una simple integració co-
mercial que es limita al desmantellament dels obsta-
cles aranzelaris i no aranzelaris a la frontera. Per in-
tegració profunda entenem un procés d’un espectre 
molt més ampli que, a més de la dimensió comercial 
fronterera, vol homogeneïtzar les condicions de pro-
ducció per mitjà de l’adopció de normes jurídiques 
comunes i de mecanismes de reglamentació de les 
discrepàncies no previstes pels sistemes judicials 
nacionals. La integració profunda tranquil·litza molt 
especialment la inversió estrangera en els països del 
sud, ja que els inversionistes senten menys temor 
pel context normatiu en què evolucionarà aquesta 
inversió.

Àsia de l’Est o la integració de facto

Durant aquest temps, a Àsia no passa res..., o pas-
sen moltes coses..., segons com es miri. Res, o gai-
rebé res, des d’un punt de vista formal, en termes 
de signatures d’acords. A excepció de l’ASEAN, 
durant els anys setanta, vuitanta i noranta no es va 
signar cap acord de lliure comerç. Àsia, amb el Japó 
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al capdavant, és un bon alumne del multilateralisme, 
que respecta al peu de la lletra el principi de no-
discriminació, i no recorre a les excepcions previs-
tes en l’article XXIV dels estatuts del GATT (lliure 
comerç o unió duanera). Certament, l’Associació de 
Nacions del Sud-est Asiàtic, que va començar sent 
una agrupació anticomunista de cinc països el 
1967 (Indo nèsia, Malàisia, Filipines, Singapur i Tai-
làndia), progressivament s’aniria estenent a Brunei 
el 1984, al Vietnam el 1995, a Laos i a Myanmar 
(antiga Birmània) el 1997, i a Cambodja el 1999. A 
partir de 1992 s’anirà implantant treballosament 
una zona de lliure comerç denominada AFTA 
(ASEAN Free Trade Area), però la dinàmica de 
l’AFTA serà molt tímida. El comerç en el si de 
l’ASEAN mai no creixerà d’una manera forta, i a dia 
d’avui encara segueix estancat a l’entorn del 25% 
del comerç internacional de la zona (i, tot i així, una 
part notable d’aquest tràfic intrazonal correspon al 
paper del port de Singapur quant a les funcions de 
magatzem i trànsit, i no a una interpenetració efecti-
va dels processos productius de la zona). Això és 
tant com dir que l’essencial del que passa a Àsia no 
està certament contingut en l’acord d’ASEAN: 
l’essencial rep la denominació d’«integració de fac-
to». Per integració de facto designem un procés 
d’integració econòmica que es desenvolupa en 
absència d’acords interestatals, que té l’origen en 
les pràctiques dels agents econòmics, que organit-
zen una divisió regional del treball impulsada per 
inversions directes i relacions de subcontractació. 
Al principi, el paper de les empreses japoneses era 
determinant en aquest procés, però més tard les 
empreses d’altres països (Corea, Taiwan, etc.) en 
prengueren el relleu en una dinàmica generalment 
contextualitzada en el marc conceptual del «vol 
d’oques salvatges» proposat per Akamatsu. Si 
aquest període d’integració de facto es va acabar 
en la dècada de 2000 (amb una recuperació acce-
lerada no només en la signatura d’acords formals 
intrasiàtics, sinó també amb altres socis de fora de 
la zona), el seu balanç en termes d’interpenetració 
dels processos productius asiàtics és notable i àm-
pliament simètric, amb independència dels nivells 
de desenvolupament dels socis, contràriament al 
que ocorre en les relacions entre els Estats Units i 
Mèxic, i la Unió Europea i els PSEM, molt asimètri-
ques i en les quals el nord representa molt per al 
sud (fins al 80% de les exportacions per a Mèxic), i 
el sud ocupa un paper molt secundari per al nord (a 
l’entorn del 10% en el millor dels casos). En efecte, 

a Àsia de l’Est els intercanvis intrazonals són de 
prop del 50% (entre el 40% i el 60%) en tots els 
sentits, entre el Japó, la Xina, ASEAN, Corea i 
Taiwan, la qual cosa indica una interpenetració no-
table, només superada per la Unió Europea.

la reglobalització (dècada de 2010 i anys 
posteriors): una nova cita per a la 
Mediterrània que no pot fracassar!

La crisi mundial iniciada per l’enfonsament dels 
muntatges hipotecaris nord-americans coneguts 
com a subprimes ens ha portat a canviar de període. 
Les subprimes no són més que la part visible del 
profund fenomen de les creixents desigualtats en el 
repartiment de la riquesa, l’última conseqüència del 
final de la regulació fordista, un enfocament que ha 
desaparegut en el procés de globalització i que en el 
món occidental s’ha vist reemplaçat per una regula-
ció a la Greenspan i per un endeutament intern in-
sostenible a llarg termini. Aquest episodi financer, en 
una època d’un bloqueig molt fort del creixement 
mundial, forçat pels forrellats tecnològics (energia, 
límits del model agroalimentari, etc.), és l’inici d’una 
grandiosa crisi multidimensional que qüestiona els 
grans equilibris anteriors. La globalització que ha-
víem conegut ha deixat de ser defensable. L’origen 
profund del que està succeint rau en els desequili-
bris geopolítics que es materialitzen en una fallida 
del Sistema Monetari Internacional (SMI). L’inevitable 
reajustament obrirà un ventall d’oportunitats per a la 
zona euromediterrània: sabrem aprofitar-lo per aca-
bar amb l’estancament de la construcció d’aquesta 
zona? És factible una revenja braudeliana de re-
construcció d’un conjunt euromediterrani coherent, 
o bé la globalització ha aconseguit disgregar defini-
tivament la Mediterrània? El que sí que és segur és 
que aquesta revenja no s’efectuarà en un procés de 
desglobalització, el mateix procés que, a causa de la 
crisi, alguns «militants» euromediterranis esperen 
més o menys secretament. La desglobalització no es 
produirà perquè els actors globals, servint-se de les 
tecnologies i xarxes globals, no desapareixeran i 
continuaran desenvolupant estratègies globals. En 
canvi, el procés de reglobalització regulat pels es-
tats, o pel mercat que s’està perfilant, podria oferir 
un marc adequat per a aquesta revenja de la His-
tòria, si tant el nord com el sud de la Mediterrània 
són capaços d’aprofitar aquesta ocasió. Però això 
no ve donat per endavant!



10
4

M
ed

.2
01

0
D

os
si

er
Un greu defecte de governança mundial

El sistema monetari internacional està en fase 
d’agonia, víctima de la seva doble asimetria: d’una 
banda, el paper internacional d’una moneda nacio-
nal, heretat d’una configuració ja superada de 
l’economia mundial, i, de l’altra, el tipus de canvi ad-
ministrat de la moneda del primer exportador mun-
dial. Es tracta, evidentment, del dòlar i del iuan, coau-
tors d’un gegantí desequilibri econòmic d’àmbit 
internacional, en el qual, a través del seu comerç, la 
Xina acumula dòlars que després presta als Estats 
Units en forma de compres de bons del Tresor. La 
Xina reivindica per a les seves mercaderies l’aplicació 
estricta de les lleis del mercat que li proporciona la 
seva adhesió a l’OMC, i alhora es nega a acceptar 
que els mecanismes de mercat intervinguin en la de-
cisió de la paritat de la seva moneda; ens trobem 
davant d’una de les anomalies més grans de la his-
tòria econòmica, i les principals víctimes en són els 
altres països en vies de desenvolupament, incapaços 
de manipular amb tanta destresa el seu tipus de 
canvi per garantir-se mercats. Som davant un error 
molt greu de la governança econòmica mundial, pos-
sibilitat pel doble comandament entre l’OMC, encar-
regada de les qüestions comercials internacionals, i 
l’FMI, encarregat de les qüestions monetàries inter-
nacionals, com si ambdós dossiers poguessin man-
tenir-se separats. La liberalització comercial només 
té sentit quan els mecanismes que determinen els 
tipus de canvi aconsegueixen assegurar un equilibri 
tendencial dels intercanvis internacionals.
Davant d’aquestes disfuncions de l’SMI, els reajus-
taments profunds són inevitables, tant en el joc coo-
peratiu de la concertació internacional com en el joc 
no cooperatiu d’enfrontaments més o menys durs. 
Per tant, és possible concebre dos escenaris:

• La reconstrucció d’un SMI unificat entorn d’un 
marc monetari internacional construït sota l’auto-
ritat de l’FMI i dotat d’un mecanisme d’equilibri 
tendencial dels intercanvis. Aquest equilibri entre 
grans zones regionals mitjançant la necessària 
revaluació de les monedes de les zones exceden-
tàries canviarà forçosament el repartiment actual 
de la divisió internacional del treball, en benefici 
dels països en vies de desenvolupament que no 
podien trobar el seu veritable lloc en l’antic siste-
ma a causa de la devaluació de la moneda xinesa. 
En aquesta hipòtesi es va cap a un reglobalització 
del mercat en la qual les companyies ocupen el 

paper dominant i la regulació mundial està asse-
gurada per mecanismes de mercat, arbitrats en el 
marc d’una governança mundial (un súper FMI-
OMC), per a un major benefici de les oligarquies 
privades que no es veuen coaccionades pels es-
tats nacionals (o pel que en queda).

És factible una revenja 
braudeliana de reconstrucció 
d’un conjunt euromediterrani 
coherent, o bé la globalització  
ha aconseguit disgregar 
definitivament la Mediterrània?

• La incapacitat per reconstruir un SMI unificat 
que porti a un replegament parcial dels intercan-
vis mundials a les zones regionals, a l’entorn 
d’una moneda dominant: l’euro per a Europa i 
les seves zones perifèriques, el dòlar per a 
Amèrica (amb un eventual contrapès brasiler 
a Amèrica del Sud), i el ien i el iuan en una co-
operació monetària reforçada a Àsia. En aques-
ta hipòtesi és inevitable un augment del protec-
cionisme (a escala regional, no nacional): la 
divisió internacional dels processos productius, 
forçada i coaccionada, s’haurà de reorganitzar i 
haurà de passar d’una escala mundial a una de 
regional. Els intercanvis internacionals de béns 
ordinaris seran àmpliament forçats per aquest 
nou repartiment regionalitzat. Els intercanvis in-
terregionals de béns d’alta tecnologia donaran 
lloc a negociacions d’Estat a Estat per mitjà 
d’accions puntuals, com ja succeeix amb força 
freqüència. En aquesta hipòtesi anem cap a una 
reglobalització administrada en la qual els estats 
ocupen el paper dominant i la regulació mundial 
està garantida per mecanismes administrats en 
benefici de les nomenklaturas estatals; les oli-
garquies privades, tot mantenint-se a la defensi-
va, hauran de pactar amb els estats. Un estatut 
avançat amb o sense pràctiques avançades?

Un estatut avançat amb pràctiques avançades  
o sense?

En els dos escenaris citats, en les pròximes dècades 
s’obre un ventall d’oportunitats per a les relacions 
euromediterrànies, més evident en la reglobalització 
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administrada, i més condicional en la reglobalització 
del mercat. Però, els socis euromediterranis sabran 
treure partit d’aquestes possibilitats per millorar la 
seva posició en la jerarquia dels territoris? Sabran 
implantar mecanismes de contenció de les estratè-
gies rendistes i d’estimulació de les estratègies em-
presarials? L’estatut avançat que Europa proposa 
als seus socis del sud de la Mediterrània (un estatut 
ja implantat al Marroc) pot arribar a suposar un triomf 
per a aquesta dinàmica, però no és en cap cas una 
garantia d’èxit. Si permet l’inici de pràctiques 
avançades dels actors econòmics i del seu entorn 
politicoadministratiu, i si simbolitza el pas efectiu 
d’una lògica d’integració superficial a una lògica 
d’integració profunda, és indubtable que aquest es-
tatut serà un element important per al desenvolupa-
ment del sud en el context internacional posterior a 
la crisi. Aquestes pràctiques avançades podran do-
nar lloc a tornar a enfortir l’estatut en la divisió inter-
nacional dels processos de producció i afavorir un 
millor posicionament en les cadenes de valor, com 
ha sabut fer Turquia els últims vint anys (passant 
d’una mera posició de subcontractació de capacitat 
a una subcontractació d’especialitat o d’intel·ligència, 
i fins i tot arribant a crear marques pròpies). Però si 
l’estatut avançat no acaba per convertir-se en un 
marc d’implantació de pràctiques avançades, molt 
aviat no serà més que un nou giny de congratula-
cions diplomàtiques, i, inevitablement, tan sols ser-
virà per continuar despertant nous sentiments de 
desil·lusió en les relacions euromediterrànies.
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Si deixem de banda els —temibles— aspectes polí-
tics per cenyir-nos aquí només a l’àmbit econòmic, 
la principal raó dels pobres resultats del Partenariat 
Euromediterrani rau en el fet que aquest no aconse-
gueix decidir-se entre una integració regional super-
ficial (lliure comerç) o en profunditat (convergència 
normativa i partenariat productiu). La segona Cime-
ra de la Unió per la Mediterrània hauria de clarificar 
l’opció estratègica en què se situa la Mediterrània 
atès que, si no, aquesta darrera continuarà estan en-
mig del pas. Basant-se en les propostes de l’Institut 
de Prospective Économique du Monde Méditerra-
néen (IPEMED, 2010), el present article defensa la 
necessitat d’optar per polítiques euromediterrànies 
comunes. Només aquestes polítiques són adients 
per conferir la mateixa aspiració a la integració re-
gional que la que va regir la integració fa ara ja mig 
segle (secció 1). Per molt ambicioses o llunyanes 
que puguin semblar, les polítiques comunes que de-
fensem en aquestes línies estableixen un marc es-
tratègic indispensable per dotar de sentit els dife-
rents projectes concrets (secció 2).

una integració regional superficial  
o profunda?

Una regió sense estratègia

L’objectiu estratègic de la integració regional euro-
mediterrània no és evident malgrat tenir un objectiu 
general clar: el d’una àrea de prosperitat i pau. Però, 

és possible precisar més? Les «quatre llibertats» 
previstes per la política de veïnatge constitueixen un 
fi tan llunyà que difícilment es podria anomenar es-
tratègia. D’altra banda, la diversitat dels estatuts po-
lítics dels Països del Sud i Est de la Mediterrània 
(PSEM) en relació a Europa (procés turc d’adhesió, 
estatut avançat marroquí, política d’espera i fins i tot 
hostilitat respecte a Líbia, quasi assistència per als 
Territoris Palestins, diversitat dels nivells de col·labo-
ració per als altres països) fa pensar que els actors 
de la regió actuen més segons un pragmatisme 
guiat per les circumstàncies que a partir d’una visió 
estratègica.
Aquesta situació planteja algunes preguntes: la pros-
peritat hauria de ser la conseqüència de l’ampliació 
del mercat per mitjà del lliure comerç o, dit d’una 
altra manera, s’hauria de considerar els països de la 
regió uns socis comercials com els altres dins del 
gran supermercat mundial? O, al contrari, el nord i el 
sud de la Mediterrània haurien d’apostar per la carta 
d’una estratègia preferent perquè constitueixen una 
regió i perquè la nova gramàtica de la universalitza-
ció posa en evidència l’augment del poder de les 
grans regions? I en aquest cas, quin hauria de ser el 
motor d’aquesta integració? La segu retat (militar, 
policial i energètica)? El creixement eco nòmic (la 
qual cosa suposaria posar l’accent en la facilitació 
de la Inversió Estrangera Directa (IED), en la baixada 
de les barreres aranzelàries i no aranzelàries i en 
l’obertura dels mercats públics)? El desen volupa-
ment sostenible (la qual cosa suposaria promoure 
uns objectius comuns d’energia lliure d’emissions 
de diòxid de carboni, uns principis de governança 
dels serveis de l’aigua i de la preservació dels recur-
sos naturals)? La integració territorial (la qual cosa 
suposaria donar prioritat a les fites col·lectives i a les 
xarxes de la regió: transports, distribució de gas i 
electricitat, telecomunicacions, reconeixement de 
les titulacions)?

Les polítiques d’integració euromediterrànies: la Zona de Lliure Comerç 2010

Només les polítiques comunes  
poden conferir una aspiració estratègica 
a la Mediterrània
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El problema rau en el fet que mai no s’ha sabut dife-
renciar entre tots aquests objectius i que les dife-
rents polítiques euromediterrànies han volgut fer-ho 
tot alhora, és a dir, una mica de tot. Per tant, es bar-
regen al mateix temps el lliure comerç, l’harmonització 
dels ministeris dels PSEM, les autopistes del mar, la 
decisió d’avançar vers un mercat integrat del gas i 
de l’electricitat, el Pla Solar Mediterrani, la coopera-
ció en matèria de readmissió dels emigrants irregu-
lars, les reiterades promeses de fer tot el possible 
per regular el conflicte palestinoisraelià i moltes al-
tres qüestions. Totes aquestes coses no són una 
estratègia.

El problema rau en el fet que  
les diferents polítiques 
euromediterrànies han volgut 
fer-ho tot alhora, és a dir, una 
mica de tot. Totes aquestes coses 
no són una estratègia

Tanmateix, s’han dut a terme dues anàlisis estratègi-
ques: la que ha fet palesa la noció de regió europea 
(el Procés de Barcelona de 1995 i la Política de Veï-
natge de 2004) i la que ha consistit a dir que el marc 
polític de la governança regional era una qüestió 
clau, que calia començar per aquí, i que aquest marc 
havia de ser paritari (en comptes de la dissimetria 
existent entre la Unió Europea i els socis del sud de 
la Mediterrània) i una qüestió de caps d’Estat (i no 
de funcionaris); aquest va ser el canvi de rumb que 
va tenir lloc l’any 2008, amb el pas d’Euromed a la 
Unió per la Mediterrània. I tot i que efectivament es 
tractava d’un pas fonamental, la veritat és que un 
marc polític, per molt necessari que sigui, no consti-
tueix un contingut.
El que va motivar l’estratègia de l’Europa comuni-
tària respecte als Països d’Europa Central i Oriental 
(PECO) va ser el temor envers Rússia. A partir de la 
caiguda del mur de Berlín calia actuar ràpidament, 
apostant per un conjunt convergent entre els PECO 
i la UE. Ara bé, a la zona sud no existeix una ame-
naça semblant. El fonamentalisme musulmà? És 
bastant difús, i pot dir-se que es troba en retrocés, i 
que quan un partit islàmic arriba al poder, com a Tur-
quia, la cooperació amb Europa més aviat s’inten-
sifica. L’hegemonia dels Estats Units? També està 
en retrocés, i fins i tot alguns països del Magreb 

s’estan apropant als Estats Units, en part per despit 
envers Europa. Els grans països emergents? La Xina 
està guanyant posicions als PSEM, tot i que no sen-
se dificultats pel que fa a la mà d’obra local (Algèria); 
els productes agrícoles brasilers s’introdueixen cada 
vegada més en els mercats àrabs —el 7% de les im-
portacions agrícoles d’Algèria, el 9% de les d’Egipte 
o el 10% de les del Marroc (Abis i Nardone, 2009)—, 
però encara no arriben a superar els exportadors 
euro peus. Per la seva banda, la debilitat de l’estra-
tègia europea a la Mediterrània empeny els PSEM a 
fixar-se en altres socis comercials. El Fòrum Euro-
mediterrani d’Instituts Econòmics (FEMISE) ha mos-
trat el ràpid retrocés, al llarg de la darrera dècada, de 
la integració comercial entre Europa i els PSEM —en 
especial al Maixreq, tot i que no exclusivament (Galal 
i Reiffers, 2009).
L’IPEMED considera que aquesta varietat de possi-
bles eleccions i de potencials estratègies geoeconò-
miques no és més que una il·lusió. La nostra anàlisi 
indica que la integració regional és una dada fona-
mental de l’economia contemporània (Beckouche i 
Guigou, 2007), i que continua essent urgent crear 
una estratègia per a la Mediterrània. Però no una es-
tratègia exclusiva, a costa de mantenir intercanvis 
amb altres continents, sinó una estratègia preferent. 
Si no és així, el retard de la Mediterrània en compa-
ració a la integració de les altres regions nord-sud 
—Tractat de Lliure Comerç Nord-Americà (TLCNA) i 
Associació de Nacions del Sud-est Asiàtic+3 
(ASEAN+3)— seguirà augmentant.

Comparar la zona euromediterrània amb aquelles 
altres amb què és possible fer-ho: TLCNA i Àsia 
Oriental

Per pensar la Mediterrània cal, és cert, allunyar-se’n, 
sortir de l’obsessiu enfrontament entre els països 
europeus i els països arabomusulmans, i comparar 
aquesta regió amb altres amb què és possible fer-
ho. Quant a Amèrica del Nord (de la qual Mèxic ja 
forma part, en opinió dels inversors internacionals), 
ens equivocaríem si penséssim que el TLCNA es li-
mita a una integració superficial que aplegaria el lliu-
re comerç, la seguretat de les inversions dels Estats 
Units i el control migratori. Perquè després d’haver 
posat l’accent en la inversió i el comerç, el TLCNA 
conté cada vegada més acords sobre la protecció 
del medi ambient, la salut i fins i tot els drets dels 
treballadors. Creada l’any 2005, l’Aliança per a la 
Seguretat i la Prosperitat s’interessa en l’energia, el 
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transport, el comerç electrònic i les migracions. No-
saltres ens passem la vida parlant del tema del Mur 
del Río Grande, però oblidem que dos milions de 
mexicans creuen cada dia legalment la frontera amb 
els Estats Units, i que, tenint en compte els il·legals, 
a Europa occidental viuen, en proporció, quatre ve-
gades menys persones procedents del sud de la 
Mediterrània que mexicans als Estats Units (Bec-
kouche, 2008). Més enllà del TLCNA, el discurs que 
Barack Obama va pronunciar durant la 5a Cimera 
de les Amèriques que va tenir lloc l’any passat a Tri-
nidad i Tobago fins i tot podria contribuir a donar un 
nou impuls al projecte d’integració nord-sud a 
Amèrica.
A Àsia Oriental, l’ASEAN+3 (ASEAN, el Japó, la 
Xina i Corea del Sud) fa palès el gran canvi de la 
diplomàcia econòmica japonesa a partir de la crisi 
financera asiàtica de 1998, i la implicació de la Xina 
en una integració econòmica regional. L’anomenada 
Iniciativa de Xiang Mai es tradueix en el pagament 
de 120 bilions de dòlars per al pool regional de re-
serves estrangeres amb l’objectiu de fer front a 
l’escassetat de divises; des de fa 10 anys els països 
de la regió, que ja estan connectats entre ells a tra-
vés de les xarxes transnacionals de les empreses 
japoneses, han entrat en una fase més institucional, 
multiplicant els acords de lliure comerç, el darrer 
dels quals vincula la Xina amb l’ASEAN a partir de l’1 
de gener de 2010; els grups regionals de treball es 
multipliquen als sectors del medi ambient, turisme, 
mobilitat, etc. Així doncs, a l’est d’Àsia, igual que a 
Amèrica del Nord, estem autoritzats a dir que la inte-
gració regional es produeix sobre la base d’acords 
de lliure comerç, però el cert és que es tracta més 
aviat d’una integració «en profunditat», és a dir, per 
mitjà d’una convergència de les normes tecnicoco-
mercials i del costum cada vegada més arrelat de 
treballar conjuntament.
El punt de vista de l’IPEMED està a favor d’una inte-
gració euromediterrània «en profunditat». El pas del 
Procés de Barcelona a la Unió per la Mediterrània 
obliga a considerar el terme unió des d’una pers-
pectiva ambiciosa. Però encara caldria dir en què 
podria consistir tot plegat, tant si es tracta de les 
normes, de les polítiques comunes, de les mesures 
de regulació o fins i tot de les eventuals preferències 
comercials regionals. Si ens prenem seriosament el 
terme unió, i si contemplem per a la Mediterrània un 
nivell equiparable al de la integració regional que im-
pera a Europa des de fa 50 anys, no s’ha de vacil·lar 
a l’hora de pensar en formes de supranacionalitat 

regional, que Europa va inventar. Des d’una pers-
pectiva semblant, els projectes i les polítiques co-
munes que els països de la UE i els PSEM es veu-
rien forçats a posar en pràctica adoptarien una 
dinàmica completament diferent —tot i que finalment 
mai no arribem a assolir l’estadi de la supranaciona-
litat. Com en el cas del procés d’adhesió de Turquia 
a la Unió Europea, la dinàmica és el que compta, i 
aquesta dinàmica depèn del nivell inicial d’ambició 
estratègica. A dia d’avui ningú no sap si un dia Tur-
quia serà o no membre de la UE, però ningú no dub-
ta que aquesta perspectiva és la que n’estimula la 
modernització i l’apropament a Europa; aquest és el 
mateix tipus de mecanisme que caldria posar en 
marxa a través de la Unió per la Mediterrània.

Contemplar alhora les normes, les polítiques  
i les regulacions comunes

Quant a les normes, gràcies a Barcelona s’assoliria 
una convergència a l’àmbit macroeconòmic (deute, 
dèficit, inflació i desestatalització). El que ja està en 
marxa és certa convergència normativa a l’àmbit 
energètic, ja sigui a nivell tècnic (el bucle elèctric 
mediterrani) o comercial (projecte d’integració dels 
mercats del gas i de l’electricitat, possibilitat de 
compra per part d’Europa de quilowats/hora lliures 
d’emissions de diòxid de carboni produïts al sud a 
través del Pla Solar Mediterrani). En canvi, en amb-
dues ribes encara no existeix una norma comuna en 
matèria d’objectius sobre el paper de les energies 
renovables en el consum d’energia primària.
A banda del sector de l’energia també hi ha altres 
sectors que alhora estan exclosos d’aquesta con-
vergència normativa. Això és el que succeeix, en pri-
mer lloc, amb l’agricultura, i d’aquí sorgeix la qüestió 
perjudicial de les barreres no aranzelàries que prote-
geixen els mercats europeus respecte als productes 
del sud de la Mediterrània, o la dificultat que tant el 
sud com el nord tenen per promocionar etiquetes 
comunes de qualitat «mediterrània» als mercats 
mundials. Així mateix, existeix una convergència molt 
deficitària a l’àmbit de l’accés a l’aigua potable i el 
sanejament (malgrat els múltiples convenis, les de-
claracions i les comissions que s’estan duent a ter-
me des de fa 30 anys!) amb la següent pregunta 
clau: és desitjable i factible determinar unes normes 
euromediterrànies internacionals en un àmbit tan lo-
cal tant a nivell hídric com social? També hi ha una 
convergència feble a l’àmbit financer; encara no 
existeix un espai financer euromediterrani, malgrat 
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els recents progressos legislatius i reglamentaris 
als PSEM en matèria de garantia de les inversions, 
d’auto rització dels Partenariats Públics-Privats (PPP), 
o de cooperació internacional entre els mercats fi-
nancers. Per últim, existeix també una convergència 
pobra a l’àmbit clau de la mobilitat tant si es tracta 
del reconeixement dels títols de llicenciatura, de la 
comptabilitat de les bases referencials de la forma-
ció professional o de la circulació dels professionals. 
En aquest darrer àmbit veurem que l’actitud de 
l’IPEMED defensa el fet que caldria convertir en un 
objectiu estratègic la lliure circulació i la integració 
dels PSEM a l’espai de Schengen.

Tenint en compte la 
interdependència existent entre 
el nord i el sud en un àmbit tan 
estratègic, l’energia podria, 
efectivament, convertir-se  
en la política euromediterrània 
comuna més raonablement factible

Si al final s’adopta la decisió d’implantar aquests ob-
jectius i normes, podem aspirar a passar d’una juxta-
posició d’alguns projectes emblemàtics a comptar 
amb veritables polítiques comunes, i a passar de 
l’actual trajectòria burocràtica a disposar d’unes au-
tèntiques regulacions. El mateix que es va fer a Eu-
ropa a través d’algunes polítiques comunes que res-
ponien als reptes de l’època (amb el carbó i l’acer 
per a la mutualització de les indústries bèl·liques, o 
amb l’agricultura per gaudir de nou d’autosuficiència 
alimentària), la Mediterrània necessita polítiques co-
munes a fi de fer front conjuntament a la inseguretat 
alimentària dels PSEM, per tal de garantir l’aprovi-
sionament i la transició energètics, per proporcionar 
a tothom l’accés a l’aigua potable i el sanejament, i 
suavitzar el fre a la mobilitat.
Els mitjans per garantir la regulació d’aquestes polí-
tiques s’haurien de discutir ara mateix, tot i que és 
ben sabut que el temps necessari per a la seva rea-
lització podrà arribar a ser llarg —que potser no ho 
va ser entre el Congrés de l’Haia de maig de 1948 i 
la implantació efectiva de les polítiques europees 
comunes? (fins l’any 1970 la PAC no va funcionar 
per complet!). Així doncs, cal plantejar d’una vegada 
la qüestió de l’oportunitat de les agències suprana-
cionals, que un primer moment podrien ser els 

braços armats del Secretariat General de la UpM i 
posteriorment unes institucions supranacionals co-
munes a aquells països que acceptessin transferir-
los una mica de la seva sobirania. La crisi financera 
internacional, els fracassos del bilateralisme global 
(cicle de Doha) i la necessitat d’una regulació sobre 
els reptes mediambientals en especial a la Medite-
rrània treballen a favor de la creació de regulacions 
internacionals regionals, tot i que no per reemplaçar 
les titubejants regulacions que existeixen a nivell 
mundial, sinó per completar-les i recolzar-les.
Per últim, hem d’elevar a la categoria de principi el fet 
que l’elaboració d’aquestes polítiques i d’aquesta re-
gulació ha de fer-se a través d’una concertació que 
associï els poders públics, les ONG i les empreses 
dels sectors considerats. Si es vol reconèixer sense 
embuts que la manca d’un sistema productiu trans-
mediterrani és el que fa essencial la diferència res-
pecte al dinamisme de la integració al TLCNA i a Àsia 
Oriental, cal extraure’n les conseqüències i posar en 
marxa instruments de concertació que associïn els 
tres mitjans següents: el de la decisió pública, el dels 
experts (universitats, ONG, etc.) i el de l’empresa.

l’elecció de les polítiques comunes

Quatre polítiques comunes són necessàries per do-
nar sentit, a llarg termini, als diferents projectes que 
es multipliquen a la regió. Quatre representa dues 
vegades més que les dues polítiques comunes que 
van permetre posar en marxa la integració europea, 
però no hi ha dubte que a la Mediterrània la urgència 
és dues vegades més gran que la que hi havia fa 50 
anys a Europa.

Una política energètica comuna desitjable i factible

On la cooperació concreta ha estat més profunda és 
al sector de l’energia. Ara per ara els grans contrac-
tes comercials no s’han traduït en acords industrials; 
continua havent-hi una gran desconfiança entre els 
països productors i els països consumidors, fins i tot 
entre els països del sud; som lluny de les fites que es 
van marcar al principi del Procés de Barcelona. Però 
tenint en compte la interdependència existent entre 
el nord i el sud en un àmbit tan estratègic, l’energia 
podria, efectivament, convertir-se en la política euro-
mediterrània comuna més raonablement factible.
Per fer-ho possible han de donar-se sis condicions: 
1) el manteniment dels contractes a llarg termini (en 
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especial els del sector del gas, la qual cosa suposa 
resistir a les pressions de la Direcció General de la 
Competència), garantint tant les compres com les 
vendes, perquè cap cooperació duradora pot basar-
se en cotitzacions hipervariables; 2) el pas d’una 
col·laboració purament comercial a una col·laboració 
tecnològica i industrial amb els països productors, 
amb l’objectiu d’afavorir la producció al sud de 
l’equipament de les centrals termosolars, entre al-
tres; 3) uns objectius més ambiciosos per al conjunt 
euromediterrani, i no només per a la Unió Europea, 
en matèria d’energies no carbòniques, incloent-hi 
un pla regional de desenvolupament de l’energia 
nuclear als PSEM; 4) un paper més destacat dels 
operadors en la definició d’aquests projectes; 5) la 
posada en funcionament d’instruments conjunts de-
dicats al finançament de l’energia, i 6) i sens dubte 
el més important: atès que encara no existeix una 
política energètica europea efectiva, que no hi ha 
cap institució internacional que associï els països 
consumidors i els països productors, i que els PSEM 
i Europa constitueixen uns socis estratègics en 
aquest àmbit, es tractaria de proposar als països 
euromediterranis que ho desitgessin un marc comú 
per a l’estratègia i l’acció en l’àmbit energètic. Això 
significaria associar, des de l’inici de les reflexions, 
PSEM amb les estratègies energètiques europees, 
ampliar en aquests països la cooperació europea en 
la compra del gas (la posició estratègica d’Algèria 
és molt més compatible amb els interessos euro-
peus que la posició de Rússia) i elaborar conjunta-
ment un esquema director de les «autopistes ener-
gètiques» tant transmediterrànies com entre els 
mateixos països del sud.

La seguretat alimentària és el primer cistell d’una 
política agrícola comuna euromediterrània?

Les complementarietats agroclimàtiques, la neces-
sària cooperació per fer front als reptes mediam-
bientals de la regió (en particular, l’aigua i els sòls) i 
l’oportunitat que l’agricultura d’ambdues ribes pugui 
conquerir part dels mercats mundials en l’àmbit dels 
productes mediterranis haurien de ser suficients per 
crear una política comuna. Tot i que les coses enca-
ra no estan madures per a una política agrícola euro-
mediterrània comuna, almenys podem avançar per 
aquest camí amb la vista posada en un objectiu ope-
ratiu essencial: el de la seguretat alimentària. Els 
PSEM constitueixen la zona del món que en les pro-
peres dècades serà més deficitària en termes de 

comerç agroalimentari. Dues respostes estratègi-
ques són possibles: 1) o bé els europeus en trauran 
profit per exportar als seus veïns del sud, tractant de 
mantenir a distància els competidors americans o 
asiàtics, i 2) o bé els europeus comprendran que 
només mitjançant una col·laboració duradora serà 
possible contribuir al desenvolupament dels sectors 
agrícoles als PSEM.

L’aigua pot convertir-se en la 
pedra angular d’un escalafó 
econòmic d’alt nivell i d’una 
cooperació internacional que 
contribuiria a convertir la 
Mediterrània en una «ecorregió» 
líder a l’escena internacional

L’IPEMED es posiciona en la segona perspectiva. 
Això suposa promoure la dieta mediterrània; treballar 
plegats per modernitzar al sud aquells canals que es-
tiguin integrats als territoris locals i que puguin bene-
ficiar-se d’un marc institucional modernitzat i de la 
transferència de les competències tècniques i orga-
nitzatives —tal com la Unió Europea ha sabut fer amb 
els PECO—; la mutualització de les normes euro-
pees de qualitat, fitosanitàries i de traçabilitat, amb 
vista a eliminar les barreres no aranzelàries en l’accés 
dels mercats europeus i, per últim, això suposa posar 
en marxa una sobirania alimentària regional, canviant 
les garanties d’aprovisio nament per garanties de 
mercat.
El període de revisió de la PAC que ara s’obre és 
una ocasió excepcional per impulsar aquesta ambi-
ció estratègica a través d’instruments l’eficàcia dels 
quals va quedar ben provada a Europa: les organit-
zacions comunes de mercat, la preferència comer-
cial ampliada a l’espai euromediterrani, la promoció 
de les indicacions geogràfiques al Sud, i, per últim, 
els contractes d’aprovisionament a mitjà termini en-
tre la Unió Europea i els Països del Sud i Est de la 
Mediterrània i un estoc de seguretat col·lectiva fi-
nançat conjuntament pels països de la regió.

Aigua i sanejament: passar dels problemes locals a 
una política regional

Sense ni tan sols tenir en compte l’impacte de 
l’escalfament global, a la Mediterrània ja hi ha pro-



11
1

M
ed

.2
01

0
D

os
si

er

blemes relacionats amb l’accés a l’aigua i al saneja-
ment, que poden provocar veritables conflictes en el 
tema de l’aigua. Tanmateix, l’aigua pot convertir-se 
en la pedra angular d’un escalafó econòmic d’alt ni-
vell i d’una cooperació internacional que contribuiria 
a convertir la Mediterrània en una «ecorregió» líder a 
l’escena internacional. Les prioritats són ben cone-
gudes: la gestió de la demanda i l’eficiència de l’ús 
de l’aigua; la millora de la governança local i nacio-
nal, sobretot als PSEM; una fixació de tarifes econò-
micament pertinents i socialment justes; la garantia 
jurídica i financera de les inversions per facilitar la 
col·laboració entre el sector públic i el privat, en par-
ticular en l’àmbit del sanejament.
És cert que les normes sobre la gestió dels recursos 
hídrics es comparteixen cada vegada més a la Medi-
terrània, tot i que sovint només es fa en teoria: el rep-
te rau a passar a l’acció. Per la banda europea, la 
Directiva Marc sobre l’aigua a partir de 2000 consti-
tueix el principal element de la reglamentació, i la de-
claració del Consell de Ministres de la UE de 22 de 
març de 2010 ha mostrat la voluntat de la Unió Euro-
pea de conferir un valor més gran al tema de l’accés 
a l’aigua. Per la banda dels PSEM, estem assistint a 
una convergència dels marcs jurídics nacionals quant 
a la clarificació de la governança, la coordinació in-
terministerial, la fixació de tarifes, la facilitació de la 
col·laboració entre el sector públic i el privat, la lluita 
contra les pèrdues a les xarxes i la gestió per con-
ques. Els actors dels recursos hídrics de la zona es-
tan preparats per a una nova etapa en la cooperació 
euromediterrània. La coordinació es desenvolupa en 
el bàndol dels proveïdors, tal com quedaria plasmat a 
la iniciativa Horitzó 2020, impulsada l’any 2005 per 
la Comissió i el Banc Europeu d’Inversions (BEI) per 
descontaminar el mar Mediterrani.
Però malgrat haver rebut un nou impuls a partir de la 
reunió ministerial de Jordània, celebrada el desem-
bre de 2008, el projecte d’Estratègia Mediterrània 
de l’Aigua no ha aconseguit avançar. Per fer-ho, en 
primer lloc caldria que aquesta estratègia comptés 
amb una agència destinada a multiplicar i coordinar 
els mitjans, una mica dispersos i massa pobres, de 
les diferents ONG i de les institucions que a la Me-
diterrània s’ocupen del tema hídric. Com a segona 
condició, aquesta agència mediterrània de l’aigua 
hauria d’establir les seves bases en una carta que 
recordés els principis comuns de l’estratègia, i el 
respecte de la qual seria la condició indispensable 
perquè els projectes comptessin amb el finança-
ment dels proveïdors internacionals —en la posada 

en marxa del finançament, la noció de condicionali-
tat seria molt més acceptable per part dels actors 
regionals del que es podria creure. Tercera condició, 
la gestió de l’agència hauria de confiar-se als pro-
fessionals públics i privats de les conques hidro-
gràfiques i de les poblacions, a l’espera que un 
«Consell Euromediterrani de l’Aigua», que inclouria 
els representants dels Estats, donés orientacions a 
l’agència. Què ens impedeix imaginar que amb el 
temps aquesta agència no es limitarà només a ava-
luar els projectes presentats a la UpM, sinó que pas-
sarà a prendre decisions per ella mateixa?

Una «CECA migratòria»

Hi ha sis raons per què els moviments de persones 
han de constituir una de les polítiques euromedite-
rrànies comunes: 1) la complementarietat de les es-
tructures per edat entre el nord i el sud —tot i que, 
en realitat, aquest argument és menys determinant 
del que sovint es creu; 2) la necessitat permanent 
d’un ajustament, a causa de la mobilitat, dels mer-
cats de treball entre els països de la regió; 3) la ne-
cessitat de circulació dels empresaris, cada vegada 
més nombrosos i diversos; 4) la competència inter-
nacional per atraure els emigrants qualificats, que 
cada vegada més deixen la regió; 5) la comunitat 
d’interessos dels països d’ambdues ribes sobre la 
gestió de les migracions regulars i irregulars, i 6) 
l’especificitat cultural de la integració regional euro-
mediterrània, que converteix la barreja de les perso-
nes en un llegat històric i una necessitat estratègica. 
Òbviament, és impensable dir als habitants de la re-
gió mediterrània: «Aspirem a arribar a una unió, però 
sempre que cadascú es quedi a casa seva».

Una política comuna basada en la 
coresponsabilitat dels estats i en 
la seva completa llibertat per 
participar-hi, hauria de proposar-
se com a objectiu el progressiu 
establiment de la lliure circulació 
de persones a l’espai de la UpM

Una política comuna («una CECA migratòria», per 
reprendre l’expressió dels Young Mediterranean 
Leaders), basada en la coresponsabilitat dels es-
tats i en la seva completa llibertat per participar-hi, 
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hauria de proposar-se com a objectiu el progressiu 
establiment de la lliure circulació de persones a 
l’espai de la UpM. Aquesta política començaria faci-
litant la mobilitat d’un nombre creixent de professio-
nals, atorgant un passaport de lliure circulació als 
professionals posseïdors d’«un elevat capital humà» 
(empre saris, professors universitaris, artistes, etc.), 
més endavant buscaria aconseguir una lliure circu-
lació generalitzada en aquells països que hi esti-
guessin d’acord, i finalitzaria amb la inclusió dels 
PSEM a l’espai de Schengen.
L’instrument d’aquesta política el constituiria una 
Agèn cia de les Migracions Euromediterrànies. Aques-
ta agència coordinaria les polítiques de regulació i 
control de les migracions; lluitaria contra el treball 
irregular, humanament degradant i fiscalment empo-
bridor per als estats; informaria sobre els programes 
de treball temporals per als treballadors que emi-
gren; facilitaria la mobilitat dels joves professionals 
d’alta qualificació (entre el nord i el sud, i dins del 
propi sud); promouria els fluxos de titulats a la zona 
i els regularia per tal d’evitar la «fuga de cervells»; 
organitzaria els fluxos que requereix l’economia del 
coneixement, i en especial impulsaria —per fi!— 
l’Erasmus Euromediterrani, una idea que gaudeix de 
consens des de fa temps. El seu finançament estaria 
assegurat per les quotes dels estats que volguessin 
participar-hi, així com per una contribució que podria 
definir-se en proporció al nombre de titulats proce-
dents dels PSEM. En un primer moment, l’agència 
estaria sotmesa a l’arbitratge dels caps de Govern 
de la UpM, i en un segon moment, quan ja s’hagués 
consolidat com a «alta autoritat», actuaria en virtut de 

la transferència de sobirania que aquests gover-
nants li atorguessin.
Aquestes opcions tindrien el mèrit de ser clares, de 
donar a entendre que s’ha optat per una integració 
en profunditat, així com de fixar el marc de la coope-
ració i dels projectes. No som els amos del rellotge; 
ningú no pot dir si l’entrada en vigor d’aquestes po-
lítiques comunes trigarà anys o dècades. Però els 
actors euromediterranis posseeixen els objectius 
que aspiren a donar a la seva regió.
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El Procés de Barcelona, iniciat formalment en la I 
Conferència Euromediterrània de 1995, va ser la 
continuació d’un procés de creació d’una àrea co-
muna de desenvolupament i estabilitat a la Mediter-
rània, atès que ja als últims anys de la dècada dels 
setanta havien començat a establir-se acords de co-
operació bilaterals amb molts països de l’entorn, 
amb la intenció d’anar cap a la progressiva instaura-
ció d’una zona de lliure comerç euromediterrània el 
2010. Per aconseguir-ho, el programa estableix que 
totes les barreres (aranzelàries o no) al lliure comerç 
en productes manufacturats s’han d’eliminar pro-
gressivament d’acord amb els calendaris i negocia-
cions entre els diferents actors dels acords bilate-
rals, si bé la liberalització del comerç de productes 
agrícoles serà més lenta i selectiva. El programa 
també especifica la necessitat d’arribar a acords pel 
que fa a les regles d’origen, protegir la propietat 
intel·lectual, aplicar els estàndards europeus fitosa-
nitaris als productes agrícoles, prescindir de les bar-
reres tècniques, afavorir la competència o suprimir 
progressivament els obstacles a la inversió directa.
Des de la Conferència de Barcelona de 1995 s’han 
celebrat vuit conferències ministerials euromediter-
rànies. A més, la Política Europea de Veïnatge (PEV) 
de 2004, la creació el 2006 d’un Instrument Euro-
peu de Veïnatge i Associació (IEVA), l’Acord d’Agadir 
ratificat el 2006 i la Unió per la Mediterrània (UpM) 
sorgida de la Cimera de París de 2008, van atorgar 
un nou impuls al procés.
La PEV involucra la majoria dels països de la Medi-
terrània, però també alguns dels veïns d’Europa de 
l’Est. La PEV aprofundeix en les relacions ja exis-
tents i persegueix una integració econòmica més 

profunda. A més de la liberalització del comerç en 
béns i serveis, la PEV promou acords bilaterals vin-
culants en matèria de regulació econòmica, drets de 
propietat intel·lectual, contractació pública, facilita-
ció del comerç o competència. Així mateix, els plans 
d’acció animen els països a establir acords bilaterals 
o regionals que impulsin la inversió i el comerç sud-
sud i est-est.
L’Acord d’Agadir va ser signat el 2004 per Tunísia, 
Marroc, Jordània i Egipte per establir una zona de 
lliure canvi entre ells; va ser ratificat el 2006, i va 
entrar en vigor el 2007. Els objectius són molt ambi-
ciosos i apunten a una veritable integració regional 
d’aquests països. Tot i això, nombrosos problemes 
de procediment n’han retardat l’inici i per tal que es 
produeixi la progressiva integració caldrà un major 
compromís polític dels països i una supervisió a fons 
de l’acord.
L‘IEVA substitueix el programa MEDA que es va ini-
ciar el 1996 i va ser modificat l’any 2000. Aquest 
instrument permet a la UE proveir assistència tècni-
ca i financera als països del Partenariat per avançar 
en la creació de l’àrea de lliure comerç.
Finalment, la UpM suposa el rellançament del Pro-
cés de Barcelona. Inclou els 27 membres de la UE i 
16 socis del sud de la Mediterrània i de l’Orient Mi-
tjà. Pretén atorgar un impuls nou a la cooperació 
euromediterrània mitjançant el desenvolupament de 
projectes concrets en diferents àmbits (medi am-
bient, transports regionals i internacionals, energia, 
cultura, educació, pimes…) que si bé ja s’havien 
plantejat el 1995, no han arribat a materialitzar-se en 
tot aquest temps.
Els progressos en aquests gairebé quinze anys han 
estat modestos en alguns aspectes, malgrat els con-
siderables recursos econòmics que s’han destinat a 
fomentar el desenvolupament de xarxes regionals i 
acords d’associació. Les economies del sud són molt 
dependents del comerç exterior amb la UE i, no obs-

Les polítiques d’integració euromediterrànies: la Zona de Lliure Comerç 2010

La integració comercial 
euromediterrània i la relació amb els 
processos de liberalització comercial
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tant això, els fluxos comercials de la UE amb els paï-
sos de la ribera sud i est del Mediterrani només supo-
sen el 8% del total i la UE és exportadora neta. A més, 
l’estructura de les exportacions dels països del sud a 
la UE està molt poc diversificada i es basa sobretot 
en energia, tèxtils i vestit, a més d’alguns productes 
agrícoles subjectes a restriccions considerables. La 
integració regional sud-sud està molt poc desenvolu-
pada i el comerç entre aquests països no representa 
més del 6% del seu comerç exterior. I encara que la 
UE és el principal inversor en la regió del Partenariat, 
les seves inversions directes a la zona són molt baixes 
comparades amb les que efectua en altres regions 
del món (inferiors al 3% del total). A més, els països 
del Partenariat compten amb un elevat deute extern 
(si bé és cert que s’ha reduït els últims anys) i la seva 
infraestructura física i administrativa és deficient. En 
definitiva, la situació de les dues ribes del Mediterrani 
és molt asimètrica i no només en l’àmbit econòmic, 
per la qual cosa la zona presenta certa inestabilitat, 
importants fluxos migratoris i una degradació ambien-
tal considerable.

Panorama actual de la integració econòmica

La implantació d’una Àrea de Lliure Comerç (ALC) 
augmenta l’eficiència i el benestar derivats del co-
merç quan els béns i serveis importats produïts de 
manera més eficient substitueixen els béns i serveis 
locals menys eficients. Però també pot provocar una 
minva de l’eficiència i el benestar si s’opta per les 

importacions dels països de l’ALC en detriment de 
les de tercers països, més eficients. Per determinar 
els efectes nets de la integració, cal considerar tots 
dos efectes. Però l’ALC suposa altres avantatges. 
La integració comporta un canvi tecnològic més rà-
pid, a més de la presència d’externalitats positives 
entre empreses, per la qual cosa se li suposa la ca-
pacitat d’accentuar el creixement econòmic.
Una sèrie d’indicadors ens ajuden a analitzar els 
efectes de l’acord euromediterrani, tant pel que fa a 
la integració entre la UE i els països del sud i l’est de 
la Mediterrània (països MED) com a la integració en-
tre els països MED mateixos. Parlem, doncs, d’una 
integració nord-sud i d’una integració sud-sud.
El primer que es fa evident és la gran desigualtat en 
els resultats econòmics dels països MED. 
Entre els països MED considerats, Mauritània és el 
més pobre en termes de PIB per càpita, mentre que 
Israel és el més ric. El segueixen Líbia i Turquia, si bé 
les posicions canvien en considerar l’evolució en 
dòlars constants, ateses les taxes elevades d’inflació 
de molts dels països de la zona.
Turquia i Líbia han suportat i suporten encara taxes 
d’inflació molt elevades, igual que Algèria, Egipte i Sí-
ria. El Marroc i Tunísia són els països amb una menor 
taxa d’inflació i destaca l’evolució d’Israel, que els úl-
tims anys presenta una mitjana d’inflació inferior a 
l’1%, tot i que en el conjunt del període 1990-2008 la 
seva taxa va ser superior al 7%. El Líban és un altre 
cas digne d’esmentar, ja que malgrat que ha reduït la 
inflació mitjana els últims anys, el 2008 la xifra es va 
elevar altra vegada perillosament per sobre del 7%.

GRÀFIC 5 PiB per capita (2008)

Zona euro
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Turquia

Líban

Algèria

Tunisia
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Font: World Development Indicators 2009.
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En els gràfics 6 i 7 s’observa el creixement més 
erràtic de les economies de l’est de la Mediterrània 
en comparació amb les economies del nord d’Àfrica. 
Els últims anys Egipte i Tunísia presenten taxes de 
creixement elevades i bastant estables en compara-
ció amb les dels seus veïns.
Pel que fa als països de l’est de la Mediterrània, des-
taca la inestabilitat econòmica de Turquia i el Líban, 
mentre que països com Jordània i Síria mostren un 
creixement més sostingut. També Israel mostra més 
estabilitat a partir de 2004.
Hi ha nombrosos acords preferencials a la regió, i la 
UE, els països de l’Acord Panàrab de Lliure Comerç o 

els EUA són els principals socis comercials. Les rela-
cions comercials entre la UE i els països MED es re-
geixen mitjançant l’Associació Euromediterrània, que 
es va crear el novembre de 1995. Els països associats 
són Algèria, Egipte, Israel, Jordània, Líban, Marroc, Sí-
ria (des de desembre de 2008), Tunísia i els Territoris 
Palestins, a més de Turquia. Actualment s’està estu-
diant també un acord amb Líbia. Els EUA han subscrit 
acords comercials amb el Marroc, Egipte i Jordània.

Aquesta multiplicitat d’acords 
regionals fa imprescindible 
arribar a un compromís per 
homogeneïtzar fins on sigui 
possible les regles d’origen,  
els estàndards de qualitat,  
els estàndards fitosanitaris i,  
per aconseguir una integració 
més gran

Entre les aliances regionals hi ha l’Acord d’Agadir, 
signat per Tunísia, Egipte, Marroc i Jordània. També 
Egipte, Jordània, Tunísia, Síria, els Territoris Pales-
tins, Líban, Líbia i Marroc són membres de l’Acord 
Panàrab de Lliure Comerç. Mauritània i Algèria en-

TAULA 11 taxa d’inflació (deflector del PiB)

 
 

Mitjana
1990-2008

Mitjana
2004-2008

Zona euro 3,0 2,5

Marroc 3,1 2,2

Tunísia 3,9 3,4

Jordània 4,2 6,7

Israel 7,0 0,9

Síria 8,9 12,9

Egipte 8,9 10,0

Mauritània 9,5 14,2

Líban 14,6 3,0

Algèria 16,5 12,3

Líbia 23,2 25,4

Turquia 52,8 9,4

Font: World Development Indicators 2009.

GRÀFIC 6 taxa de creixement anual dels països del sud de la Mediterrània
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cara no han completat el procés d’adhesió a aquest 
acord. Turquia té acords de lliure comerç amb Israel, 
Marroc, els Territoris Palestins, Síria, Tunísia i Egipte; 
i està en negociacions amb Jordània i Líban.
Aquesta multiplicitat d’acords regionals fa impres-
cindible arribar a un compromís per homogeneïtzar 
fins on sigui possible les regles d’origen, els estàn-
dards de qualitat, els estàndards fitosanitaris i, en 
general, la normativa dels diferents països per acon-
seguir una integració més gran.

Integració nord-sud

Les exportacions de la UE als països MED van supo-
sar el 9,7% del total de les exportacions de la Unió 
Europea el 2007. Per la seva banda, les importacions 
dels països MED van representar al voltant del 7,5% 
del total de les importacions de la UE. La UE exporta 
principalment maquinària, equips de transport i pro-
ductes químics als països MED (aproximadament el 
80% del total de les exportacions a aquests països). 
Quant a les importacions, consisteixen en combusti-
bles (22%), tèxtils i peces de vestir (18,3%), i equips 
de transport, productes farmacèutics i aparells elec-
trònics a partir de 2006 (17,5%).
Des del punt de vista dels països MED, la UE rep al 
voltant del 47% de les exportacions d’aquests paï-
sos, amb un creixement anual mitjà de més del 10% 

des de 1999. Per tant, les importacions de la UE 
procedents dels països MED s’han duplicat en deu 
anys, i l’increment més elevat correspon a les impor-
tacions originàries dels Territoris Palestins, seguits 
de Turquia i Algèria.
Les exportacions de la UE als països MED han cres-
cut una mitjana anual del 8% des de la meitat de la 
dècada de 1990, i han experimentat un increment 
del seu valor a l’entorn del 250% entre 1995 i 2007. 
Les taxes més elevades de creixement anual mitjà 
corresponen als Territoris Palestins, si bé és cert 
que partien d’un nivell molt baix, seguides de Tur-
quia, Marroc, Jordània i Algèria. Amb tot, el creixe-
ment de les exportacions dels països MED cap a la 
UE ha estat superat pel creixement de les exporta-
cions a la resta del món. Per bé que és cert que el 
soci «natural» de molts països MED és la UE i que, 
en conseqüència, una liberalització més gran contri-
buiria a impulsar els intercanvis comercials, altres 
països mantenen forts vincles comercials amb els 
EUA. És el cas d’Israel i de Jordània i, més recen-
tment, del Marroc. També és cert que malgrat que 
han augmentat les importacions de béns europeus 
per part dels països MED, també ho han fet les im-
portacions provinents de la resta del món. En aquest 
cas, no es pot afirmar que el procés de liberalització 
del comerç hagi causat un desplaçament de les im-
portacions favorable a la UE.

GRÀFIC 7 taxa de creixement anual dels països de l’est de la Mediterrània

Israel Síria TurquiaLíbanJordània

30

25

20

15

10

5

0

-5

-10
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

%

Font: World Development Indicators.



11
7

M
ed

.2
01

0
D

os
si

er

El dèficit comercial dels països MED amb la UE s’ha 
anat reduint progressivament. A mitja dècada de 
1990, el dèficit comercial de productes s’elevava a 
més del 20% del comerç bilateral entre la UE i els 
països MED. Al cap de més de deu anys, el dèficit 
s’ha reduït al 7%. Aquest descens es pot explicar en 
part pel procés de liberalització del comerç amb la 
UE, en part pel resultat d’un llarg procés de reformes 
estructurals i del mercat, tot i que també cal des tacar 
un increment notable dels preus de l’energia.
Els nivells de proteccionisme són encara bastant 
alts, amb algunes excepcions. Els aranzels comer-
cials sota el règim de nació més afavorida han dismi-
nuït a Tunísia i el Líban, però continuen sent elevats 
a Algèria, Egipte, Mauritània, el Marroc i a la mateixa 
Tunísia. Israel i Turquia mantenen aranzels reduïts 
des de fa temps. Per tant, és raonable suposar que 
una major liberalització comercial tindria un impacte 
important en alguns d’aquests països.
Pel que fa a les barreres no aranzelàries, una de les 
dificultats és la multiplicitat d’estàndards dels dife-
rents països MED, si bé cal assenyalar que s’han fet 
progressos molt importants amb vista a l’harmonit-
zació amb els estàndards de la UE. Amb tot, hi ha 
una certa desconfiança de la UE en el procés d’acre-
 ditació d’estàndards per part dels països MED, prin-
cipalment per la falta d’inversió en equips i laborato-
ris. En el cas dels estàndards sanitaris i fitosanitaris, 
alguns països MED han arribat a prohibir la importa-
ció de determinats productes europeus (per exem-
ple, al Marroc es va prohibir la importació d’animals 
de l’espècie bovina i derivats, excepte els destinats 
a reproducció, a causa de l’epidèmia d’encefalopa-
tia espongiforme bovina que ha afectat diversos 
països, sobretot d’Europa). Però també aquests 
països troben dificultats per exportar determinats 
productes agrícoles o ramaders a la UE. Altres bar-
reres no aranzelàries són les llicències d’importació 
(per exem ple, a Síria), taxes duaneres, drets consu-
lars, obligatorietat d’utilitzar determinades infraes-
tructures o vies d’entrada, retard en l’adjudicació 
dels concursos públics, conductes contra la lliure 
competència, falta de protecció dels drets de pro-
pietat intel·lectual o de transparència en la contrac-
tació pública.

Integració sud-sud

Els països MED comercien poc els uns amb els al-
tres, tal com mostra la Taula 12. Aquesta taula recull 
el valor total de les exportacions i importacions de 

cada país MED (en dòlars) i el percentatge d’aquest 
total corresponent a cada soci comercial. De mane-
ra proporcional i exceptuant els Territoris Palestins, 
Síria i Líban són els països que més comercien a la 
regió: el 23% de les exportacions libaneses són a 
països MED i el 14% de les seves importacions són 
de països MED. Les xifres són similars en el cas de 
Síria.
L’elevat nivell de proteccionisme que encara existeix 
podria fer pensar que l’impacte d’una liberalització 
més gran seria important. Una anàlisi més detallada 
de les dades permet veure que l’oferta dels països 
MED no sempre s’adequa a la demanda dels ma-
teixos països i, per tant, no sembla que les perspec-
tives per a l’increment del comerç regional siguin 
bones. Amb tot, en molts casos l’estructura de les 
exportacions d’aquests països presenta certes simi-
lituds, la qual cosa apunta la possibilitat d’apostar 
per un elevat grau d’especialització de cada país 
dintre d’una mateixa indústria per comerciar poste-
riorment entre si. Per exemple, un país es podria 
ocupar del muntatge d’un producte i els diversos 
components que el formen serien produïts en altres 
països de l’àrea. En aquest cas potser podríem per-
cebre un augment progressiu del comerç i la inte-
gració regional. 

l’impacte potencial de la liberalització 
comercial

Sovint es fan servir models de gravitació per avaluar 
l’impacte d’una liberalització comercial en els fluxos 
d’intercanvis entre països. Aquests models s’inspiren 
en la llei de la gravitació universal de Newton, i es 
poden resumir tot dient que els fluxos comercials 
entre els diferents països depenen (positivament) de 
la força d’atracció entre si i (negativament) de la di-
ficultat de les seves comunicacions. En concret, el 
comerç bilateral entre dos països depèn positiva-
ment de la grandària de mercat (sovint indicada pel 
seu PIB), i negativament, de la distància entre si. Al-
tres factors que l’expliquen són el cost de les 
transac cions (tant monetari com no monetari), els 
acords econòmics regionals vigents, la llengua co-
muna, una cultura similar, la complementarietat o 
l’absència de complementarietat comercial, la dis-
ponibilitat de recursos naturals, la presència de bar-
reres no comercials, etc. Un cop valorats els deter-
minants del comerç actual, el model s’empra per 
calcular el comerç potencial en un escenari de major 
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liberalització (per exemple, quan ja s’han suprimit 
tots els aranzels). Aquest comerç potencial es com-
para aleshores amb el comerç real.

El comerç entre la UE i els països 
MED està encara per sota del seu 
potencial, mentre que sembla 
improbable que el comerç 
intrarregional dels països MED 
pugui augmentar significati-
vament en un horitzó proper

Tot i que és cert que la majoria d’acords de lliure 
comerç són relativament recents i, per tant, és difícil 
avaluar-ne l’impacte en el comerç amb les dades 
disponibles, la investigació que s’ha fet fins ara sem-
bla que coincideix a afirmar que el comerç entre la 
UE i els països MED està encara per sota del seu 
potencial, mentre que sembla improbable que el co-

merç intrarregional dels països MED pugui augmen-
tar significativament en un horitzó proper. (Vegeu, 
per exemple, Péridy, 2005a i 2005b; Nugent i You-
sef, 2005; Ferragina, Giovanetti i Pascore, 2005; 
Ruiz i Vilarrubia, 2007 o Abedini i Péridy, 2008.)
Països com Tunísia, Marroc o Israel són ja molt a 
prop de les prediccions dels models gravitatoris pel 
que respecta al volum de les seves exportacions a la 
UE dels 15. En canvi, sembla que les exportacions 
de Jordània o Egipte cap a la UE estan per sota del 
seu potencial. Part del problema és que la UE té al-
tres acords preferencials amb molts països que no 
pertanyen a l’àrea MED. A més, aquests acords se 
circumscriuen sobretot a productes manufacturats o 
energètics i deixen de banda altres sectors com 
l’agricultura o els serveis. Les barreres comercials 
no aranzelàries constitueixen un dels problemes 
principals, juntament amb la qualitat o l’absència de 
les institucions dels països MED (Meon i Sekkat, 
2004; Kheir-El-Din i Ghoneim, 2005). A més, en la 
majoria d’aquests països les infraestructures són 
pobres, la política econòmica és erràtica i les ten-

TAULA 12 Fluxos comercials entre els països MEd el 2007

  
Al-

gèria Egipte israel
Jor-

dània líban líbia
Mauri-
tània

Mar-
roc

t. 
Pales-

tins Síria tunísia turquia MEd total

Algèria Importacions -- 0,9 0 0,4 0,1 0 0 0,2 0 0,1 0,8 3,3 5,8 $27.631.203.951

Exportacions -- 0,7 0 0 0 0 0,1 1 0 0 0,1 3,4 5,4 $60.163.160.346

Egipte Importacions              $26.928.845.762

Exportacions 0,4  0,1 1,9 2 1,5 0,2 1 0,3 1,3 0,8 2,7 12 $16.100.640.388

israel Importacions 0 0,2 -- 0,1 0 0 0 0 0 0 0 2,8 3,1 $56.619.379.000

Exportacions 0 0,3 -- 0,5 0 0 0 0 0 0 0 2,2 3 $54.091.395.000

Jor dània Importacions 0 4,4 1,1 -- 0,8 0 0 0,2 0,2 2,7 0 2,9 12 $13.531.100.490

Exportacions 2 1,4 2,7 -- 2,2 0,6 0 0,2 0,9 4,7 0,3 0,4 15 $5.700.016.552

líban Importacions 0,1 5,5 0 0,8 -- 0,4 0 0,4 0 2,2 0,1 4 14 $11.814.556.538

Exportacions 0,5 4,6 0 3,5 -- 0,1 0,1 0,6 0 8,6 0,5 4,6 23 $2.816.320.674

líbia Importacions               

Exportacions               

Mauritània Importacions 0,1 0,7 0 0 0 0 -- 1,5 0 0 0,6 0,4 3,4 $1.430.418.276

Exportacions 0,3 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 0,3 $1.353.710.449

Marroc Importacions 2,5 1,1 0 0 0,1 0,3 0 -- 0 0,1 0,6 2,7 7,4 $31.650.391.538

Exportacions 0,5 0,3 0 0,2 0,2 0,3 0,3 -- 0 0,3 0,6 0,9 3,5 $14.607.345.568

t. 
Palestins

Importacions 0 0,9 74 1,4 0 0 0 0 -- 0 0 2,6 78 $3.141.279.290

Exportacions 0,3 0,2 85 6,7 0 0 0 0 -- 0 0 0,2 92 $512.982.820

Síria Importacions 0,6 4,4 0 1 1,2 0,8 0 0,2 0 -- 0,1 3,9 12 $14.655.130.254

Exportacions 2,5 3,8 0 4,6 3,2 1,7 0,1 1,9 0 -- 0,8 5,2 24 $11.545.710.211

tunísia Importacions 1,6 1,1 0 0,1 0,1 3,4 0 0,4 0 0,3 -- 2,6 9,5 $19.099.373.217

Exportacions 1,9 0,6 0 0 0 4,6 0,1 1,1 0 0 -- 1,2 9,6 $15.165.396.232

turquia Importacions 1,2 0,4 0,6 0 0,1 0,2 0 0,1 0 0,2 0,1 -- 3,1 $170.062.714.501

Exportacions 1,2 0,8 1,6 0,4 0,4 0,6 0 0,7 0 0,7 0,5 -- 7,1 $107.271.749.904

MEd Importacions 0,9 1 1 0,1 0,1 0,4 0 0,1 0 0,3 0,2 1,6 5,8 $376.564.392.817

Exportacions 0,7 0,8 0,8 0,5 0,3 0,6 0,1 0,7 0 0,5 0,3 1,6 6,9 $289.328.428.144

Font: CASE Network Report i COMTRADE.
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sions polítiques internes no ajuden a potenciar el 
comerç regional.
Una integració més profunda que redueixi les ba-
rreres aranzelàries i no aranzelàries dels països 
MED a un nivell semblant al dels països de la UE 
aconseguiria un efecte expansiu sobre el comerç 
entre aquests dos blocs. No obstant això, hi ha po-
ques esperances d’augmentar significativament el 
co merç entre els països MED, principalment a cau-
sa del baix nivell de complementarietat entre les 
estructures comercials d’aquests països i del seu 
PIB reduït. Alguns autors afirmen que fins i tot si les 
barreres comercials (aranzelàries o de qualsevol 
altre tipus) es reduïssin de manera espectacular, 
l’actual ritme de creixement del PIB dels països 
MED impediria que arribessin a assolir el seu po-
tencial d’intercanvis comercials amb la UE abans 
d’uns 40 anys.
Les barreres comercials (formals i informals) són es-
pecialment rellevants. Per exemple, en alguns països 
s’imposen quotes a certs productes, especialment a 
mercaderies de consum que competeixen amb les 
locals. A més, el sector públic monopolitza la impor-
tació de determinats productes a través d’empreses 
públiques o juntes de comerç estatals. Els proces-
sos d’importació són extremament complicats a 
causa dels controls tècnics i els despatxos de dua-
nes, i de vegades es justifiquen els controls tècnics 
per la necessitat de verificar que els productes im-
portats compleixin les normes sanitàries i de segure-
tat. Els controls tècnics representaven l’equivalent a 
un aranzel del 25,9% a Tunísia abans de la seva en-
trada en l’OMC, mentre que el 2001 aquesta càrre-
ga suposava ja el 30,5% (El-Rayyes, 2007).
D’altra banda, en alguns països hi ha certes barreres 
relacionades amb una conducta abusiva per part d’al-
guns membres de l’Administració. Aquestes con-
ductes són possibles perquè no existeixen uns es-
tàndards institucionals clars i només serà possible 
eradicar-les a través de reformes institucionals (ve-
geu Kheir-El-Din, 2006 i Radwan i Reiffers, 2005). 
En aquest sentit destaca l’exemple del Marroc, la re-
forma duanera del qual ha aconseguit desmantellar 
la major part de les barreres no aranzelàries.
En qualsevol cas, la possibilitat d’incrementar el vo-
lum d’intercanvis comercials entre els països del sud 
i l’est de la Mediterrània està limitada per l’escassa 
capacitat d’absorció dels mercats d’aquests països 
comparada amb la d’altres mercats. Alguns autors 
suggereixen que si es vol accelerar la integració re-
gional caldria considerar altres aspectes, com la co-

operació energètica o la lliure circulació de factors 
productius.

El futur de la integració

En l’última Conferència Ministerial Euromediterrània 
celebrada a Brussel·les el desembre 2009, els mi-
nistres van donar suport al full de ruta esbossat en la 
Conferència de Lisboa de 2007. Aquest full de ruta 
identifica accions concretes encaminades a augmen-
tar la integració econòmica i a impulsar el co merç i 
la inversió euromediterrània el 2010, i considera 
l’eliminació progressiva dels acords d’associació 
existents avui dia i la seva substitució per acords de 
lliure comerç més amplis, tant pel que fa al nombre 
dels països membres com a la seva cobertura sec-
torial. En particular, es requereix incloure en els 
acords l’agricultura o la pesca, sectors molt impor-
tants en alguns països del Magreb.
A més, cal implementar un mecanisme que faciliti 
tant el comerç com la inversió, i aquest mecanisme 
ha de ser operatiu abans no acabi l’any 2010. La 
participació del món empresarial es considera indis-
pensable, com també el reforç de les competències 
institucionals i l’intercanvi d’informació i d’experièn-
cies. Els aranzels han de ser eliminats i en el seu lloc 
s’han d’acordar certs aspectes regulatoris, si bé 
aquests últims han de tenir en compte l’especificitat 
de cada país i, per tant, s’han de pactar mitjançant 
negociacions bilaterals.

Les línies prioritàries d'actuació 
són dues: incloure mesures 
encaminades a facilitar l'accés  
als mercats i tenir mecanismes 
per millorar la competitivitat de 
les empreses dels països MED

La integració regional entre els països del sud és 
una de les claus de l’Àrea de Lliure Comerç, i és ne-
cessari completar la xarxa d’acords de lliure comerç 
entre aquests països. A més, cal anar més enllà del 
simple intercanvi de productes i incloure-hi serveis, 
inversió i regulació.
En resum, les línies prioritàries d’actuació són dues. 
La primera ha d’incloure mesures encaminades a fa-
cilitar l’accés als mercats (reducció d’aranzels, har-
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monització de les regles d’origen i els estàndards). 
La segona ha de constar de mecanismes per millo-
rar la competitivitat de les empreses dels països 
MED (assistència financera i tècnica, protecció dels 
drets de la propietat intel·lectual, simplificació de 
tràmits burocràtics i duaners, transferència del co-
neixement, i més transparència i competència en la 
contractació pública).
Totes aquestes mesures s’encaminen, en definitiva, 
a aconseguir un tipus d’integració més profunda, 
més enllà de la simple liberalització comercial, i que 
aposti per una àmplia harmonització legislativa i nor-
mativa. Però només si els projectes i les bones in-
tencions es concreten en organismes, mecanismes i 
actuacions tangibles podrem avançar cap a la desit-
jada gran àrea comuna de desenvolupament i esta-
bilitat a la Mediterrània.
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Hi ha una sèrie de fissures insostenibles que turmen-
ten la regió mediterrània. En cap altra part del món, 
la interdependència entre el que se solia anomenar 
països «en desenvolupament» i països «desenvolu-
pats» no és tan present ni immediata. Allà on va néi-
xer l’alta civilització, ja fa unes quantes generacions 
que aquest repte s’ha fet evident. Per a la generació 
anterior, el context probablement va ser el renaixe-
ment de la sobirania àrab el segle passat, mentre 
que per a l’actual segurament ho són tant la integra-
ció regional com el desenvolupament nacional.
Aquests dos aspectes, regional i nacional, estan 
avui units de manera inextricable. Superar les bret-
xes socials i econòmiques és un repte que cal que 
s’afronti a les dues ribes del mar Mediterrani amb 
mètodes que encara no s’han inventat. Sens dubte, 
la seguretat, l’estabilitat i la prosperitat futures depe-
nen de la generació de millors llocs de treball per als 
més de 100 milions de joves que s’hauran incorpo-
rat a la població activa l’any 2030, quatre de cada 
cinc a les ribes sud i est del Mediterrani1. És possible 
tancar aquestes escletxes?
S’ha de saber gestionar la interdependència. Una inte-
gració ben duta a terme reforçarà la independència na-
cional i fins i tot local, ja que, sense un enfocament con-
junt de les opcions polítiques, la capacitat d’afrontar les 
realitats econòmiques resultarà insuficient, la qual cosa, 
si bé tindrà un impacte ampli a tot arreu, incidirà en ma-

jor manera a les zones meridional i oriental d’aquesta 
gran regió mediterrània. La jove generació ja no accep-
tarà altra cosa que no sigui una llibertat més gran. I 
l’últim mitjà de «potenciació» de les dones i els homes, 
com també de les famílies i comunitats, és que els joves 
puguin accedir a ocupacions decents.
Els països àrabs de la Mediterrània disposen d’accés al 
coneixement i a les finances gràcies als seus recursos 
humans i financers i als anys que fa que es duen a ter-
me reformes concretes en molts llocs. No obstant això, 
els reptes plantegen una complexitat cada vegada més 
gran a totes les ribes mediterrànies, incloent-hi la riba 
nord. Si bé un cert nivell de reforma constitueix l’essèn-
cia d’una opció relativament senzilla, amb el suport d’un 
treball persistent, s’ha d’acceptar que la integració, la 
demografia, el canvi climàtic i les evolucions socials, 
mediambientals i econòmiques del segle xxi ens pre-
senten reptes per als quals cal buscar noves respostes 
amb una dimensió autènticament regional. Aquestes 
respostes rauen tant en la implementació de polítiques 
nacionals concertades com en la cooperació multilate-
ral directa. Perquè puguin ser sostenibles, fins i tot la 
seva generació requereix un esforç comú. Per aquest 
motiu, elegir conjuntament les qüestions prioritàries, 
buscar respostes en els esforços comuns i crear es-
tructures institucionals pràctiques per a la seva im-
plementació representa un enfocament diferent, un 
plantejament autènticament transformador.
Tot i que sigui de manera modesta, la cooperació 
tècnica multilateral en el nou Centre pour l’Intégration 
en Méditerranée, amb seu a Marsella, tracta de fer 
exactament això: la integració per a la transformació. 
Aquesta col·laboració entre Egipte, Jordània, el Lí-

Les polítiques d’integració euromediterrànies: la Zona de Lliure Comerç 2010

L’ús de les evidències  
per superar les fissures insostenibles
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ban, el Marroc i Tunísia, a més del Banc Mundial i el 
Banc Europeu d’Inversions, juntament amb França, 
la ciutat de Marsella i molts altres socis, té com a 
objectiu contribuir a l’elecció de polítiques públi-
ques basades en evidències que fomentin el desen-
volupament sostenible i la integració a la regió medi-
terrània.

les bretxes

El principal repte regional per a l’àrea mediterrània 
és la generació d’ocupació. A tot arreu, a tots els 
països, l’element de l’estadística econòmica nacio-
nal més important és la taxa d’ocupació. Als països 
mediterranis àrabs2, les taxes d’ocupació se situen 
entre les més baixes del món, ja que només un de 
cada quatre dels seus 180 milions d’habitants dis-
posa d’un lloc de treball, la qual cosa crea una de-
pendència de 3 a 13. La taxa de participació femeni-
na és també de les més baixes del món: només una 
de cada quatre dones forma part del mercat laboral 
i, entre aquestes, el 20% són a l’atur.

Si s’alliberen les aspiracions 
laborals i la força creadora dels 
joves, no hem de menystenir el 
potencial de creixement 
econòmic, cohesió social i 
realització humana que això 
comporta

Caldria afegir a aquest repte els 1,8 milions de per-
sones que es calcula que s’incorporen cada any al 
mercat laboral en aquests països, amb una mitjana 
de creixement anual del 2,7%, mentre que només es 
creen 1,2 milions de llocs de treball4. A tota la regió, 
l’ocupació extraoficial representa ja al voltant de la 
meitat de l’ocupació total en els sectors no agraris, 

la qual cosa suposa un obstacle encara més gran 
per generar nous i millors llocs de treball. En canvi, 
s’espera que a Europa la població activa s’estabilitzi, 
si és que no disminueix, amb un empitjorament de 
les ràtios de dependència.
L’increment demogràfic dels joves també representa 
un repte formidable per a la regió. Quatre de cada 
10 d’entre els 180 milions d’habitants de la regió 
tenen edats compreses entre els 15 i els 34 anys. 
D’aquests, el 15% dels homes i el 47% de les do-
nes —que representen uns 20 milions de perso-
nes— no estan integrats ni en el sistema educatiu ni 
en el mercat laboral5. Això significa que prop del 
80% dels aturats es troben en aquest grup d’edat, 
cosa que implica que el repte global de l’ocupació 
afecti sobretot la joventut, amb una dimensió de gè-
nere molt marcada. El cost d’oportunitat per al PIB 
actual i futur resulta, òbviament, molt significatiu, 
mentre que els costos humans i socials són encara 
més grans. Cal reconèixer que, si bé constitueix un 
desafiament extraordinari, aquest increment demo-
gràfic dels joves representa també una oportunitat. 
Si s’alliberen les aspiracions laborals i la força crea-
dora dels joves, no hem de menystenir el potencial 
de creixement econòmic, cohesió social i realització 
humana que això comporta.
Amb tot, un estudi realitzat el 2009 pel Banc Mun-
dial sobre mercats de treball i mobilitat mostrava que 
els nivells educatius de la creixent població activa 
dels països mediterranis àrabs no eren els adequats 
per cobrir l’augment de demanda del mercat de tre-
ball, especialment en el cas dels treballadors amb 
una qualificació de nivell mitjà. Aquesta falta de 
compatibilitat de la qualificació no afecta només els 
mercats de treball locals, sinó també la demanda la-
boral procedent d’Europa, que s’incrementarà els 
pròxims cinquanta anys en la mesura que vagi enve-
llint la seva població6. L’alfabetització continua sent 
un problema important en algunes zones, especial-
ment per a les dones. No obstant això, després 
d’una inversió important i d’un augment en la cober-
tura quantitativa dels sistemes educatius de tota la 

2 Marroc, Algèria, Tunis, Egipte, Palestina, Jordània, Líban i Síria. Líbia no s’hi inclou per falta d’estadístiques comparables.
3 coMiSSió europeA. Occasional Papers, núm. 60, vol. 1, «Final Report & Thematic Background Papers», abril de 2010, p. 13.
4 AitA Samir. Empleo y derecho del trabajo en los países árabes mediterráneos y el Partenariado Euromediterráneo. Estudio comparado: Marrue-
cos, Argelia, Túnez, Egipto, Jordania, Palestina, Líbano, Siria. Madrid: Fundación Paz y Solidaridad Serafín Aliaga, i Agencia Española de Coope-
ración Internacional, 2008, p. 11; disponible a: www.pazysolidaridad.ccoo.es/ficheros/documentos/Empleo%20y%20Derecho%20.%20
Versi%F3n%20Espa%F1ola%29.pdf.
5 MArtín Iván. «Ocupació juvenil als països àrabs mediterranis: la clau del futur», dins: Med.2009. L'any 2008 a l'espai euromediterrani. Barcelona: 
IEMed i Fundació CIDOB, 2009, p. 247-251.
6 BAnc MunDiAl. «The Road Not Travelled: Education Reform in the Middle East and North Africa», MENA Development Report. Washington: Banc 
Mundial, 2008; disponible dins: http://siteresources.worldbank.org/INTMENA/Resources/EDU_Flagship_Full_ENG.pdf.
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regió durant les últimes dècades, millorar la qualitat 
de l’educació i la formació laboral per al mercat de 
treball actual continua sent un repte clau.
Tot i que els indicadors varien pel que fa a l’ús més 
o menys intensiu que aquestes economies fan del 
coneixement, es fa molt evident que la bretxa és 
enorme. El 2008, la despesa per càpita en tecnolo-
gies de la informació i la comunicació (TIC) a Europa 
va ser de 2.185 dòlars, més de deu vegades el seu 
equivalent als Països d’Orient Mitjà i Nord d’Àfrica 
(MENA), en què la xifra era de 178 dòlars7. El 2007, 
els països MENA donaven feina a 683 investigadors 
per cada milió de persones, mentre que a Europa 
occidental aquesta xifra s’acostava als 4.000 per mi-
lió8. Segons un recent estudi del Banc Mundial, no-
més el 4% de les exportacions àrabs de productes 
manufacturats fan un ús intensiu de la tecnologia9.
Aquestes fissures en la qualitat de l’educació i la 
dinàmica de generació del coneixement reflecteixen 
clarament el que constitueixen unes restriccions 
que limiten de manera significativa el creixement 
econòmic i la generació d’ocupació. La regió, mal-
grat tot, s’enfronta a un altre repte formidable que 
aquí és molt més sever que en moltes altres regions 
del món: l’aigua. A més, la gestió sostenible d’aquest 
recurs clau es veurà frustrada pel canvi climàtic, 
que s’espera que a la regió mediterrània tingui un 
impacte més gran que en gairebé qualsevol altra 
part del món.
L’escassetat d’aigua ja representa un problema greu 
en molts països. S’ha predit que el 2050 la disponi-
bilitat d’aigua per càpita a la regió MENA s’haurà 
reduït a la meitat, fins i tot sense tenir en compte els 
efectes del canvi climàtic. La regió té poques op-
cions atractives per incrementar l’emmagatzematge 
d’aigua, ja que gairebé el 90% dels seus recursos 
d’aigua dolça estan ja emmagatzemats en dipò-
sits10. Amb les tendències demogràfiques actuals, la 
població gairebé es duplicarà (+ 93%) entre els 
anys 2000 i 2050. Si es comptabilitzen també els 

efectes del canvi climàtic, sobretot la reducció de la 
precipitació anual mitjana (que, per exemple, el 
2010 potser podria arribar al 30%-40% al Marroc), 
es preveu que la quantitat de recursos d’aigua reno-
vable per càpita passarà dels 1.100 m3 per any el 
2004 a estar per sota dels 500 m3 el 2050, cosa 
que representarà un rècord absolut en escassetat 
d’aigua11. Això, al seu torn, complicarà la gestió de 
la demanda i les solucions alternatives com la reuti-
lització i dessalinització, que depenen en gran mesu-
ra de les noves tecnologies i dels preus de l’energia.
Alhora que perjudica una sèrie de productes agraris 
clau, s’espera també que el canvi climàtic agreugi 
els problemes urbans. Encara que la regió MENA 
compta ja amb una de les poblacions més urbanitza-
des del món, és probable que per a l’any 2030 el 
seu nivell d’urbanització superi les dues terceres 
parts de la població. Això representa, per a aquell 
any, 84 milions més d’habitants urbans, la qual cosa 
gairebé coincideix amb el creixement total de la po-
blació, que es preveu que arribi als 91 milions de 
persones12. I la majoria de les ciutats estan situades 
directament a la vora del Mediterrani, en el que és la 
major concentració urbana costanera del món. Per 
tant, i com ja hem assenyalat, el perfil d’edat serà 
encara més jove, i això significa que les opcions que 
s’adoptin en el desenvolupament urbà tindran un im-
pacte enorme en el desenvolupament nacional, la 
creació d’ocupació i la gestió dels reptes mediam-
bientals.
Finalment, si observem els elements econòmics fo-
namentals, veurem que hi ha una important bretxa 
econòmica. De mitjana, el PIB per càpita dels països 
MENA ajustat a la paritat de poder adquisitiu ha dis-
minuït de fet respecte a la Unió Europea des de 
199513. Actualment, el creixement i el dinamisme 
del sector privat continua sent insuficient, ja que 
emergeix encara d’una cultura de dècades de des-
envolupament dirigit per l’Estat. Al capdavall, les 
taxes d’inversió privada han respost en menor mesu-

7 Vegeu els Indicadors del Desenvolupament Mundial; disponibles dins: http://data.worldbank.org.
8 Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO).
9 BAnc MunDiAl. From Privilege to Competition. Washington: Banc Mundial, novembre de 2009, p. 61.
10 BAnc MunDiAl. World Development Report 2010: Development and Climate Change. Washington: Banc Mundial, 2010, p. 6; disponible dins: 
http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2010/Resources/5287678-1226014527953/WDR10-Full-Text.pdf.
11 BAnc MunDiAl. Climate Change Adaptation in the Water Sector in the Middle East and North Africa: A Review of Main Issues, «Technical Note 
prepared by Mediterranean technical Assistance Programme (METAP): “Promoting awareness and enabling a policy framework for environment 
and development integration in the Mediterranean with a focus on Integrated coastal Zone Management”»; disponible dins: http://siteresources.
worldbank.org/EXTMETAP/Resources/Sardinia-METAP-Climate-Change-AdaptationMENA.pdf.
12 nAcionS uniDeS. World Urbanization Prospects: The 2007 revision. Nova York: Nacions Unides, 2008; disponible a: www.un.org/esa/popula-
tion/publications/wup2007/2007WUP_Highlights_web.pdf.
13 Vegeu From Privilege to Competition: Unlocking rovate-Led Growth in the Middle Rast and North Africa. Washington: Banc Mundial, novembre 
de 2009, p. 61; disponible dins: http://siteresources.worldbank.org/INTMENA/Resources/Privilege_complete_final.pdf.
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ra a les reformes que en altres parts, i la diversifica-
ció de les exportacions ha anat per darrere de la 
d’altres regions, especialment en els països rics en 
recursos. Durant el període 1990-2007, les taxes 
d’inversió privada van ser lentes i desiguals, i van 
exhibir un dinamisme i una competitivitat molt me-
nors que en altres economies emergents.

Elecció de polítiques públiques i integració 
basades en les evidències

Les estadístiques abans citades il·lustren les insos-
tenibles fissures existents, però no arriben a captar 
la dinàmica actual ni el progrés que han realitzat els 
diversos països, com tampoc el futur potencial en-
carnat en els esforços del present. S’hauria de posar 
més l’èmfasi a documentar aquest progrés i aquest 
potencial, que es fa evident en molts llocs.
També caldria posar l’accent a mostrar la realitat ac-
tual de la interdependència, les seves promeses i els 
seus riscos. No obstant això, el propòsit de subrat-
llar el repte de l’ocupació, juntament amb alguns 
factors subjacents –qualitat de l’ensenyament, dinà-
mica de la generació de coneixement, disminució de 
la disponibilitat d’aigua, vulnerabilitat al canvi cli-
màtic, auge de la urbanització, increment demogràfic 
dels joves, estancament de la inversió en el sector 
privat...– és suggerir àrees prioritàries de futura in-
tervenció.
El que necessitem són més evidències sobre les 
quals fonamentar què s’ha de fer, què és el que fun-
ciona i, més concretament, què cal fer junts. Perso-
nalment, he descobert que el que constitueix una 
experiència suggestiva, ja sigui en el Govern, en 
l’analítica independent o en les organitzacions inter-
nacionals, és que cada vegada que s’obre un expe-
dient cal afrontar un problema sectorial, ja que al 
repte nacional se li afegeix un altre de tipus «integra-
cional». En altres paraules, el que hauria de ser obvi 
a un nivell nacional –buscar les evidències abans de 
determinar el rumb que s’ha de seguir– té implica-
cions paral·leles en el context regional, atès que les 
solucions nacionals han de ser complementades per 
altres de multilaterals que els donin suport.
A diferència del que passava fa un parell de dèca-
des, la capacitat dels països per gestionar els reptes 
macroeconòmics és generalment molt més gran, 
però la recent crisi financera ha confirmat la neces-
sitat d’un control i d’un compromís internacionals. La 
diversificació econòmica basada a millorar la com-

petència i la productivitat és un objectiu universal, 
que cal dur a terme necessàriament a través de 
l’obertura al comerç, la inversió i la innovació i difusió 
tecnològiques. Sense aquest progrés no és possi-
ble esperar un creixement sostenible en l’ocupació. 
A més, en tots i cadascun dels sectors, les evidèn-
cies suggereixen que les millores i la innovació de-
penen d’estructures regionals, des del foment de 
l’energia solar fins a la potenciació de la qualitat de 
l’ensenyament superior.
Aleshores, com haurien d’enfocar l’imperatiu inte-
gracional els responsables de les polítiques i les 
parts afectades? Per començar, hi ha els grans 
marcs: la Unió per la Mediterrània, la Lliga d’Estats 
Àrabs, la Unió del Magreb Àrab i la Unió Europea, o, 
més concretament, els seus partenariats de veïnat-
ge. En l’àmbit d’aquesta cooperació existeix certa-
ment el desig compartit de ser més específic i con-
cret, de voler veure grans resultats. Si bé aquests 
resultats depenen de factors nombrosos, és evident 
que els governs nacionals i locals, les institucions 
independents i el sector privat busquen informació, 
investigació, experiència; en definitiva, evidències 
sobre les quals sustentar les polítiques clau o les 
decisions d’inversió. En aquesta era d’interconnexió 
multifacètica, no és només la qualitat del motor de 
recerca la que determinarà on es troben les respos-
tes, especialment si es té en compte que moltes 
qüestions encara s’han de definir més clarament 
abans de poder trobar solucions. L’acte mateix de 
formular aquestes qüestions s’ha convertit en un 
repte conjunt.
L’Organització per a la Cooperació i el Desenvolu-
pament Econòmics (OCDE) ha unit, des dels seus 
inicis, el que representa un grup econòmicament di-
vers de països de renda alta i mitjana emergents per 
tractar afers de rellevància política, compartir ex-
periències i revisar els progressos d’igual a igual. 
Aquest esperit de gestió del coneixement crec que 
pot inspirar els països mediterranis amb vista a una 
major col·laboració, basant-se en els actuals esfor-
ços i amb els auspicis de les iniciatives regionals i 
subregionals que s’estan duent a terme, específica-
ment sobre bases sectorials. No hi ha dubte que hi 
ha marge per reforçar aquest treball.

El Centre pour l’intégration en Méditerranée

En aquest context es va crear el Centre de Marseille 
pour l’Intégration en Méditerranée (CMI). Basant-se 
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14 Per a més informació: www.cmimarseille.org.

en una sèrie d’idees i disposant de l’oficina ja exis-
tent del Banc Mundial a Marsella, es van celebrar 
diverses consultes i el juny de 2009 es va arribar a 
un consens per crear alguna cosa diferent: una 
col·laboració multilateral per facilitar l’accés a un 
millor coneixement, potenciar un desenvolupament 
sostenible i unificar polítiques amb vista a una inte-
gració més gran.
Actualment els països membres del CMI són Egipte, 
Jordània, el Líban, el Marroc i Tunísia, amb el Banc 
Europeu d’Inversions, l’administració del Banc Mun-
dial i l’important suport de França i de la ciutat de 
Marsella. Molts altres socis s’han unit a la creació, el 
finançament i la implementació dels programes del 
CMI, des de les Nacions Unides (Pla Bleu, PNUD) 
fins a la Fundació Europea per a la Formació de la 
Unió Europea.
La idea és anar més enllà de les pràctiques del pas-
sat basades en una assistència tècnica unidireccio-
nal, que partia de la hipòtesi que existien respostes 
a qüestions concretes que qualsevol Govern que 
aspirés al desenvolupament havia d’implementar. 
Lluny d’això, del que es tracta és precisament cen-
trar-se en la interdependència, considerar l’experièn-
cia conjuntament, buscar què pot constituir un bé 
regional prioritari i desenvolupar solucions en col·la-
boració, que poden ser implementades en un país 
concret o dutes a terme mitjançant la cooperació in-
ternacional.
En l’actualitat, el CMI està involucrat en 14 progra-
mes concrets organitzats en cinc grups:

• Qualificació, ocupació i mobilitat laboral.
• Economia del coneixement, innovació i tecno-

logia.
• Medi ambient i aigua.
• Desenvolupament urbà i espacial.
• Transport i logística.

El CMI és una plataforma en què es poden ajuntar 
diferents partenariats per aconseguir unes siner-
gies més grans. No aspira a adoptar un paper de 
lideratge en solitari, sinó que pretén protegir els 
programes prioritaris actuals i futurs, tot oferint un 
lloc de trobada i de recerca d’inspiració i supera-
ció. Creiem que la integració és per si mateixa un 
repte professional, i volem que els nostres progra-
mes l’afavorei xin14. El nostre enfocament és el 

d’una xarxa entre xarxes abans que el d’una gestió 
de projectes tradicional.
Fa poc que hem treballat amb responsables educa-
tius als països mediterranis àrabs que tracten de 
crear una eina objectiva per mesurar i controlar la 
governança i la qualitat de les universitats.
Sobre la qüestió dels joves, vam facilitar la trobada 
de diversos ministres de la regió responsables de 
Joventut i d’Afers Socials per discutir amb un cente-
nar de membres d’organitzacions juvenils i parts 
afectades què és el que realment volen, què és el 
que de debò funciona i què és el que es podria mi-
llorar per fomentar l’ocupació, la participació i el 
compromís civil.
Hem reunit experts que tracten d’avaluar l’impacte 
de les mesures de gestió de la migració, una àrea 
sorprenentment poc desenvolupada.
En dues ocasions s’han reunit defensors del medi 
ambient de tota la Mediterrània per discutir com in-
cidir en l’actual legislació sobre medi ambient.
Hi ha hagut reunions d’investigadors del clima per 
començar a crear una base científica destinada a 
avaluar-ne els impactes en la mobilitat i els des-
plaçaments humans.
S’han fet tres anàlisis que han explorat la qüestió 
urgent de la vulnerabilitat humana i han estudiat el 
probable impacte del canvi climàtic a Alexandria, Tu-
nis i Casablanca.
S’ha publicat una guia amb les qüestions que han de 
considerar els que treballen en parcs tecnològics.
Actualment estem ajuntant forces per examinar el 
valor econòmic perdut per la degradació del darrer 
context per a la seva integració, el mateix mar Medi-
terrani.
Aquesta és la naturalesa del compromís al qual as-
pirem: una anàlisi pragmàtica i útil, generada conjun-
tament. Som al principi d’un viatge –el nostre man-
dat inicial és de tres anys–, i creiem que hi ha marge 
per a aquest treball tècnic amb la finalitat de susten-
tar el que, en últim terme, representa un important 
repte, potenciant-lo i sense voler competir amb el 
que fan els altres. Potser si el Centre és capaç de 
proporcionar una plataforma que ajudi a millorar la 
manera de buscar evidències sobre què cal fer con-
juntament i com fer-ho, haurà contribuït d’alguna 
manera al procés de convergència vers una Mediter-
rània de prosperitat, fonamentada en uns llocs de 
treball dignes.
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L’acceleració de la universalització econòmica a partir 
del començament dels anys vuitanta i, posteriorment, 
l’esfondrament del sistema comunista han canviat 
profundament l’ordre internacional que havia estat im-
posat després de la Segona Guerra Mundial. El món 
bipolar de la postguerra ha estat substituït per un nou 
context internacional, marcat pel final de la guerra fre-
da, la intensificació de la liberalització dels intercanvis 
i l’aparició de grans blocs econòmics, reunits a l’en-
torn dels Estats Units, el Japó i la Unió Europea. En 
aquest context, cada vegada més globalitzat, la multi-
plicació dels blocs comercials regionals és una de les 
característiques principals de les relacions interna-
cionals en el transcurs dels últims anys. La gairebé 
totalitat dels països en vies de desenvolupament es-
tan implicats en processos d’integració regional, els 
quals adopten formes que van des de les coopera-
cions sectorials fins a les unions polítiques amb trans-
ferències de sobirania.
Aquest regionalisme no es correspon gaire amb les 
seqüències definides per Bela Balassa, que inclouen 
des de les zones de lliure comerç fins a la integració, 
passant per les unions duaneres, els mercats comuns 
i les unions econòmiques. És alhora un procés com-
plex i el resultat d’aquest procés. Es pot caracteritzar, 
de manera alternativa o en conjunt, per la intensifica-
ció dels moviments dels intercanvis i dels factors, per 
una coordinació de les polítiques econòmiques o so-
cials, per projectes de cooperació engegats pels ac-
tors, per interdependències entre les economies que 
porten a convergències econòmiques i per la implan-
tació de regles o de transferències de sobirania pro-
veïdes d’estructures institucionals.
Aquest regionalisme és multiforme. Pot comptar amb 
un suport major o menor de les institucions i de conve-

nis comercials regionals; és a dir, és un «regionalisme 
de jure». O potser tot al contrari, el resultat de les pràc-
tiques de determinats actors que constitueixen xarxes 
comercials, financeres, culturals i tecnològiques en els 
espais regionals; és a dir, un «regionalisme de facto» 
(un exemple de la regionalització reticular de l’est 
d’Àsia o del comerç transfronterer africà). També pot 
ser la conseqüència d’una fragmentació de l’espai 
mundial que advoca per unes estratègies de segmen-
tació per part dels actors transnacionals. El compo-
nent polític de la regionalització influeix de manera 
considerable en la seva naturalesa. Amb tot, i com 
destaca Bhagwatti (1993), hi ha nombrosos exemples 
en els quals aquests arguments no han pogut consti-
tuir una font de desenvolupament de la regionalització 
econòmica. L’existència de relacions complementàries 
entre les nacions que constitueixen el bloc regional in-
flueix de manera inevitable en els fluxos comercials. La 
regionalització només pot ser creïble si un dels dos 
països modifica els seus avantatges comparatius. En 
aquest cas, i si es tenen en compte els efectes de 
l’aprenentatge, la nova font de proveïment serà més 
costosa que l’antiga. A la pràctica, la distinció entre 
regionalització de jure i de facto és lluny de ser evident.
L’observació sobre l’aspecte multiforme dels pro-
cessos d’integració regional mereix un aclariment. 
Per als països en vies de desenvolupament, aquesta 
observació presenta nous reptes: per què aquests 
països, en un moment de la seva història, s’han 
orientat cap a la cooperació i la integració regional? 
En quins punts els processos de regionalització són 
diferents per a cadascun?

les integracions africanes: la multiplicitat de les 
adhesions i les superposicions dels programes

Fa temps que es reconeix la importància de la inte-
gració econòmica regional a l’Àfrica per accelerar i 

Les polítiques d’integració euromediterrànies: la Zona de Lliure Comerç 2010

Les integracions regionals Sud-Sud: 
un regionalisme multiforme
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reforçar el desenvolupament econòmic i social. Per 
tant, l’objectiu de la integració està profundament 
arrelat en la història africana1. A mesura que els rep-
tes de la universalització i de la interdependència 
s’han anat imposant als països de la regió, amb la 
marginació que això pot comportar per al continent 
africà, l’objectiu de la integració ha esdevingut enca-
ra més prioritari2.
A l’Àfrica el regionalisme respon a dues necessitats. 
La primera consisteix a reforçar la unitat política en 
l’àmbit panafricà, i la segona a promoure el creixe-
ment econòmic i el desenvolupament. El regionalis-
me, en particular amb vista a una integració dels 
mercats a nivell regional, era un mitjà per ajudar els 
països africans a superar els problemes estructurals 
a què havien de fer front. Es van formar diverses 
agrupacions subregionals africanes. I, si bé el feno-
men de la integració regional ja és antic, en l’actualitat 
és objecte d’una renovació que, de moment, encara 
és fràgil. El Tractat d’Abuja firmat el 1994 va contri-
buir en gran manera a la renovació de la problemàti-
ca regional a l’Àfrica subsahariana. Aquest tractat 
preveu, després d’un període de trenta-quatre anys, 
l’establiment d’una comunitat econòmica africana 
fundada sobre la base de les integracions regionals 
existents. A més, el tractat recomana la instauració, 
en primer lloc, de zones de lliure comerç, i, en segon 
terme, d’unions duaneres.
Els processos d’integració regional a l’Àfrica s’en-
fronten a problemes diversos, els més importants 
dels quals són causats per la multiplicitat de les ad-
hesions i la superposició dels programes. Aquesta 
situació constitueix un veritable problema. Com a 
mitjana, el 95% dels membres de cada comunitat 
econòmica regional pertanyen a una o altra comuni-
tat. Per tant, coneixent els problemes que genera 
aquesta gran diversitat de pertinences, per què els 
països es continuen adherint a diverses comunitats? 
La meitat dels països exposen raons polítiques i es-
tratègiques per justificar la seva adhesió a una co-
munitat o una altra. En aquest punt els interessos 
econòmics es remunten en el temps, i ofereixen, al-
menys, el 35% de les respostes3. L’establiment de 
programes semblants en diferents comunitats eco-

nòmiques regionals constitueix un altre obstacle la 
importància del qual afecta les iniciatives d’inte-
gració al continent.

A l’Àfrica el regionalisme respon 
a dues necessitats. La primera 
consisteix a reforçar la unitat 
política en l’àmbit panafricà, i la 
segona a promoure el creixement 
econòmic i el desenvolupament

Dels dotze programes principals engegats per les 
comunitats econòmiques regionals a l’Àfrica Occi-
dental, almenys nou es repeteixen en altres llocs. El 
desdoblament dels programes i la multiplicitat de les 
adhesions tenen uns efectes negatius sobre el pro-
cés d’integració africà, sobretot si hi afegim les 
coaccions financeres de les comunitats econòmi-
ques regionals. Com a mitjana, una tercera part dels 
països membres no compleixen amb les seves obli-
gacions estatutàries, i en algunes comunitats deter-
minades, aquesta proporció pot arribar a afectar la 
meitat dels seus membres. Els mecanismes interns 
de finançament de les comunitats econòmiques re-
gionals s’enfronten a una dura prova.
Aquesta situació s’explica per motius diversos; els 
programes seleccionats no es posen en pràctica de 
manera sistemàtica. Tot i que la racionalització del 
marc institucional sigui important per aconseguir la 
integració, els països membres són els primers im-
plicats i exerceixen un paper decisiu per establir a 
nivell nacional les polítiques elegides de comú 
acord. Ara bé, en l’àmbit nacional aquesta implanta-
ció no ha estat sistemàtica i no són gaires els països 
que han activat mecanismes d’integració eficaços.
Les comunitats econòmiques regionals s’han esfor-
çat per implantar mecanismes per coordinar les se-
ves activitats, en especial memoràndums d’acords, 
reunions periòdiques de coordinació, intercanvis re-
gulars d’informació, una programació comuna, exà-
mens de programes i comitès comuns d’implemen-

1 La unitat, la cooperació i la integració de l’Àfrica sempre han estat els objectius de nombrosos dirigents africans, com ara George Patmore, W. 
E. B. Dubois o Marcus Garvey, com també de nacionalistes africans com Kwane Nkrumah, el qual, en el seu llibre Africa Must Unite, ja advocava 
per la unitat africana.
2 El 1963 es va crear l’Organització de la Unitat Africana (OUA) amb l’objectiu d’integrar els països de l’Àfrica en l’àmbit econòmic, regular els 
conflictes en els països africans i també entre aquests mateixos països, promoure el desenvolupament i millorar el nivell de vida de les poblacions 
(Olubomehin i Kawonishe, 2004).
3 Vegeu l’estudi de la Unió Africana sobre les integracions a l’Àfrica, 2008.
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tació. No obstant això, la utilització de tots aquests 
mecanismes continua sent encara limitada4. Els me-
canismes de coordinació que existeixen actualment 
no disposen de base reglamentària i no tenen força 
executòria.
Els estats han caigut en la «trampa de la transposi-
ció», en pensar que els exemples d’integració regional 
entre els països industrialitzats es podien també apli-
car als països menys desenvolupats. Aquesta és la 
raó per la qual, per regla general, el balanç de l’Àfrica 
subsahariana en matèria de creació i de conservació 
d’estructures regionals és molt decebedor. Els resul-
tats concrets són molt pobres perquè, en molts ca-
sos, els països implicats també participen en altres 
dispositius diferents, que de vegades s’orienten vers 
objectius i estratègies antinòmics. Tot i que és cert 
que les relacions que uneixen els països al marge 
dels dispositius formals són més estretes que les que 
es teixeixen a través dels vincles comercials oficials, 
sovint aquest «caràcter informal» es manté per satis-
fer els interessos particulars d’al guns grups amb ca-
pacitat per treure partit dels obstacles imposats per 
polítiques poc rigoroses i per estructures institucio-
nals febles. Per a aquests grups d’interès, el manteni-
ment d’uns dispositius institucionals formals poc sa-
tisfactoris s’ha convertit en un element de l’statu quo, 
malgrat que les economies afectades pateixin a cau-
sa d’això.

Amèrica llatina: divergència entre el model 
integracionista del «sud» i el model 
lliurecanvista del «nord»

Als territoris d’Amèrica Llatina els processos d’inte-
gració regional solen ser bastant familiars. Així, men-
tre que el mite bolivarià continua servint com a base, 
des de fa més de dos-cents anys, per al somni d’un 
continent solidari i unit, entre 1950 i 1960 es van 
elaborar els primers projectes d’integració econòmi-
ca sota l’impuls de la CEPAL (Comissió Econòmica 
per a Amèrica Llatina de Nacions Unides). En aque-
lla època, la finalitat principal era millorar la coopera-
ció entre les economies autocentrades. Des de fa 
més de cinquanta anys, s’ha anat obrint camí la idea 
de la integració.
Aquests moviments «integracionistes» van xocar amb 
els obstacles de primer ordre constituïts pels antago-

nismes tradicionals entre els diferents països, per una 
falta estructural de capitals, pel proteccionisme i per 
uns sistemes polítics autoritaris i amb freqüència qua-
lificats d’inestables. Tanmateix, amb el temps s’ha 
continuat insistint en aquests esforços de reestructu-
ració, els quals han culminat en la implantació de qua-
tre mercats comuns (el Mercat Co mú Centreamericà, 
la Comunitat i el Mercat Comú del Carib –CARICOM, 
en les sigles en anglès–, el Grup Andí i, des de fa 
poc, Mercosur), així com en la creació d’una zona de 
lliure canvi entre Xile i Mèxic, país que al seu torn ha 
estat convidat a associar-se a la zona de lliure canvi 
nord-americana. Múltiples i diverses, antigues o re-
cents, aquestes integracions vehiculen tant una es-
perança vers el desenvolupament com el repte d’uns 
acostaments que resulten sempre complicats.

Els processos d’integració 
regional a l’Àfrica s’enfronten  
a problemes diversos, els més 
importants dels quals són causats 
per la multiplicitat de les 
adhesions i la superposició dels 
programes

Malgrat que l’existència d’aquests diferents blocs 
subregionals aparegui en un cert nombre de textos i 
d’instàncies jurídiques, fins fa poc els seus resultats 
econòmics no han estat gaire significatius, i l’endeu-
tament creat pels seus afanys de desenvolupament 
va desembocar en la profunda crisi dels anys vuitan-
ta (-1,2% del PIB per habitant per al conjunt d’Amè-
rica Llatina). La necessitat de sortir de la marginació 
respecte dels països industrialitzats, el desig de re-
cobrar la seva credibilitat, i l’esperança de convertir-
se en el quart bloc mundial, després de la Comunitat 
Econòmica Europea (CEE), Amèrica del Nord i el 
Japó, els han empès a reactivar un procés de reagru-
pació precisament en el moment en què s’erosiona 
el bloc de les economies planificades d’Europa de 
l’Est. Per tant, s’ha tornat a impulsar la construcció 
dels espais integrats llatinoamericans a favor dels 
intercanvis polítics, i a favor de la restauració dels 
règims democràtics i de la renovació del pensament 
econòmic internacional.

4 A l’entorn del 40% de les comunitats econòmiques d’una mateixa regió fan servir els memoràndums d’acords, menys del 20% examinen els seus 
programes comuns i menys del 30% tenen una programació comuna i duen a terme activitats conjuntament.
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Al final, Amèrica Llatina continua passant per uns 
processos d’integració que actuen com la palanca 
del desenvolupament que tantes vegades s’ha tro-
bat a faltar des dels diferents processos d’indepen-
dència que van tenir lloc al llarg del segle xix. Amb 
molta freqüència aquestes dinàmiques de regionalit-
zació de les economies pequen per un defecte de 
materialització dels acords firmats. En efecte, la re-
cerca de la integració passa per àmbits d’activitat la 
col·locació dels quals en sinergia pot desembocar 
en complementarietats, i participa en la redefinició 
del mapa de les relacions econòmiques i polítiques 
entre els estats-nació llatinoamericans i els seus 
veïns del nord.
Al sud del continent americà les reflexions actuals 
sobre la necessitat d’aprofundir més en la regio-
nalització econòmica per mitjà d’estructures insti-
tucionals il·lustren ben clarament la profunda di-
vergència entre el model «sud» –integracionista, 
com promès, atractiu i d’inspiració en l’arquetip de 
desenvolupament– i el model «nord» –dut a terme 
pels Estats Units i basat en les virtuts del lliure co-
merç–. La seva evolució també és diferent; l’es-
gotament del projecte continental de l’Àrea de Lliu-
re Comerç de les Amèriques (ALCA) ha provocat 
l’efecte bumerang de la firma d’acords bilaterals 
que inquieta tothom que hi veu una manera mesqui-
na d’aconseguir, a qualsevol preu, l’obertura efecti-
va de les economies nacionals, les quals ja no po-
den continuar comptant tan sols amb el suport 
d’una entesa regional sense que importi gens de 
quina mena sigui aquesta5.
A partir d’aquí la sort de la regionalització d’Amèrica 
Llatina depèn de la capacitat de les potències sub-
continentals (del Brasil, en primer lloc) per imposar 
una confederació com a mitjà i objectiu per aconse-
guir una integració sud-americana, més profunda i 
forta, dels mecanismes de redistribució. En efecte, 
aquests processos d’integració donen lloc a dife-
rents ambicions per als diversos territoris, depenent 
de si es contemplen a escala regional (infranacional) 
o nacional. En teoria, els llaços polítics i econòmics 
(eix Brasília-Buenos Aires-Caracas-La Paz-Montevi-
deo) són reforçats i acompanyats d’una major circu-
lació de les mercaderies, d’una competència més 
oberta i d’una recerca d’elements coordinadors i de 
mitjans de regulació.

Però els reptes són molts: la falta de capacitat de les 
institucions, el caràcter cíclic dels intercanvis, l’hete-
ro geneïtat i les desigualtats, els problemes de credi-
bilitat, la desestabilització indirecta exercida per part 
dels Estats Units per mitjà de la firma d’acords bila-
terals, etc. Finalment, el desig d’atreure la Inversió 
Estrangera Directa (IED) i de desenvolupar uns sis-
temes econòmics locals innovadors dóna lloc a una 
especialització dels territoris i a la seva inscripció en 
un joc en el qual s’aniran esgotant els que es posi-
cionen al marge de les forces integracionistes, i dels 
fluxos de béns i de persones (marginació geogràfica 
i/o econòmica).
En resum, la línia de divergència entre el «model 
nord» i el «model sud» passa a nivell de Mèxic, i 
qüestiona també la posició de Colòmbia i la molt 
ambivalent postura de Veneçuela. La seva evolució 
depèn de la voluntat de lideratge del Brasil, la po-
tència regional. Per tant, entre la regionalització i la 
universalització, Amèrica Llatina s’enfronta a unes 
eleccions determinants en termes de models politi-
coeconòmics i socials. Al continent americà, les 
inèdites i originals accions d’integració regional du-
tes a terme obliguen a una relectura de les relacions 
Nord-Sud, i més en aquests temps de redefinició 
de les relacions internacionals i d’emergència de 
les potències del Sud.

l’Àsia o el triomf del neoregionalisme

A l’Àsia, la regionalització econòmica és un fenomen 
antic, basat àmpliament en la dinàmica interna de les 
forces del mercat. Però en l’àmbit institucional, la in-
tegració regional és una idea més recent, que s’ha 
organitzat a l’entorn de dos conjunts geogràfics co-
herents: en el marc de l’acord per incrementar les 
relacions econòmiques entre Austràlia i Nova Zelan-
da (Closer Economic Relations, CER en les sigles 
en anglès) al principi dels anys vuitanta, i després en 
el dels països integrants de l’Associació de Nacions 
del Sud-Est Asiàtic (ASEAN), en el marc de la zona 
de lliure canvi de les nacions del sud-est asiàtic a 
començaments dels anys noranta. Tant Oceania 
com l’ASEAN van optar per avançar cap a una ober-
tura preferent dels mercats, segons un model de 
lliure canvi clàssic: els acords se centren en l’elimi-

5 Mèxic (i el Canadà) ja s’han articulat molt en l’economia dels Estats Units; en un segon nivell se situen Amèrica Central i el Carib, a més de 
Colòmbia i el Perú. No obstant això, els programes nord-americans d’accés als recursos i de control dels territoris llatinoamericans cada vegada 
es veuen més obligats a competir amb la demanda creixent de la Xina, de l’Europa de l’Est i dels països del Sud.
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nació dels obstacles per a la lliure circulació de les 
mercaderies (i serveis per al CER), sense unió dua-
nera ni integració monetària, i sense un esquema de 
lliure circulació de persones i capitals. A més, el Fò-
rum de Cooperació Econòmica Àsia-Pacífic (APEC), 
un espai de cooperació econòmica i tècnica per a la 
zona Àsia-Pacífic, s’ha convertit en un gresol per a la 
proliferació d’iniciatives bilaterals de lliure canvi, que 
en la seva immensa majoria s’han vist coronades per 
l’èxit6.
Per tant, el conjunt de l’est asiàtic ha entrat en una 
dinàmica regional iniciada pel Japó, però aquest 
país a poc a poc s’ha vist rellevat pels nous països 
industrialitzats i també per les xarxes xineses. La re-
gionalització asiàtica no es regeix només per les for-
ces del mercat, sinó també per dues xarxes estruc-
turadores: les de les empreses japoneses basades 
en la tecnologia i les comercials i financeres de les 
xarxes xineses. Aquestes últimes es poden enfrontar 
entre si o, per contra, poden optar per cohabitar. Po-
den estructurar un espai en via d’integració en el si 
dels països d’Europa de l’Est i l’Àsia Central (EEAC, 
en les sigles en anglès) o, en canvi, afavorir blocs 
per a l’est asiàtic a l’entorn de les xarxes xineses i per 
al sud-est asiàtic a l’entorn de les japoneses. Però la 
negativa o la impossibilitat d’una construcció regio-
nal institucional ha posat de manifest les limitacions 
del regionalisme de l’est asiàtic.
L’ASEAN ha exercit un important paper a la zona, en 
especial per aconseguir mantenir la pau i la segure-
tat regionals. També ha treballat per impulsar la pri-
mera dinàmica de cooperació i coordinació entre els 
governs de la regió. D’altra banda, malgrat la prolife-
ració dels acords bilaterals7 i de les iniciatives de 
cooperació infraregional, com els triangles de creixe-
ment, continua sent el pilar de les principals iniciati-
ves regionals i interregionals8, i ha iniciat un diàleg 
sobre les qüestions de seguretat regional amb el 
Fòrum Regional de l’ASEAN (FRA). El sector de 
l’ASEAN+3 és el segon que s’estudia en aquestes 
línies, i això és per tres raons: per la intensificació de 

les relacions econòmiques entre les economies 
d’aquesta zona, per l’emergència d’una cooperació 
en aquest sector després de la crisi i a causa de la 
presència de les dues grans potències de la regió, 
és a dir, el Japó i la Xina.
En primer lloc, en la mesura en què es tracta de qua-
lificar el procés que s’està desenvolupant a l’Àsia 
oriental, convé mencionar que la zona ASEAN+3 és 
l’escenari d’uns fluxos econòmics intrazonals més 
intensos que els que manté amb la resta del món. En 
segon lloc, la insatisfacció experimentada pels paï-
sos de la zona davant les solucions proposades per 
l’FMI després de la crisi ha provocat el ressentiment 
dels països citats, i ha fet que adquirissin una cons-
ciència col·lectiva sobre la necessitat d’implantar 
mecanismes de solidaritat regional9. En tercer lloc, 
els Estats Units, el Japó i la Xina són presents en 
aquesta zona, i representen, o han representat, un 
paper molt actiu en l’enfortiment de les realitats 
econòmiques i institucionals. La influència del Japó 
quant a l’organització econòmica regional no admet 
discussió. Les empreses japoneses han participat 
activament en la implantació de la segmentació re-
gional dels processos productius. Al seu torn, els 
nous països industrialitzats (NPI) han seguit aquesta 
mateixa estratègia en invertir en altres països asiàtics 
amb mà d’obra més barata, els tigres asiàtics, als 
quals s’ha qualificat de nous països industrialitzats 
de segona generació (NPI2), i a la Xina (Bouteiller i 
Fouquin, 2001). Aquesta divisió regional del treball 
a l’est d’Àsia es duu a terme a través de cercles con-
cèntrics que segueixen el nivell de desenvolupament 
dels països, la qual cosa il·lustra la famosa imatge 
del «vol de les oques salvatges» d’Akamatsu.
Si fins ara la presa en consideració de la realitat 
econòmica ha prevalgut sobre la realitat institu-
cional, en endavant la constitució de la coordinació 
institucional dins de l’ASEAN haurà de modificar for-
çosament les relacions econòmiques en aquest pe-
rí metre. El fet d’optar per la institucionalització res-
pon a una preocupació històrica. La història de la 

6 En efecte, des de fa uns quants anys es pot veure, a més de la proliferació de negociacions d’aquest tipus, a causa del repte estratègic que 
representa l’ASEAN per a la Xina i el Japó, altres iniciatives com la de Singapur, país que recentment ha passat a prendre part en un ambiciós 
programa d’acords de lliure canvi amb vista a reforçar els seus vincles amb els mercats més dinàmics.
7 Sobre aquesta qüestió, vegeu especialment Milelli (2005), i Feridhanus i Yawan (2005).
8 Aquí només es tenen en compte les cooperacions impulsades a la regió de l’est asiàtic. No hem tingut en compte les iniciatives preses al sud-est 
asiàtic, com l l’Associació d’Àsia del Sud per a la Cooperació Regional (SAARC), ni les posades en marxa entre els països de l’est i el sud-est 
asiàtic, com la Iniciativa de la Badia de Bengala per a la Cooperació Tècnica, Econòmica i Multisectorial (BIMSTEC, en les sigles en anglès), una 
cooperació establerta el 1997 entre Bangla Desh, l’Índia, Sri Lanka, Tailàndia, Myanmar, el Nepal i Bhutan, o la cooperació Mekong-Ganges 
(MGG, en les sigles en anglès), un acord de cooperació firmat el 2000 entre Tailàndia, Myanmar, Cambodja, Laos, el Vietnam i l’Índia.
9  La crisi asiàtica ha constituït un catalitzador per al regionalisme asiàtic, que ha tornat a ser pres en consideració després de diverses interrup-
cions. Per tant, després de la crisi estem assistint a l’aparició d’una cooperació en aquest àmbit dins de la ASEAN+3.
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construcció institucional permet comprendre millor 
la realitat econòmica, ja que, sens dubte, en aquesta 
zona s’ha donat més preferència a les institucions 
que a la intensificació de les relacions econòmiques.

Conclusió

Els processos d’integració econòmica regional es 
diferencien pel seu grau d’institucionalització, pel 
ritme, per la profunditat i/o per l’amplitud. Són alhora 
econòmics, polítics i culturals, i revelen, en diversos 
graus, una voluntat política. Aquests processos 
s’inscriuen en trajectòries específiques en les so-
cietats en desenvolupament. La qüestió central del 
grau de coordinació de les polítiques econòmiques i 
de la transferència de sobirania passa a ser institu-
cional, i crea una credibilitat favorable per a l’atracció 
del capital. La qüestió consisteix, igualment, a orga-
nitzar formes de coordinació mercantil i no mercantil 
en un context de multilateralisme universalista o 
cooperatiu.

La reactivació de la integració 
regional ofereix una de les 
estratègies més creïbles per 
resoldre els problemes de 
desenvolupament a què 
s'enfronten els països en vies 
d'evolució

La reactivació de la integració regional ofereix una 
de les estratègies més creïbles per resoldre els pro-
blemes de desenvolupament a què s’enfronten els 
països en vies d’evolució, tenint en compte les nom-
broses mancances en termes de recursos i altres 
aspectes econòmics de cada país. La conjunció 
dels esforços i un compromís polític dinàmic a favor 
de la integració pot contribuir a superar aquests pro-
blemes. No obstant això, els avantatges que resulten 

de la integració regional no són automàtics ni forço-
sament substancials.
En el transcurs de les darreres dues dècades, el pai-
satge de la integració regional ha canviat profunda-
ment. Al model dominant d’una integració regional 
entre països amb uns nivells de desenvolupament 
comparables, sobre el model europeu inicial, s’ha 
afegit un nou model d’integració regional entre paï-
sos amb uns nivells de desenvolupament molt dife-
rents, com ara la integració regional Nord-Sud.
Si a partir de 1995 la Unió Europea es va compro-
metre a seguir per aquest camí, firmant amb els so-
cis del sud i l’est de la Mediterrània acords d’unió 
duanera (Turquia) o de lliure canvi (Tunísia, el Ma-
rroc, Jordània, Egipte, Algèria i el Líban), és al conti-
nent americà on aquests acords han aconseguit la 
màxima amplitud; aquests acords no es limiten úni-
cament a l’Acord Nord-Americà de Lliure Comerç 
(NAFTA); en realitat, existeixen o són en curs de ne-
gociació acords bilaterals entre els Estats Units o el 
Canadà i diversos països d’Amèrica Central o del 
Sud. Aquests vincles múltiples prefiguren eventual-
ment l’àmplia Àrea de Lliure Comerç de les Amèri-
ques (ALCA), tal com desitgen els Estats Units, no 
sense haver de fer front a la reticència d’alguns paï-
sos (en particular dins de Mercosur). En comparació 
amb els acords euromediterranis, aquests acords 
americans de lliure canvi, a més d’incloure l’agricul-
tura i els serveis en el seu camp sectorial, presenten 
la particularitat que no estan limitats a les condicions 
de l’intercanvi de béns.
Aquestes noves modalitats de desenvolupament 
qüestionen els nostres paradigmes científics des de 
diferents angles d’enfocament i conviden a formular 
reconsideracions teòriques i pràctiques sobre les re-
lacions entre les economies del Nord i del Sud. El nou 
repartiment en les relacions econòmiques internacio-
nals suggereix una profunda renovació del paradigma 
de la integració regional: la integració Nord-Sud és 
una nova via per a l’acceleració del de sen volupament, 
o no és més que una nova modalitat de la dependèn-
cia del Sud respecte del Nord? I és complementària 
o antagònica amb la integració Sud-Sud?
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Partenariat Euromediterrani

Què ens diu l’Enquesta Euromed 
d’Experts i Actors 2009 sobre 
el present i el futur de l’Associació 
Euromediterrània?

Erwan lannon*
Universitat de Gant i Col·legi d’Europa, Bruges

iván Martín*
Instituto Complutense de Estudios Internacionales, 
Madrid

L’Enquesta d’Experts i Actors sobre l’Associació 
Euromediterrània (AEM) que ha dut a terme l’IEMed 
per encàrrec de la Unió Europea es va fer entre el 
juny i el setembre de 2009. Els objectius de l’Enque-
sta eren tres:

i) avaluar els avenços, els èxits i les mancances en 
els diferents àmbits de l’Associació Euromediter-
rània;

ii) crear i desenvolupar un instrument per a l’anàlisi 
i la mobilització dels actors, experts i responsa-
bles polítics que treballen en l’àmbit de l’Asso-
ciació Euromediterrània;

iii) identificar les grans tendències mediterrànies 
amb un enfocament prospectiu i formular pro-
postes polítiques per donar resposta als grans 
desafiaments que ha d’afrontar la regió els pro-
pers anys.

L’Enquesta ofereix una perspectiva única sobre les 
diverses percepcions de la cooperació euromedi-
terrània en sentit ampli, inclosa l’Associació Eurome-
diterrània, la Unió per la Mediterrània (UpM) i la Po-
lítica Europea de Veïnatge (PEV), entre el petit 
microcosmos de funcionaris especialitzats i experts 
en aquests processos cada vegada més complexos. 

Precisament amb la finalitat de respondre a aques-
ta creixent complexitat, es va elaborar un informe 
d’avenç sobre l’Associació Euromediterrània que 
pretenia proporcionar als enquestats un panorama 
general i informació detallada sobre l’evolució dels 
diferents àmbits de la cooperació euromediterrània 
des de l’any 20051.
Dels 2.800 qüestionaris enviats, van respondre al 
detallat qüestionari 371 actors i experts dels 43 
estats socis de la Unió per la Mediterrània, la qual 
cosa es pot considerar una mostra representativa 
de l'univers d'experts i actors de l'AEM. Se'ls van 
plantejar 35 qüestions estructurades que conte-
nien més de 400 opcions de resposta, i els 371 
qüestionaris rebuts contenien en total 160.000 
elements d'infor mació, més 1.800 respostes de 
text i comentaris. Per tot això, l'Enquesta és, per 
des comptat, una eina molt útil per entendre les di-
ferents percepcions i avaluacions de les múltiples 
facetes de la cooperació euromediterrània, els seus 
èxits i les seves mancances. Això fa que, més enllà 
de l'anàlisi directa dels resultats, la interpretació de 
les respostes dels enquestats ofereixi pistes in-
equívoques sobre les perspectives de l'Associació 
Euromediterrània/Unió per la Mediterrània en un fu-
tur immediat i –més important– orientacions políti-
ques per al futur.
L'objectiu d’aquest article és el de resumir les princi-
pals conclusions de l'Enquesta i oferir-ne una anàlisi 
i una interpretació més crítiques que no tenien cabu-
da en l’informe de l'Enquesta. Per a una presentació 
més detallada i exhaustiva dels resultats, ens reme-
tem a l'informe de l'Enquesta.2

* Els autors han estat experts principals i editors de l’informe de l’Enquesta Euromed d’experts i actors. Les opinions expressades en aquest arti-
cle són personals i no comprometen ni l’IEMed ni cap altra institució.
1 lAnnon, Erwan i MArtín, Iván. Report on the Euro-Mediterranean Partnership. Status and Progress 2009, Documents IEMed Num. 3, 2010. In-
forme de avance sobre la Asociación Euromediterránea, disponible a www.mcrit.com/iemed/Status%20en%20PDf_doc%20previ%20CAST.pdf
2 Euromed Survey of Experts and Actors. Assessment of the Euro-Mediterranean Partnership: Perceptions and Realities. Vegeu l’anàlisi dels re-
sultats de l’Enquesta a: http://www.iemed.org/activitats/2010/euromedsurvey/ceuromedsurvey.php.
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l’AEM com un tot és més que la suma de les 
seves parts

En primer lloc, cal subratllar que l’avaluació general 
que fan els enquestats de la cooperació euromedi-
terrània és, en termes generals, força positiva. Quan 
els demanen que avaluïn els avenços de l’Associació 
Euromediterrània en el seu conjunt 14 anys després 
de la seva creació, un gran percentatge de les res-
postes (prop del 50%) es concentra entorn dels va-
lors mitjans (4 a 6 en una escala de 0 a 10, és a dir, 
ni gaire decebedora ni gaire positiva), mentre que 
les restants respostes es distribueixen pràcticament 
de la mateixa manera a banda i banda de l’espectre 
(un 22% dels enquestats consideren que les per-
cepcions de l’AEM són positives o molt positives –7 
a 10 de l’escala– i un 26% les consideren decebe-
dores o molt decebedores). Aquesta visió equilibra-
da i alhora una mica polaritzada de l’AEM apareix de 
nou en el marc de l’avaluació de la Política Europea 
de Veïnatge i de la Unió per la Mediterrània, i no pre-
senta grans variacions en funció de les categories 
d’enquestats (és a dir, les pautes de resposta són 
molt similars entre polítics i diplomàtics, experts i 
universitaris o mitjans de comunicació i represen-
tants de la societat civil).
Aquesta avaluació de conjunt força positiva es pot 
atribuir a les elevades expectatives que alimenten 
els experts pel que fa a la cooperació euromediter-
rània, fins al punt que qualsevol iniciativa que s’em-
prengui sembla benvinguda. També posa en relleu 
la demanda de noves iniciatives de cooperació a la 
regió. Els nous projectes i iniciatives són rebuts 
pels experts i actors amb un vot de confiança i grans 
expectatives sobre els seus resultats futurs, cosa 
que posa de manifest un alt grau de compromís 
amb l’Associació Euromediterrània com a projecte i 
com a procés, més enllà de les dificultats i les man-
cances del seu funcionament concret actual. Un 
exemple paradigmàtic d’aquesta situació és la per-
cepció summament positiva que es té de la contri-
bució potencial de la UpM a la consecució dels ob-
jectius de l’AEM i dels nous projectes de la UpM, 
molt abans fins i tot que hagin començat a funcionar 
en la pràctica (més del 60% dels enquestats espe-
ren una contribució positiva o molt positiva del Pla 
Solar Mediterrani o del projecte de Descontamina-
ció de la Mediterrània, i entre el 50 i el 60% dels 
altres quatre projectes). I això enfront de les profun-
des reserves que tenen els enquestats pel que fa a 
l’articulació entre l’AEM, la PEV i la UpM i el procés 

d’ampliació de la UE (el 48% dels enquestats ob-
serven una certa o total manca de coherència entre 
les quatre iniciatives). Pel que fa a la Secretaria de 
la UpM, abans fins i tot que estigués formalment 
constituïda les expectatives sobre el seu paper en 
el marc de l’Asso ciació Euromediterrània eren força 
elevades, amb un 52% dels enquestats que espe-
ren que hi exerceixi un paper important o fonamen-
tal, i només un 19% que consideren que el seu pa-
per serà insignificant.
Amb tot, hi ha discrepàncies considerables i molt 
significatives entre diferents països i subregions 
pel que fa a les percepcions i avaluacions, i el ma-
teix passa amb les prioritats (vegeu la taula 13 més 
endavant). L’avaluació sobre els èxits de l’AEM és 
sensiblement més negativa entre els enquestats 
del sud i l’est de la Mediterrània (és a dir, els supo-
sats beneficiaris de tot el procés) que entre els en-
questats de la UE, i més negativa al Magreb (on la 
importància objectiva de les relacions i la coopera-
ció amb la UE és molt més gran) que en el cas dels 
enquestats del Maixreq. De fet, l’anàlisi comparati-
va de l’avaluació de l’Associació Euromediterrània i 
la Política Europea de Veïnatge per grups de paï-
sos (vegeu el mapa A.2, p. 312) mostra una pauta 
clara: com més lluny es troben els enquestats del 
nucli dur de l’Associació Euromediterrània i menys 
important és aquesta per als seus països en termes 
geopolítics, més la valoren: així, l’avaluació és més 
negativa als països del Magreb que als del Maixreq 
o a Turquia, i més positiva als Balcans o a Israel 
que en cap dels anteriors. I això s’aplica de la ma-
teixa manera a l’AEM, la PEV i la UpM. Això planteja 
alguns interrogants sobre la capacitat d’incrementar 
la cohesió i contribuir a la construcció regional de 
tot l’exercici. Per categories d’enquestats, els ac-
tors i funcionaris públics i els diplomàtics tendeixen 
a fer una avaluació molt més positiva de tot el pro-
cés que els experts, i els representants de la socie-
tat civil fan una avaluació encara menys positiva 
que aquests últims.
En qualsevol cas, l’avaluació és molt més matisada 
quan es baixa a preguntes detallades i desagrega-
des sobre aspectes concrets de l’AEM i analitzem 
els resultats de l’Enquesta per grans àrees priori-
tàries. De fet, tal com posen de manifest els resultats 
de la pregunta P.1.4., si sumem les respostes refe-
rides a tots els objectius continguts en el Pla de 
Treball Quinquennal de 2005 a les quatre àrees 
prioritàries de l’AEM, la majoria dels enquestats con-
sideren que no hi ha hagut cap avenç o fins i tot que 
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s’ha produït un retrocés en tots els àmbits de co-
operació (vegeu els gràfics que apareixen a conti-
nuació), i només aproximadament una tercera part 
dels enquestats consideren que hi ha hagut avenços 
en les quatre àrees prioritàries.

Èxits i fracassos de l’AEM

L’Enquesta ofereix també una idea clara dels princi-
pals èxits i fracassos concrets de l’Associació Euro-
mediterrània durant aquests 14 anys. En línies ge-
nerals, els enquestats consideren que l’Associació 
Euro mediterrània està beneficiant principalment 
l’entorn per als negocis i els interessos econòmics, 
sense que això es tradueixi en creació d’ocupació, 
integració de les dones en la vida econòmica, re-
ducció de la pobresa i de les disparitats en matèria 
d’educació ni una convergència cap als nivells de 
renda de la UE. Això vol dir que la millora de les 
condicions de vida de la població segueix sent el 
principal repte no resolt de l’AEM. Una altra línia 
d’interpretació, basada en l’avaluació positiva que 
fan els enquestats de la majoria dels programes re-
gionals de l’AEM, és que els enquestats valoren to-
tes les iniciatives concretes, és a dir, tot allò que es 
fa efectivament.

Entre els èxits de l’AEM, cal destacar:

i) Els programes regionals en l’àmbit econòmic: el 
71% dels enquestats consideren que s’han pro-
duït avenços en el programa d’assistència tècni-
ca i suport al capital de risc de la FEMIP, el 70% 
en l’àmbit de la cooperació en matèria de trans-
port i energia, el 69% en relació amb el desen-
volupament de la societat de la informació (Me-
dibtikar, Programa d’Innovació i Tecnologia), i el 
65% en la promoció d’inversions (ANIMA i In-
vest in Med). El 59% fan la mateixa avaluació en 
relació amb els programes en matèria de me di 
ambient, i el 59% consideren que en el progra-
ma sobre el «Paper de les dones en la vida 
econòmica» s’han produït avenços.

ii) Entorn per als negocis: el 60% dels enquestats 
considera que hi ha hagut avenços en l’entorn 
per als negocis, en especial per a les pimes, als 
Països Associats Mediterranis (PAM). Pensen el 
mateix pel que fa als contactes entre empreses, 
l’increment del suport a les reformes i els esfor-
ços per millorar l’entorn regulador del comerç i 
de l’economia, o els programes multilaterals en 
l’àmbit econòmic.

iii) Els intercanvis, tant educatius com culturals, ju-
venils o d’investigadors, també reben una ava-

GRÀFIC 8 Avaluació dels avenços en les quatre àrees prioritàries de l’AEM

Pregunta p .1 .4 . Entre les prioritats definides el 2005, en quines considera que s’han assolit avenços i en quines considera que no hi ha hagut 
cap avenç o que fins i tot s’ha produït un retrocés?

1. Cooperació política i de seguretat

NS/NC 10%

Avenç 35%

Cap avenç 47%

Retrocés 8%

2. Desenvolupament socioeconòmic sostenible i reforma

NS/NC 10%

Avenç 32%

Cap avenç 48%

Retrocés 10%

3. Educació i intercanvis socioculturals

NS/NC 12%

Avenç 36%

Cap avenç 45%

Retrocés 7%

4. Migració, integració social, justícia i seguretat

NS/NC 17%

Avenç 31%

Cap avenç 41%

Retrocés 11%
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luació molt positiva (el 72% dels enquestats 
consideren que hi ha hagut avenços en aquest 
àmbit). Entre la meitat i dues terceres parts dels 
enquestats creuen que hi ha hagut avenços en 
relació amb tots els programes multilaterals en 
el sector de l’educació i els intercanvis socials, 
en especial en els programes de diàleg entre 
cultures i patrimoni cultural.

iv) Potser com a conseqüència d’això, el 59% 
dels enquestats creuen que hi ha hagut aven-
ços en relació amb «Una major conscienciació 
i comprensió de les diferents cultures i civilit-
zacions».

Però l’Associació també ha fracassat clarament, se-
gons l’opinió dels enquestats, en alguns àmbits clau 
de cooperació:

i) La promoció de la democratització i els drets hu-
mans. El 73% dels enquestats consideren que 
no hi ha hagut cap avenç o fins i tot que s’ha 
produït un retrocés pel que fa al suport a la par-
ticipació dels ciutadans en la presa de decisions 
a escala local; el 71%, pel que fa a l’extensió del 
pluralisme polític i de la participació dels ciuta-
dans; i el 69%, pel que fa a la promoció de la 
llibertat d’expressió i d’associació.

ii) En l’àmbit del desenvolupament sostenible, el 
80% no veu cap avenç o fins i tot percep un 
retrocés en la reducció de les taxes de pobresa; 
el 80%, en la reducció del diferencial de renda, i 
el 76% no veu cap avanç o veu fins i tot un re-
trocés en la creació d’oportunitats d’ocupació 
per als joves.

iii) L’increment de la cooperació financera, sobretot 
pel que fa a la maximització de l’impacte i l’apro-
fi tament dels recursos escassos (és a dir, la 
qüestió de l’eficiència de l’ajuda, en relació amb 
la qual el 71% no veu cap avanç o hi veu un re-
trocés).

iv) La integració econòmica regional Sud-Sud (el 
76% no hi veu cap avanç i el 7% hi veu un retro-
cés).

v) En l’àrea de la cooperació social i cultural, els 
enquestats consideren que no hi ha hagut aven-
ços o fins i tot que s’ha produït un retrocés pel 
que fa a la reducció de les disparitats en matèria 
d’educació entre els estats europeus i mediter-
ranis (73%), en el suport a l’ocupació dels lli-
cenciats mitjançant una educació superior efi-
cient i d’alta qualitat (70%) i en la promoció de 

l’accés equitatiu a una educació de qualitat per 
a tothom (61%).

vi) La cooperació en l’àmbit de la migració i en ma-
tèria de justícia i seguretat (introduïda com a 
quart pilar de l’Associació Euromediterrània al 
2005): el 50% dels enquestats la considera de-
cebedora o molt decebedora (0 a 3 en una es-
cala de 0 a 10), enfront de només el 6% que la 
considera positiva o molt positiva (7 a 10).

vii) La facilitació de la mobilitat i gestió de la migra-
ció, amb un 83% que no consideren que hi hagi 
hagut cap avanç o fins i tot creuen que s’ha pro-
duït un retrocés en matèria de concessió de vi-
sats, i lleugerament menys en matèria de read-
missió i gestió de fronteres. En la mateixa línia, el 
83% no veu cap avenç o veu fins i tot un retro-
cés en relació amb les solucions per a la «fuga 
de cervells» causada per la migració; el 71%, en 
relació amb la reducció significativa del nivell de 
migració irregular i el tràfic d’éssers humans, i el 
69%, en la promoció d’oportunitats legals de 
migració.

Escenari a mitjà i llarg termini  
a la Mediterrània

Partint d’aquest balanç i centrant l’atenció en el futur 
de la regió i de l’Associació, és possible construir, a 
partir de les probabilitats assignades pels enques-
tats a diferents hipòtesis de futur formulades partint 
del supòsit que es mantenen el nivell i les modalitats 
de cooperació euromediterrània actuals (vegeu el 
gràfic 9, basat en les respostes a la pregunta P.4.2 
de l’Enquesta), un escenari tendencial a mitjà i llarg 
termini per a la Mediterrània. Aquest escenari tindria 
les característiques següents:

• continuarà la paràlisi de la cooperació eurome-
diterrània com a conseqüència del conflicte ara-
boisraelià;

• la dinàmica demogràfica i les pressions d’ocupa-
ció s’intensificaran en els PAM i crearan greus 
tensions socials;

• l’escassetat d’aigua constituirà una causa addi-
cional de conflictes i tensions socials a la regió;

• el deteriorament del medi ambient a la Mediter-
rània amenaçarà les condicions de vida als es-
tats riberencs;

• hi haurà una manca de convergència amb els 
nivells de renda de la UE;
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• augmentarà d’una manera incontrolada la migra-
ció irregular, i això potenciarà les tensions so-
cials i la xenofòbia a Europa;

• els règims polítics dels PAM es replegaran so-
bre si mateixos i mostraran un alt grau de conti-
nuïtat.

En aquest context, l’únic factor dinàmic positiu que 
es desprèn de l’Enquesta és la probabilitat d’un 
augment de la participació de les dones en la vida 
econòmica, social i política.
És interessant comprovar l’alt grau de coincidència 
en l’avaluació de les probabilitats de les diferents hi-
pòtesis a mitjà i llarg termini entre tots els enques-
tats de diferents països i grups de països. La proba-
bilitat que el conflicte araboisraelià paralitzi l’AEM és 
l’única hipòtesi en què hi ha divergències una mica 
significatives: la probabilitat es considera més gran 
com més lluny del conflicte es troben els enques-
tats. Així, els enquestats del Magreb la consideren 
significativament més probable (7,5 de mitjana) que 
els enquestats del Maixreq (6,92), i els enquestats 
de la resta de la UE, més probable (7,17) que els 
enquestats dels països mediterranis de la UE (6,48). 
Els enquestats israelians o són molt optimistes o no 
atribueixen excessiva importància a aquesta paràlisi 
(la mitjana és de 3,75), i els enquestats turcs consi-
deren que l’actual crisi econòmica global és un fe-
nomen particularment perillós per a les seves pers-
pectives de desenvolupament.

Prioritats per al desenvolupament  
de l’AEM/upM

En línia amb aquesta anàlisi sobre les tendències 
actuals a la Mediterrània, quan es preguntava als en-
questats quines haurien de ser les cinc principals 
prioritats per a la Unió per la Mediterrània i la prope-
ra Cimera de la UpM (pregunta P.5.2 de l’Enquesta), 
les més esmentades eren les següents:

• resolució de conflictes a la regió (62% dels en-
questats)

• promoció de la democràcia i el pluralisme polític 
(49%)

• accés a l’aigua i sostenibilitat (41,5%),
• educació (41%)

En canvi, les prioritats esmentades amb menys fre-
qüència són la protecció civil (només el 18% dels 

enquestats la inclouen entre les seves cinc princi-
pals prioritats), l’ampliació de la zona de lliure co-
merç, la liberalització dels mercats agrícoles de la 
UE, la seguretat alimentària, la lluita contra el terro-
risme internacional, la creació d’una zona lliure 
d’armes de destrucció massiva a la Mediterrània i 
l’establiment de la lliure circulació de persones a la 
Mediterrània (21% cadascuna), la gestió dels fluxos 
migratoris (22%) i la promoció de la igualtat entre 
homes i dones (23%). Això suscita certs dubtes so-
bre l’actual selecció de prioritats dintre de la UpM, 
en la mesura que algunes de les qüestions que ocu-
pen un lloc destacat a l’agenda de la propera Cime-
ra de la UpM (com l’aprofundiment de la zona de 
lliure comerç o la seguretat alimentària) no semblen 
prioritàries per als experts i actors.
Amb tot, en alguns casos les prioritats varien d’una 
manera molt significativa entre països i grups de paï-
sos. Així, tal com es posa de manifest a la taula 13, la 
resolució de conflictes és considerada com una de 
les principals prioritats pel 62% de tots els enques-
tats, però aquest percentatge puja al 73% en el cas 
dels enquestats del Magreb i al 77% en el dels en-
questats del Maixreq, i baixa al 55% per als de la 
UE-27 (dins de la UE, l’assenyalen com a prioritat el 
81% dels enquestats francesos i només el 43% dels 
espanyols). La promoció de la democràcia i del plu-
ralisme polític és una de les principals prioritats per al 
49% dels enquestats, però amb variacions impor-
tants (62% dels del Maixreq, 52% dels del Magreb i 
48% dels de la UE-27). L’augment dels fons assig-
nats a l’AEM és considerat com una prioritat única-
ment pel 29% de tota la mostra, però pel 44% dels 
enquestats del Magreb i només el 20% dels enques-
tats de la UE. La promoció de l’ocupació és una de 
les principals prioritats per al 41% dels enquestats 
del Magreb, però només per al 30% del conjunt de la 
mostra i per al 28% dels enquestats de la UE-27. 

implicacions polítiques per a l’AEM

Els resultats de l’Enquesta contenen poques sorpre-
ses per als qui estiguin familiaritzats amb la dinàmica 
euromediterrània, però val la pena centrar l’atenció 
en alguns dels elements més importants per tal d’ex-
treure’n algunes conclusions polítiques per al futur 
immediat:

• El procés de cooperació euromediterrània ha 
adquirit tal grau de complexitat (superposició 
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d’esque mes de cooperació, multiplicació d’ins-
tru ments i dinàmiques sectorials, complexitat 
institucional, impacte diferenciat en els nou Paï-
sos Associats del Sud i l’Est de la Mediterrània) 
que hi ha un elevat grau de desconeixement del 
seu funcionament detallat a nivell tècnic i sobre 
el terreny, fins i tot entre els mateixos experts i 
actors que hi estan involucrats directament. 
L’Associació Euromediterrània és cada vegada 
menys el domini dels diplomàtics, i cada vegada 
més el dels experts especialitzats dels ministeris 

sectorials. L’impuls dels projectes regionals (i al-
hora d’estratègies més tècniques) i la irrupció 
de la «missió UpM» a França, directament de-
pendent de la presidència de la República i inte-
grada per experts procedents dels ministeris 
sectorials, com una poderosa maquinària de co-
operació euromediterrània només equiparable a 
les estructures de la Comissió Europea ha refor-
çat aquesta tendència. Això té implicacions im-
portants pel que fa a l’arquitectura institucional 
de la política mediterrània en la major part de 

GRÀFIC 9 Probabilitat de diferents hipòtesis a mitjà i llarg termini a la Mediterrània

P .4 .2 Quin és el grau de probabilitat que atribueix a les següents hipòtesis potencials a mitjà i llarg termini a la Mediterrània si es mantenen el 
nivell i les modalitats de cooperació actuals?
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6,8 6,776,326,306,286,145,845,835,675,284,684,634,18Mitjana:

Principals resultats per regió (mitjana de 0 a 10: 0 = cap probabilitat; 10 = alta probabilitat)

Alta probabilitat: percentatge d’enquestats que responen 7 o més

Baixa probabilitat: percentatge d’enquestats que responen 3 o menys 
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països de la UE i a la PAM, i s’està convertint en 
un obstacle cada vegada més important per a 
l’eficàcia de tot el procés. La consolidació de la 
Secretaria de la UpM podria fer encara més pa-
tent aquest desequilibri entre les estructures 
motores de la cooperació euromediterrània i les 
estructures nacionals de política mediterrània 
als estats membres de la UE i als Països Asso-
ciats Mediterranis, cosa particularment preocu-
pant en el marc de la deriva intergovernamental 
que està impulsant la UpM.

• Des d’un punt de vista més substancial, hi ha un 
ampli consens sobre el fet que el conflicte ara-
boisraelià és el principal obstacle per avançar en 
la cooperació euromediterrània (el 73% dels en-
questats consideren que els objectius de l’AEM 
i de la UpM corren un perill seriós com a conse-
qüència de la persistència del conflicte arabois-
raelià), i el que ha passat aquests últims dos 
anys, més concretament les últimes setmanes 
de la presidència espanyola de la UE, en el pri-
mer semestre de 2010, ha confirmat plenament 

TAULA 13 resultats de la pregunta P.5.2

Segons el seu parer, quines haurien de ser les principals prioritats de la copresidència de la UpM (i de la Cimera Euromediterrània Barcelo-
na-2010)? Indiqueu-ne cinc de la llista següent .

total Magreb Maixreq uE-27 Med uE
resta 

d’Europa turquia israel França Espanya

%* %* %* %*  %* %* %* %* %* %*

Cooperació política i de seguretat

Resolució de conflictes a la regió 211 62% 52 73% 40 77% 96 55% 54 53% 42 57% 7 58% 7 50% 21 81% 13 43%

Lluita contra el terrorisme internacional 72 21% 22 31% 13 25% 21 12% 8 8% 13 18% 4 33% 8 57% 1 4% 4 13%

Creació d’una zona lliure d’armes de des-
trucció massiva a la Mediterrània 

73 21% 19 27% 19 37% 28 16% 11 11% 17 23% 2 17% 4 29% 4 15% 2 7%

Protecció civil i prevenció de catàstrofes 
provocades per l’activitat humana

62 18% 19 27% 10 19% 26 15% 13 13% 13 18% 1 8% 3 21% 3 12% 4 13%

Drets humans i intolerància 132 39% 20 28% 20 38% 76 43% 43 42% 33 45% 6 50% 4 29% 13 50% 14 47%

Promoció de la democràcia i el pluralisme 
polític

167 49% 37 52% 32 62% 84 48% 51 50% 33 45% 2 17% 5 36% 16 62% 18 60%

Total respostes 717  169  134  331  180  151  22  31  58  55  

Total enquestats 342 71 52 176 102 74 12 14 26 30

Cooperació econòmica i financera

Increment dels fons assignats a l’AEM 99 29% 31 44% 17 33% 35 20% 24 24% 11 15% 5 42% 5 36% 9 35% 9 30%

Zona de lliure comerç ampliada 71 21% 15 21% 10 19% 40 23% 26 25% 14 19% 2 17% 2 14% 9 35% 12 40%

Energia 91 27% 15 21% 10 19% 56 32% 32 31% 24 32% 3 25% 2 14% 6 23% 13 43%

Accés a l’aigua i sostenibilitat 142 42% 32 45% 20 38% 75 43% 41 40% 34 46% 1 8% 6 43% 17 65% 7 23%

Seguretat alimentària 71 21% 18 25% 16 31% 32 18% 14 14% 18 24% 1 8% 1 7% 6 23% 4 13%

Qüestions mediambientals i 
desenvolupament sostenible

123 36% 29 41% 15 29% 65 37% 37 36% 28 38% 6 50% 2 14% 12 46% 10 33%

Liberalització dels mercats agrícoles  
de la UE

71 21% 14 20% 9 17% 39 22% 22 22% 17 23% 3 25% 1 7% 8 31% 8 27%

Total respostes 614  154  97  342  196  146  21  19  67  63  

Total enquestats 342 71 52 176 102 74 12 14 26 30

Cooperació social, cultural i humana

Promoció de l’ocupació i polítiques 
d’ocupació

102 30% 29 41% 16 31% 50 28% 26 25% 18 24% 1 8% 2 14% 11 42% 11 37%

Educació 140 41% 27 38% 24 46% 74 42% 32 31% 29 39% 7 58% 2 14% 13 50% 15 50%

Promoció de la igualtat entre homes  
i dones

78 23% 17 24% 7 13% 44 25% 41 40% 15 20% 4 33% 2 14% 13 50% 14 47%

Promoció de la participació de la societat 
civil i els interlocutors socials a l’AEM

79 23% 16 23% 12 23% 39 22% 26 25% 13 18% 2 17% 4 29% 7 27% 8 27%

Promoció del diàleg entre cultures  
i la diversitat cultural

119 35% 21 30% 15 29% 67 38% 32 31% 34 46% 4 33% 3 21% 14 54% 9 30%

Gestió dels fluxos migratoris 76 22% 13 18% 8 15% 52 30% 41 40% 22 30% 1 8% 2 14% 4 15% 9 30%

Establiment de la lliure circulació  
de persones a la Mediterrània

71 21% 15 21% 10 19% 40 23% 26 25% 11 15% 4 33% 2 14% 10 38% 7 23%

Total respostes 665  138  92  366  224  142  23  17  72  73  

Total enquestats 342 71 52 176 102 74 12 14 26 30
* % de tots els enquestats
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aquesta realitat. D’altra banda, el 63% dels en-
questats consideren probable o molt probable 
que l’AEM seguirà paralitzada per aquest con-
flicte a mitjà i llarg termini. Això s’ha d’interpretar 
en relació amb la percepció més aviat negativa 
que tenen els enquestats sobre la contribució 
dels nous socis de l’AEM (Albània, Bòsnia i Her-
cegovina, Croàcia, Mauritània i Montenegro): el 
percentatge d’enquestats que consideren que 
cap d’ells, excepte Croàcia, no implica cap 
aportació per al reforçament de l’AEM (0 a 3 en 
l’escala) supera el 40%. Tot això hauria de donar 
lloc a una reflexió sobre el perímetre de la UpM i 
la cooperació euromediterrània en general; és a 
dir, fins a quin punt tindria més sentit avançar 
cap a una estratègia interregional (per exemple, 
entre la UE i la Lliga d’Estats Àrabs) o, al contra-
ri, seria millor centrar-se en àrees subregionals, 
com ara la Mediterrània occidental (esquema 
3+3 o 5+5).

• Una anàlisi detallada de l’Associació Euromedi-
terrània per àrees prioritàries, com la que es de-
mana al qüestionari de l’Enquesta, mostra una 
valoració relativament alta de l’acció de l’AEM en 
l’àmbit cultural i educatiu i dels programes d’in-
tercanvi entre persones, però també que els en-
questats consideren que l’Associació Euromedi-
terrània està beneficiant principalment l’entorn 
per als negocis i els interessos econòmics, però 
sense que això es tradueixi en creació d’ocu-
pació, integració de les dones en la vida econò-
mica, reducció de la pobresa o de les disparitats 
en matèria d’educació o convergència cap als 

nivells de renda de la UE. Així doncs, cal deduir 
que o l’AEM no ha aconseguit donar visibilitat a 
les seves accions o, cosa que sembla més plau-
sible, no ha aconseguit ser rellevant per a la vida 
quotidiana dels ciutadans.

• No sembla que hi hagi una correspondència 
directa entre les prioritats identificades pels ex-
perts i actors en l’Enquesta (resolució de conflic-
tes, promoció de la democràcia i el pluralisme 
polític, accés a l’aigua i sostenibilitat i educa-
ció) i els projectes prioritaris de la Unió per la 
Mediterrània. Aquests projectes no aborden els 
principals fracassos percebuts en l’Asso cia ció 
Euromediterrània durant aquests 14 anys.

• En tot cas, la principal conclusió que cal extreu-
re de l’anàlisi de les tendències i les perspecti-
ves de la Mediterrània en el marc dels actuals 
instruments de cooperació és inequívoca: l’statu 
quo no hauria de ser una opció, ja que comporta 
greus riscos per a l’estabilitat i la cohesió a la 
Mediterrània.

• Tanmateix, l’etiqueta «Euromed» continua tenint 
un alt «valor de marca», com posen de manifest 
les elevades expectatives que ha desvetllat la 
Unió per la Mediterrània malgrat totes les dificul-
tats polítiques per arrencar que ha tingut aquests 
últims dos anys, la contaminació pel conflicte 
araboisraelià, la manca de recursos financers 
clars i la confusió sobre la seva estructura insti-
tucional. Aquest valor de marca s’hauria d’apro-
fitar per aprofundir en la cooperació euromediter-
rània en funció de les prioritats assenyalades en 
les respostes a l’Enquesta.
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dimitrios triantaphyllou
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Al cap de dues dècades del final de la Guerra Fre-
da, i després de tres ampliacions i la ratificació de 
quatre tractats, la política exterior de la Unió Euro-
pea ha adquirit més profunditat, tant des del punt 
de vista institucional com des de l’estratègic, amb 
la creació, respectivament, de la Política Exterior i 
de Seguretat Comuna/Política Europea de Segure-
tat i Defensa (PESC/PESD) i dels nous càrrecs de 
president del Consell Europeu i cap de la Política 
Exterior, d’una banda i, de l’altra, l’Estratègia Euro-
pea de Seguretat (EES), que representava la pri-
mera temptativa de postular una visió de la segure-
tat de caràcter aglutinador. Alhora, aquesta política 
també s’ha expandit funcionalment i geogràfica-
ment, en la mesura que s’han desplegat per tot el 
globus un seguit de missions, sovint amb una di-
mensió militar. En part, això exemplifica el sorgi-
ment de la Unió com un actor global juntament amb 
les seves polítiques comercials ampliades de des-
envolupament i ajuda, i els cada vegada més com-
plexos desafiaments i amenaces que afronta des 
de fa vint anys.
En aquest context és interessant avaluar les políti-
ques de la Unió Europea pel que fa a la seva peri-
fèria partint de la base que la seva política exterior, 
si vol ser efectiva i rellevant, té el punt de partida en 
el veïnatge. La Unió Europea s’ha mostrat força ac-
tiva en el període posterior a la Guerra Freda a l’ho-
ra de desenvolupar polítiques de veïnatge. Aquest 
fenomen s’ha posat de manifest sobretot des de 
2003, moment en què va sorgir el concepte de la 

Wider Europe per referir-se a aquells països de 
l’est i el sud de la Unió que no es beneficiarien dels 
fruits de l’adhesió a curt termini (si és que se’n be-
neficiaven alguna vegada). No hi ha dubte que les 
polítiques de la Unió pel que fa al sud són anteriors 
a la seva Ostpolitik, atesa la manca de dilemes in-
tegracionistes plantejats per la majoria de socis 
meridionals que vetaven Xipre, Malta o Turquia. 
D’altra banda, com que la frontera sud de la Unió 
continuava invariable i els membres mediterranis 
de la UE es comprometien a definir les seves rela-
cions amb els seus veïns meridionals, l’intent de 
formular les relacions de la Unió amb els seus veïns 
mediterranis era, fins a un cert punt, més fàcil. En 
altres paraules, l’estabilitat de la frontera sud per-
metia el desenvolupament d’un partenariat ja el 
1995. La Política Europea de Veïnatge (PEV) de 
2004 va afegir un element de seguretat vinculat en 
part, entre altres coses, a la naturalesa canviant del 
terrorisme global, el crim organitzat i la immigració 
il·legal. El 2008, la Unió per la Mediterrània (UpM) 
no només va facilitar un diàleg polític renovat, sinó 
que també va afegir un element pràctic de projec-
tes conjunts sobre temes com ara la seguretat ma-
rítima, l’energia, la migració i l’aigua.
En contrast, l’àmbit oriental de la UE s’ha mostrat 
di nàmic, canviant i més estimulant atesa l’àrea 
d’ampliació i la seva coincidència amb l’entorn oc-
cidental de Rússia. En aquest sentit, l’estabilització 
d’aquesta zona ha resultat més complexa i estimu-
lant per a la Unió Europea, i ha calgut dissenyar 
polítiques diferents per a diferents grups de països. 
Arran de les ampliacions de 2004/2007, la PEV 
s’ha complementat des de 2007 amb la Sinergia 
del Mar Negre (SMN), que fa especial èmfasi en la 
cooperació regional, i el Partenariat Oriental (POr), 
centrat a aprofundir la cooperació bilateral i a crear 
un marc per a la cooperació multilateral.

Partenariat Euromediterrani

Vincles del Partenariat Euromediterrani 
amb el Partenariat Oriental i el mar Negre
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El cas del Partenariat Euromediterrani:  
del PEM a la upM

La Mediterrània és un espai geogràfic que difícil-
ment es pot qualificar d’homogeni a causa de les 
discrepàncies entre la riba nord i la sud, la manca 
d’interessos i prioritats comuns entre els diversos 
estats, les qüestions de seguretat i l’absència d’un 
veritable lideratge regional per part del sud. Inicial-
ment, el Partenariat Euromediterrani/Procés de 
Barcelona (PEM), amb les seves tres cistelles dis-
tintives, representava la primera temptativa d’ins-
titucionalitzar les relacions exteriors de la UE amb 
els estats mediterranis. La idea era potenciar la 
cooperació amb els estats menys desenvolupats 
de la regió, tant verticalment (entre ells i la UE) 
com horitzontalment (l’establiment d’estructures i 
plataformes de cooperació entre ells mateixos) a 
tots els nivells. Un altre tret innovador era el pro-
cés de finançament, que assignava recursos direc-
tament a projectes concrets, i no als estats mem-
bres o a les seves autoritats públiques. I finalment, 
però no per això menys important, el PEM repre-
sentava una estratègia diferenciada en un altre 
sentit, en la mesura que tractava, a més, amb di-
verses subregions de l’espai mediterrani (com, per 
exemple, Turquia) cobertes per altres polítiques i 
mecanismes.

El que sí que va aconseguir el 
PEM va ser establir una relació 
institucional entre la UE i els 
seus veïns meridionals. Aquesta 
relació, basada en el concepte de 
condicionalitat, vinculava l'ajuda 
financera a les reformes en 
matèria de governança, drets 
humans i institucions

Tot i això, el PEM no va aconseguir complir els seus 
objectius. La asimetria entre nord i sud, la manca de 
confiança entre les parts implicades, l’escàs senti-
ment d’autoria de la iniciativa, i l’absència de visibili-
tat i sostenibilitat dels projectes van ser les princi-
pals causes del seu limitat èxit, si no del seu fracàs.
El que sí que va aconseguir el PEM va ser establir 
una relació institucional entre la UE i els seus veïns 

meridionals. Aquesta relació, basada en el con-
cepte de condicionalitat, vinculava l’ajuda finance-
ra a les reformes en matèria de governança, drets 
humans i institucions. El fet que actors de la socie-
tat civil portessin a la pràctica i dissenyessin la ma-
joria de projectes, i que les accions es duguessin 
a terme simultàniament a escala regional, subre-
gional i bilateral, va afavorir un cert grau de des-
centralització en molts aspectes, i constitueix un 
element positiu.
La creació, el juliol de 2008, de la Unió per la Me-
diterrània (UpM) aspirava a infondre una nova vita-
litat al Partenariat i a elevar el nivell polític de la 
relació estratègica entre la Unió Europea i els seus 
veïns del sud. Es podria argumentar que, tot i man-
tenir una línia de continuïtat amb les consecucions 
del seu predecessor, la UpM representa un pas 
endavant perquè ofereix una governança més 
equilibrada, una visibilitat creixent als seus ciuta-
dans, i un compromís amb projectes regionals i 
transnacionals tangibles. A més, la UpM inclou una 
presidència rotatòria i una secretaria, amb seu a 
Barcelona, responsable d’iden tificar i promoure 
projectes d’abast regional, subregional i transna-
cional en diferents sectors.

El cas dels veïns orientals: de la Política  
de Veïnatge a la Sinergia del Mar negre  
i el Partenariat Oriental

Durant la dècada de 1990 es percebia el mar Negre 
com una cosa massa llunyana i massa confusa per a 
la Unió Europea, mentre que paral·lelament es con-
siderava massa pròxim i important per a Rússia i per 
a Turquia. Per aquesta raó, la UE s’implicava a la 
regió només a través de la cooperació econòmica i 
l’assistència tècnica, atès que en aquella dècada 
pràcticament no hi havia cap política de la Unió com 
a tal pel que fa a aquesta regió.
Aquesta situació va començar a canviar el 2004, 
quan la Unió Europea va desenvolupar una política 
especial que regís les relacions amb els seus veïns: 
la Política Europea de Veïnatge (PEV). L’objectiu bà-
sic de la PEV ha estat fusionar les diverses políti-
ques existents pel que fa als veïns de la UE i establir 
un marc polític coherent que acostés els països de 
la regió a la Unió.
En conjunt es pot dir que la lògica implícita de la 
PEV era difuminar la frontera entre «dins» i «fora» de 
la Unió Europea. En termes generals, la PEV sem-
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blava que no era ni una ampliació ni una política ex-
terior, perquè no exercia una condicionalitat de ma-
nera tan efectiva com la primera ni tampoc incloïa 
totes les eines polítiques de la segona. Alhora, el 
nomenament de representants especials i el desple-
gament de missions de PESC/PESD tampoc no va 
produir cap resultat significatiu. La major part del 
temps no quedava prou energia política per abordar 
qüestions d’alta política. La incongruència d’expec-
tatives entre el que la UE esperava que fessin els 
seus veïns per tal d’apropar-se a la Unió i el que els 
mateixos veïns estaven disposats a fer, o simple-
ment estaven en situació de donar, probablement 
constituïa el nucli del problema.

L'adhesió de Bulgària i Romania 
va portar el territori de la Unió 
Europea fins a les ribes del mar 
Negre i, en termes de geopolítica, 
va dotar encara més la Unió de 
l'estatus de potencial actor 
geopolític

Malgrat la paràlisi institucional i la fatiga derivada de 
les últimes ampliacions, la UE va començar a ser 
conscient a poc a poc que l’establiment d’un sol 
marc polític coherent per als nous veïns orientals era 
una necessitat. L’adhesió de Bulgària i Romania va 
portar el territori de la Unió Europea fins a les ribes 
del mar Negre i, en termes de geopolítica, va dotar 
encara més la Unió de l’estatus de potencial actor 
geopolític.
En aquest context tan canviant, el primer pas signifi-
catiu cap a la formulació d’una política coherent res-
pecte al naixent veïnatge oriental va ser la creació de 
la Sinergia del Mar Negre el 2008. L’SMN es veia 
com un pas intermedi de cara a una visió estratègica 
europea aglutinadora per a la regió. Des d’un primer 
moment es va identificar com un projecte comple-
mentari de la PEV, la relació entre la UE i Rússia, i les 
negociacions d’adhesió amb Turquia i, comparat 
amb les iniciatives polítiques ja existents, va repre-
sentar el primer document que identificava les àrees 
clau en què es podia fomentar la cooperació regio-
nal en el nou veïnatge oriental de la Unió. En aquest 
sentit va representar un gran avenç.
De la seva banda, el Partenariat Oriental, creat el 
2009, es diferenciava de l’SMN pel fet que tenia en 

compte els «fracassos» de la PEV i els seus èxits 
limitats. Aprofitant la creença generalitzada que 
tant la PEV com l’SMN no podien produir resultats 
significatius, la idea presentada havia estat força 
simple, i es basava –i encara es basa– en el princi-
pi de «més per més». A més, es podria argumentar 
que les propostes del POr estan redactades en 
termes més ambiciosos que no les de la PEV i 
l’SMN, i que fan especial èmfasi en la necessitat 
d’elements tant bilaterals com multilaterals. De fet, 
la mateixa idea del POr s’inspira en les experièn-
cies del Grup Visegrád i l’Acord Centreeuropeu de 
Lliure Comerç, i dóna l’oportunitat als països afec-
tats d’integrar-se millor en un grup, alhora que apli-
quen reformes nacionals i s’ajusten a l’acquis com-
munautaire. En realitat, es podria argumentar que 
el POr va fins i tot més enllà, i serveix gairebé com 
un document estratègic de preadhesió, per més 
que el terme ampliació no hi aparegui esmentat 
com a objectiu.

Barreres emergents

Els inicis de l’SMN, la UpM i el POr entre el 2007 i 
el 2009 representen un pas endavant en el procés 
d’elaboració de la política exterior de la Unió Euro-
pea, i assenyalen el començament d’una nova era. 
D’altra banda, aquestes polítiques revelen les dife-
rents prioritats i interessos de política exterior d’al-
guns dels estats membres de la UE, alhora que plan-
tegen qüestions relacionades amb l’èxit de l’aplicació 
d’aquestes polítiques. El paràmetre interessant és 
que les barreres emergents tenen un caràcter dual, 
és a dir, un caràcter «intern» encarnat en el mar Ne-
gre, i un d’«extern» situat entre aquest últim i la Me-
diterrània.
Quant a la barrera «interna», la creació gairebé en 
paral·lel del POr i l’SMN sembla que ha complicat en 
part la formulació d’una política europea coherent 
pel que fa al seu veïnatge oriental. Això ha portat a la 
formulació d’aquestes preguntes: com es poden 
com plementar el POr i l’SMN? Com es pot assegu-
rar el finançament dels projectes? Com es podrien 
estimular els processos econòmics i polítics als paï-
sos socis mitjançant l’ús de vies bilaterals, multilate-
rals i regionals? En aquest sentit, qüestions obertes 
com la divisió del treball, l’assignació i distribució del 
finançament, la manca de lideratge, la limitació dels 
recursos i el paper de Rússia a la regió han dominat 
l’agenda des del 2008.
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Pel que fa al caràcter «extern» de les barreres, els 
problemes són en molt bona part els mateixos. En-
mig de l’actual crisi financera, moltes de les parts 
implicades plantegen la qüestió de com s’assegurarà 
el finançament d’aquestes polítiques; quina serà la 
distribució entre els diversos projectes i iniciatives, i 
com abordarà la Unió les diverses vies bilaterals, 
multilaterals i regionals, especialment quan hi hagi 
països afectats pels tres formats (com, per exemple, 
Turquia). Una altra qüestió està relacionada amb la 
divisió del treball: com s’ho farà el nou cap de Políti-
ca Exterior per aplicar amb mitjans limitats tres polí-
tiques de veïnatge diferents? L’experiència recent 
mostra que, en el cas del POr i l’SMN, la major part 
dels recursos humans es van assignar al primer. Fi-
nalment, però no en darrer lloc, una qüestió de més 
envergadura és la relacionada amb els senyals en-
viats als estats de la regió. Representa l’aplicació 
d’aquestes polítiques una millora/evolució de la PEV, 
o aquestes polítiques, amb les seves diferents prio-
ritats, simbolitzen una cosa nova? Els senyals i els 
missatges importen fins i tot en termes de política 
exterior, com ho demostren prou bé l’acollida inicial 
de la UpM per Turquia i el fet que Ucraïna prefereixi 
el POr abans que l’SMN.

Connexions potencials

La Unió Europea va posar en marxa l’SMN, el POr 
i la UpM per tal de satisfer les demandes d’alguns 
dels seus estats membres amb vincles o interes-
sos especials a l’est o al sud d’Europa. Entre 
aquests dos veïnats i els requisits de les polítiques 
de la UE hi ha una sèrie de similituds que cal tenir 
en compte:

1. Els temes d’energia, migració, medi ambient i 
transport marítim són prioritaris en tots dos 
casos.

2. Hi ha l’objectiu comú d’una Zona de Lliure Co-
merç en totes dues regions. Això implica la 
transferència de coneixement d’un cas a l’altre.

3. En tots dos casos el nivell de participació de la 
societat civil és baix.

4. Hi ha una sèrie de conflictes prolongats de 
caràcter persistent, i això fa que la cooperació 
entre tots els actors sigui molt difícil a tots els 
nivells.

5. Els recursos financers de totes dues polítiques 
de la UE són (proporcionalment) més o menys 

els mateixos, i en ambdós casos hi participa el 
sector privat.

6. Els projectes concrets iniciats en el marc de la 
UpM són similars al concepte de cooperació 
sectorial proposat en el marc de l’estratègia de 
la UE pel que fa a l’est, i això en la pràctica de-
mostra una tendència de la Comissió Europea a 
portar la iniciativa.

El camí que cal seguir

Malgrat tot, i atesa la importància del nou veïnatge 
oriental, la Unió Europea hauria de potenciar la seva 
presència i paper a la regió, així com fomentar les 
bones relacions de veïnatge. Per aconseguir-ho ha 
de posar en pràctica una sèrie de polítiques comu-
nes en diverses regions per tal d’evitar una duplicitat 
d’esforços.

La Unió Europea va posar en 
marxa l’SMN, el POr i la UpM  
per tal de satisfer les demandes 
d'alguns dels seus estats membres 
amb vincles o interessos especials 
a l'est o al sud d'Europa

El camí que cal seguir comporta, doncs:

• Pragmatisme: la Unió Europea i els països socis 
no haurien de tenir una llarga llista de prioritats 
nominals, sinó que més aviat haurien de centrar-
se en un nombre molt limitat de projectes i ob-
jectius que es puguin aplicar i complir en un 
marc bilateral, multilateral o regional.

• Coordinació: la Unió Europea hauria d’aplegar 
una sèrie de socis sectorials allà on els actors i 
donants internacionals ja estan operant a les 
regions en qüestió, unir recursos i posar en mar-
xa projectes comuns quan sigui possible (per 
exem ple, en les àrees de veïnatge). A més, pel 
que fa a coordinació, es podria establir també a 
la Comissió Europea una mena de mecanisme/
unitat de coordinació per a aquestes dues re-
gions, per tal de regular-ne i harmonitzar-ne les 
accions.

• Propietat: la Unió Europea ha de donar suport a 
iniciatives creïbles sorgides de les dues regions 
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(per exemple, les sinergies creades per la Fun-
dació Anna Lindh en el cas del sud, o la Coope-
ració Econòmica del Mar Negre –CEMN– en el 
de l’est).

• Flexibilitat: l’abast bilateral, multilateral o regio-
nal de les diverses iniciatives de la Unió Europea 
hauria d’adaptar-se en funció dels reptes i te-
mes en joc.

En conjunt, si la Unió Europea pretén, de fet, establir 
una nova política exterior millorada en relació amb 
les seves perifèries, el plantejament hauria de ser 
harmònic i equilibrat. En conseqüència, l’aplicació 
de les seves polítiques «oriental» i «meridional» de-
pèn de:

• La ferma voluntat d’avançar de la Unió Europea i 
els seus estats membres. Amb aquest objectiu a 
la vista, la UE hauria d’endreçar la seva pròpia 
casa jerarquitzant les polítiques que són relle-
vants per a la regió, en particular pel que fa a la 
PESC, d’una banda, i les rutines de les «rela-
cions exteriors» o dels processos d’ampliació/
preadhesió, de l’altra.

• La integració de la Federació Russa com un ac-
tor regional clau més actiu.

• La implicació efectiva dels estats membres relle-
vants (Portugal, Espanya, França, Itàlia, Grècia, 

Malta, Xipre, Romania i Bulgària) amb vista a fo-
mentar sinergies.

• L’actuació de tots els actors regionals, que s’hau-
ria de condicionar a un compromís real amb les 
reformes polítiques i econòmiques requerides.
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Partenariat Euromediterrani

Els països dels Balcans Orientals 
i el Procés de Barcelona: la Unió 
per la Mediterrània

dimitar Bechev
Membre investigador
European Studies Center, St. Antony’s College, Oxford

Quan el 2008 es va invitar diversos estats dels Bal-
cans occidentals a participar en la naixent Unió per 
la Mediterrània (UpM), els analistes van considerar 
que això diluiria la iniciativa capdavantera de la pre-
sidència francesa del Consell de la Unió Europea. Al 
capdavall, al començament el president Nicolas 
Sarkozy i els seus assessors havien concebut un 
fòrum dels estats riberencs de la UE (amb prou fei-
nes s’esmentava Eslovènia!) i un grapat de països 
del nord d’Àfrica i d’Orient Mitjà, que potencialment 
s’estenia també a Turquia. La inclusió de Croàcia, 
Bòsnia i Hercegovina, Montenegro i Albània es va 
produir després del pacte francoalemany que inseria 
la UpM en els marcs multilaterals ja existents que 
afectaven aquesta regió, el Procés de Barcelona i la 
Política Europa de Veïnatge (PEV), i, en conseqüèn-
cia, adoptava un plantejament generós en la seva 
política de pertinença, que incloïa els països no 
mediterranis de la UE de l’Europa septentrional i 
centreoriental. No obstant això, en el primer any 
d’exis tència de la UpM, la seva dimensió balcànica 
occidental va continuar sent, en el millor dels casos, 
purament marginal. Això té a veure tant amb el blo-
queig general de la institució arran de la guerra de 
Gaza de 2008 com amb la naturalesa subjacent de 
la relació de l’Europa sud-oriental amb la Unió Euro-
pea. A llarg termini, amb tot, la UpM es podria con-
vertir en una sortida més significativa per a la política 
exterior dels països en qüestió en la mesura que 
aquests s’incorporin o s’apropin més a la UE.
Croàcia és probablement el membre més rellevant 
del quartet. Ara que les negociacions per a la seva 
incorporació entren en una etapa més concloent, 
Zagreb és a punt per passar a formar part de la UE 
l’any 2011. Això donarà veu a Croàcia en les políti-

ques de la Unió sobre tot un ventall de qüestions que 
van des del medi ambient i el transport marítim fins 
als vincles polítics amb la «Mediterrània sud». És im-
portant assenyalar que Croàcia té, de llarg, la línia 
costanera més llarga de tots els estats hereus de 
l’antiga Iugoslàvia (1.800 quilòmetres), cosa que es 
tradueix en un interès natural pels temes funcionals 
que constitueixen el nucli de la UpM, que ha estat 
venuda al món, en general, com una reencarnació de 
la famosa concepció de Jean Monnet de la integració 
com una política de petites passes. Els dies 26 i 27 
de novembre de 2009, la històrica ciutat de Dubro-
vnik va ser la seu d’una conferència de ministres de 
Medi Ambient de la UpM, que va contribuir a fer que 
Croàcia fos més visible en aquest projecte. El cas és 
que la importància de l’Adriàtic, i del Mediterrani en 
general, com a recurs econòmic ha presentat tant 
oportunitats com reptes a la diplomàcia croata. De 
fet, les disputes sobre les aigües territorials i els ac-
cessos a alta mar han creat obstacles greus en el 
progrés del país cap a la seva integració en la Unió 
Europea, com, per exemple, el bloqueig per part 
d’Eslovènia de les negociacions d’adhesió per pres-
sionar Zagreb sobre les disputes territorials al golf de 
Piran, a Ístria. De la mateixa manera, les relacions 
amb Itàlia i —de nou— amb Eslovènia han estat ti-
bants en el passat a causa de la decisió de Croàcia 
d’implementar una Zona de Protecció Ecològica i de 
Pesca (ZERP) a l’Adriàtic des de comen çaments de 
2008, i de controlar la pesca per part dels vaixells 
estrangers. Les pressions de Brussel·les van portar 
el Govern, aleshores presidit per Ivo Sanader, a fer 
marxa enrere i permetre que els pesquers dels paï-
sos membres de la Unió Europea continuessin pes-
cant a la zona, que comprenia uns 23.870 quilòme-
tres quadrats. Tot i així, els activistes del país han fet 
servir l’exemple d’altres països membres de la UpM, 
sobretot dels copresidents França i Egipte, per re-
clamar una aplicació estricta de la ZERP.
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Les perspectives econòmiques de la cooperació 
trans mediterrània superen les percepcions de Za greb. 
Recentment, el president Stjepan Mesic advocava per 
establir vincles d’amistat amb Algèria, Líbia i Egipte 
com una manera de garantir la seguretat dels submi-
nistraments energètics a l’operador nacional, INA, i 
evitar una futura crisi eventual que comportés la inter-
rupció dels fluxos de Rússia i altres països productors 
a la Comunitat d’Estats Independents1. Malgrat tota la 
xerrameca sobre compromisos, observadors experi-
mentats com ara Tonci Tadic, un polític d’àmbit provin-
cial i responsable del Fòrum Euromediterrani d’ONG, 
afirma que no hi ha una idea a llarg termini pel que fa a 
la presència croata al «sud»2. La «mediterraneïtat» re-
presenta un distintiu d’identitat popular en el discurs 
polític del país, preferible sens dubte a les associa-
cions amb uns Balcans «endarrerits» i «violents»3. 
Croàcia també es beneficia de les relacions cordials 
de l’antiga Iugoslàvia –en altre temps la força impulso-
ra del Moviment de Països No Alineats–4 amb un se-
guit de països de l’Orient Mitjà. Malgrat tots aquests 
actius, és improbable que Croàcia es converteixi en un 
emprenedor actiu en les polítiques euromediterrànies 
un cop s’hagi incorporat a la Unió Europea. És cert 
que ha pres part en diverses cimeres euromediterrà-
nies des de 2005. No fa gaire, el president Mesic va 
proposar-se com a mitjancer entre Síria i Israel tot or-
ganitzant una reunió a l’antiga residència d’estiu de 
Tito, a les illes Brijuni5. Però no hi ha dubte que les 
seves prioritats externes es continuaran dirigint cap 
als fragments de l’antiga Iugoslàvia, especialment els 
veïns com Bòsnia, Sèrbia i Montenegro. Aquests són 
els països que tenen múltiples vincles polítics, econò-
mics i humans amb Croàcia. En canvi, els membres 
meridionals de la UpM continuen distants. En una visi-
ta a Zagreb, el president sirià, Baixar al-Assad, va de-
clarar que la cooperació econòmica amb Croàcia és 
inexistent.
Més cap al sud, Montenegro avança a grans passos 
amb l’esperança de convertir-se, possiblement en la 
pròxima dècada, en un Estat membre de la Unió Euro-

pea. Va presentar la seva candidatura el desembre de 
2008, i en l’actualitat la Comissió Europea està treba-
llant en l’elaboració d’una «opinió» sobre la seva 
sol·licitud. Montenegro, un país petit fins i tot per al que 
és habitual als Balcans (només té 620.000 habitants), 
no podia esperar assumir un paper actiu en la UpM. 
Això no significa que el que és «mediterrani» no resulti 
d’interès per a aquesta república postiugoslava, que 
ha tractat de conrear una imatge internacional de para-
dís turístic i d’oci similar a Mònaco. La participació en 
diversos fòrums mediterranis també es produeix per 
motius simbòlics, ja que la connexió amb la Mediterrà-
nia constitueix un dels trets que potencialment diferen-
cien la identitat històrica montenegrina de la sèrbia6. 
La distinció entre les zones costanera i septentrional 
del país continua sent notable, i aquesta darrera zona 
encara representa el nucli dels que sostenen que els 
montenegrins no són més que una branca de la gran 
nació sèrbia. Montenegro aporta a la política panmedi-
terrània l’experiència a l’hora de fomentar les relacions 
pacífiques entre les diverses comunitats ètniques i re-
ligioses. Això inclou els eslaus musulmans/bosnians i 
albanesos, prop del 9% de la població total, que en el 
referèndum de 2006 van votar aclaparadorament a fa-
vor de la independència, i que en general s’identifica 
amb l’Estat montenegrí. Això es podria revelar com un 
actiu valuós, ja que l’objectiu a llarg termini de la UpM 
pretén transcendir les fronteres culturals.

Croàcia també es beneficia de les 
relacions cordials de l'antiga 
Iugoslàvia –en altre temps la 
força impulsora del Moviment de 
Països No Alineats– amb un 
seguit de països de l'Orient Mitjà

Si bé també ha presentat una sol·licitud d’adhesió, 
Albània es troba encara més enrere en la cua de la 

1 El president egipci, Hosni Mubarak, va visitar Croàcia l’octubre de 2009; l’energia encapçalava la llista dels temes a tractar. Al-Ahram, núm. 968, 
15-21 d’octubre.
2 Citat a «Hrvatska bez strategiji o Uniji za Mediteran» [Croàcia sense una estratègia per a la Unió per la Mediterrània], Poslovni List, 17 de no-
vembre de 2009.
3 Maple rAzSA i Nicole linDStroM. «Balkan is Beautiful: Balkanism in the Political Discourse of Tudjman’s Croatia», East European Politics & So-
cieties, vol. 18, núm. 4, p. 628-650, 2004.
4 Vegeu Dimitar Bechev. «Distant Neighbors: The Mediterranean Policies of the Countries in South East Europe», a Isabel Schäfer i Jean-Robert 
henry, Mediterranean Policies from Above and Below. Baden-Baden: Nomos, 2009.
5 Haaretz, 30 d’octubre de 2009.
6 Sobre la polèmica noció de la identitat montenegrina, vegeu Elisabeth roBertS, Realm of the Black Mountain: A History of Montenegro, Ithaca: 
Cornell University Press, 2007.
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incorporació a la Unió Europea, tot i que, d’altra ban-
da, està estretament integrada amb el sud d’Europa 
en termes de comerç i mobilitat humana. Per a Albà-
nia, Itàlia i Grècia resulten incomparablement més 
significatives en termes de comerç i inversió que la 
regió dels Balcans occidentals, incloent-hi Kosovo i 
la comunitat albanesa de Macedònia. Les diàspores 
econòmiques albaneses ja han arrelat en els dos 
països que hem citat amb anterioritat. L’orientació 
exterior de l’Albània actual, en marcat contrast amb 
l’aïllament que va viure sota el règim comunista, im-
plica una «mediterranització» del país realitzada des 
de baix, més que no pas la participació en la diplo-
màcia multilateral. Aquesta tendència reflecteix la 
història d’Albània. Els buròcrates i els soldats musul-
mans d’origen albanès van tenir un paper destacat a 
l’hora de difondre i mantenir el domini otomà a Ana-
tòlia, l’Orient Mitjà i el nord d’Àfrica. Mehmet Ali, fun-
dador de l’Egipte modern, no representa més que un 
dels nombrosos exemples del passat mediterrani 
dels albanesos. Això no vol dir que s’hagi d’infrava-
lorar la transcendència de la inclusió del país en el 
Partenariat Euromediterrani (PEM) el 2007, i, actual-
ment, en la UpM7. Per a Albània, com per a tots els 
altres països de l’Europa sud-oriental, vol dir passar 
a convertir-se en un contribuent net a l’estabilitat re-
gional, en lloc de representar una font de conflicte 
en els límits meridionals d’Europa, com ja va succeir 
en la dècada de 1990.
Bòsnia i Hercegovina constitueix en molts aspectes 
el representant atípic del grup balcànic en el si de la 
UpM. Mentre que la qüestió de la seva naturalesa 

com a Estat és objecte d’una forta contestació inter-
na, es fa difícil parlar de la política exterior europea 
del país, i menys encara de la relacionada amb altres 
regions més remotes. Actualment, la incorporació 
de Bòsnia a la Unió Europea està bloquejada a cau-
sa d’un impàs persistent a l’entorn de les reformes 
constitucionals necessàries per enfortir les institu-
cions de l’Estat central i reduir el poder de les seves 
dues entitats constituents, especialment la Repúbli-
ca Srpska. El col·lapse recent de les converses ce-
lebrades a Butmir és l’indici d’una crisi que molts 
han identificat com el repte més seriós des del final 
de la guerra l’any 1995. El fet d’haver estat exclosos 
del grup de països amb dret a viatjar sense visat a 
l’espai Schengen ha exacerbat el sentit d’aïllament 
bosnià, tant als Balcans occidentals com a Europa. 
La Mediterrània no constitueix un àmbit alternatiu de 
participació política, ja que la costa de Bòsnia no és 
més que un enclavament minúscul envoltat de terri-
tori croat. En altres paraules, l’interès funcional en la 
cooperació en temes marítims resulta molt menys 
pronunciat que en cap dels altres tres països. L’ab-
sèn cia de Bòsnia de les iniciatives mediterrànies re-
sulta desafortunada si tenim en compte el capital 
simbòlic de ciutats com Sarajevo com a nuclis de 
coexistència multireligiosa i multiètnica del tipus pro -
pug nat pel PEM i la seva successora, la UpM. A 
més, la intervenció occidental a Bòsnia, com també 
a Kosovo, aspirava a ajudar les víctimes musulmanes 
de la neteja ètnica. Bòsnia ve a recordar als països i 
les societats de l’Orient Mitjà i el nord d’Àfrica que 
els motius d’Europa són innocus.

7 Per a una anàlisi detallada, vegeu Manuel MontoBBio. «Tornada a casa. Albània en el Procés de Barcelona: Unió per la Mediterrània », Med. 2009, 
Anuari de la Mediterrània. Barcelona: IEMed/CIDOB, p. 165-170.
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nicola de Santis
Director
Secció Diàleg Mediterrani i Iniciativa de Cooperació 
d’Istanbul, Divisió de Diplomàcia Pública de l’OTAN, 
Brussel·les

la transformació de l’OtAn

Amb la cimera de caps d’Estat i de Govern de no-
vembre de 2010 a Lisboa, i l’aprovació del tercer 
concepte estratègic revisat pels aliats des de la fi 
de la guerra freda, la transformació de l’OTAN acon-
segueix una gran fita. El camí que porta a l’adopció 
del concepte estratègic de l’OTAN 2010 es recor-
darà com el procés consultiu més ampli i més inclu-
siu en la formulació de polítiques a l’OTAN. Un pro-
cés en el qual no s’ha sol·licitat només la contribució 
dels membres de l’OTAN, sinó també la dels països 
socis del Diàleg Mediterrani, la Iniciativa de Coope-
ració de Lisboa i el CAEA (Consell d’Associació 
Euroatlàntic). A la Cimera de Lisboa, els caps de 
Govern de l’OTAN renovaran amb tota probabilitat 
el compromís amb el refermament del vincle tran-
satlàntic, basat en la defensa col·lectiva i en la volun-
tat de fer front de manera eficaç als reptes de segu-
retat emergents en el segle xxi, gestionant les crisis, 
d’acord amb els seus membres i en col·laboració 
amb els seus socis, ja sigui per mitjà de l’article 5 o 
del 4 del Tractat de Washington. També és molt 
possible que els líders de l’Aliança continuïn am-
pliant els partenariats de l’OTAN, per tal de contri-
buir d’una manera més eficaç a la seguretat i l’esta-
bilitat internacionals.
L’OTAN no és ni serà la «policia global», si bé s’haurà 
d’enfrontar a reptes relatius a una seguretat que ara 
té un caràcter global, mitjançant un enfocament mul-
tilateral i conjunt de la seguretat, d’acord amb els 

principis de la Carta de les Nacions Unides. Així ma-
teix, és evident que el procés d’adaptació d’una or-
ganització de seguretat col·lectiva com l’OTAN a un 
context de seguretat que canvia a molta velocitat 
serà continu; el concepte de seguretat de l’OTAN 
s’ajustarà periòdicament per garantir la capacitat de 
l’organització a l’hora d’encarar els nous reptes i 
amenaces per a la seguretat.
El procés d’adaptació periòdica del concepte estra-
tègic de l’OTAN va començar a la Cimera de Roma 
de novembre de 1991. En aquesta reunió, els caps 
d’Estat i de Govern de l’OTAN van revisar i van fer 
públic per primera vegada el nou concepte estratè-
gic de l’Aliança, caracteritzat per la inclusivitat i un 
punt de vista cooperatiu de la seguretat. L’OTAN va 
proposar als països d’Europa central i oriental, Rús-
sia i tots els estats sorgits de l’antiga Unió Soviètica, 
fundar junts un nou ordre de seguretat a Europa ba-
sat en la cooperació, i no en l’enfrontament.
El nou concepte estratègic de l’OTAN de 1991 
adoptava una perspectiva més àmplia de la segure-
tat. Els països membres haurien de tenir en compte 
els riscos de naturalesa més àmplia, com els deri-
vats de la proliferació d’armes de destrucció massi-
va, els obstacles en el flux de recursos vitals i els 
actes de terrorisme i sabotatge. En aquesta pers-
pectiva més àmplia de la seguretat, el diàleg i la co-
operació polítics tindrien un paper destacat. Les 
forces militars es reduirien, i es posaria més èmfasi 
en la seva mobilitat, flexibilitat i capacitat d’adaptació 
a diferents contingències, amb unes competències 
militars reestructurades per a la gestió de crisis i la 
defensa col·lectiva.
El concepte estratègic es va tornar a revisar al cap 
de nou anys. Es va aprovar en la Cimera de Was-
hington de 1999. D’aquesta manera, es posava de 
manifest el paper de l’OTAN en la preservació de la 
pau i en la promoció de la seguretat i l’estabilitat 

Seguretat

L’abast de l’OTAN i la cooperació amb 
els països mediterranis a través del 
Diàleg Mediterrani
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internacionals, davant els riscos complexos per a la 
seguretat, que incloïen la repressió, els conflictes 
ètnics, les dificultats econòmiques, el col·lapse de 
l’ordre polític i la proliferació d’armes de destrucció 
massiva. El concepte estratègic de l’OTAN de 1999 
expressava el propòsit i la naturalesa permanents 
de l’Aliança, com a encarnació del vincle transatlàn-
tic entre Europa i Amèrica del Nord. D’altra banda, 
identificava els trets centrals del nou context de se-
guretat, concretava els elements de l’ampli enfoca-
ment atlantista pel que fa a la seguretat i aportava 
directrius per a la ulterior adaptació de les seves 
forces militars. Aquest concepte estratègic tenia en 
compte el progrés en la col·laboració OTAN-Rússia 
per mitjà del Consell Conjunt Permanent, creat a la 
Cimera de Madrid de 1997. Definia les tasques fo-
namentals de l’Aliança pel que fa a la seguretat, que 
s’havien de dur a terme d’acord amb el Tractat de 
Washington i la Carta de les Nacions Unides. Entre 
aquestes tasques s’incloïa la seguretat, les consul-
tes polítiques en virtut de l’article 4 del Tractat de 
Washington; la dissuasió i la defensa conforme als 
articles 5 i 6; la gestió de les crisis segons els arti-
cles 4 i 7, i el partenariat, tot fomentant el diàleg i la 
cooperació polítics per promoure la transparència, 
la confiança mútua i l’acció conjunta.

El procés del Diàleg Mediterrani 
de l'OTAN es va definir com a 
part de l'enfocament atlantista 
conjunt de la seguretat

El concepte estratègic de 1999 subratllava també la 
importància de la regió mediterrània, definida com 
una zona d’interès especial per a l’Aliança. Declara-
va que la seguretat europea es relacionava estreta-
ment amb la seguretat i l’estabilitat a la Mediterrània. 
El procés del Diàleg Mediterrani de l’OTAN es va 
definir com a part de l’enfocament atlantista conjunt 
de la seguretat. Es considerava que aportava un 
marc per fomentar la confiança, promoure la trans-
parència i la cooperació a la regió i refermar altres 
esforços internacionals, que al seu torn consolida-
rien el procés. Per tant, l’Aliança es va comprometre 
a desenvolupar de manera progressiva els aspectes 
polítics, civils i militars del Diàleg Mediterrani, amb 
l’objectiu d’arribar a una cooperació més estreta 
amb els països socis mediterranis i a una participa-
ció més activa per part d’aquests.

nous socis per a la pau

A la Cimera de Brussel·les de gener de 1994, els 
caps d’Estat i de Govern de l’OTAN van decidir dur 
més enllà els conceptes de seguretat cooperativa, 
en establir el programa Associació per a la Pau. 
Aquest programa va contribuir a erigir una nova cul-
tura de cooperació per mitjà de tres característiques 
importants: control democràtic de les forces arma-
des, la qual cosa implica la seva subordinació a lí-
ders polítics civils elegits democràticament; la trans-
parència del pressupost de defensa, a debatre als 
parlaments; i la interoperabilitat, que permet que 
l’Aliança i els països socis combinin esforços en la 
gestió de les crisis i les operacions militars de suport 
a la pau.
La primera modalitat concreta que va tenir aquest 
nou concepte d’associació de posar-se al servei de 
la comunitat internacional es va dur a la pràctica 
quan l’Aliança va reunir 16 països membres i fins a 
21 països socis no atlantistes per restaurar la pau a 
Bòsnia, el 1995. Van operar sota el mandat de 
l’ONU, per dur a terme les decisions pactades, el 
desembre de 1995 a París, per les parts implicades 
en el conflicte i la comunitat internacional, segons 
els acords de Dayton.
Per acabar amb un nou conflicte que va esclatar als 
Balcans el 1999, l’Aliança va tornar a desplegar les 
seves forces sota el mandat de l’ONU, i va reunir 
sota la KFOR (Força de Pau per a Kosovo) 16 països 
membres de l’OTAN i 20 països socis no atlantistes, 
amb l’objectiu de mantenir un entorn segur i protegit 
per a tots els ciutadans, independentment del seu 
origen ètnic. A l’Afganistan són presents 46 països 
–membres de l’Aliança i països socis no membres–, 
en el marc de l’operació de la FIAS (Força Internacio-
nal d’Assistència per a la Se guretat) autoritzada per 
l’ONU. L’objectiu d’a ques ta operació és ajudar el 
Govern afganès a establir un entorn estable i segur, 
en el qual puguin arrelar una construcció i un desen-
volupament sostenibles. Per aconseguir-ho, l’OTAN 
també està contribuint a desenvo lupar les estructu-
res governamentals afganeses necessàries per pre-
servar la seguretat a tot el país sense l’ajut de les 
forces internacionals.
Així que la nova OTAN, transformada després de la 
guerra freda, és avui font de seguretat i estabilitat. 
Les seves missions de suport a la pau, des dels Bal-
cans fins a l’Afganistan, han contribuït i contribuei-
xen, sota mandat de l’ONU i conjuntament amb al-
tres actors internacionals, a establir un entorn segur, 
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on pugui tenir lloc la reconstrucció política, social i 
econòmica posterior a la crisi. Això beneficia direc-
tament les poblacions musulmanes que resideixen 
en aquests països. A més, cal tenir en compte que, 
en diverses ocasions, el Diàleg Mediterrani ha parti-
cipat, i participa encara, en aquestes operacions en-
capçalades per l’OTAN o bé hi contribueix d’una 
manera o una altra.

El diàleg Mediterrani de l’OtAn

El desembre de 1994, onze mesos després de la 
Cimera de Brussel·les en què va començar a cami-
nar l’ApP (Associació per a la Pau), els ministres 
d’Exteriors atlantistes van decidir establir la Iniciativa 
Mediterrània, part de l’adaptació externa de l’OTAN, 
i ampliar el nou enfocament cooperatiu de la segure-
tat iniciat el 1991 als països no membres de l’OTAN 
de la regió de la Mediterrània. Els ministres d’Exte-
riors atlantistes van declarar la seva disposició «a 
establir contactes, cas per cas, entre l’Aliança i els 
països no membres mediterranis, amb la intenció de 
contribuir a la consolidació de l’estabilitat regional». 
Van indicar al Consell de l’Atlàntic Nord, en sessió 
permanent, que «continués revisant la situació, des-
envolupés els detalls del diàleg proposat i iniciés els 
contactes preliminars apropiats». Acabava de néixer 
el Diàleg Mediterrani (DM).
L’OTAN va convidar cinc països –Egipte, Israel, Mau-
ritània, el Marroc i Tunísia– a participar en el Diàleg 
Mediterrani, l’objectiu del qual seria arribar a l’entesa 
mútua entre països de l’OTAN i països mediterranis 
no atlantistes, dissipar concepcions errònies sobre 
l’Aliança entre els països participants i fomentar 
unes relacions bones i amistoses a la regió.
Els aliats van decidir que el Diàleg Mediterrani es 
basaria en una perspectiva regional. Es va convidar 
inicialment cinc països, tot mantenint l’opció de no-
ves incorporacions oberta a altres estats, que s’es-
collirien segons el principi del consens que regula el 
procés de presa de decisions de l’OTAN. I així va ser 
com Jordània i Algèria es van incorporar al Diàleg 
Mediterrani, el novembre de 1995 i el gener de 
2000, respectivament.
El Diàleg Mediterrani, com la resta de relacions 
d’Associació de l’Aliança, va començar sent una ini-
ciativa bilateral OTAN + 1 i, amb el temps, va evolu-
cionar fins a convertir-se en el que avui podríem de-
finir com una iniciativa multibilateral. De fet, permet 
fer consultes polítiques multilaterals (OTAN + 7) i 

també per a la cooperació regional, per mitjà de la 
fórmula OTAN + n, acordada a la Cimera de Praga 
de l’OTAN el 2002. És a dir, dos o més països del 
Diàleg Mediterrani es poden unir per dur a terme 
projectes conjunts que els proposi l’Aliança.
Des de 1997, les dades relatives a la cooperació 
pràctica entre l’OTAN i els països del Diàleg Medite-
rrani es reflecteixen en un Programa de Treball anual, 
que té per objectiu fomentar la confiança per mitjà 
de la cooperació en diversos àmbits: Activitats de 
premsa i informació, Planificació d’emergències ci-
vils, Gestió de l’espai aeri, Ciència i medi ambient, 
Armes petites i lleugeres, Gestió de crisi i Activitats 
militars. Amb els anys, el DM de l’OTAN s’ha anat 
refermant, d’acord amb el seu caràcter progressiu.
A la Cimera de Washington de 1999, els caps d’Es-
tat i de Govern atlantistes, alhora que aprovaven el 
segon concepte estratègic revisat de l’OTAN des 
del final de la guerra freda, van acordar reforçar els 
dos pilars del Diàleg Mediterrani: diàleg polític i co-
operació pràctica.
En una nova ampliació del Diàleg Mediterrani, el juny 
de 2002, el Consell de l’Atlàntic Nord va acordar 
que una de les grans prioritats de l’Aliança era la 
potenciació i l’aprofundiment de les relacions entre 
l’OTAN i els països del Diàleg Mediterrani. El Con-
sell de l’Atlàntic Nord també va pactar una sèrie de 
mesures destinades a reforçar el DM després de 
l’11 de Setembre, que incloïen consultes sobre ter-
rorisme entre l’OTAN i els països del DM. El novem-
bre de 2002, a la Cimera de Praga, els caps d’Estat 
i de Govern atlantistes van decidir anar més enllà en 
el DM, tot adoptant una sèrie d’àrees de cooperació 
pràctica essencialment noves.
El Diàleg Mediterrani es basa en una sèrie de prin-
cipis:

• La no-discriminació, que significa que els socis 
del DM reben la mateixa base per a les activitats 
de cooperació i de debat amb l’OTAN. L’auto-
diferenciació, que permet un enfocament adap-
tat a les necessitats específiques de cadascun 
dels nostres països socis.

• La inclusivitat: tots els països del DM s’han de 
considerar accionistes del mateix esforç coo-
peratiu.

• El compromís bilateral: el DM és una «societat 
bilateral», ja que l’OTAN desitja la contribució 
dels socis per al seu èxit, per mitjà d’un procés 
de consultes periòdic; es concedeix una atenció 
especial a la cooperació pràctica.
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• La no-imposició: els socis del DM són lliures 

d’escollir el seu ritme i el seu nivell de participa-
ció, l’OTAN no pretén imposar-los res.

• La complementarietat i el reforç mutu: per la 
seva naturalesa, els esforços del DM i d’altres 
institucions internacionals són complementaris i 
es reforcen mútuament.

Poc abans que el Diàleg Mediterrani arribés als deu 
anys d’existència, els ministres d’Exteriors de l’OTAN 
van decidir, en la reunió de desembre de 2003 a 
Brussel·les, apostar per un progrés més gran, més 
enllà de les mesures adoptades a la Cimera de Pra-
ga. Per tant, van demanar al Consell de l’Atlàntic 
Nord que estudiés, en la Cimera d’Istanbul de 2004, 
el que van anomenar «un marc més ambiciós i dilatat 
per al Diàleg Mediterrani».

Partenariat Mediterrani

A la Cimera d’Istanbul de 2004, els caps d’Estat i de 
Govern de l’Aliança van proposar convertir el DM en 
un veritable partenariat, amb l’objectiu general de 
contribuir a la seguretat i l’estabilitat regionals, i 
de complementar altres esforços internacionals 
mitjançant una cooperació pràctica millorada. Els 
objectius d’aquest partenariat han d’incloure la in-
teroperabilitat, el desenvolupament de reformes en 
defensa i la contribució a la lluita contra el terroris-
me. També van indicar que aquests objectius es po-
drien arribar a aconseguir si s’ampliaven les dimen-
sions política i pràctica del Diàleg Mediterrani.
L’ampliació de la dimensió política del DM incloïa 
un nombre més elevat de consultes en els àmbits 
de treball i ambaixada, en els formats multilateral 
(OTAN + 7) i bilateral (OTAN + 1); l’organització de 
reunions ad hoc d’àmbit ministerial, o fins i tot entre 
caps d’Estat i de Govern. Per exemple, els anys 
2004, 2007 i 2008, Brussel·les va acollir tres re-
unions de ministres de Defensa de l’OTAN i els paï-
sos del DM; dues més es van dur a terme el 2006 a 
Taormina i el 2007 a Sevilla. A més, des de la Cime-
ra d’Istanbul s’han realitzat nou reunions entre el res-
ponsable de defensa de l’OTAN i països del DM. En 
el marc de la potenciació de la dimensió política, 
l’antic secretari general de l’Aliança, Jaap de Hoop 
Scheffer, va visitar de manera oficial diversos països 
del DM; el seu successor, Anders Fogh Rasmussen, 
no ha començat només a dur a terme visites oficials 
bilaterals als països de la regió, sinó que el mateix 

dia que va prendre possessió del càrrec va declarar 
la intenció de convertir la nova ampliació del DM en 
una de les tres prioritats absolutes durant el seu 
mandat com a secretari general de l’OTAN.
A la Cimera d’Istanbul, els líders atlantistes també 
van decidir millorar considerablement la dimensió 
pràctica del DM, tot promovent la cooperació entre 
militars, amb la intenció d’arribar a la interoperabili-
tat. Això es podria aconseguir, per exemple, per mitjà 
de la participació en exercicis militars seleccionats 
per millorar la capacitat de les forces dels socis me-
diterranis per operar amb les de l’Aliança, tot contri-
buint a les operacions encapçalades per l’Aliança 
d’acord amb la Carta de les Nacions Unides; o par-
ticipant en operacions «no article 5» de resposta a 
les crisis, com ara auxili en casos de desastre, ajuda 
humanitària, recerca i salvament, suport a la pau i 
lluita contra el terrorisme, mitjançant, entre altres re-
cursos, un intercanvi efectiu d’informació i coopera-
ció marítima (com en el cas de l’operació Active En-
deavour, la missió marítima de l’Aliança per detectar 
i impedir l’activitat terrorista a la Mediterrània); pro-
moure el control democràtic de les forces armades 
i facilitar la transparència en la planificació de la 
defen sa nacional i l’elaboració de pressupostos 
d’acord amb la reforma de la defensa; contribuir a la 
tasca de l’Aliança davant les amenaces que plante-
gen les armes de destrucció massiva (ADM) i els 
seus vectors; incrementar la cooperació en l’àmbit 
dels plans d’emergència civil, tot incloent-hi la pos-
sibilitat, per als socis mediterranis, de demanar ajut 
al Centre Euroatlàntic de Coordinació de Respostes 
davant Desastres.

A la Cimera d’Istanbul, els líders 
atlantistes també van decidir 
millorar considerablement la 
dimensió pràctica del DM, tot 
promovent la cooperació entre 
militars, amb la intenció d'arribar 
a la interoperabilitat

Una nova ampliació del component pràctic inclou 
les possibilitats següents: utilització dels Fons Fidu-
ciaris de l’OTAN; acords amb els socis del DM per 
activar plans d’acció corresponents a un ventall am-
pli d’activitats de cooperació en temes específics; 
utilització de les activitats i eines de l’APP existents 
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per millorar la capacitat de les forces de l’Aliança i 
els socis mediterranis per treballar junts en opera-
cions futures de l’OTAN; una major participació en 
exercicis adequats de l’APP, i més col·laboració en 
els àmbits científic i ambiental.
A més, l’Aliança es va oferir a establir acords d’enllaç 
apropiats a la seva seu a Brussel·les, i també a la 
Divisió de Cooperació Militar del Comandament Es-
tratègic de l’OTAN a la ciutat belga de Mons, per 
millorar la coordinació de les activitats, sobretot en 
el terreny militar, entre els països implicats.
Des de la Cimera d’Istanbul de 2004, el Programa 
de Treball anual del Diàleg Mediterrani proposat per 
l’Aliança ha passat de 100 activitats i esdeveniments 
el 2004 a prop de 700 el 2010. Els àmbits de 
col·laboració són molt diversos: Instrucció militar, 
Formació i doctrina, Política de defensa i estratègia, 
Inversió en defensa, Plans d’emergència civil, Gestió 
de crisi, Armaments i activitats relacionades amb la 
intel·ligència, projectes científics i ambientals, i acti-
vitats de diplomàcia pública, entre d’altres.
Els programes de cooperació ja finalitzats i revisats 
periòdicament per l’OTAN bilateralment amb ca-
dascun dels nostres socis del Diàleg Mediterrani 
demostren que són un instrument molt efectiu per 
adaptar la nostra cooperació pràctica als interessos 
i necessitats concrets dels socis de la regió mediter-
rània.

un esforç conjunt de diplomàcia pública

Des de la Cimera d’Istanbul, l’OTAN i els països so-
cis del DM han treballat conjuntament per explicar a 
l’opinió pública de la regió mediterrània de quina 
manera el nou enfocament cooperatiu de la segure-
tat proposat per l’Aliança pot beneficiar tant l’OTAN 
com els estats de la regió.
Un esforç conjunt de diplomàcia pública, per part de 
l’Aliança i els seus socis del DM, és elemental per 
explicar les polítiques i els objectius actuals de 
l’OTAN, alhora que proporciona als líders d’opinió, 
als decisors polítics, als mitjans de comunicació i a 
l’opinió pública en general de la regió de la Medite-
rrània una visió correcta de les finalitats i el contingut 
de l’autèntic partenariat que estem construint mit-

jançant el DM. Amb això es contribueix a fomentar la 
confiança mútua i corregir les idees errònies.
Certament, massa ciutadans de la Mediterrània te-
nen encara una imatge antiquada de l’OTAN, asso-
ciada als anys de la guerra freda. Per això és impor-
tant explicar als habitants de la regió la nova OTAN: 
la que ha ajudat la població de Bòsnia i Macedònia, 
i que ara està ajudant els kosovars i els afganesos a 
construir una vida millor, capacitant-los per ocupar-
se de la seva seguretat sense que hagin de depen-
dre de l’ajuda exterior; la mateixa OTAN que dóna 
suport a la Unió Africana al Darfur; o que proporcio-
na ajuda humanitària als pakistanesos perquè pu-
guin fer front a una catàstrofe humanitària; o que 
contribueix en la lluita contra l’amenaça creixent de 
la pirateria al mar.
Per a l’OTAN, aquesta diplomàcia pública conjunta, 
compartida amb els nostres països socis del Diàleg 
Mediterrani, és un procés de comunicació bilateral 
en el qual l’Aliança emprèn un diàleg amb els seus 
interlocutors per establir, erigir i mantenir al llarg del 
temps relacions de col·laboració, en què els actors 
clau modelin les percepcions públiques en els paï-
sos del DM, per potenciar un augment de la com-
prensió i la confiança mútues.
L’objectiu de les activitats de la Divisió de Diplomàcia 
Pública atlantista no ha estat altre que establir les ba-
ses d’un veritable diàleg amb una gran varietat de 
grups interlocutors en països del DM, amb un èmfasi 
especial en el debat cara a cara en comptes de fer-lo 
mitjançant la comunicació unilateral de missatges.
Les conferències i els seminaris internacionals a la 
regió, com també les visites de líders d’opinió, aca-
dèmics, parlamentaris i responsables polítics, i re-
presentants dels mitjans de comunicació, es duen a 
terme en un ambient receptiu d’atenció i escolta, 
cosa que demostra als socis del DM que a l’OTAN li 
importen els seus interessos i idees, i que, per tant, 
l’Aliança és oberta a rebre la seva contribució amb 
una actitud positiva.
Sens dubte, aquest tipus de compromís amb els in-
terlocutors dels països del DM és una condició im-
portant de l’èxit del Diàleg Mediterrani mateix, ja que 
beneficiarà tant la nostra diplomàcia pública com la 
nostra cooperació política i pràctica amb els socis 
del Diàleg Mediterrani.



15
4

M
ed

.2
01

0
B

al
an

ç
Seguretat

Protecció civil: la nova dimensió  
de la seguretat mediterrània

niklas Bremberg
Doctorand
Departament de Ciències Polítiques, 
Universitat d’Estocolm

Se sol afirmar que el final de la Guerra Freda no sols 
va reduir dràsticament l’amenaça bèl·lica a Europa, 
sinó que també va servir per ampliar l’agenda de se-
guretat dels estats europeus. Avui dia es considera 
que els riscos transfronterers i les amenaces no mi-
litars, com el terrorisme, el crim organitzat, el canvi 
climàtic i les pandèmies, figuren entre les principals 
amenaces a la seguretat que afronten els ciutadans 
i societats tant d’Europa com d’altres llocs. En con-
seqüència, les polítiques de seguretat tradicionals 
(defensa territorial) estan perdent terreny (Gärtner, 
2003), alhora que les polítiques de protecció de les 
societats civils i les funcions socials en cas d’invasió 
militar a gran escala (defensa civil) es veuen reem-
plaçades cada vegada més per altres polítiques 
orientades a proporcionar protecció i seguretat da-
vant possibles desastres naturals i atacs terroristes 
(protecció civil) (Alexander, 2002).
Es pot veure una manifestació concreta d’aquesta 
tendència en el desenvolupament de la cooperació en 
matèria de protecció civil dintre de la Unió Europea. La 
protecció civil a la UE aspira a emparar «les persones, 
però també l’entorn, la propietat i el patrimoni cultural, 
en cas de desastres naturals o artificials, actes de ter-
rorisme, i accidents tecnològics, radiològics o me-
diambientals, incloent-hi la contaminació marítima 
accidental, que tinguin lloc dins o fora de la Comuni-
tat» (Bremberg i Britz, 2009: 298). A més, la protecció 
civil ha esdevingut també un àmbit de cooperació re-
gional en les relacions euromediterrànies des de mitja 
dècada de 1990. L’exemple més recent és la cimera 
de la Unió per la Mediterrània (UpM) celebrada a París 
el juliol de 2008, on es va decidir que la protecció civil 
serà un dels diversos projectes en què se centrarà la 

UpM per promoure l’aproximació entre estats i socie-
tats de tota la conca mediterrània.

Els orígens de la protecció civil 
euromediterrània...

La cooperació regional en matèria de protecció civil 
es va concebre originàriament com un exercici per 
generar confiança en sintonia amb l’objectiu de la 
Declaració de Barcelona de promoure la pau, 
l’estabilitat i la seguretat a la Mediterrània. La pro-
tecció civil euromediterrània té un elevat nivell de 
suport polític. En la reunió de ministres d’Exteriors 
euromediterranis celebrada a Lisboa el 2007 es re-
coneixia que «la creixent tendència a la vulnerabilitat 
davant els desastres naturals i artificials en moltes 
parts de la Mediterrània confirma la necessitat 
d’aplicar unes mesures de protecció i seguretat més 
enèrgiques en benefici dels seus ciutadans», mentre 
que a la cimera de la UpM celebrada a París el 2008 
els caps d’Estat i de govern declaraven que «els 
efectes del canvi climàtic són evidents per a tothom. 
La regió mediterrània és especialment vulnerable i 
està molt exposada a aquests desastres». No és di-
fícil entendre la lògica política que hi ha al darrere 
del suport que rep la protecció civil: afecta qües-
tions menys delicades, com els desastres naturals, 
en lloc d’abordar directament els insolubles conflic-
tes de la regió. No obstant això, és important asse-
nyalar que la part operativa i pràctica de la protecció 
civil euromediterrània no ha deixat d’adquirir cada 
vegada més importància, i això podria servir per con-
tribuir a alleujar les tensions regionals a llarg termini.
La cooperació en matèria de protecció civil a escala 
regional a la Mediterrània ha estat finançada bàsica-
ment per la Unió Europea, i s’ha dut a terme a través 
de dos programes ulteriors seguint les directrius del 
Partenariat Euromediterrani (PEM). En termes gene-
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rals, els dos programes euromediterranis es consi-
deren un èxit atès l’elevat nombre d’activitats realit-
zades i d’estats que hi han participat. El primer 
programa euromediterrani que aspirava a fomentar 
la cooperació en l’àmbit de la protecció civil es va 
iniciar el 1998, arran d’una proposta conjunta 
d’Egipte i Itàlia. Es va denominar Programa Pilot per 
a la Creació d’un Sistema Euromediterrani de Miti-
gació, Prevenció i Gestió de Desastres Naturals i 
Artificials (1998-2004), i se centrava principalment 
en la formació i informació, els intercanvis d’experts 
en protecció civil i l’assistència tècnica. S’ha asse-
nyalat que «a través dels diversos cursos i seminaris 
de formació i de l’intercanvi d’experts, el programa 
va permetre la interrelació entre els professionals de 
tots els països participants» (Courela, 2004: 13). A 
més, es va posar en marxa en un moment marcat per 
les elevades tensions que van causar en les rela-
cions euromediterrànies esdeveniments com la se-
gona intifada palestina, l’any 2000, i els atemptats 
terroristes perpetrats als Estats Units el 2001 (ibíd.).

El primer programa 
euromediterrani que aspirava a 
fomentar la cooperació en l'àmbit 
de la protecció civil es va iniciar 
el 1998

El posterior Programa Pont Euromediterrani per a la 
Prevenció, Reducció i Gestió de Desastres Naturals 
i Artificials (2005-2008) va introduir la prevenció de 
riscos, la informació a l’opinió pública i l’assistència 
mútua en cas de grans emergències (Bremberg et 
al., 2009). En el marc del Programa Pont es van fer 
diversos exercicis de formació i intercanvis d’experts, 
amb participants tant d’estats membres de la Unió 
Europea com de països socis mediterranis. Un infor-
me d’avaluació del Programa Pont concloïa que «el 
fet de reunir ciutadans mediterranis ha seguit gene-
rant confiança i reforçant una concepció comuna de 
la importància de col·laborar per tal de reduir els ris-
cos i respondre als desastres» (Olding, 2007: 3).

...i el pas següent

El març de 2009 es va iniciar el tercer programa de 
protecció civil euromediterrània. S’anomena Pro-

grama Euromediterrani de Prevenció, Preparació i 
Resposta a Desastres Naturals i Artificials (PPRD 
Sud) (2009-2012). Aquest programa ha de contri-
buir a l’objectiu, a llarg termini, de desenvolupar un 
sistema de protecció civil euromediterrani eficaç i 
sostenible, i cal dir que el PPRD Sud i el «projecte 
de protecció civil» de la UpM són en realitat una 
mateixa cosa. Es preveu que el programa desenvo-
luparà un coneixement en profunditat de l’exposició 
al risc a la regió i reforçarà els actuals mecanismes 
de prevenció a escala regional, nacional i local, a 
més de millorar la capacitat de fomentar una res-
posta coordinada i eficaç als desastres, i la informa-
ció i la consciència de les poblacions en relació a 
l’exposició al risc, la prevenció i la resposta.
El PPRD Sud es finança amb uns 4,4 milions d’euros 
a través de l’Instrument Europeu de Veïnatge i Asso-
ciació (IEVA), i la Comissió Europea estima que des 
de 1998 la UE ha gastat al voltant de 15 milions 
d’euros en protecció civil euromediterrània. El pro-
grama està dirigit per un consorci d’estats membres 
de la Unió Europea i socis mediterranis, encapçalat 
per Itàlia, i que inclou Algèria, Egipte, França i l’Es-
tratègia Internacional per a la Reducció de Desas-
tres de les Nacions Unides (UN/ISDR) en qualitat de 
codirectors. De manera similar, el Programa Pilot va 
ser dirigit per un consorci italianoegipci, i el Progra-
ma Pont, per un consorci francès (amb codirectors 
italians, egipcis i algerians).
L’octubre de 2009 els directors generals de les au-
toritats nacionals de protecció civil dels 27 estats 
membres de la Unió Europea i els 14 països socis 
mediterranis i balcànics de la UpM (Albània, Algèria, 
Bòsnia i Hercegovina, Croàcia, Egipte, Israel, Jordà-
nia, el Líban, el Marroc, Montenegro, Palestina, Síria, 
Tunísia i Turquia) es van reunir a Brussel·les en una 
trobada del Comitè de Direcció per discutir i aprovar 
el pla d’acció del PPRD Sud. Així, per exemple, en el 
marc del programa s’ha previst l’organització de ta-
llers de formació i visites d’estudis, a més d’un simu-
lacre de desastre a escala real i en l’àmbit regional.

una dimensió externa de la protecció civil  
de la unió Europea?

La cooperació en matèria de protecció civil entre els 
estats membres de la Unió Europea s’ha desenvolu-
pat amb rapidesa aquests dos últims anys, i l’entrada 
en vigor del Tractat de Lisboa s’ha traduït en l’exis-
tència d’un article sobre protecció civil a la Unió. En 
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la dècada de 1980, la cooperació es concebia com 
un mitjà perquè la UE donés suport als estats mem-
bres a l’hora d’afrontar accidents mediambientals i 
industrials a gran escala, però amb l’adveniment del 
canvi climàtic i el terrorisme global ha adquirit una 
rellevància política molt més gran. El Mecanisme de 
Protecció Civil de la Comunitat es va adoptar el 
2001, poc després dels atemptats terroristes de 
Nova York, mentre que el 2004, immediatament 
després dels atemptats de Madrid, el Consell Euro-
peu va adoptar la Clàusula Solidària en què es de-
clara que els estats membres de la Unió Europea 
«actuaran conjuntament amb esperit de solidaritat» i 
mobilitzaran tots els mitjans disponibles per ajudar 
un estat membre que es vegi afectat per un atemp-
tat terrorista o un desastre natural. El tsunami de fi-
nals de 2004 al sud-est asiàtic va deixar clar que la 
Unió Europea havia de desenvolupar mitjans de su-
port a tots els seus ciutadans, i no només a les po-
blacions locals, quan es produeixen desastres en 
tercers països.

La protecció civil 
euromediterrània s'està 
configurant cada cop més com  
la dimensió externa, per bé que 
estretament interconnectada,  
de la protecció civil de la Unió 
Europea

Els 27 estats membres de la UE i tres més que no ho 
són (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) participen 
com a membres de ple dret en el Mecanisme Comu-
nitari, que té una sèrie d’instruments al seu abast. 
Probablement l’instrument més important és el Cen-
tre de Control i Informació (MIC). Els estats mem-
bres, i també els que no ho són, poden formular pe-
ticions d’ajut a través del MIC. A més, el Mecanisme 
Comunitari serveix de mitjà perquè la Unió Europea 
cooperi amb els països no membres de manera re-
gular, implicant els socis en programes d’intercanvi i 
de formació. El Mecanisme proporciona la base le-
gal per garantir l’ajut de la Unió pel que fa a preven-
ció i preparació, tant als estats membres com als 
que no ho són, a més de les operacions de protec-
ció civil dins i fora de la UE. La participació en el 
Mecanisme Comunitari és oberta a tots els països 
candidats a integrar-se en la Unió Europea, mentre 

que altres països tercers poden cooperar en altres 
activitats en el marc d’aquest instrument, cosa que 
permet acords entre aquests estats i la UE. Per 
exemple, Croàcia, l’antiga República Iugoslava de 
Macedònia i Turquia hi participen com a candidates 
a integrar-se en la Unió Europea, mentre que la Co-
missió Europea ha signat acords administratius amb 
Austràlia, Rússia i Ucraïna. La Comissió també ha 
suggerit la possibilitat de signar un acord similar 
amb el Marroc.
El Mecanisme Comunitari s’ha activat diverses ve-
gades en el context mediterrani des de 2001. Per 
exemple, es va utilitzar per coordinar l’ajuda enviada 
al Marroc per diversos estats membres de la Unió 
Europea després del terratrèmol d’Alhucemas l’any 
2004. D’altra banda, el MIC va rebre peticions 
d’assistència tant de les autoritats xipriotes com de 
les libaneses, que han demanat ajut per afrontar la 
crisi humanitària i els danys al medi ambient causats 
per l’ofensiva israeliana al sud del Líban el 2006. Di-
versos estats membres de la Unió Europea van con-
tribuir amb personal i equipament a l’operació de 
protecció civil de la Unió. Arran dels devastadors in-
cendis forestals declarats a Grècia durant l’estiu de 
2007, alguns estats membres de la UE, i d’altres 
que no ho eren (com ara Turquia i Israel), també hi 
van enviar ajuda. Altres exemples són els terratrè-
mols d’Algèria (2003) i Itàlia (2009), els incendis 
forestals d’Albània (2007), Itàlia (2007), Portugal 
(2004) i Espanya (2006), i les inundacions d’Algèria 
(2006). Ja s’ha esmentat que la protecció civil cons-
titueix un àmbit prioritari de cooperació per a la UpM. 
Curiosament, l’abast geogràfic de la protecció civil 
euromediterrània s’ha expandit en data recent per 
incloure països dels Balcans occidentals. Albània, 
Bòsnia i Hercegovina, Croàcia i Montenegro partici-
pen avui en el PPRD Sud juntament amb els països 
socis mediterranis originaris. A més, el PPRD Sud 
situa decididament la protecció civil euromediterrà-
nia en el marc de la Política Europea de Veïnatge 
(PEV) en termes de finançament i programació. Tots 
els Plans d’Acció de la PEV per als països socis me-
diterranis contenen referències a la necessitat 
d’ampliar la cooperació amb la Unió Europea en ma-
tèria de protecció civil i gestió de desastres. Encara 
que no hi ha cap Pla d’Acció de la PEV per a Algèria, 
aquest país ha estat un dels socis més actius en 
l’àmbit de la protecció civil euromediterrània.
Es podria argumentar que la Comissió aspira a en-
fortir el paper de la UE en la cooperació regional en 
matèria de protecció civil apel·lant a una lògica fun-
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cionalista per tal de contrarestar les amenaces no 
militars i els riscos transfronterers per a les pobla-
cions civils i les funcions socials a Europa i els paï-
sos més propers. La Unió Europea no té capacitats 
exclusives per gestionar desastres i emergències 
(és a dir, no hi ha una «força de protecció civil de la 
UE» permanent); lluny d’això, el seu principal paper 
consisteix en l’aptitud de coordinar i facilitar l’ús de 
les capacitats i recursos dels estats membres quan 
una emergència n’afecta uns quants o transcendeix 
les capacitats d’un Estat afectat dins o fora de la UE. 
La Comissió vol establir progressivament «un ampli 
espai euromediterrani de protecció civil» estreta-
ment vinculat al Mecanisme Comunitari, que hauria 
de basar-se en la cooperació existent i estar integrat 
principalment per programes (com el PPRD Sud), 
xarxes, assistència mútua (coordinada a través del 
MIC) i sistemes d’alerta precoç. En aquest sentit, la 
protecció civil euromediterrània s’està configurant 
cada cop més com la dimensió externa, per bé que 
estretament interconnectada, de la protecció civil de 
la Unió Europea.

Futurs reptes de la protecció civil 
euromediterrània

Jutjant a partir de l’experiència de la cooperació a la 
UE a partir de la dècada de 1980, els programes de 
formació i simulacres conjunts, amb la participació 
de professionals de la protecció civil, tenen un paper 
crucial a l’hora d’impulsar una concepció comuna de 
la prevenció, la preparació i la resposta als desas-
tres naturals i artificials. Segons la Comissió, la clau 
de l’èxit rau en la interrelació de les autoritats de pro-
tecció civil en tota la conca mediterrània i l’intercanvi 
d’experiències i bones pràctiques entre els estats 
membres de la Unió Europea i els països socis me-
diterranis. En un «espai euromediterrani de protec-
ció civil», el Mecanisme Comunitari podria funcionar 
com un eix regional per a la cooperació en matèria 
de protecció civil, tant en termes de coordinació de 
l’ajuda en temps real en cas de desastres com en la 
provisió de cursos de formació i assistència tècnica.
No obstant això, hi ha problemes que cal resoldre 
perquè pugui sorgir un «espai euromediterrani de 
protecció civil». En primer lloc, la Unió Europea i els 
estats membres han de decidir quin paper hauria de 
tenir el Mecanisme Comunitari «més enllà d’Europa» 
i de quina manera podrien participar-hi els estats no 
membres de la Mediterrània. Avui hi ha una base le-

gal per permetre a tercers països participar en el 
Mecanisme, però això s’aplica d’una manera ad hoc 
i no se’ls ofereix una pertinença plena. Actualment, 
els socis balcànics i Turquia participen en el PPRD 
Sud com a part d’una estratègia de preadhesió. 
Quan Croàcia s’incorpori a la UE també esdevindrà 
membre de ple dret del Mecanisme Comunitari. 
Però, ara per ara, això no és una opció en el cas, per 
exemple, del Marroc. En segon terme, cal aclarir 
també el paper del Mecanisme Comunitari en rela-
ció amb altres organitzacions internacionals que 
operen en l’àmbit de l’ajuda humanitària i l’auxili en 
cas de desastres, principalment l’ONU. S’ha asse-
nyalat que, quan s’han produït desastres a l’es-
tranger, el Mecanisme ha hagut d’operar en una 
mena de «buit polític», perquè no hi ha una política 
coherent de la Unió Europea per a operacions de 
protecció civil en tercers països. Aquesta situació 
podria canviar i millorar amb l’entrada en vigor del 
Tractat de Lisboa i amb altres canvis polítics relacio-
nats amb la gestió de desastres actualment vigent a 
la Unió Europea. El fet que la UN/ISDR estigui codi-
rigint el PPRD Sud constitueix, doncs, un pas en la 
direcció correcta.

La clau de l'èxit rau en la 
interrelació de les autoritats de 
protecció civil en tota la conca 
mediterrània i l'intercanvi 
d'experiències i bones pràctiques 
entre els estats membres de la 
Unió Europea i els països socis 
mediterranis

En tercer lloc, i potser més important: la manera com 
s’organitza la protecció civil i la gestió de desastres 
als països socis mediterranis varia considerable-
ment. El Marroc i Algèria tenen departaments de 
protecció civil en els seus ministeris de l’Interior, 
mentre que a Jordània el Ministeri de Medi Ambient 
gestiona la protecció civil amb uns recursos reduïts. 
La veritat és que l’organització de la protecció civil 
varia molt també segons els estats membres de la 
Unió Europea, i de vegades això ha servit per obsta-
culitzar el desenvolupament d’una protecció civil 
unitària de la UE (Bremberg i Britz, 2009). La pro-
tecció civil euromediterrània es basa en molt bona 
part en els contactes personals entre els implicats i, 
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de fet, això s’ha revelat útil perquè les persones ade-
quades es posin en contacte amb rapidesa quan es 
produeixen desastres, però també pot ser un obsta-
cle de cara a una major institucionalització de la co-
operació. Tot i que s’ha establert una xarxa de punts 
de contacte per al Mecanisme Comunitari als països 
socis mediterranis, es corre el risc de superposar un 
sistema de xarxa a unes estructures nacionals ja exis-
tents, però sense cap mena d’integració ni relació. 
D’altra banda, cal tenir en compte que l’estructura 
sovint jeràrquica de la protecció civil i el paper que 
tenen les forces armades en molts països socis me-
diterranis podrien obstaculitzar el bon funcionament 
d’aquestes xarxes, perquè als professionals de la 
protecció civil no sempre els permeten actuar amb la 
mateixa discreció que als seus col·legues dels estats 
membres de la Unió Europea. En poques paraules, 
per raons òbvies, en molts països del nord de l’Àfrica 
i l’Orient Mitjà el pas de la defensa civil a la protecció 
civil no és tan prominent com a la majoria d’estats 
europeus en l’època posterior a la Guerra Freda.
Per acabar, l’ampliació de la cooperació regional en 
matèria de protecció civil comporta la promesa 
d’abordar alguns dels reptes de seguretat més ur-
gents que després de la Guerra Freda afronten els 
estats i societats d’aquesta regió, propensa als con-
flictes i assolada pels desastres. De fet, la Unió Eu-
ropea ha d’exercir un important paper per promoure 
la protecció civil euromediterrània, però queda en-
cara un llarg camí per recórrer perquè els seus ob-
jectius polítics declarats puguin transformar-se en 

una acció política sostinguda i institucionalitzada en 
benefici dels pobles de la Mediterrània.
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Seguretat

L’experiència de la FINUL l’any 2009

timur Goksel
Professor auxiliar de Gestió de Conflictes
Universitat Americana de Beirut
Exportaveu oficial i alt assessor de la FINUL

A causa de la preocupació internacional que suscita 
i el seu caràcter extremadament emocional, l’espinós 
conflicte palestinoisraelià continua essent el princi-
pal element desestabilitzador de la Mediterrània 
oriental, eclipsant altres conflictes no resolts poten-
cialment perillosos. Un d’ells és el front israelianoli-
banès, que l’any 2006 va ser testimoni del darrer 
enfrontament violent a l’Orient Mitjà.
Malgrat la bel·licosa retòrica d’ambdues parts, que 
sembla atreure especialment les seves respectives 
opinions públiques nacionals, des d’aleshores ençà 
aquest front mediterrani oriental ha estat relativament 
tranquil gràcies a la gestió del conflicte per part de 
les Nacions Unides a través de la seva ja veterana 
força de pacificació a la zona, la Força Provisional de 
les Nacions Unides per al Líban (FINUL), que s’ha 
vist reforçada per una marcada participació europea 
després de la guerra que va enfrontar Hezbol·lah i 
Israel l’any 2006. No hi ha dubte que el potencial 
d’un enfrontament encara més violent que pogués 
desestabilitzar la Mediterrània oriental i afectar Euro-
pa ha portat a uns esforços sense precedents, so-
bretot per part dels països mediterranis amb vista a 
contribuir a la gestió del conflicte. Espanya, que en 
aquest moment ostenta el comandament de la FI-
NUL, aporta una extensa unitat d’infanteria, a banda 
de contribucions ocasionals, la qual s’ha convertit en 
la primera Força Operativa Naval de les Nacions Uni-
des. Itàlia, que durant molts anys ha mantingut un 
petit grup d’helicòpters, compta avui amb una consi-
derable presència d’infanteria a part de les unitats 
navals. França aporta una important força terrestre i 
ocasionals unitats navals. Per la seva banda, Turquia 
i Grècia participen també en la força naval.

Quant a la presència física, l’interès polític que mos-
tren aquests països mediterranis, les freqüents visi-
tes dels seus alts polítics i funcionaris a les tropes i 
els contactes amb les parts en conflicte doten la FI-
NUL d’una autoritat política que mai no havia tingut 
des dels seus inicis l’any 1978. Els bel·ligerants en 
el conflicte, principalment Israel i Hezbol·lah, són 
molt conscients de la preocupació europea i tenen 
especial cura a no enfrontar-se amb aquests països, 
i més encara a no causar danys a les seves forces 
de pacificació. Mentre es mantingui aquest compro-
mís europeu, és molt improbable que cap de les 
dues parts iniciï un conflicte greu que pugui experi-
mentar una ràpida escalada fins derivar en una guer-
ra regional. Tanmateix, la persistència de vàries 
qüestions no resoltes es tradueix en el fet que el 
cessament d’hostilitats acordat l’any 2006 continuï 
essent fràgil i que no s’hagin fet els consegüents 
passos per assolir un alto el foc permanent entre 
Israel i el Líban. L’únic fòrum de contacte entre amb-
dós països són les reunions tripartides de l’alt co-
mandament de la FINUL amb alts representants de 
les Forces Armades Libaneses (LAF) i les Forces de 
Defensa d’Israel (IDF), en què es tracten temes clau 
de seguretat i operatius, així com la investigació 
d’incidents greus per part de la FINUL. És possible 
que l’experiència positiva d’aquestes reunions pugui 
portar a una solució basada en l’actualment extinta 
Comissió Mixta d’Armistici Israelianolibanesa. Aques-
ta tasca d’enllaç i comunicació desenvolupada per 
la FINUL ha representat un dels seus serveis essen-
cials no previstos amb vista a mitigar el conflicte i 
impedir-ne l’escalada des dels seus primers dies 
d’existència. Un exemple típic el tenim l’any 2009, 
quan Israel va iniciar unes maniobres al seu front in-
tern que van rebre gran publicitat i una exagerada 
cobertura mediàtica. Alguns sectors del Líban el van 
veure com el preludi d’una operació militar contra el 
seu país. La FINUL va mantenir aleshores estrets 
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contactes amb les IDF, va entendre que es tractava 
bàsicament d’un exercici de defensa civil programat 
des de feia temps i va poder alleugerir la pressió que 
havia suscitat al Líban. Com en moltes ocasions an-
teriors des de l’any 1978, la funció d’enllaç de la 
FINUL amb les parts va ajudar a evitar malentesos 
que podrien haver portat a un augment de la tensió.
Avui la FINUL compta amb uns 12.500 efectius 
d’una força total autoritzada de 15.000. Les tropes 
logístiques poloneses han estat reemplaçades, des-
prés d’un llarg servei, per una companyia logística 
danesa. L’agost, Itàlia va traspassar a Alemanya el 
comandament de la Força Operativa Naval.

La relativa calma que ha 
prevalgut al sud del Líban i la 
presència i influència cada dia 
més grans d’un Estat que havia 
estat llargament absent no 
impliquen, tanmateix, que aquest 
Estat o el seu exèrcit hagin 
assumit plenament el control

Hi ha hagut crítiques ocasionals sobre si els efec-
tius de la FINUL haurien de mantenir-se a aquest alt 
nivell, atès que aquesta força no inicia per si ma-
teixa operacions de seguretat, sinó que limita les 
seves activitats a recolzar les LAF, que compten 
amb uns efectius d’uns 5.000 homes al sud del Lí-
ban. Aquestes qüestions, tot i que legítimes si es 
consideren els elevats costos i la necessitat de for-
ces de pacificació en altres punts conflictius del 
globus, ignoren el que s’ha aconseguit en un front 
tan inestable com aquest. Aquesta és la primera ve-
gada que es desplega una força militar d’aquest 
volum al sud del Líban des de començaments de la 
dècada de 1970. La regió havia estat fora del con-
trol de l’Estat libanès i s’havia convertit en un violent 
camp de batalla entre grups armats libanesos i pa-
lestins, d’una banda, i Israel, de l’altra, així com in-
ternament entre els mateixos grups libanesos i pa-
lestins. Les LAF, recentment transformades en una 
força voluntària, continuen essent un exèrcit fràgil, 
escàs d’efectius, mal entrenat i equipat, però sobre-
carregat de tasques relatives a la seguretat nacio-
nal, principalment la d’enfrontar-se a grups de mili-
cians fortament armats a gairebé tot el país. La 
presència de la FINUL i el seu generós suport a les 

LAF és essencial per potenciar el control de la se-
guretat de l’Estat.
El sud del Líban va presenciar un perceptible incre-
ment de la tensió a principis de 2009 amb la crisi de 
Gaza. Malgrat la presència de gairebé a 300.000 
refugiats palestins al país i una multitud de faccions 
palestines armades, es va poder evitar l’escalada de 
violència al front libanès gràcies a un considerable 
esforç per part de les LAF i la FINUL. El primer tri-
mestre de 2009 es van llançar coets en tres oca-
sions des del Líban, sempre en rondes de dues o 
tres descàrregues, que van causar ferits lleus entre 
els civils israelians. Les LAF i la FINUL també van 
trobar i desarmar coets preparats per ser disparats. 
Les IDF van reaccionar en cada ocasió amb breus 
respostes d’artilleria dirigides al punt d’origen dels 
coets, sense causar víctimes ni danys. Tot i que cap 
d’aquests atacs no va ser reivindicat per cap grup, 
en general es va pensar que eren obra de petites 
faccions, possiblement incloent-hi grups jihadistes, 
per tal de demostrar el seu suport als seus germans 
de la Palestina ocupada. L’única excepció va ser el 
llançament de dos coets Katiusha de llarg abast des 
de prop de l’aldea d’Al Qulayla, al sud de la ciutat de 
Tir. Fins aleshores, cap dels llançaments procedia 
d’àrees urbanitzades ni havia impactat contra la po-
blació de Nahariya, al nord d’Israel. Aquesta va ser 
l’única vegada en què hi va haver sospites de conni-
vència local, atès que cap facció libanesa o palesti-
na hauria gosat incitar les IDF a prendre represàlies 
sobre una aldea del Líban, la qual cosa es va produir 
amb 12 descàrregues d’artilleria, tot i que sense 
causar cap víctima entre els libanesos.
La relativa calma que ha prevalgut al sud del Líban i 
la presència i influència cada dia més grans d’un Es-
tat que havia estat llargament absent no impliquen, 
tanmateix, que aquest Estat o el seu exèrcit hagin 
assumit plenament el control. Aquesta situació afec-
ta de vegades les operacions de la FINUL. Hi ha ha-
gut diversos casos en què o bé membres de Hez-
bol·lah o la població local, ferma partidària d’aquest 
grup, han impedit la investigació d’incidents de se-
guretat per part de les LAF i la FINUL.
També continuen els incidents i violacions per part 
de les IDF. Diàriament es produeixen violacions de 
l’espai aeri libanès per aeronaus i avions teledirigits 
israelians, malgrat les constants protestes de la FI-
NUL. L’octubre, als afores de l’aldea de Houla, es va 
descobrir un sistema de sensors subterrani auto-
màtic de les IDF que interferia les comunicacions de 
Hezbol·lah. D’altra banda, les IDF mantenen la seva 
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ocupació de la part nord de l’aldea de Ghajar des 
de l’any 2006, la qual cosa representa un desafia-
ment tan enutjós com absurd de la resolució 1701 
del Consell de Seguretat de les Nacions Unides. El 
juny de 2008, la FINUL va fer una proposta per faci-
litar la retirada de les tropes de les IDF del territori 
libanès de Ghajar. Tant el govern libanès com l’is-
raelià van expressar la voluntat de discutir la pro-
posta de la FINUL, que hauria representat una solu-
ció exigent i possiblement arriscada per a les forces 
de pacificació de les Nacions Unides. Però des 
d’aleshores ençà el bàndol israelià ha estat ajornant 
indefinidament la resposta malgrat la forta oposició 
de l’ONU i altres pressions internacionals, aparen-
tment a causa de consideracions polítiques de ca-
ràcter intern. El resultat ha estat un cop seriós per a 
la credibilitat de la FINUL. De seguir així, la prolon-
gació de la retirada israeliana podria tenir perilloses 
conseqüències.

Davant la manca de qualsevol 
intent significatiu d’alto el foc  
i de resolució del conflicte, el 
principal paper de la FINUL  
a hores d’ara és preservar l’statu 
quo i proporcionar un suport 
permanent amb què el Líban 
pugui comptar

L’any 2009, les LAF i la FINUL, junt amb vàries orga-
nitzacions internacionals, van continuar desenvolu-
pant la tasca essencial de netejar les mines i la muni-
ció de dispersió que Israel va disparar extensament a 
la guerra de 2006, tot i que a ritme lent a causa de 
l’escassetat de fons. Fins ara s’han identificat més de 
mil punts on han caigut bombes de dispersió, conta-
minant una àrea total d’uns 48 milions de metres 

quadrats. S’han localitzat i netejat prop de 160.000 
municions de dispersió, tot i que queden encara uns 
12 milions de metres quadrats per netejar.
Arran d’alguns incidents en què es va traspassar la 
Línia Blava, principalment per part d’agricultors i 
pastors que ignoraven on estava situada, la FINUL 
va dur a terme la tasca de marcar de manera visible 
aquesta línia, increïblement abandonada des de 
l’any 2000, quan els dos estats van acordar establir-
la. Un altre projecte cabdal relacionat amb l’anterior 
és la construcció per part de les LAF d’una carretera 
paral·lela a la Línia Blava, amb el suport dels engi-
nyers de la FINUL. La realització d’aquesta carretera 
proporcionarà a les LAF i a la FINUL un accés i una 
capacitat d’intervenció més ràpids al llarg de tota la 
línia.
Un aspecte que passa més desapercebut a l’opinió 
pública és la tasca de la Força Operativa Naval 
(MTF). Des de l’octubre de 2006, aquesta ha donat 
l’alto i sol·licitat informació a més de 28.000 vaixells. 
Tot i que opera amb uns reduïts efectius de sis a vuit 
naus, la MTF ha inspeccionat més de 400 vaixells 
sospitosos en coordinació amb l’exèrcit libanès. 
L’armada libanesa, tot i controlar els vaixells que 
s’apropen als ports del Líban amb el suport de la 
MTF, pateix la manca d’unitats navals adequades.
Davant la manca de qualsevol intent significatiu d’al-
to el foc i de resolució del conflicte, el principal pa-
per de la FINUL a hores d’ara és preservar l’statu 
quo i proporcionar un suport permanent amb què el 
Líban pugui comptar. Cal trobar la manera mitjançant 
la qual, sense alterar les delicades equacions políti-
ques del Líban, l’Estat libanès o les LAF assumeixin 
més responsabilitats en el govern del sud del país, 
guanyant-se la seva població llargament abandona-
da i convertint-se en l’única autoritat per a la guerra 
i per a la pau. És il·lusori esperar que la FINUL resol-
gui el conflicte entre Israel i el Líban, però no hi ha 
dubte que pot animar l’Estat libanès a esdevenir 
aquesta mena d’actor en el futur.
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Xipre com un conflicte inextricable

Fa més o menys una dècada, un antic funcionari 
nord-americà interessat en el conflicte de Xipre va 
declarar en una conferència (a la qual també vaig 
ser convidat a parlar) que «el conflicte de Xipre s’ha 
convertit en una empresa àrdua. El nombre de per-
sones implicades en la resolució del problema su-
pera el nombre de persones que viuen en aquesta 
illa». Aquesta declaració em va fer veure que el 
conflicte de Xipre destaca de manera prominent 
com un dels problemes més difícils i profundament 
arrelats de l’agenda mundial des de fa gairebé mig 
segle. Posseeix totes les característiques típiques 
dels conflictes etniconacionals inextricables, els 
principals aspectes dels quals són la complexitat 
dels assumptes que impliquen diverses parts; la 
persistència i el caràcter generalitzat que comprèn 
la majoria dels aspectes de la vida social i política; 
els temors existencials; la pèrdua d’esperança en 
una resolució constructiva; la victimització ètnica; 
els greuges i traumes històrics no abordats; les 
asimetries eco nòmiques; la distribució desigual 
dels recursos, i les desigualtats estructurals (Atzar, 
1985; Bar-Tal, 2000; Hadjipavlou, 2007). Totes 
aquestes característiques es produeixen en l’actual 
situació de Xipre (Hadjipavlou, 2003, 2004). Se-
gons els experts en psicologia política, en els pro-
blemes etniconacionals els oponents tendeixen a 
«demonitzar-se» mútuament i a atribuir exclusiva-
ment a l’altre les causes del sofriment o de les ex-
periències d’injustícia. Aquesta visió essencialista 
culpa de tot l’enemic, i exclou qualsevol factor si-
tuacional. Al «nostre bàndol» li assisteix la raó i se’l 

justifica per fer el que fa, mentre que l’«altre bàn-
dol» és intrínsecament agressiu i actua com ho fa 
perquè «sempre ha estat així».
Un altre factor que intervé en els conflictes inextri-
cables és el paper de determinades forces exter-
nes, com ara les polítiques colonials i postcolo-
nials, les intervencions estrangeres com la política 
de la guerra freda i els interessos regionals, cosa 
que també s’aplica al cas de Xipre. Segons Cole-
man (2000), els conflictes inextricables tendeixen 
a estar formats per factors múltiples relacionats 
amb els recursos, els valors, el poder i les neces-
sitats humanes bàsiques. Coleman subratlla tam-
bé el factor temps: «Els conflictes inextricables 
tenen un passat llarg, un present turbulent i un fu-
tur tenebrós». Això resulta encara més complex a 
causa de l’odi, el temor i, sovint, les atrocitats co-
meses per l’altre, que resulten di fícils de deixar de 
banda quan es tracta de passar a establir una 
nova relació amb l’«antic enemic». Aquests trets 
s’apliquen al cas de Xipre. A més, molts conflictes 
inextricables, com el de Xipre, es troben incardi-
nats en un context de diferències i desigualtats 
llargament arrelades derivades del colonialisme, 
l’etnocentrisme i les violacions dels drets humans. 
Aquestes condicions creen desequilibris de po-
der, o el que Azar (1990) denominava «victimitza-
ció estructural», que significa que els grups 
d’estatus inferior resulten perjudicats per les es-
tructures socials bàsiques de la societat. La teoria 
de les necessitats humanes (Burton, 1990; Kel-
man, 1990, 1997) pressuposa que els conflictes 
profundament arrelats estan causats per necessi-
tats humanes bàsiques no satisfetes, i Burton cita 
la identitat, la seguretat, el reconeixement, la par-
ticipació i la justícia com a necessitats ontològi-
ques. A Xipre, les necessitats d’identitat i de se-
guretat han estat qüestions polèmiques, com 
també ho han estat la justícia i el reconeixement. 

Polítiques mediterrànies | Europa

Perspectives de reunificació  
de Xipre el 2010?
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Relacionada amb tot això hi ha la qüestió de 
l’alienació, que sorgeix a causa de la falta de co-
municació i de contactes. Aquest context duu a un 
increment dels estereotips i de les percepcions 
errònies. Pel que fa a les desigualtats econòmi-
ques i socials, van ser experimentades per la co-
munitat turcoxipriota especialment entre 1963 i 
1974, però també posteriorment. Els grecoxiprio-
tes, per la seva banda, han dirigit la República de 
Xipre gaudint de tots els privilegis de l’Estat des 
de 1963. Veien Turquia com una amenaça cons-
tant, especialment després dels successos de 
1974, i la seguretat es convertí en un problema 
important. Aquest fet es va reflectir en el referèn-
dum d’abril de 2004: entre la comunitat turcoxi-
priota, el 67% va votar «sí» al Pla Annan i, per tant, 
a la reunificació i la incorporació de tot el conjunt 
de Xipre a la Unió Europea, mentre que entre la 
comunitat grecoxipriota un 76% va votar «no» a 
aquest pla.
Aquest resultat va suposar de fet un canvi en la 
recent història política i social de l’illa, que es va 
convertir en membre de la Unió Europea el maig de 
2004, i el Govern de Xipre, integrat exclusivament 
per grecoxipriotes, és l’únic representant de l’illa 
dividida. Els turcoxipriotes es van sentir molt frus-
trats i defraudats pels grecoxipriotes, i van inter-
pretar el resultat del referèndum com un rebuig 
d’aquests cap a ells. Els grecoxipriotes, per la seva 
banda, consideraven que les seves inquietuds 
quant a drets humans i seguretat no es veien solu-
cionades en el Pla Annan. Hi ha hagut nombroses 
anàlisis sobre les raons per les quals el pla va fra-
cassar. Al meu entendre, una raó general pot ser 
que no hem creat una cultura de la solució i de la 
coexistència entre les diferents comunitats de Xi-
pre, un procés a llarg termini que s’hauria d’haver 
iniciat molt abans del referèndum. A això li va seguir 
un impàs, caracteritzat pel temor a una «taiwanitza-
ció» i l’agreujament de la separació.

Hi ha actualment perspectives  
de reunificació?

Quins han estat els principals canvis des de la der-
rota del Pla Annan i l’elecció d’un nou president a la 
comunitat grecoxipriota el 2008? Es perceben nous 
signes de progrés i la necessària voluntat política 
per aconseguir la reunificació i arribar a un acord 
sobre el model d’un Estat federal dividit en dues 

zones? A la resta de l’article tractarem d’abordar 
aquestes preguntes.

No hem creat una cultura de la 
solució i de la coexistència entre 
les diferents comunitats de Xipre, 
un procés a llarg termini que 
s’hauria d’haver iniciat molt 
abans del referèndum

En les eleccions presidencials celebrades a la Re-
pública de Xipre el febrer de 2008, els grecoxiprio-
tes van elegir Dimitris Christofias, secretari general 
del partit comunista AKEL, com el primer president 
d’esquerres del país. Per primera vegada des del re-
ferèndum de 2004 i el fracàs del Pla Annan que va 
portar a un renovat context de desconfiança, traïció 
i frustració entre els dos bàndols, es creava una 
nova possibilitat i l’esperança que es pogués resol-
dre el conflicte de Xipre sobre la base del fet que 
l’illa passava a tenir dos líders d’esquerres que 
creien en la reunificació. Personalment, d’entre les 
declaracions inicials del nou president vaig trobar-
ne tres de molt significatives, i això em va fer creure 
que es podia crear gradualment una nova cultura 
política. En primer lloc, les paraules en què afirmava 
que «volem trobar una solució que vingui dels xiprio-
tes per als xipriotes». Era la primera vegada que un 
líder grecoxipriota afirmava d’una manera tan clara el 
que molts de nosaltres havíem estat promovent en 
el moviment en favor de les dues comunitats i de 
l’apro ximació. Aquest principi apel·la a l’assumpció 
de la nostra pròpia responsabilitat com a xipriotes 
per treballar per arribar a una solució, i hauria d’estar 
desproveït d’ingerències externes; representa un 
distanciament pel que fa al model de «culpar l’altre» 
o la teoria de la conspiració que preval tan fortament 
en la cultura política xipriota. En segon terme, en tots 
els seus discursos públics Christofias al·ludia no no-
més al líder turcoxipriota Mehmet Ali Talat, sinó tam-
bé a la comunitat turcoxipriota, que ha reforçat la 
seva presència i visibilitat en el debat públic i el marc 
mental grecoxipriota, i a la realitat de la interdepen-
dència. I en tercer lloc, Christofias afirmava el se-
güent: «Necessitem preparar la nostra societat per a 
una solució», cosa que significa que no n’hi ha prou 
de «voler una solució», sinó que cal crear també la 
cultura propícia perquè sigui factible, i això compor-
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ta al seu torn el reconeixement públic dels errors 
mutus del passat, la indulgència pels perjudicis i 
traumes infligits mútuament en el passat, canvis en 
els sistemes educatius i en els nostres mitjans de 
comunicació que converteixin els uns i els altres en 
instruments de reconciliació i coexistència, així com 
la potenciació de la societat civil i la legitimació de la 
seva contribució a la pacificació; i tot perquè, com 
deia Harold Saunders, «algunes coses poden fer-les 
els estats, i unes altres les han de fer els ciutadans». 
Representava tot això la inauguració d’un nou model 
consensuat i inclusiu?

El factor lideratge no pot portar 
el canvi per si sol: necessita també 
una organització política ben 
informada i una societat civil 
forta, de la qual encara no 
disposem a Xipre

Els dos líders, Dimitris Christofias i Mehmet Ali Talat, 
es van reunir en presència d’un representant de les 
Nacions Unides el 21 de març de 2008, i van acor-
dar, entre altres coses, obrir el carrer de Ledra/
Loch maci a la dividida Nicòsia, cosa que es va fer 
deu dies després. Això va representar, de fet, un mo-
ment històric i simbòlic, i va ser el resultat de la mo-
bilització dels ciutadans de les dues comunitats. El 
carrer de Ledra estava tancat amb filats des de 
1963, després dels primers xocs violents entre les 
dues comunitats. L’obertura creava renovats contac-
tes personals i tornava a connectar botiguers i antics 
veïns.
Una altra decisió dels dos líders va ser la designació 
de grups de treball i comitès d’experts destinats a 
generar idees creatives sobre els diferents aspectes 
del conflicte: governança, propietat, seguretat, patri-
moni cultural, economia, Unió Europea, desenvolu-
pament, etc. Aquests comitès i grups ja han co-
mençat a treballar. Els comitès estaven compostos 
bàsicament per homes d’ambdues comunitats, amb 
una marcada absència de dones; un recordatori dels 
oblits de la democràcia i la igualtat de gènere a Xi-
pre, així com l’incompliment de la resolució 1325 de 
l’any 2000 del Consell de Seguretat de les Nacions 
Unides.
Els dos líders també van expressar la bona voluntat 
per treballar per una federació de les dues comuni-

tats i les dues zones com més aviat millor. Tots dos 
esperaven que els esmentats comitès i grups de tre-
ball produïssin resultats substantius pel que fa als 
diversos temes abans de reunir-se de nou cap a fi-
nals de maig de 2008 per avaluar els resultats i des-
prés iniciar amb esperança les negociacions a finals 
de juny del mateix any. L’atmosfera generada pels 
mitjans de comunicació i en l’àmbit internacional era 
de possibilitat i de renovat optimisme. Els dos líders 
feia molt de temps que es coneixien, havien coope-
rat en el passat, i la seva relació personal segura-
ment era un factor que influïa en el seu compromís 
de realitzar un canvi. Talat li va dir a Christofias en 
una de les primeres reunions: «Si no aconseguim re-
unificar l’illa es produirà una partició»; i Christofias li 
va respondre, amb llàgrimes als ulls: «Ja ho sé; per 
això m’he presentat a president».
Els primers mesos, tots els sondejos havien estat 
molt favorables en la valoració de Christofias des 
que havia assumit el càrrec. El 75% de la població 
considerava que havia complert les seves promeses 
i que es mantenia fidel al seu programa electoral. 
Per primera vegada, segons aquest sondeig, els 
grecoxipriotes acceptaven en una proporció molt 
elevada la coexistència amb els turcoxipriotes, així 
com estar empleats en els mateixos sectors econò-
mics (85%) i freqüentar llocs d’oci comuns amb els 
turcoxipriotes (82%); també aprovaven la presència 
de nens turcoxipriotes en escoles mixtes (88%). El 
29% dels refugiats afirmaven que, en el cas que 
s’arribés a una solució, no tindrien cap problema per 
viure sota una Administració turcoxipriota en l’Estat 
constituent turcoxipriota. Això representava un gran 
canvi a nivell social en comparació amb el mandat 
anterior de Papadopoulos. Eren dades significatives 
que les elits governants podrien haver fet servir per 
a la seva agenda negociadora i reforçar així la volun-
tat d’una solució.
Un altre factor important era la voluntat de la Unió 
Europea, juntament amb la Gran Bretanya i els Es-
tats Units, Grècia i Turquia, d’afavorir la recerca 
d’una solució. No obstant això, una de les preocu-
pacions més grans actuals dels grecoxipriotes és 
la postura de Turquia i la seva crisi interna, a més 
del seu problemàtic procés de cara a l’harmonització 
amb la Unió Europea. També hi ha partits polítics 
grecoxipriotes que assenyalen constantment que 
Talat no pot actuar al marge d’Ankara i del Consell 
de Seguretat Nacional. Aquesta percepció és real 
fins a cert punt, ja que cal esmentar que la comu-
nitat turcoxipriota ha mostrat que pot mobilitzar i 
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organitzar protestes, tal com va fer durant el pe-
ríode 2002-2003, amb el resultat d’un canvi de li-
deratge i l’obertura de llocs de control en la Línia 
Verda, cosa que al seu torn va possibilitar els con-
tactes personals, una nova dinàmica que podia ha-
ver derivat en iniciatives polítiques per part d’amb-
dós líders amb la finalitat d’incentivar i legitimar els 
processos de pacificació a nivell de la població. 
Per tant, hi ha una dinàmica turcoxipriota que, 
quan es reactiva, pot transmetre missatges a An-
kara i no ser-ne una simple receptora. El factor li-
deratge no pot portar el canvi per si sol: necessita 
també una organització política ben informada i 
una societat civil forta, de la qual encara no dispo-
sem a Xipre.

iniciatives més recents i reptes futurs

Un altre canvi que s’ha produït des de l’entrada de 
Xipre en la Unió Europea ha estat la concessió de 
249 milions d’euros a la comunitat turcoxipriota, 
destinats a la construcció d’infraestructures i a la 
formació dels ciutadans sobre les lleis i els princi-
pis de la Unió Europea, a més de contribuir a la 
reconciliació a través del sector no governamental. 
La Unió Europea ha estat organitzant seminaris i 
fòrums públics en els quals participen ciutadans 
de les dues comunitats per tal de fomentar temes 
de reunificació, reconciliació i cooperació. Avui hi 
ha sis llocs de control al llarg de la Línia Verda, i 
s’espera que aviat se n’obri un altre –a la zona de 
Limnitis–, finançat per la Unió Europea. Tots 
aquests gestos mostren el suport que la UE està 
donant al procés de pau per obtenir un acord, al 
marge de les constants visites dels seus funciona-
ris a l’illa.
Les converses de pau entre Christofias i Talat es 
van allargar durant més de 18 mesos, i es va anun-
ciar que, pel que fa als capítols sobre governança 
–les unitats federals i constituents, i les seves com-
petències–, s’havia arribat ja en gran part a un 
acord. També es van fer progressos substancials 
en els temes relacionats amb l’economia i amb la 
Unió Europea. Per tant, s’ha fet ja molta feina, i 
també les Nacions Unides, amb els seus equips 
d’experts, han mostrat disponibilitat per oferir els 
seus bons oficis sempre que els líders n’expressin 
la necessitat. Els temes més difícils sobre els quals 
encara cal posar-se d’acord són els de propietat i 
seguretat. La decisió dels tribunals del Regne Unit 

sobre el cas Ormas-Apostolides, juntament amb 
l’última decisió del Tribunal Europeu de Drets Hu-
mans d’Estrasburg en relació amb el tema de la 
propietat, han complicat encara més el debat sobre 
aquest tema. Segons el Tribunal Europeu de Drets 
Humans (TEDH), els grecoxipriotes han de presen-
tar les seves reclamacions a una «comissió de pro-
pietats immobles» situada al nord de Xipre, i esta-
blerta per Turquia, que té poders per restituir les 
propietats o atorgar una compensació. Si el recla-
mant no se sent satisfet, només pot acudir al TEDH. 
Els grecoxipriotes van expressar un gran disgust 
per aquesta sentència, alhora que Turquia mostrava 
satisfacció, de la mateixa manera que les elits tur-
coxipriotes. Alguns polítics d’ambdues parts van 
veure aquest últim fet com un factor que podia ac-
celerar les negociacions entre els líders xipriotes. 
Talat s’havia de presentar a la reelecció l’abril de 
2010, i el seu oponent, Dervish Eroglu, contrari a la 
idea de la federació de les dues comunitats i les 
dues zones, anava per davant d’ell en els sondejos. 
S’especulava amb la possibilitat que, si les conver-
ses de pau es feien abans de les eleccions, aquest 
fet, juntament amb la decisió del TEDH, podria aju-
dar a fer que Talat sortís reelegit.

La resolució del conflicte de 
Xipre tindria un impacte positiu 
no només en les relacions entre 
grecoxipriotes i turcoxipriotes, 
entre Grècia i Turquia, i entre 
Turquia i la Unió Europea, sinó 
també en la conflictiva regió 
d'Orient Mitjà

El mes de març, el primer ministre turc, Recep 
Tayyip Erdogan, després de reunir-se per primera 
vegada amb un grup de periodistes i polítics gre-
coxipriotes a Ankara, va proposar fer una reunió 
d’alt nivell a set bandes en la qual participessin els 
líders de les dues comunitats, els primers ministres 
de Grècia i Turquia, el Regne Unit, la Unió Europea 
i el secretari general de les Nacions Unides, amb 
l’objectiu d’impulsar i potenciar el procés de pau. 
D’entrada, tant el líder grecoxipriota com gairebé 
tots els partits polítics van rebutjar la crida per por 
que es pogués soscavar l’estatus de la República 
de Xipre. Amb tot, personalment crec que això re-
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presenta una gran oportunitat per a totes les parts 
implicades de promoure realment una solució, i per 
a Turquia d’exhibir-ne la bona voluntat i demostrar-
ne el compromís declarat amb una solució que 
comportaria la retirada dels 35.000 soldats turcs 
de la part nord de l’illa. Per tant, hi ha una dinàmica 
a favor de la reunificació, si bé encara queda un 
treball dur per fer, tant en l’àmbit macro com en el 
micro.

una idea per acabar

La resolució del conflicte de Xipre tindria un im-
pacte positiu no només en les relacions entre gre-
coxipriotes i turcoxipriotes, entre Grècia i Turquia, 
i entre Turquia i la Unió Europea, sinó també en la 
conflictiva regió d’Orient Mitjà, molt pròxima a Xi-
pre, la qual cosa pot explicar el renovat interès de 
la comunitat internacional, del Regne Unit i dels 
mediadors dels Estats Units i la Comissió Euro-
pea. Aquesta resolució permetria a Turquia re-
conèixer la República i obrir els seus ports i aero-
ports als xipriotes, a més de facilitar el procés 
d’incorporació d’aquest país a la Unió Europea. 
Es reprendrien els intercanvis econòmics i cultu-
rals, i a poc a poc sorgiria una cultura de la co-
existència i una nova història de relacions normals. 
Les qüestions complicades exigeixen decisions 
polítiques valentes, riscos, confiança en el treball i 
compromís amb el futur. Crec que, amb suports 
tant d’àmbit nacional com internacional, els líders 
xipriotes de les dues parts poden certament acon-
seguir-ho. I això podria convertir-se en exemple 
de bon exercici de lideratge, de bona voluntat i de 
compromís amb un futur de pau mútuament com-
partit. Crec, doncs, que si l’inextricable conflicte 
de Xipre es resol, pot generar un impuls positiu de 
cara a altres conflictes prolongats com el palesti-
noisraelià, tan pròxim a l’illa. Finalment, si es pro-
dueix aquesta resolució, la nova generació de 
nens xipriotes aprendria sobre la coexistència, 
la valoració de les diferències, la democràcia i la 

igualtat de gènere, i l’amor cap a tot el conjunt del 
seu país.

Bibliografia

AzAr, Edward. «Protracted Social Conflict: Ten Pro-
positions». International Interactions, núm. 12, 
pàg. 59-70, 1985.

BAr-tAl, Daniel. «From Intractable Conflict through 
Conflict Resolution to Reconciliation: Psycholo-
gical Analysis», Political Psychology, vol. 21, 
núm. 2, pàg. 351-365, 2000.

Burton, John. Conflict: Human Needs Theory. Nova 
York: St. Martin’s Press, 1990.

coleMAn, Peter. «Intractable Conflict», en Morton 
DeutSch i Peter coleMAn (eds.), The Handbook 
of Conflict Resolution. San Francisco: Jossey-
Brass, 2000, pàg. 428-450.

hADjipAvlou, Maria. «The Contribution of Bicommu-
nal Contacts in Building a Civil Society in 
Cyprus», dins eAgly, Alice; BAron, Reuben i hA-
Milton, Lee (eds.), The Social Psychology of 
Group Identity and Social Conflict. Washington: 
American Psychological Association, 2004, 
pàg. 193-213.

— «Interethnic Stereotypes, Neighbourliness, and 
Separation: Paradoxes and Challenges in Cy-
prus». Journal of Mediterranean Studies, vol. 13, 
núm. 2, pàg. 281-318, 2003.

— «The Cyprus Conflict: Root Causes and Implica-
tions for Peacebuilding». Journal of Peace Re-
search, vol. 44, núm. 3, pàg. 349-365, 2007.

KelMAn, Herbert, «Applying a Human Needs Pers-
pective to the Practice of Conflict Resolution: 
The Israeli-Palestinian Case», dins John Burton, 
(ed.), Conflict: Human Needs Theory. Nova 
York: St. Martin’s, 1990.

— «Social Psychological Dimension of International 
Conflict», dins zArtMAn, William i rASMuSSen, 
John (eds.), Peacemaking in International Con-
flict: Methods and Techniques. Washington: uS 
Institute of Peace Press, 1997, pàg. 191-236.



16
7

M
ed

.2
01

0
B

al
an

çdra. Blanca Vilà
Càtedra Jean Monnet,  
Universitat Autònoma de Barcelona
Directora de l’Institut Universitari d’Estudis Europeus, 
UAB

introducció oberta: del mandat de transparència 
i de simplificació a la necessitat d’una 
autèntica «anagnòrisi» (reconeixement)  
i «catarsi» (depuració) del model

Dos anys, dos intensíssims anys, han transcorregut 
des de la signatura, el desembre de 2007, de 
l’anomenat Tractat de Lisboa, format per dos cossos 
convencionals constituïts mitjançant el Tractat de la 
Unió Europea i el Tractat de Funcionament de la 
Unió Europea, als quals cal afegir 37 protocols finals 
i 65 declaracions dels estats membres o de les ins-
titucions de naturalesa molt heterogènia, i l’1 de 
desembre de 2009, data de la seva entrada en vi-
gor. I això no només a causa dels (no tan) «detalls 
nimis» propis que han succeït al llarg de les diferents 
ratificacions, o del singular exercici en alguns casos 
dels poders presidencials previstos al respecte a les 
constitucions de determinats estats membres, sinó 
del canvi clar del context global i alhora europeu en-
tre una i altra data, que ha portat a un cert oblit en la 
confecció de les agendes prioritàries de la posada 
en marxa dels nous mecanismes institucionals i 
competencials que tots ells van subscriure i a la ne-
cessitat de «redescobrir» els passos que cal fer im-
mediatament.
El mandat inicial, com sabem, vinculat als esforços 
desenvolupats per la Convenció i les anteriors CIG 
(conferències intergovernamentals), obligava en la 
reforma a una adaptació, millor dit a un ajustament 
estructural d’una Unió —que encara no havia tancat 
les seves capacitats d’absorció de nous membres— 

a 27 i que s’havia de realitzar sota el signe d’una 
simplificació més gran en la presa de decisions i en 
la clarificació de competències, i una transparència 
ad intra i ad extra de més abast, junt amb una proxi-
mitat més gran a les societats civils i polítiques euro-
pees, i una legitimitat democràtica més articulada, 
involucrant en el debat els parlaments nacionals en 
el control de la subsidiarietat ben exercida.
Ara bé, com tots sabem, la posada en marxa de les 
previsions institucionals, competencials i procedi-
mentals s’està duent a terme en el marc temporal de 
la presidència espanyola i del trio de presidències 
d’Espanya, Bèlgica i Hongria que han de durar els 
18 mesos en què se superposen, a banda de la im-
plementació de les novetats institucionals a què 
hem fet referència, un conjunt de grans incerteses 
als tres nivells coneguts: 1) la crisi financera occi-
dental de repercussions —més o menys— globals, 
que afecta de manera específica no només les eco-
nomies occidentals sinó també les economies i so-
cietats en desenvolupament dels països més fràgils; 
2) la construcció econòmica i financera i la cohesió 
social de la Unió Europea, lligada a l’arquitectura fi-
nancera occidental i a l’evolució econòmica global, 
amb encàrrecs sotmesos a la reflexió de diferents 
«grups de savis» com el que el febrer de 2009 va 
enunciar el contingut de les 33 propostes articula-
des de l’Informe Larosière lliurat a la Comissió sobre 
Europa i el sistema financer transnacional; o com 
l’Informe del Comitè de Savis encarregat l’any 2008 
al grup dirigit per Felipe González, que avui mateix 
acaba de fer públiques les seves propostes per res-
pondre als reptes globals estructurals d’Europa els 
propers anys. I 3) el nivell més precís dels aleas con-
substancials a l’eurozona, i en particular al futur de 
l’euro arran de les imprudents agressions dels mer-
cats internacionals a un determinat país (pel seu alt 
endeutament i implacable dèficit), un estat membre 
—cal no oblidar-ho— com és Grècia, arrossegant al 

Polítiques mediterrànies | Europa

L’Europa de després del Tractat de 
Lisboa: Algunes reflexions sobre 
l’impacte institucional de determinades 
innovacions
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seu darrere l’economia dels 16 de l’Eurogrup, situa-
ció que ha posat en relleu les disfuncions i els buits 
del sistema, així com la rellevància dels interessos 
(domèstics o de pura especulació) presents.
Doncs bé, en aquell mandat de simplificació i de 
transparència, els tres nivells d’incerteses afegides 
en la posada en marxa de les previsions del Tractat 
de Lisboa provoquen un exercici clarament més difí-
cil —per exemple, en l’ajustament dels seus mèto-
des, en la urgència de les seves decisions— que el 
previst inicialment. No només haurà de tractar-se de 
l’eficiència i de la legitimitat, junt amb la visibilitat de 
les solucions pràctiques que cal posar en marxa, 
sinó que podríem parlar d’un clar upgrading de la 
nova missió afegida que voldria des d’aquí vincular a 
dos conceptes molts clars, d’herència grega —el 
nucli de l’autèntica influència del món hel·lènic 
en tots nosaltres, sense per això reclamar drets 
d’autor—: es fa necessari, en la posada en marxa 
d’aquesta Europa posterior al Tractat de Lisboa, re-
córrer a la tècnica de l’«anagnòrisi» o del reconeixe-
ment, del conèixer-se «més enllà» d’un mateix, i al 
mètode de la «catarsi» o de l’autèntica depuració del 
model. En resum, reconeixement en l’altre, confiança 
mútua i ajustament depurat, que cal afegir als resul-
tats dels textos jurídics modificats; una necessitat 
de refundació del club per al món global, unida a una 
renovació profunda, sense eufemismes, de les tècni-
ques clàssiques de la diplomàcia, com exposarem 
tot seguit.

reflexió particularitzada sobre el canvi 
institucional operat pel tractat de lisboa: 
més institucionalització com a resultat. 
a) El Consell Europeu i el seu president;  
b) l’Alta representant de la unió per a la 
Política Exterior i de Seguretat

És ben sabut que les negociacions d’ajustament 
institucional al llarg de tot el desenvolupament de la 
Conferència Intergovernamental de 2007 van ser 
ambicioses. Renunciant als termes excessivament 
pomposos o que visualitzessin cessions de les sobi-
ranies nacionals, prescindint dels signes i dels sím-
bols comuns europeus del Projecte del Tractat 
constitucional, el Tractat de Lisboa camina —al llarg 
del seu difícil verb— determinadament i rotundament 
cap a un canvi institucional d’una envergadura con-
siderable, en una clara línia de més institucionalitza-
ció i més flexibilització i diferenciació dels seus dife-

rents espais. Una primera impressió ens mostra que 
queda clarament alterat l’equilibri institucional previ 
entre Consell Europeu, Consell, Comissió i Parla-
ment Europeu reforçat, amb més incidència dels 
parlaments nacionals, i amb una «alça» de la presèn-
cia reforçada del Comitè de regions i ens locals, 
com veurem. D’altra banda, els cercles es multipli-
quen i les embranzides envers mètodes ampliats 
d’integració diferenciada es possibiliten mitjançant 
el recurs —probablement menys excepcional— a les 
cooperacions reforçades, moltes en nom d’una ac-
ció eficient de la Unió. En qualsevol cas, i serveixi 
això com a breu valoració inicial de l’abast de l’im-
pacte institucional, el Tractat situa la Unió en una 
nova fase transitòria caracteritzada per una a-defini-
ció formal de l’abast d’algunes de les seves modifi-
cacions i amb noves dialèctiques interinstitucionals, 
a l’espera de la posada en pràctica i del reajusta-
ment empíric.

El Tractat de Lisboa camina 
determinadament i rotundament 
cap a un canvi institucional 
d’una envergadura considerable, 
en una clara línia de més 
institucionalització i més 
flexibilització i diferenciació  
dels seus diferents espais

En primer lloc, el Consell Europeu passa a ser una 
autèntica institució i no una formació institucional, 
canvi quantitatiu visible que expressa aquella densi-
tat més gran en la part superior de la piràmide, top 
down, un «club de responsables al més alt nivell» 
—com manifesta públicament el seu president—, 
amb una presidència estable i amb poders deci-
soris (tant interns i organitzatius com d’un determi-
nat abast extern), i per tant sotmesos a control i en 
qualsevol cas a un deure d’informació al Parlament 
Europeu al final de les seves sessions: l’article 15,1 
del TUE estableix que «el Consell Europeu donarà a 
la Unió els impulsos necessaris per al seu desenvo-
lupament i en definirà les orientacions i prioritats 
polítiques generals. No exercirà cap funció legislati-
va». Per la seva banda, els articles 235 i 236 del 
TFUE (Tractat de Funcionament de la Unió Euro-
pea) estableixen, quant als seus poders decisoris, 
que decidirà per consens, però pot passar a votar 
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també per majoria simple i per majoria qualificada. 
S’estableix aquí quelcom d’enorme importància 
pràctica, atès que es preveu la separació dels con-
sells d’Afers Generals i d’Afers Exteriors a favor del 
primer, que col·laborarà de manera més estreta com 
a autèntica infraestructura del Consell Europeu. De 
fet, els ministres d’Afers Exteriors només seran pre-
sents en aquells consells d’Afers Generals de gran 
transcendència, com en l’àmbit econòmic o en 
l’energètic. De nou, més institucionalització de les 
polítiques «substancials».
El Reglament intern del Consell Europeu va ser 
adoptat mitjançant Decisió del Consell de l’1 de 
desembre de 2009, publicat el 2.12.2009, DO L 
315, p. 51. En el seu vèrtex, el president del Consell 
Europeu, nomenat al seu si, segons l’article 15,6 del 
TFUE, tindrà com a missió presidir i impulsar els tre-
balls del Consell, en cooperació amb la Comissió, 
esforçant-se pel consens i, en estar dotat d’una es-
tabilitat que li ofereix el mandat de dos anys i mig per 
al qual és nomenat, fonamentalment garantirà la co-
herència i la continuïtat del treball comunitari. Ara 
bé, com el primer president Van Rompuy no es can-
sa de recordar, el president del Consell Europeu «no 
és ni un espectador ni un dictador» en el propi Con-
sell, i es deixa per a ell un gran marge de maniobra 
per a l’espontaneïtat en la seva actuació: reunions i 
contactes informals amb caps d’Estat i de Govern 
—que se li resisteixen sens dubte fora de situacions 
d’emergència—, presència institucional mediàtica 
«no invasiva» des de l’inici del seu mandat; d’aquesta 
manera, sembla decidit a omplir els buits dels trac-
tats mitjançant aquestes pràctiques no previstes 
que responen a una calculada «organització espon-
tània».
La segona innovació institucional visible, en què 
s’havien dipositat grans esperances, és la creació 
del càrrec d’Alt Representant de la Unió per a Afers 
Exteriors i Política de Seguretat, que no ministre 
d’Afers Exteriors, les característiques fonamentals 
del qual són dues: posseeix un double châpeau, 
atès que és alhora la màxima representant exterior 
de la Unió, únicament sota l’autoritat del president 
del Consell Europeu, presidint els consells d’Afers 
Exteriors, i vicepresidenta de la Comissió, al despatx 
de comissària (de Comerç a la seva època anterior) 
de la qual continua físicament amb gran part del seu 
anterior gabinet. La segona missió fonamental és la 
de constituir l’anomenat Servei Europeu d’Acció Ex-
terior, el nou servei Diplomàtic Europeu per al qual 
lady Ashton va aconseguir un principi d’acord polític 

dels ministres d’Exteriors de la Unió el passat 26 
d’abril de 2010, que es configura com un òrgan au-
tònom i que hauria d’entrar en funcionament a prin-
cipis de 2011. Sembla que l’acord recentment 
assolit serà la base de consultes immediates al Par-
 lament Europeu, prèvies a la seva adopció pel Con-
sell, amb l’aprovació de la Comissió. Les dis po si-
cions d’aplicació (adaptació del Reglament Financer 
i de l’Estatut de Personal, de conseqüències pres -
supostàries) seran adoptades en codecisió amb el 
Parlament Europeu.

Hi haurà dificultats, però és 
urgent elaborar posicions 
úniques, i construir també els 
vessants exteriors de les diferents 
polítiques amb una veu única de la 
Unió, visible i amb suficient 
coherència

A part de les dificultats pròpies de la creació de qual-
sevol nou instrument que, d’altra banda, es constituirà 
com un autèntic Servei de la Unió, i de consolidar les 
nombroses delegacions de la Comissió que no han 
estat exercint més que funcions de representació i 
de gestió exterior, allunyades de les funcions di-
plomàtiques i consulars clàssiques, múltiples pre-
guntes s’obren davant nostre sobretot en tot allò 
referit a l’esperit específic i genuí de les diplomàcies 
nacionals en l’acompliment de les seves funcions, 
caracteritzades per una estricta mirada excloent, di-
fícil de compartir i de fer compartir. Hem de corregir 
aquesta mirada segons la qual en un gran nombre 
de petits contenciosos fronterers amb tercers estats 
—pensem aquesta vegada en Espanya i el Marroc, o 
en Itàlia o Grècia i Albània, per exemple— probable-
ment l’«enemic» sigui precisament el veí comunitari, 
aquell que ens «trepitja el terreny» en l’acompliment 
de la nostra diplomàcia domèstica… D’altra banda, 
les quotes corresponents a cadascun dels 27 estats 
membres davant la composició del Servei d’Origen 
Institucional (funcionariat RELEX de Comissió i 
Consell) són temes que ja generen tensions quant al 
seu disseny, una tasca pràctica gens fàcil. Però 
potser la pregunta essencial podria expressar-se 
així: constituïda la «joguina» vehiculadora d’una 
autèntica política exterior i de seguretat, d’enor me 
transcendència i dificultat, i gaudint la Unió de re-
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presentació única als àmbits de les seves pròpies 
competències, s’assoliran els continguts i posicions 
úniques visibles i tindrà èxit la Unió en l’elaboració 
de la seva posició exterior? Hi haurà dificultats, però 
és urgent elaborar posicions úniques, i construir 
també els vessants exteriors de les diferents políti-
ques amb una veu única de la Unió, visible i amb 
suficient coherència tant transversal (diluint i invisi-
bilitzant les especificitats estatals) com en la seva 
coherència ad intra i ad extra, a tall de braç extern de 
qualsevol política interna.
Una altra qüestió d’extraordinària rellevància és la 
relativa a la naturalesa del Servei Europeu d’Acció 
Exterior sota la direcció de l’Alta Representant: dos 
models són possibles. Un model de Servei Exterior 
independent, més vinculat a la naturalesa jurídica 
d’un Consell Europeu i del Consell d’Afers Exteriors, 
i per tant no responsable directe davant les altres 
institucions com a emanació intergovernamental; o 
un model de servei sotmès al control d’un Parlament 
que gaudeix, com ja sabem, de noves competències 
a l’àmbit de l’acció exterior, i sobretot de la Comissió 
per dues vies: per la via institucional, no en va l’Alta 
Representant és des del principi vicepresidenta de 
la Comissió; i ratione materiae, almenys en àmbits 
com el de la política comercial o en el de l’ajuda al 
desenvolupament, clarament dependents de la seva 
acció, per posar dos exemples.
No estarà el model final —i la seva naturalesa— en 
estricta dependència de la institució al capdavant 
de la qual figura l’Alta Representant? Perquè el do-
uble châpeau que caracteritza aquesta darrera, se-
gons l’article 18 TUE, és, fins a cert punt, relatiu: en 
altres paraules, i amb l’única excepció de la seva 
aprovació pel Parlament Europeu com la resta de 
membres de la Comissió, podria dir-se que l’òrgan 
d’Alt Representant es vincula més a la pròpia jerar-
quia que suposa l’exercici d’una vicepresidència de 
la Comissió que a la pertinença col·legiada a la ins-
titució, és a dir, a la qualitat col·legiada dels dife-
rents comissaris en aquesta institució. Perquè el 
seu autèntic «châpeau» ratione materiae el revesteix 
com a Consell d’Afers Exteriors, que encapçala i la 
missió del qual compleix sota l’autèntic represen-
tant extern de la Unió, el president del Consell Euro-
peu, per al qual l’article 15 TUE, al seu penúltim 
paràgraf, preveu que «assumirà, en el seu rang i 
condició, la representació exterior de la Unió en els 
afers de política exterior i de seguretat comuna, 
sense perjudici de les atribucions de l’Alt Repre-
sentant de la Unió per a Afers Exteriors i Política de 

Seguretat». Des del nostre punt de vista, la clàusula 
«sense perjudici» —amb tots els seus riscos— ubi-
ca definitivament l’òrgan en un àmbit d’actuació que 
és competència del Consell Europeu. Aquest és el 
correcte enclavament per a comprendre millor la 
naturalesa de l’Alt Representant.

reflexió particularitzada sobre el canvi 
institucional operat pel tractat de lisboa: c) 
unes noves relacions institucionals i unes 
competències del Parlament Europeu més 
àmplies: reflexions finals.

Com és ben sabut, les presidències de torn conti-
nuen. En aquest cas la presidència espanyola s’està 
exercint des del passat 1 de gener, però les forma-
cions en «troika» han passat —en nom d’una institu-
cionalització més gran, i en garantia de continuïtat i 
coherència— a anomenar-se Trio de presidències 
de torn, amb un programa comú, debatut i adoptat 
per als 18 mesos que comprèn; programa subjecte 
—com és fàcil de comprendre i percebre— als in-
nombrables aleas del moment. La pregunta és la se-
güent: han comprès els presidents que han exercit 
aquesta funció l’ajustament introduït en aquest punt 
pel nou sistema que regeix el repartiment de l’«espai 
institucional» comunitari en el seu vèrtex? Han entès 
que una institucionalització més gran del Consell 
Europeu i l’aparició del seu president desplaça la 
qualitat d’«allò intergovernamental» en el seu sentit 
clàssic, i fa aparèixer de nou «allò genuïnament euro-
peu» dipositat, potser sense que ells ho sàpiguen, 
en el Consell des de bon començament, precisa-
ment en el seu paper de possible embrió d’un «Go-
vern» europeu? Sí, d’un Govern europeu que potser 
en alguns anys no necessiti una dialèctica ad extra 
amb una altra institució (la Comissió), sinó que as-
sumeixi ell mateix, en una dialèctica aparentment in-
trainstitucional, aquesta missió. Tot i que em temo 
que no s’ha volgut entendre res al respecte.
I això no és tot, seguint aquesta breu reflexió sobre 
l’ajustament institucional realitzat pel Tractat de Lis-
boa, la Comissió Europea és per raons diverses la 
institució que ha patit menys ajustaments, almenys 
aparentment. Com sabem, tot i que en un acte de 
servilisme inacceptable Irlanda va imposar com a 
condició de la seva ratificació del Tractat de Lisboa 
el manteniment —sine die— d’un comissari irlandès, 
després la institució no n’ha vist alterada la com-
posició a 27 membres, composició clarament ex-
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cessiva. Ara bé, en el balanç interinstitucional nous 
fenòmens d’hibridisme o de contaminació interinsti-
tucional ens plantegen el futur a mitjà termini de la 
Comissió.

En aquesta finestra oberta a 
l’Europa de després del Tractat 
de Lisboa, fem un lloc 
d’excel·lència, breu atès 
l’impossible recordatori de la part 
essencial dels seus ajustaments,  
a un Parlament Europeu que és 
l’autèntic guanyador, en 
competències i en presència 
institucional, de les previsions  
del Tractat de Lisboa

Començant pel vessant polític, la Comissió no és ja 
un autèntic col·legi, sinó que sembla més aviat un 
club de representants polítics de diferents interessos 
nacionals, llengües i cultures. Així es proposen els 
comissaris, massa proclius a l’exercici de càrrecs po-
lítics interns, contaminats d’electoralismes que es 
troben molt lluny del seu esperit consubstancial du-
rant els primers 40 anys d’existència d’«allò europeu» 
com a material de treball, que caracteritzava la Co-
missió. Continuant per una presidència últimament 
poc carismàtica (portaveu d’allò essencial de la ins-
titució), i per unes relacions interinstitucionals una 
mica servils al dictat, si no del Consell —«això mai»— 
sí dels estats membres més potents o exigents, ac-
tuals o futurs... I acabant per l’hibridisme i els doubles 
châpeaux mal entesos, la qual cosa fa pensar que el 
conjunt interinstitucional es troba en una fase —ser-
veixi la paradoxa— «estable» de transició.
En fi, en aquesta finestra oberta a l’Europa de des-
prés del Tractat de Lisboa, fem un lloc d’excel·lència, 
breu atès l’impossible recordatori de la part essen-
cial dels seus ajustaments, a un Parlament Europeu 
que és l’autèntic guanyador, en competències i en 
presència institucional, de les previsions del Trac-
tat de Lisboa. Col·legislador i codecisor en matèria 
pres supostària, assumeix un protagonisme d’ex-

cel·lèn cia en àmbits amplis i nous, inclosa també 
una bona part dels acords exteriors de la Unió. La 
codecisió constituirà l’anomenat procediment le-
gislatiu ordinari, al qual se sumaran una infinitat de 
procediments especials, en particular a l’àmbit del 
nou Títol V del TFUE, relatiu a l’Espai de Llibertat, 
Seguretat i Justícia, en què ja abans de l’entrada en 
vigor del Tractat de Lisboa ha intervingut en l’ela-
boració i discussió de l’anomenat Programa d’Esto-
colm adoptat durant la presidència sueca el de-
sembre de 2009.
Cal dir que el Parlament ha anat seguint, si és pos-
sible amb més ímpetu que en dècades anteriors, un 
model de desplegament de competències bottom-
up, a partir dels seus eficaços poders pressupos-
taris, en una clara actuació de la seva legitimitat de-
mocràtica des de l’any 1979. La seva intervenció 
rat ione materiae a l’àmbit exterior, per pròpia inicia-
tiva tantes vegades i indirecta fins a època molt 
recent, es veu ara institucionalment ampliada i 
aprofundida als àmbits de la cooperació al desenvo-
lupament i ajuda humanitària, de la cooperació tèc-
nica i financera i de la política comercial comuna, així 
com a l’àmbit, entre altres, dels acords d’associació. 
Tot plegat dóna més curs a molt probables interven-
cions en àmbits d’alta densitat política com el relatiu 
a la protecció de dades personals, en què disposa 
de bases legals específiques, o al règim jurídic dels 
ciutadans de països tercers. O també en el de les 
relacions bilaterals que puguin suposar, per exem-
ple, una efectiva aplicació del global approach en 
matèria migratòria, quelcom que roman en el Progra-
ma d’Estocolm, temes envers els quals el Parlament 
ha mostrat sempre una gran sensibilitat.
Podem des d’ara mateix reconèixer un impacte im-
mediat d’aquesta funció col·legisladora i codecisòria 
de més abast i millor del Parlament Europeu cap en-
dins (ampliació del procediment legislatiu ordinari) i 
cap a enfora (presència en l’acció exterior, àmplia-
ment sotmesa ara a codecisió)? Quelcom senzill, 
comprensible i inevitable, i particularment il·lustratiu, 
tan senzill com que ja s’observa un trànsfert, des 
dels «entorns geogràfics» de la Comissió vers els 
entorns del Parlament, dels mitjans dels grups de 
pressió dels diferents stakeholders informals dels 
circuits. I sembla que tindran molta feina; potser 
d’una altra mena i no sempre sense dificultats.
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Quan pensem en la «congelació» de la col·laboració 
euromediterrània a partir de finals de 2008, ens 
veiem temptats a emetre un judici sever sobre la in-
tensa, tot i que irrisòria, activitat desplegada durant 
anys per dinamitzar de nou el Procés de Barcelona. 
S’han denunciat molt, i amb raó, les contradiccions, 
les improvisacions, el nerviosisme i les ineptituds de 
la iniciativa francesa a la Mediterrània; la seva acu-
mulació, que causa perplexitat, ha malmès en gran 
manera allò que Nicolas Sarkozy volia convertir en la 
gran ambició de la diplomàcia francesa al llarg del 
seu mandat. En aquesta crítica no es tenen en 
compte les aportacions de la iniciativa, com l’interès 
a tornar a situar la qüestió mediterrània al centre del 
debat europeu o l’intent de reintroduir el diàleg 
euroàrab (i fins i tot araboisraelià) en el procés euro-
mediterrani. Però des d’una perspectiva més àmplia 
es pot afirmar que les contrarietats de la política 
francesa no són sinó simples bombolles de l’estat 
de la qüestió. Són molt visibles perquè França con-
tinua essent un actor de primer ordre a l’escena me-
diterrània, però el seu fracàs també ha estat un 
fracàs d’Europa, que demostra la dificultat amb què 
es troba a l’hora d’assumir la seva relació amb les 
societats de l’altra banda del Mediterrani. Almenys 
en part, Europa al complet és responsable del punt 
mort de les relacions euromediterrànies. I ha arribat 
el moment de preguntar-se sobre les raons d’allò 
que molts observadors han qualificat de decepció.
A nivell conjuntural, és evident que els europeus han 
sabut aconseguir que, des de gener de 2009, el 
con flicte de Gaza hagi contribuït a evitar la posada 

en pràctica de les resolucions adoptades el novem-
bre de 2008 a la Conferència Euromediterrània de 
Marsella. No van aconseguir —o ni tan sols ho van 
intentar— dissuadir els israelians perquè no inicies-
sin l’ofensiva, la qual cosa s’oposava completament 
als compromisos que acabaven d’adoptar-se de no 
recórrer a la força per solucionar els conflictes a la 
regió mediterrània. Fins i tot podem sospitar d’una 
certa duplicitat per part dels dirigents europeus, ja 
que és impossible que no coneguessin els prepara-
tius bèl·lics israelians.
A un nivell més estructural, la manca d’una perspec-
tiva comunitària clara sobre el futur d’Europa i sobre 
el de la regió euromediterrània ha encoratjat el retorn 
de les estratègies nacionals —i fins i tot de movi-
ments nacionalistes— entre els grans actors euro-
peus. És una tendència bastant forta, malgrat algu-
nes excepcions, com ara els esforços realitzats l’any 
2006 per part de la presidència finlandesa per reani-
mar una cooperació euromediterrània malmesa pel 
fracàs del desè aniversari de la Conferència de Bar-
celona. Després de la infructuosa presidència txeca 
durant el primer semestre de 2009, s’havia comptat 
amb la presidència sueca per tornar a impulsar el 
procés euromediterrani, però aquesta esperança 
s’ha vist decebuda per l’absència d’un consens fort 
sobre el conflicte del Pròxim Orient. Amb tot, no és 
gaire realista confiar que els pocs països que encara 
creuen en la força moral europea puguin compensar 
per si sols la manca de coratge col·lectiu.
Ens trobem davant el que a hores d’ara ha esdevin-
gut un aspecte cabdal de la qüestió mediterrània: el 
profund deteriorament de la percepció que tenen els 
europeus dels reptes euromediterranis.
És evident que molts governs i dirigents europeus 
—com ara la cancellera alemanya— comparteixen 
les reticències de Sarkozy respecte a l’adhesió de 
Turquia, país que «no forma part d’Europa». Més o 
menys explícitament, aquesta reticència és l’expres-

Polítiques mediterrànies | Europa

La política mediterrània d’Europa 
davant la prova de les derives 
identitàries i nacionals
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sió de la por (i del rebuig) al món musulmà i del sen-
timent que l’islam seria incompatible amb el projecte 
europeu. A l’igual dels fluxos migratoris, aquest sen-
timent s’atribueix a l’opinió pública, que la immensa 
majoria dels responsables polítics prefereixen ins-
trumentalitzar abans que pronunciar-se clarament 
sobre el tema.

A un nivell més estructural, la 
manca d’una perspectiva 
comunitària clara sobre el futur 
d’Europa i sobre el de la regió 
euromediterrània ha encoratjat el 
retorn de les estratègies nacionals 
entre els grans actors europeus

Presa d’aquestes temptacions populistes, però tam-
bé de la seva debilitat diplomàtica i de la miopia del 
seu projecte quant a la convivència entre els dife-
rents estats, a Europa li manquen ambicions mediter-
rànies. Té moltes dificultats a l’hora de pensar en la 
seva relació amb el sud, si no és per convertir-lo, de 
manera passiva i implícita, en un mirall i una frontera 
de la identitat europea. Però aquest procés no té 
una única direcció: altres factors i altres actors tre-
ballen avui a favor d’una nova fundació de les rela-
cions euromediterrànies.

la reducció de l’abast de les perspectives 
mediterrànies d’Europa

La inacció des del seu naixement del projecte de la 
Unió per la Mediterrània (UpM) ha fet més palesa 
la pèrdua de visibilitat i credibilitat d’Europa a l’es-
cena internacional, en especial en aquest espai pri-
vilegiat que, per a ella, és la regió mediterrània. En 
aquest sentit, la denúncia, el novembre de 2009, 
dels diplomàtics europeus destinats a Jerusalem de 
l’estratègia d’annexió il·legal donaria lloc a una pos-
tura relativament severa per part de la Unió Europea, 

que no ha estat prou ben entesa a Tel Aviv. I per a 
Europa, l’any 2010 va començar acompanyat d’uns 
auspicis bastant mediocres; després d’un decebe-
dor intent de reactivar institucionalment la UpM el 
gener de 2010 al Caire, la presidència espanyola 
s’ha vist debilitada arran de les dificultats econòmi-
ques per les quals travessa el país i per la mala llegi-
bilitat de la governança europea, resultat de la im-
plantació de les noves instàncies europees.
Tot i que la diplomàcia nord-americana també gene-
ra bastants decepcions, ha sabut passar la pàgina 
de l’era Bush per afirmar d’una altra manera la seva 
presència a l’escena mediterrània l’any 2009, en es-
pecial amb els dos discursos pronunciats pel presi-
dent Obama a Istanbul i a la Universitat del Caire. El 
relatiu afebliment de la posició europea a la regió no 
és estrany a aquest estil de la nova administració 
nord-americana ni a l’escassa importància que aques-
ta administració sembla concedir al partenariat amb 
Europa.1

A part d’aquesta mediocre conjuntura diplomàtica, 
un signe més greu i més profund del replegament 
d’Europa darrere de la seva frontera mediterrània el 
constitueix l’aparició al continent d’una pruïja identi-
tària de connotacions xenòfobes. Tot i tenir altres 
arrels,2 aquesta deriva identitària —que sembla ca-
racteritzar un canvi dels mecanismes del projecte 
europeu— es desplega sobretot contra els veïns del 
sud. Des de les polèmiques al voltant de l’adhesió 
de Turquia fins als recents debats sobre la identitat 
nacional o europea, la convergència de tota una 
sèrie de fets i debats fa pensar que avui Europa 
s’inclina a convertir l’islam en la seva alteritat externa 
i interna.3 Aquesta construcció d’una «frontera mu-
sulmana» d’Europa és una tendència relativament 
recent: la «petita Europa» dels anys cinquanta, vacu-
nada per la guerra contra el nacionalisme i el totali-
tarisme, era més oberta al món i no vacil·lava a fran-
quejar el Mediterrani. Avui, la crispació identitària és 
com la «boja de la casa», que sembla haver envaït, 
fora de tot control i sense beneficiar ningú, la casa 
Europa. Alimenta els deliris en l’àmbit de la segure-
tat i situa el projecte europeu davant unes temibles 
perspectives, que contrasten amb la visió més gene-

1 Anul·lació de l’assistència d’Obama al vintè aniversari de la caiguda del mur Berlín, dèficit de solidaritat atlàntica a la Conferència sobre el Medi 
Ambient i absència d’Obama a la Cimera Unió Europea–Estats Units de Madrid.
2 S’ha qüestionat molt l’excessiva rapidesa amb què s’ha dut a terme l’ampliació de la Unió Europea cap a l’Est, sense haver preparat suficientment 
l’opinió pública.
3 Esmentem també la mala gestió duta a terme l’any 2006 arran de l’afer de les caricatures de Mahoma, la retòrica dels partits conservadors durant 
les eleccions europees i l’ambigua postura del Papa sobre la «casa» Europa, una «pàtria espiritual» en què el cristianisme té un «paper irreemplaça-
ble» (discurs del 26 de setembre de 2009 a Praga).
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rosa de les relacions amb el món musulmà desenvo-
lupada pel president Obama en el seu discurs a la 
Universitat del Caire.
Ara bé, la relació amb la Mediterrània és molt més 
important per a Europa que per als Estats Units. I no 
només per raons de seguretat, estratègiques, eco-
nòmiques i mediambientals, sinó perquè la gestió de 
la proximitat humana i cultural amb el sud condiciona 
en part el futur del projecte europeu. Rebutjada du-
rant molt temps, d’ara endavant la dimensió humana 
de les relacions euromediterrànies s’imposa com un 
repte de primer ordre en les relacions amb les socie-
tats de més enllà del Mediterrani, tant en les seves 
antigues realitats com en les seves noves formes.

A part d’aquesta mediocre 
conjuntura diplomàtica, un signe 
més greu i més profund del 
replegament d’Europa darrere de 
la seva frontera mediterrània el 
constitueix l’aparició al continent 
d’una pruïja identitària de 
connotacions xenòfobes

Si no ens acontentem amb els discursos sobre la 
«fractura mediterrània» o sobre l’«enfrontament entre 
Orient i Occident», la primera paraula que ens ve al 
cap per caracteritzar amb objectivitat els vincles en-
tre Europa i les societats del sud de la Mediterrània 
és, certament, «proximitat»; una proximitat eviden-
tment geogràfica i històrica, i una proximitat sens 
dubte econòmica i ecològica, però també una proxi-
mitat humana i cultural molt gran. A aquest nivell, la 
coneguda noció de «gresol mediterrani» no es re-
munta només a herències del passat o de l’edat mit-
jana, sinó que, sobretot, implica que durant els dar-
rers segles les poblacions de la regió mediterrània 
s’hagin barrejat, almenys d’una manera tan forta com 
a Europa. La imbricació dels vincles humans i cul-
turals que se’n desprèn ha creat espais culturals i 
hu mans de caràcter mixt —molt perceptibles a la Me-
diterrània occidental— que es resisteixen a la cons-
trucció de les fronteres mediterrànies a Europa i a 
una visió essencialista de les identitats.
Però fins ara el projecte europeu ha gestionat mala-
ment aquesta realitat. Des de l’any 1986 i els Acords 

de Schengen, aquest projecte s’ha dedicat, seguint 
una política més impulsiva que reflexiva, a reforçar la 
frontera humana d’Europa a la Mediterrània, allà on 
la llibertat de circulació de les persones era anterior-
ment la norma. Després del fracàs del diàleg euro-
àrab, el Procés de Barcelona no va tornar a insistir 
en aquesta política, malgrat el seu desig de reforçar 
el partenariat amb els països de l’altra riba del Medi-
terrani, sinó que va consolidar el divorci entre l’espai 
econòmic i l’espai humà, comptant amb el diàleg 
cultural entre les societats civils per atenuar-ne els 
efectes. Més tard, i malgrat les seves bones inten-
cions inicials, la política de veïnatge va contribuir a 
consagrar ideològicament la distinció entre els 
«veïns» i la família europea.
Les limitacions d’aquesta política europea d’«apart-
heid tebi» s’han posat ràpidament de manifest. No 
només no s’ha regulat la qüestió de la dimensió hu-
mana de les relacions transmediterrànies, sinó que 
s’han generat uns efectes perversos, com les migra-
cions clandestines i els seus milers de víctimes. Una 
altra conseqüència menys dramàtica, tot i que signi-
ficativa, de la política europea és la de l’estratègia 
jurídica d’evitar les fronteres d’Europa per part 
d’aquells individus que estan a disposició de fer va-
ler la seva nacionalitat. Aquests casos es compten 
avui per milions; afavoreixen l’emergència d’un au-
tèntic individualisme transmediterrani que reforça la 
consolidació a Europa de societats mediterrànies 
interfaces. En el mateix sentit, la societat civil amb 
vocació mediterrània s’ha desenvolupat molt a partir 
del Procés de Barcelona (i en part gràcies a ell) en 
un sentit cada vegada més autònom en relació a les 
preocupacions intergovernamentals, la qual cosa, si 
hem de ser francs, no era l’objectiu que buscaven 
els instigadors del sistema, que intentaven convertir 
els actors civils en auxiliars de la política euromedi-
terrània.4

la influència de les lògiques estatals  
en la política mediterrània d’Europa

El Procés de Barcelona va definir l’any 1995 un ho-
ritzó de cooperació euromediterrània del qual es van 
apropiar un gran nombre d’actors públics i privats. 
Aquesta apropiació del referent euromediterrani per 
part dels actors serà, possiblement, el resultat més 
tangible i més durador del Procés de Barcelona, ja 

4 J. R. Henry. «Le retour de la dimension humaine», dins La Méditerranée, un avenir en question, Questions internationales, març-abril de 2009.
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que es va dur a terme amb molta facilitat atès que el 
marc de cooperació proposat no era restrictiu (ex-
cepte en els acords d’associació) sinó incitador i 
comptava amb el suport financer de tota una sèrie 
de mecanismes.5 En aquest sentit, la promoció de la 
idea euromediterrània per part del Procés de Barce-
lona ha afavorit de forma relativament fecunda la 
proliferació de polítiques d’actors, tot i que cadas-
cun d’ells projecti l’experiència de la seva relació 
particular amb l’espai mediterrani i tendeixi a privile-
giar els seus propis objectius i interessos en matèria 
econòmica, política o simbòlica. O sigui, el joc dels 
actors mediterranis obeeix, des dels primers anys 
del Procés de Barcelona, a una dinàmica contradic-
tòria: d’una banda, tendeix a mobilitzar-se al voltant 
d’una referència comuna, tot i que impressionista, en 
la solidaritat mediterrània; de l’altra, aquesta conver-
gència de principi es diversifica, concretament, en 
una multiplicitat de polítiques i estratègies medite-
rrànies que cohabiten amb la política mediterrània 
comuna d’Europa. El marge de maniobra dels actors 
de base és fins i tot més ampli, atès que la política 
exterior d’Europa a la Mediterrània es mostra poc 
restrictiva o impotent a l’hora d’enfrontar-se a dos-
siers polítics essencials, com el conflicte palesti-
noisraelià.
Aquesta tendència es va veure confirmada i agreuja-
da pel que s’anomena la «crisi» o el desgast del par-
tenariat, atribuïble a diversos factors, però que es 
posaria en evidència arran del fracàs de la cimera 
organitzada amb motiu del desè aniversari de la 
Con ferència de Barcelona. Com a resultat d’aquesta 
crisi, el paper de Brussel·les, i el d’una política medi-
terrània comuna, va quedar desdibuixat, per donar 
més visibilitat en l’escena regional als actors «de 
base» —des dels estats (el nombre dels quals gaire-
bé es va duplicar) fins als individus—.6 Sobretot la 
crisi va propiciar la presa d’iniciatives dels actors es-
tatals amb capacitat d’actuació, com es va poder 
observar en ocasió de la guerra del Líban l’estiu de 
2006: només les grans potències de la Unió Euro-
pea van estar en condicions de reaccionar i de pro-

posar els seus cascos blaus, fent gala de les seves 
competències. En altres ocasions cadascuna d’elles 
procura posar en valor les seves iniciatives. Per 
exemple, sota la seva presidència, Alemanya no va 
ocultar el seu desig d’afavorir el desbloqueig del 
conflicte palestí i avui defensa amb vigor els seus 
interessos en relació al tema de l’energia solar, de la 
mateixa manera que França ho fa respecte a la nu-
clear.7 Com és lògic, en un escenari pessimista es 
correria el risc que els grans estats finalment tra-
guessin partit de l’afebliment col·lectiu per instru-
mentalitzar Europa en el seu propi benefici.
En un passat recent, la diplomàcia francesa ha 
il·lustrat, fins a arribar a fregar la caricatura, el predo-
mini de les preocupacions nacionals sobre les lògi-
ques multilaterals. Des del final de la presidència de 
Chirac, França s’ha aprofitat de la «crisi» del parte-
nariat per multiplicar les seves iniciatives mediterrà-
nies unilaterals. Però sobretot, a partir de febrer de 
2007, la seva hiperactivitat mediterrània s’ha revelat 
en tota la seva dimensió i ha mostrat les seves limi-
tacions amb el projecte de la Unió per la Mediterrà-
nia impulsat per Nicolas Sarkozy.8

La manera com s’ha promogut la iniciativa francesa 
ha accentuat la competència entre els actors esta-
tals europeus, de vegades amb connotacions nacio-
nalistes, com en el desacord francoalemany que 
s’ha produït en aquest projecte. Ha estat un dels 
malentesos més greus que han tingut lloc entre 
ambdós països, abans que, sobretot Espanya i Itàlia, 
es dediquessin a calmar els ànims en lloc dels res-
ponsables col·lectius, els quals sortirien debilitats 
d’aquest episodi. En aquest sentit, és significatiu 
que la cimera fundadora de la UpM, organitzada a 
París el juliol de 2008, i la Conferència Euromediter-
rània de Marsella fossin operacions profundament 
intergovernamentals, de les quals França procurava 
sortir al més beneficiada possible. L’argumentació, 
aquell mateix any, del seu paper en el tema de Geòr-
gia anava en la mateixa direcció.
L’actual manca de llegibilitat en la governança del 
sistema europeu no és propícia a un canvi de ten-

5 En aquesta observació es basa l’obra Politiques méditerranéennes entre logiques étatiques et espace civil. Une réflexion franco-allemande, 
publicada l’any 2000 (J. R. Henry i G. Groc [dirs.]. París, Karthala).
6 Aquesta transformació es destaca en profunditat en els estudis aplegats en l’obra Mediterranean policies from above and below (I. Schäfer i J. 
R. Henry [dirs.], Baden-Baden, Nomos, 2009), que sistematitza les hipòtesis de l’obra anterior, ampliant l’anàlisi a un corpus significatiu de políti-
ques mediterrànies nacionals del nord i el sud. L’obra es dedica a estudiar les diferents maneres d’apropiació de la idea mediterrània, i la seva 
inscripció en una postura o en una política concretes de cadascuna d’aquestes polítiques.
7 Sobre la cerca d’un lideratge espanyol a la Mediterrània, vegeu l’article d’Eduard Soler i LechA, «Madrid: action indirecte ou baisse de régime», 
a la revista online Outre-terre, 2009-3 (núm. 23).
8 Vegeu el meu article «Iniciativa francesa a la Mediterrània: tornada a la casella de sortida?», Med.2008. Anuari de la Mediterrània. Barcelona: 
IEMed, 2008.
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dència. La competència entre la presidència de la 
Comissió, la nova presidència permanent de la Unió, 
la presidència semestral rotatòria, l’Alta Representa-
ció per a les Relacions Exteriors i, per últim, la copre-
sidència de la UpM, no afavoreixen l’aparició d’una 
visió comuna europea quant al món exterior. D’altra 
banda, el paper del Parlament Europeu en el dossier 
mediterrani no està a l’altura de les seves aspira-
cions: de les preses de decisió d’aquesta assemblea 
no es desprèn una línia euromediterrània clara, mal-
grat les seves crítiques respecte a les disfuncions del 
partenariat i les ambigüitats de la política de veïnat-
ge, i malgrat la seva resolució, després del que havia 
succeït a Gaza, d’ajornar l’atorgament de l’estatut 
avançat que acabava de ser concedit a Israel.
La confusió institucional que regna a les instàncies 
europees contribueix a afavorir un retorn a la interes-
tatalitat i a seguir el joc dels estats dominants, com 
ho demostra la coincidència de França i Alemanya 
respecte als grans problemes que concerneixen la 
Unió.9 A aquesta confusió institucional a les altes 
instàncies cal afegir la confusió a les estructures del 
Partenariat Euromediterrani: entre el Procés de Bar-
celona, la política de veïnatge i la UpM, les articula-
cions i les contribucions no estan clares —fins i tot a 
nivell del vocabulari— i s’han convertit en un objecte 
d’exegesi per als juristes. En tot cas, sembla evident 
que la congelació de la UpM pesa sobre tot el fun-
cionament del partenariat: després d’haver-se enra-
rit bastant l’any 2009, el 2010, i malgrat els esforços 
de la presidència espanyola, les reunions euromedi-
terrànies intenten en va recuperar un ritme equiva-
lent a l’anterior a la UpM.
Tanmateix, del procés de fragmentació i de la nacio-
nalització de les polítiques mediterrànies no caldria 
extreure només lliçons negatives. Més que cap altre, 
l’exemple de la diplomàcia mediterrània de França 
posa l’accent en un problema que fins ara Europa no 
ha sabut gestionar: com establir una sinergia al ser-
vei de l’interès comú envers els diversos recursos 
mediterranis dels actors europeus? (Ningú no nega 

la dilatada experiència mediterrània de la diplomàcia 
francesa.) Com assumir positivament la diversitat 
dels tropismes, les vocacions i les fites mediterrà-
nies dels estats i de la resta d’actors que componen 
la Unió Europea? Aquest desafiament de la gover-
nança europea no ha deixat de créixer mentre Euro-
pa s’ampliava.
És evident que no només les relacions polítiques, 
sinó també culturals i humanes, d’Espanya o de Fran-
ça amb un país com el Marroc són molt més estretes 
que les que aquests països mantenen amb molts 
dels seus socis europeus. Com articular el recurs 
que constitueix aquesta diversitat de les relacions 
mediterrànies particulars entre els actors del nord i 
del sud amb la necessitat d’una política comuna? 
Aquesta és una qüestió que la Unió Europea s’ha 
limitat a plantejar amb bastant timidesa, a través de 
la petita porta de «cooperacions reforçades» entre 
els veïns del nord i del sud.10 Les vicissituds diplo-
màtiques dels dos darrers anys mostren que la ges-
tió de la relació d’Europa amb el seu sud no pot 
basar-se exclusivament en una hipotètica política ex-
terior comuna ni en unes iniciatives nacionals com-
petidores i desordenades. Cal esperar una millor 
harmonització dels nivells de la política mediterrània 
d’Europa, en especial a escala interregional.11 Però, 
és possible aquesta harmonització sense reduir els 
imprevistos relatius al futur —federal o intergoverna-
mental— del projecte europeu?
Si les grans cerimònies euromediterrànies de 2008 
celebrades a França van trastocar les institucions co-
munitàries, encara van fer menys cas dels actors in-
fraestatals i civils, i això malgrat que aquests darrers 
havien guanyat molt en consistència i maduresa a 
partir de 1995, almenys pel que fa a certs capítols.
Això és especialment cert en relació a la qüestió de la 
mobilitat de les persones a l’espai mediterrani. Agreu-
jada pels drames repetits de les migracions clandes-
tines i les seves repercussions mediàtiques,12 ha 
madurat una presa de consciència del ca ràcter cab-
dal d’aquesta dimensió dels reptes euromediterranis 

9 La cimera de ministres francoalemanys de 4 de febrer de 2010 preveu desenvolupar la cooperació entre ambdós països sobre 80 punts, inclo-
ent-hi el Pròxim Orient. Alhora, el duo francoalemany és el que porta el timó de l’ajuda a Grècia, amb el suport del nou president europeu, i en 
detriment del president de la Comissió, de la presidència rotatòria espanyola i dels països europeus en dificultats del «Club mediterrani». La re-
presa del diàleg entre les estratègies nacionals no impedeix la persistència de malentesos. Vegeu Gerd StrohMer, «La frontière du Rhin», dins 
Outre-Terre, op. cit.
10 Vegeu la contribució de Rostane MehDi a l’Informe Reiffers (Informe del grup d’experts reunits per l’Institut de la Mediterrània sobre el projecte 
d’Unió Mediterrània, Marsella, octubre de 2007).
11 Es tracta d’una preocupació denunciada amb molta força per la Comissió Intermediterrània de la Conferència de les Regions Perifèriques 
Marítimes d’Europa (CRPM). La Comissió pretén promoure una «macroregió mediterrània», comptant amb l’ajuda que la Unió Europea aporta a 
les iniciatives regionals.
12 O cinematogràfics, amb pel·lícules com Welcome, de Philippe Lioret, o Edèn a l’Oest, de coStA-gAvrAS, estrenades l’any 2009.
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entre l’opinió pública i ha fet que es reconegui els 
aspirants a l’emigració no només com a víctimes o 
amenaces, sinó com a nous actors del joc regional, 
imbuïts per un legítim «desig d’Europa».
Les seves reivindicacions han estat posades de ma-
nifest per les ONG, que han assumit la tasca de de-
nunciar les conseqüències humanes del tancament 
de les fronteres d’Europa. Entre les diverses ONG hi 
ha actors d’inspiració humanista (lligues dels drets 
humans), política (fòrums socials, ATTAC i, a França, 
la Réseau Education sans Frontières) o religiosa 
(Comunitat de Sant Egidi, CIMADE), que no dubten 
a predicar la desobediència civil com a forma d’ac-
ció. Alhora, les esglésies més importants s’han su-
mat a aquesta denúncia.13 Per la seva banda, el 
Fòrum Civil Euromed reivindica, a partir de la seva 
reunió de Marràqueix celebrada l’any 2006, la lliber-
tat de circulació de les persones com a condició es-
sencial per al desenvolupament del Partenariat Euro-
 me diterrani. Des de l’any 2007, tots aquests debats 
han contribuït a tornar a situar en l’ordre del dia el 
tema de la política europea sobre immigració.
No obstant això, i malgrat que la seva influència hagi 
augmentat, la societat civil només ha exercit un pa-
per molt secundari en els debats i les negociacions 
diplomàtiques que van donar lloc a la creació de la 
UpM. Més que a Barcelona l’any 1995, els actors 
civils s’han vist marginats en el procés d’implantació 
de la UpM. A tot estirar, des de les altes instàncies 
se’ls han confiat alguns «projectes».
Sobre la qüestió cabdal de la mobilitat de les perso-
nes, els textos adoptats per la Cimera de París i per 
la Conferència de Marsella són el resultat d’un con-
sens sobre seguretat pública entre els estats (del 
nord i del sud) que ha fet poc cas a les demandes 
dels actors civils. D’altra banda, el pacte migratori 
adoptat sota la presidència francesa s’ha mostrat 
restrictiu i protector d’una Europa replegada en la 
seva pròpia seguretat. Continua persistint la proble-
màtica d’una immigració «escollida» contra una im-
migració «patida», com si es tractés de separar el 
gra de la palla en una lògica de mercat. Els respon-
sables polítics no volen escoltar els demògrafs i 
economistes, que subratllen l’interès que Europa re-

obri les seves fronteres humanes d’una manera més 
liberal, ni als juristes, que denuncien la violació d’un 
dret humà elemental: la llibertat de circulació.14

Quins recursos existeixen perquè Europa 
torni a ser mediterrània?

Les reflexions anteriors no pretenen fer prevaler una 
visió completament pessimista del futur de les rela-
cions euromediterrànies. Tot i que al final de la inicia-
tiva impulsada per Nicolas Sarkozy l’any 2007 no-
més quedés l’expressió: «el futur d’Europa es juga a 
la Mediterrània», aquesta conservaria una gran part 
de la seva pertinència.

En el futur del projecte europeu, 
en la seva configuració espacial  
i en el seu contingut, la relació 
amb la Mediterrània pesa massa 
perquè una crisi del partenariat 
no afecti el propi projecte 
europeu

Per als europeus, la proximitat amb les societats de 
l’altra riba del Mediterrani és, efectivament, una rea-
litat ineludible amb la qual han d’acomodar-se per 
construir un destí comú. En el futur del projecte 
europeu, en la seva configuració espacial i en el seu 
contingut, la relació amb la Mediterrània pesa massa 
perquè una crisi del partenariat no afecti el propi 
projecte europeu.15

Si als europeus la gestió d’aquesta proximitat se’ls 
imposa com una necessitat, també cal que sigui as-
sumida com un tot indivisible: la il·lusió o l’error de 
Barcelona va consistir a voler separar la dimensió 
humana de les altres dimensions, és a dir, de l’eco-
nòmica, energètica, mediambiental o fins i tot cul-
tural. Però aquest error es manté amb el nou en-
fo cament de la cooperació euromediterrània per 
«projectes» en el marc de la UpM. Gestionar la di-

13 Vegeu, per exemple, la recent denúncia de les polítiques d’immigració europees del cardenal Turkson, president del Consell Pontifici Justícia i 
Pau: «Correm el risc que la frontera entre les legislacions restrictives i el racisme sigui cada vegada més tènue» (La Croix, 12 de febrer de 2010).
14 Vegeu en especial «Vers un droit à la mobilité?», número especial de Migrations et sociétés, gener-febrer de 2009; C. Wihtol De WenDen, La 
globalisation humaine, París, PUF, 2009; Informe del Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD), Aixecar les barreres: 
mobilitat i desenvolupament humà, octubre de 2009.
15 Vegeu el meu article «Les enjeux méditerranéens de la crise européenne», dins Construction de la paix par le dialogue interculturel. Mélanges 
en l’honneur de Tuomo Melasuo (HenriKSSon i KynSilehto [eds.], Tampere, TAPRI, 2008).
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mensió mediambiental o energètica de la proximitat 
amb altres societats mediterrànies, sense assumir 
les altres dimensions d’aquesta proximitat, només 
pot suscitar malentesos i frustracions. Com es pot 
pensar, per exemple, en un pla solar mediterrani —
que tindrà unes notables conseqüències mediam-
bientals per al sud— sense articular-lo en un desen-
volupament humà i social comú? I si només es tracta 
d’acudir al rescat dels projectes sectorials de la 
UpM, no queda altre remei que admetre que el pro-
jecte global es troba en crisi.16

Quins són doncs les fites i els factors que a hores 
d’ara poden propiciar una veritable refundació de les 
relacions euromediterrànies? Intentaré enumerar-ne 
alguns, relatius als actors, el temps futur i la presa de 
consciència sobre els reptes humans del partenariat.

1) Un primer factor és l’augment de la capacitat dels 
actors civils —des dels individus fins a les ONG— 
per fer valer les seves expectatives i els seus punts 
de vista sobre les relacions euromediterrànies.
Si el hiatus entre l’acord interestatal segellat a París 
i Marsella i la poca consideració que es va donar a 
les expectatives de la societat civil van caracteritzar, 
l’any 2008, l’adopció dels textos fundadors de la 
Unió per la Mediterrània, la tensió que es va produir 
en aquella ocasió entre la lògica interestatal i les as-
piracions civils també pot arribar a convertir-se en 
un potencial dinàmic; sembla que hem arribat a una 
situació en què un projecte de crisi és capaç d’acon-
seguir que es moguin les coses en certs dossiers 
relatius a la defensa dels drets humans, a través de 
les reivindicacions i els conflictes proclamats per les 
ONG. També cal comptar amb el canvi dels imagi-
naris i de les opinions d’ambdues ribes de la Medi-
terrània; la imatge positiva de potència benefactora 
que s’atribuïa a Europa, tant al sud com al nord, està 
cada vegada més entelada pels danys humans cau-
sats pel bloqueig de les fronteres.
Ja hem vist que les ONG que desenvolupen la seva 
activitat a l’espai euromediterrani es comporten 
cada vegada menys com a auxiliars passius dels po-

ders públics i donen mostres de voler dur a terme un 
paper exigent en matèria de respecte dels drets hu-
mans. Les seves crítiques han contribuït a ridiculitzar 
el debat sobre la identitat nacional i la immigració a 
França.17 Arreu es deixen sentir veus alternatives 
que posen en qüestió certs aspectes de la política 
euromediterrània.18 Els propis investigadors sem-
blen estar afectats per aquesta evolució: es mostren 
menys influenciats per l’opinió dels experts i més 
desitjosos de promoure una anàlisi independent de 
les relacions euromediterrànies.
D’altra banda, és molt significativa la tensió entre els 
actors governamentals i els actors civils, que es 
deixa sentir al si de la Fundació Anna Lindh, una de 
les poques instàncies del sistema euromediterrani 
en què l’articulació entre ambdós tipus d’actors —
estatals i civils— es troba explícitament organitzada. 
Inicialment concebuda sota la fórmula bastant curio-
sa d’«organització intergovernamental de la societat 
civil», aquesta institució ha estat severament critica-
da pel balanç poc convincent dels seus primers 
anys de funcionament. Aquest fet va suscitar un 
canvi de política, d’estructura i d’equip, el resultat 
del qual seria l’adopció, el desembre de 2008, d’un 
programa triennal en què es modifiquen, sobretot, 
les reivindicacions de «base» sobre la mobilitat de 
les persones.
Així doncs, en un context institucional desfavorable a 
les relacions euromediterrànies, la capacitat d’ini-
ciativa, d’acció i d’oposició dels actors civils es con-
verteix en un important recurs. I precisament això és 
el que mou certs actors polítics a afirmar que per 
reactivar el partenariat cal comptar amb aquests ac-
tors.19

2) Un altre signe positiu a favor d’una reactivació del 
dossier euromediterrani és que els debats dels dos 
darrers anys han donat lloc, malgrat que s’han vist 
frustrades les esperances, a una àmplia «reunió crea-
tiva» sobre el futur d’aquest dossier.
Abans d’optar per l’insuls i poc significatiu concepte 
d’«Unió per la Mediterrània», ja s’havien explorat al-

16 Resulta difícil interpretar d’una altra manera la reunió ministerial sobre el desenvolupament sostenible, organitzada a París per la copresidència 
francesa de la UpM el juny de 2009, i el projecte de Carta Euromediterrània sobre l’energia i el canvi climàtic, elaborat per Algèria i Espanya, que 
serà presentada a la propera Cimera de la UpM.
17 Aquest debat ha desbordat les fronteres nacionals. Contràriament a tots els costums diplomàtics, fins i tot s’ha pogut veure un exprimer minis-
tre belga confessar a Le Monde la seva «decepció» per l’aparença i les proporcions del debat.
18 Per exemple, el col·loqui de Solidaritat per al Desenvolupament i la Pau (SODEPAU) que va tenir lloc a Barcelona el novembre de 2007. En el 
mateix sentit, podem esmentar la crida dirigida, l’1 març de 2010, al president de la República francesa per part d’una quinzena d’exdiplomàtics 
francesos d’alt nivell a favor d’una iniciativa europea en el conflicte palestinoisraelià.
19 Vegeu la nota del 6 de maig de 2009 difosa per Risto Veltheim, ambaixador finlandès en el procés euromediterrani, davant les instàncies 
Euromed.
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tres vies amb vista a pensar en el futur mediterrani 
sense caure en les contradiccions del projecte de la 
Unió Mediterrània, el concepte del qual era incom-
patible amb la noció i la realitat de la Unió Europea. 
No hi ha dubte que els títols no són neutres, sinó 
que abracen diferents escenaris.
La fórmula més interessant va ser la de «Unió Euro-
mediterrània» proposada pel ministre espanyol d’Afers 
Exteriors, Miguel Ángel Moratinos; aquesta fórmu-
la ja havia estat suggerida per altres polítics (D. 
Strauss-Kahn l’any 2004) o per mitjà d’algun think 
tank. I tot i que per al senyor Moratinos procedia 
d’una elecció conjuntural, aquesta fórmula tenia 
l’avantatge de ser polisèmica. Tant pot tenir un signi-
ficat maximalista (ampliació de la Unió Europea als 
socis del sud) com minimalista (creació d’una es-
tructura que engloba la Unió Europea). Seria com-
pletament compatible amb la perspectiva, esmenta-
da molt sovint, d’una ampliació progressiva del 
Consell d’Europa a la regió mediterrània.
En tots els casos, aquesta fórmula deixa la porta 
oberta a una gestió més adequada de l’espai humà 
mediterrani, i sobretot a una visió més clara d’un 
destí comú, mentre que en cap cas la UpM no pot 
exercir d’utopia mobilitzadora comuna per a tots 
aquells que no estan autoritzats a circular lliurement 
per l’espai mediterrani. D’altra banda, aquesta fór-
mula seria capaç de dotar de sentit el règim d’«es-
tatut avançat» (envers què?) del qual a hores d’ara 
és beneficiari el Marroc.
3) A part del joc de paraules, els debats dels dos 
darrers anys han suposat l’ocasió, per a certs polí-
tics, de prendre posicions en el sentit d’una obertura 
humana més àmplia d’Europa envers el seu sud. Per 
exemple, a França, polítics de diferents tendències 
proclamen avui la seva inquietud quant als efectes 
del tancament de les fronteres humanes d’Europa i 
expressen la seva preocupació per com evoluciona 
la política europea en aquest punt. A escala euro-
pea, els Verds, gairebé a tot Europa, han denunciat 
els perjudicis que suposaria una «Europa fortalesa».

És cert que lluitar perquè a la Mediterrània torni a 
imperar la llibertat de circulació i la mobilitat de les 
persones exigeix certa valentia política. «És una 
qüestió que tenalla els polítics», fins i tot quan són 
conscients de la seva pertinència, segons observava 
un diplomàtic francès implicat en la UpM.
Però és impossible transformar la Mediterrània en un 
espai de pau, segons el model europeu, sense assu-
mir la proximitat humana i la continuïtat de l’espai 
humà entre les societats d’ambdues ribes. En altres 
paraules, potser l’única via raonable que hi ha és la 
d’aplicar a la Mediterrània les receptes que han ser-
vit per pacificar l’espai europeu?
La primera ha consistit a articular, a partir de la De-
claració Schuman, una utopia ambiciosa i creïble 
per a les poblacions respecte a les possibles políti-
ques. Una altra recepta ha consistit a reforçar els 
intercanvis humans, començant per donar prioritat a 
les polítiques destinades als joves. Però la creació, 
contemplada diverses vegades, d’una Oficina Medi-
terrània de la Joventut, o d’un ERASMUS mediterra-
ni, xoca avui amb els vetos polítics sobre la mobilitat 
de les persones. I el mateix succeeix respecte al 
desenvolupament de la cooperació entre les regions 
riberenques del Mediterrani.
En resum, la dimensió humana de les relacions euro-
mediterrànies qüestiona fonamentalment la idea eu-
ropea. De la gestió del capítol sobre la proximitat 
humana amb les societats de l’altra riba del Mediter-
rani depèn en gran part el futur del projecte euro-
peu; o bé el replegament en una pseudoidentitat 
europea, limitada pel Mediterrani, converteix Europa 
en un «cercle tancat», construït sobre els fantasmes 
dels nous bàrbars, és a dir, dels musulmans, o bé 
l’aposta per una «Europa sense ribes», imaginada fa 
més de mig segle per François Perroux, situa el con-
junt de la regió euromediterrània en un cercle vir-
tuós, en què s’assumirien totes les dimensions de la 
proximitat entre les societats riberenques del Medi-
terrani. Això no implicaria europeïtzar la Mediterrà-
nia, sinó més aviat remediterraneïtzar Europa…
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Bernabé lópez García
Director
Taller d’Estudis Internacionals Mediterranis
Catedràtic d’Història de l’Islam Contemporani
Departament d’Estudis Àrabs i Islàmics
Universidad Autónoma de Madrid

Deu anys és temps suficient per esbossar un pro-
grama de govern. Es pot dir que Mohamed VI ha 
aprofitat la seva primera dècada de regnat per tra-
çar-lo i iniciar el seu desenvolupament? Existeix real-
ment aquest programa o es tracta més aviat d’una 
agenda oculta per no revelar obertament un projecte 
que podria provocar susceptibilitats múltiples en 
una societat profundament conservadora?
Aquest balanç del que ha succeït al Marroc durant 
els deu primers anys de regnat de Mohamed VI pre-
tén avaluar el grau de proximitat al projecte europeu 
d’un dels principals socis de la Unió Europea a la 
Mediterrània, al qual el 13 d’octubre de 2008 es va 
atorgar un Estatut avançat d’associació.

Mohamed Vi i la premsa internacional

Mohamed VI no ha estat procliu, a diferència del seu 
pare, a comunicar els seus projectes als mitjans. No-
més se li coneixen algunes entrevistes públiques 
com la que va concedir al Time el 20 de juny de 
2000 en vigílies del seu viatge als EUA, la de Le Fi-
garo el 4 de setembre de 2001, o la d’El País, prèvia 
a la visita dels reis d’Espanya al Marroc el 16 de 
gener de 2005.
A la primera d’aquestes entrevistes, poc menys d’un 
any després de la seva arribada al tron, va parlar de 
les seves prioritats com a governant: lluita contra la 
pobresa, la misèria i l’analfabetisme; un nou concep-
te de l’autoritat basat en el servei d’aquesta al poble 

i no a la inversa; lluita contra la violència i la ignoràn-
cia en un Marroc tolerant; reconeixement moral en-
vers les víctimes dels anys de plom. Tot plegat mit-
jançant la implicació de la gent i la participació, 
sobretot, de la joventut.
En la concedida al diari conservador francès, des-
prés del seu segon any, va parlar clarament de «re-
forma»; d’una reforma que fes compatibles «tradició 
i modernització» que, segons el monarca, «poden 
molt bé anar a l’uníson»; la monarquia marroquina es 
definia a si mateixa com a «ni absolutista ni parla-
mentària», sinó «forta, democràtica i executiva», lluny 
del model espanyol; el desenvolupament del Marroc 
havia de passar per «una veritable implicació d’Euro-
pa», una Europa encarnada sobretot en França, el 
seu «advocat davant la Unió Europea».
Finalment, en l’entrevista publicada pel diari espa-
nyol, quan ja havia transcorregut la meitat de la dèca-
da, el monarca marroquí es va fer ressò de diverses 
reformes ja endegades, com la del codi de família, 
que fomentava la igualtat entre homes i dones, la di-
fusió de la cultura berber, la reestructuració de l’àmbit 
religiós i la reconciliació del Marroc amb el seu pas-
sat a través de la Instància d’Equitat i Reconciliació. 
Respecte a la concepció de la monarquia, es refer-
mava en el fet que no calia «transposar el model de 
les monarquies europees»; s’insistia en el paper vital 
per al desenvolupament del foment de les infraes-
tructures (port Tànger-Med, autopistes, turisme, zo-
nes franques…); s’avançava ja en la consideració 
d’Espanya com a «bon advocat de la nostra causa a 
Europa», malgrat la crisi viscuda feia poc entre els 
dos països, i es definia el Marroc com un país molt 
compromès amb el Procés de Barcelona, tot i l’acord 
de lliure comerç amb els Estats Units. Es deixava 
també clar que el Marroc és un país del Magreb que 
no forma part del Gran Pròxim Orient que l’anterior 
administració nord-americana va intentar dissenyar.

Polítiques mediterrànies | Magreb

Marroc: 
10 anys de regnat de Mohamed VI
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discursos del tron i projectes polítics

Més precís que en les seves entrevistes de premsa, 
Mohamed VI ha aprofitat els seus discursos del Tron, 
en els seus aniversaris com a rei, per anar definint 
els seus projectes. El marc general en què s’hauria 
d’inscriure el seu regnat va quedar exposat en el seu 
primer discurs del 30 de juliol de 1999: «procurar la 
via del desenvolupament i de la modernitat i accedir 
al tercer mil·lenni amb una visió prospectiva, en per-
fecta cohabitació i entesa amb els nostres socis, 
preservant la seva identitat i la seva especificitat, 
sense tancar-se en si mateix, en el marc d’una au-
tenticitat reconfirmada i d’una modernitat que no re-
negui dels nostres valors sagrats». El model polític a 
seguir era «la monarquia constitucional, el multiparti-
disme, el liberalisme econòmic, l’edificació de l’Estat 
de dret, la salvaguarda dels drets humans i les lliber-
tats individuals i col·lectives, i el manteniment de la 
seguretat i l’estabilitat per a tothom». Què s’ha com-
plert d’aquest projecte una dècada després?

La conciliació de tradició i 
modernitat ha orientat la política 
de Mohamed VI més cap al 
continuisme que cap a la ruptura

La conciliació de tradició i modernitat ha orientat la 
política de Mohamed VI més cap al continuisme que 
cap a la ruptura. L’historiador Abdallah Laroui va as-
senyalar al seu llibre Marruecos y Hassan II. Un tes-
timonio, que des de l’entronització del nou sobirà el 
pes del vell sistema va fer-se palès fins al punt que 
la «fidelitat a la tradició fregava la superstició». Va 
parlar fins i tot d’una ocasió perduda per marcar 
l’entrada en l’era d’una monarquia constitucional, 
innovació que, al seu parer, hauria estat acceptada 
majoritàriament pel poble. Aquesta dècada transcor-
reguda s’ha mogut per tant entre aquests dos pols. 
Crida l’atenció que, l’any 2009, quan una figura 
propera al rei (Fuad Alí El Himma, company del mo-
narca en els seus anys escolars al Col·legi Reial i 
considerat durant bona part de la dècada l’home 
fort del règim des del seu càrrec de viceministre per 
a Afers de Seguretat) va fundar un nou partit polític, 
l’ano menés «Autenticitat i Modernitat» (PAM), els 
dos pols en què ja s’insistia en el primer discurs 
reial i que defineixen dues direccions que, per molt 
que es vulguin compatibilitzar, es neutralitzen amb 

freqüència i dificulten el progrés cap al desenvolu-
pament.

Un element essencial d’aquest 
continuisme ha estat la 
pervivència d’homes de l’antic 
règim al capdavant d’institucions 
clau com l’Exèrcit i la seguretat

Un element essencial d’aquest continuisme ha estat 
la pervivència d’homes de l’antic règim al capdavant 
d’institucions clau com l’Exèrcit i la seguretat. Si bé 
és cert que des dels primers mesos de regnat, en 
plena eufòria pel que es veia com un procés de can-
vis, es va defenestrar el favorit de Hassan II, el minis-
tre de l’Interior Driss Basri, en canvi es va mantenir 
en els seus càrrecs figures emblemàtiques de la 
gestió autoritària anterior com els generals Hosni 
Bensliman o Hamido Laanigri, entre d’altres, denun-
ciats per organitzacions de drets humans per la seva 
participació activa en els anys de plom. Fets com 
aquests van danyar la imatge exterior del Marroc i 
van treure força a actuacions memorables com el 
retorn d’exiliats emblemàtics com Abraham Serfaty i, 
sobretot, a la creació i els treballs de la Instància 
Equitat i Reconciliació, que amb molta valentia va 
investigar crims d’Estat i desaparicions i va indem-
nitzar les víctimes de la repressió.

les reformes, l’islamisme i la «transició  
amb comptagotes»

La clau en el que es percep des de l’exterior com a 
«transició amb comptagotes» rau en el fet que co-
existeixen dos projectes enfrontats que preconitzen 
una transició i en el que podria anomenar-se una 
contratransició. Ambdós projectes caminen en pa-
ral·lel però en sentit contrari, per la qual cosa en mol-
tes ocasions es neutralitzen. L’atomització que ha 
caracteritzat l’escena política des del temps de Has-
san II (i que ja va començar amb Mohammed V, que 
va cercar l’afebliment de les forces polítiques per 
afirmar el poder reial) ha fet que per formar majories 
parlamentàries calgui coalitzar cinc, sis i fins a set 
partits de signe polític ben contrari, de manera que 
és impossible definir una línia clara de conducta go-
vernamental. Si bé és cert que el Govern de l’alter-
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nança conduït pel socialista Abderrahman Yussufi va 
arrencar, encara en el darrer tram de vida de Hassan 
II, amb un programa de reformes que va procurar 
mantenir amb l’arribada de Mohamed VI al tron, la 
seva aliança obligada amb partits conservadors com 
l’Istiqlal o el RNI (Rassemblement National des Indé-
pendents), o molt conservadors com el MNP (Movi-
ment Nacional Popular) de Mahyubi Ahar dan, va fer 
que projectes estrella com el de la integració de la 
dona en el desenvolupament s’enca llessin. Aquest 
bloqueig, forçat des del carrer per manifestacions 
de centenars de milers de persones convocades 
pels grups islamistes, va acabar per posar en mans 
reials l’impuls modernitzador d’un nou estatut fami-
liar, la nova Mudawana del 3 de febrer de 2004. 
Aquesta llei va modificar molt positivament la situa-
ció jurídica de la dona al Marroc i ha estat el gran 
triomf d’aquesta dècada malgrat les traves que una 
opinió molt conservadora i una justícia arcaïtzant 
oposen per a la seva aplicació.

La clau en el que es percep des de 
l’exterior com a «transició amb 
comptagotes» rau en el fet que 
coexisteixen dos projectes 
enfrontats que preconitzen una 
transició i en el que podria 
anomenar-se una contratransició

Junt amb els vells partits conservadors, sempre pro-
pers al Govern, l’islamisme polític integra aquest 
corrent contrari a una decidida transició democràti-
ca. En l’única obra que es coneix de Mohamed VI, la 
seva tesi doctoral publicada l’any 1994, escrita 
abans de la legalització del Partit de la Justícia i el 
Desenvolupament (PJD), l’aleshores príncep hereu 
responia a la pregunta sobre si calia legalitzar els 
grups islamistes: «Legalitzar-los permet, és cert, 
controlar-los i canalitzar la seva energia vers l’acció 
política legal, però el perill no rau en el fet que els 
islamistes confisquin la democràcia?». En la seva 
dècada de Govern, Mohamed VI ha conviscut bé 
amb aquesta branca legal de l’islamisme, que ac-
cepta el marc de la monarquia marroquina i ha 
aconseguit situar-se a escala nacional a l’altura en 
vots dels grans partits del passat, l’Istiqlal i la Unió 
Socialista de Forces Populars (USFP). Va evitar-ne 
fins i tot la il·legalització després dels atemptats de 

maig de 2003. Certament les eleccions de 2002 i 
de 2007 van mostrar clarament que el PJD, tot i ser 
fort a les ciutats, té un sostre electoral que li impe-
deix obtenir una majoria parlamentària. Però a les 
municipalitats aquest pes urbà ha estat a punt de 
controlar una gran part de les grans capitals, sobre-
tot l’econò mica, Casablanca, si no hagués estat per 
les maniobres de l’administració en col·lusió amb el 
PAM.
La convivència, tanmateix, no ha estat tan bona amb 
el grup d’Abdesalam Yassin, contrari al lideratge re-
ligiós del monarca, que es manté en la il·legalitat –tot 
i que tolerat– i contra el qual s’han dut a terme suc-
cessives campanyes de repressió.

normalització i banalització del fet electoral

Un tret d’aquests deu anys de govern de Moham-
med VI ha estat la normalització dels processos 
electorals que s’han celebrat amb regularitat: dues 
eleccions legislatives els anys 2002 i 2007 i dues 
eleccions municipals, el 2003 i el 2009. Si bé en 
època del seu pare les eleccions es caracteritzaven 
per la irregularitat en les convocatòries, sovint ajor-
nades amb uns pretextos o altres, i sobretot per la 
seva manipulació manifesta des del Ministeri de 
l’Interior, els processos duts a terme en aquests deu 
darrers anys han destacat per la transparència. No 
obstant això, no amaguen la seva irrellevància per a 
una població desinteressada per la vida real del país 
a causa de l’escassa transcendència de les elec-
cions.
Es podria dir que una de les prioritats d’aquests deu 
anys de regnat de Mohammed VI ha estat l’intent de 
rehabilitació de la política. Amb tot, cal assenyalar 
que no s’ha assolit l’objectiu. La taxa de participació 
en les eleccions ha anat decreixent des del 58% a 
les darreres legislatives sota Hassan II (1997) fins al 
52% a les primeres eleccions del nou regnat (2002), 
per caure fins al 37% l’any 2007, malgrat els enor-
mes esforços realitzats a través d’entitats de la so-
cietat civil per al foment de la participació com va ser 
l’operació Daba 2007. I aquestes dades encara 
oculten que un de cada quatre individus en edat de 
votar no es va inscriure en les llistes electorals i, per 
tant, tampoc no hi va participar. És entre les noves 
generacions que creix més el desencís i la manca de 
fe en les institucions. A les eleccions municipals, 
sense arribar a aquest grau d’absentisme, tampoc 
no es va demostrar un gran interès, malgrat la irrup-
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ció del nou Partit de l’Autenticitat i de la Modernitat, 
que va aconseguir situar-se per sobre dels partits 
històrics.
D’aquest desinterès de la població s’acostuma a 
culpar els partits polítics que, dirigits per una elit es-
cassament renovada, palesen sens dubte un anqui-
losament notori i han acceptat representar un paper 
secundari davant la institució predominant, la mo-
narquia. Aquesta va intentar la regeneració de la vida 
política regulant, a través d’una llei de partits polítics, 
el seu funcionament, però sense alterar-ne la funció 
secundària en el sistema. Les primeres eleccions del 
regnat de Mohamed VI havien estat l’escenari d’una 
eclosió de noves formacions polítiques, fins al punt 
que hi van participar 26 partits en comparació als 15 
presents cinc anys abans. Alguns dels nous partits 
eren escissions d’altres d’antics, seguint la tradició 
d’atomització que ha caracteritzat la història marro-
quina. Es tractava, amb la llei aprovada el desembre 
de 2005, de promoure la concentració d’aquest am-
pli espectre en pols polítics al voltant de les forma-
cions més implantades. El resultat va ser que només 
algunes petites formacions van respondre a la crida 
(amb l’excepció, en el camp de les històriques, del 
Moviment Popular, les branques escindides del qual 
es van reintegrar en un únic partit), per la qual cosa 
l’any 2007 van ser 32 partits els que van intervenir-
hi donant lloc a un Parlament amb 20 forces políti-
ques; d’aquestes, només cinc controlaven entre el 
10 i el 16% dels escons, tres entre el 4 i el 8% i al-
tres 12, menys del 3%.

D’aquest desinterès de la 
població s’acostuma a culpar els 
partits polítics que, dirigits per 
una elit escassament renovada, 
palesen sens dubte un 
anquilosament notori i han 
acceptat representar un paper 
secundari davant la institució 
predominant, la monarquia

Potser va ser aquest fracàs de la llei de partits el que 
va dur a la reinvenció d’un partit dominant que en-
carnés els valors de la monarquia. Però el PAM, se-
gons el parer d’analistes de l’escena política marro-
quina com Mohammed Tozy, «porta en la seva pròpia 

denominació els gèrmens d’una ambivalència que el 
situa fora del projecte de modernització».

A manera de balanç

L’any 2006 es va celebrar el cinquantenari de la in-
dependència del Marroc, esdeveniment que es va 
aprofitar, per iniciativa del discurs reial del 20 
d’agost de 2003, per efectuar un balanç de les fites, 
dificultats i reptes, i en què van participar més d’un 
centenar d’alts càrrecs i intel·lectuals de la flor i nata 
del país. El resultat va ser un ampli informe (Cin-
quanta anys de desenvolupament humà i perspecti-
ves per a l’any 2025), autocrític de vegades, molt 
ajustat a la realitat sense caure en la propaganda i 
centrat en el desenvolupament humà. Es van desta-
car fites com la reducció de l’endeutament públic 
exterior o la inflació, que han permès assolir certa 
confortabilitat exterior, i d’altres també en l’esfera in-
terna, com la millora del món rural, amb un increment 
notori de les taxes d’electrificació i d’aprovisionament 
d’aigua potable, i avenços en la generalització de 
l’ensenyament, una de les grans assignatures pen-
dents del país. Es van reconèixer també certs llasts 
que han fet que cinc milions de marroquins continuïn 
vivint sota el llindar de la pobresa i que més d’un 
10% de la població es trobi fora del país en una 
diàspora concentrada sobretot als països de la Unió 
Europea. Aquest balanç va donar peu a la Iniciativa 
Nacional de Desenvolupament Humà, centrada en la 
lluita contra la pobresa i la marginalitat; una iniciativa 
ben intencionada en què participen diversos fons i 
fundacions benèfiques vinculades a Palau, però que 
no han aconseguit treure el país del lloc 130 en la 
classificació de l’indicador de desenvolupament 
humà del PNUD l’any 2009.
El balanç que la població marroquina ha fet d’a-
questa dècada de regnat podria considerar-se, tan-
mateix, positiu, si es fa cas del sondeig publicat per 
Le Monde el 4 d’agost de 2009: un 91% d’accep-
tació si se sumen el 40% dels que consideraven 
molt positiu el decenni i el 51% que el jutjaven més 
aviat positiu. El 49% opinaven que la monarquia mar-
roquina era democràtica, i fins i tot un 69% creien 
que el paper preponderant a nivell econòmic del 
monarca era positiu per al desenvolupament del Mar-
roc. No obstant això, a propòsit de la pobresa, les 
respostes eren contradictòries, arribant a un 37% 
tant per als que opinaven que el país havia millorat, 
com per als que creien que s’havia estancat. Per úl-
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tim, eren majoria els que pensaven que la reforma de 
la Mudawana ha donat «massa» drets a les dones 
davant un 30% que ho veien positiu i un 16% que la 
consideraven encara insuficient. El sondeig no es va 
fer públic al Marroc, on el diari francès i el setmanari 
Tel Quel que el publicaven conjuntament no es van 
poder vendre per decisió administrativa.

Al final de la dècada, i malgrat la 
millora de la imatge exterior del 
Marroc en molts àmbits, certes 
qüestions segueixen pesant 
negativament en aquesta imatge, 
entre les quals destaquen la de 
les llibertats i els drets humans i 
la prolongació del conflicte del 
Sàhara

Al final de la dècada, i malgrat la millora de la imatge 
exterior del Marroc en molts àmbits, certes qües-
tions segueixen pesant negativament en aquesta 
imatge, entre les quals destaquen la de les llibertats 
i els drets humans i la prolongació del conflicte del 
Sàhara. Si bé és cert que la liberalització de la prem-
sa ha permès millorar el panorama dels mitjans de 
comunicació al país, la premsa independent ha patit 
al llarg de tota la dècada dificultats i sancions pun-
tuals derivades de l’arbitrarietat governativa i d’una 
justícia a les seves ordres. La manca d’una reforma 
de la justícia ha estat assenyalada per l’ambaixador 
de la Comissió Europea a Rabat, Bruno de Thomas 
(entrevista a Le Matin, 27 de juliol de 2009), com un 
greu obstacle per al desenvolupament, ja que no ha 
afavorit la lluita contra la corrupció ni la confiança 
dels inversors estrangers.

Per últim, el problema del Sàhara va trobar una via 
de noves propostes de solució amb la iniciativa 
d’autonomia presentada pel Marroc a les Nacions 
Unides l’abril de 2007. Però aquesta iniciativa 
semblava poc compatible amb el marc territorial i 
constitucional del país. La Comissió Consultiva 
per a la Regionalització, creada el gener de 2010 
sota la direcció del que aleshores era l’ambaixador 
a Espanya Omar Azziman, té plantejat el repte de 
fer canvis en aquest marc, que es concretarà en 
el disseny d’un Marroc plural i descentralitzat que 
pugui facilitar les negociacions, en punt mort du-
rant tot aquest període, malgrat els intents de 
mediació de les Nacions Unides i les successives 
rondes de converses entre el Polisario i el Mar-
roc. No obstant això, l’èxit d’aquest nou disseny 
només serà possible si culmina en un veritable 
Estat de dret.
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Mauritània pateix una sèrie de reptes geopolítics, 
econòmics i de seguretat simultanis que amenacen 
amb desbordar-se tret que els països mediterranis i 
els Estats Units ajudin a contenir-los. La història 
d’aquest país en termes d’enfrontaments polítics, 
malestar civil, intervenció militar en la política nacio-
nal i situacions econòmiques terribles es veu avui 
complicada per la difusió del terrorisme. Des de 
l’any 2007, Al-Qaida al Magreb Islàmic (AQMI) hi ha 
trobat terreny adobat per reclutar mauritans des-
afectes. La conflictiva atmosfera política del país és 
ideal per a les ambicions d’aquesta organització. Un 
cop superats els moments inicials, el grup va ende-
gar una agressiva campanya per desestabilitzar el 
país atacant-ne les infraestructures i els seus inte-
ressos internacionals.
Els països mediterranis veïns, a través de la Unió Eu-
ropea, van enviar un missatge clar en reconèixer 
l’il·legítim accés al poder d’Abdelaziz: que se sacrifi-
caria la democràcia en nom de l’estabilitat. Tanma-
teix, aquests dos conceptes no són ni contradictoris 
ni mútuament excloents. Els diferents actors interna-
cionals haurien de coordinar les seves accions per 
ajudar a estabilitzar Mauritània i reprimir les xarxes 
terroristes alhora que se salvaguarden els rudimen-
taris principis de la democràcia mauritana. Aquest 
article se centra en els esdeveniments polítics, eco-

nòmics i de seguretat que van tenir lloc a Mauritània 
l’any 2009.

Política

El cop d’Estat d’agost de 2008 i les seves 
conseqüències immediates

El primer president de Mauritània elegit democràti-
cament, Sidi Mohamed Uld Cheij Abdellahi, va co-
mençar a xocar amb importants obstacles poc des-
prés d’haver agafat les regnes del país l’abril de 
2007. La mala situació econòmica, agreujada per 
l’increment dels preus dels productes l’any 2008, 
junt amb la corrupció generalitzada i els creixents 
atemptats terroristes van generar unes pressions 
cada vegada més fortes sobre el Govern. La majoria 
parlamentària que donava suport al president es va 
sentir frustrada amb la seva actuació. La tensió po-
lítica va arribar al seu punt màxim el juliol de 2008, 
quan alguns parlamentaris van dimitir en protesta 
pel fracàs de les polítiques del Govern. Alhora, va 
començar a obrir-se una bretxa entre el president 
Abdellahi i els alts comandaments militars que l’ha-
vien recolzat després de fer fora Muauya Uld Sidi 
Ahmed Taya, que va governar durant gairebé dues 
dècades.
En augmentar les pressions del Parlament, el primer 
gabinet d’Abdellahi va dimitir, i el maig de 2009 
aquest va nomenar-ne un segon amb l’esperança de 
canalitzar el descontentament popular. Però aquest 
segon gabinet, encapçalat pel primer ministre Yahya 
Uld Ahmed El Waghef, tampoc no va aconseguir 
una bona relació amb el Parlament. El juliol de 2009 
el president Abdellahi va amenaçar amb dissoldre 
l’Assemblea si aquesta no cooperava amb el nou 
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gabinet. Això va reforçar la idea que el president 
s’estava fent massa independent, la qual cosa va te-
nir l’efecte de distanciar-lo de la seva cúpula militar. 
El 6 d’agost de 2009 Abdellahi va decidir destituir 
els quatre oficials de més rang del país.
Al cap de poques hores d’anunciar la seva decisió, 
els oficials, liderats pel general Mohamed Uld Abde-
laziz, van respondre prenent el control del palau i 
declarant el president Abdellahi i el primer ministre 
Waghef incompetents per governar, després de no-
més 15 mesos al càrrec. Arran del cop d’Estat, els 
generals van establir un «Consell d’Estat» per gover-
nar el país fins que es resolguessin les qüestions de 
la successió i les eleccions. Abdellahi va estar sota 
arrest domiciliari des del 6 d’agost de 2009 fins al 
21 de desembre del mateix any. Després d’haver es-
tat destituït, milers de mauritans van prendre els car-
rers per celebrar l’accés al poder dels nous líders. 
Alguns ho van veure com la millor esperança d’abor-
dar les urgents reformes econòmiques i de segure-
tat del país, que en tots dos casos havien quedat 
oblidades enmig de les disputes polítiques. Tanma-
teix, semblava que els mauritans tenien sentiments 
contradictoris pel que fa al cop, i els partits polítics 
estaven dividits al respecte. Alguns observadors 
més escèptics predeien que el país podria retroce-
dir en fer els seus primers passos cap a la democrà-
cia i temien una intervenció militar permanent en la 
política nacional.
La comunitat internacional va mostrar la seva indig-
nació condemnant ràpidament i dràsticament el cop. 
Al principi, els Estats Units, la Unió Europea i la Unió 
Africana van exigir que la junta militar tornés a ins-
taurar el president Abdellahi. Amb tot, després d’uns 
dies aquesta exigència va donar pas a la demanda 
més vaga i moderada d’un «retorn al govern consti-
tucional». En resposta al cop, els Estats Units va 
sus pendre d’immediat la seva ajuda no humanitària, 
incloent-hi les subvencions de la Millennium Cha-
llenge Corporation i l’assistència en matèria de se-
guretat. Per la seva banda, la Unió Africana va sus-
pendre Mauritània com a membre i va ampliar les 
sancions. L’abril, la Unió Europea, sota la presidèn-
cia francesa, va suspendre de fet les seves missions 
d’ajuda a Mauritània durant dos anys. També es van 
interrompre els projectes de desenvolupament del 
Banc Mundial i el Fons Monetari Internacional. La 
Lliga Àrab va mantenir el seu silenci habitual sobre 
l’afer, mentre que els veïns de Mauritània van tenir 
reaccions diverses. Algèria se’n va mantenir al mar-
ge, mentre que el Marroc va tractar d’establir discre-

tament una incipient relació amb el nou règim. Un 
blog nord-africà, «The Moor Next Door» (El moro del 
costat), assenyalava amb encert que l’oferiment 
amistós del Marroc a la junta militar podria interpre-
tar-se com un intent de guanyar-se el favor del nou 
règim; al Marroc mai no li va fer massa gràcia el re-
coneixement per part de l’expresident Abdellahi dels 
líders del Front Polisari com a representants legítims 
del Sàhara Occidental.

El diàleg nacional i el govern de transició

Els mesos posteriors al cop d’Estat, el cap de la jun-
ta militar, Abdelaziz, va dedicar molt temps a atraure’s 
els sectors desafectes de la societat, prometent dur 
a terme iniciatives de desenvolupament nacional, 
millorar els nivells de vida i garantir els productes 
bàsics. Va ser qualificat de «president dels pobres» 
i, malgrat el seu aïllament intern, es va beneficiar 
d’una oportuna baixada dels preus de les mercade-
ries al mercat global. Alhora, va endegar negocia-
cions amb líders internacionals al voltant del que 
comportaria un «retorn al govern constitucional» per 
tal de garantir de nou l’afluència d’ajuda estrangera.

Els mesos posteriors al cop 
d’Estat, el cap de la junta militar, 
Abdelaziz, va dedicar molt temps 
a atraure’s els sectors desafectes 
de la societat, prometent dur  
a terme iniciatives de 
desenvolupament nacional, 
millorar els nivells de vida i 
garantir els productes bàsics

El 5 de gener de 2009, Abdelaziz va anunciar unila-
teralment la seva intenció de celebrar eleccions 
presidencials el 30 de maig —amb una possible se-
gona ronda fixada provisionalment per al 13 de 
juny— després d’alguns dies de deliberacions du-
rant una conferència del Consell d’Estat. La coalició 
antijunta, coneguda com a Front Nacional per a la 
Defensa de la Democràcia (FNDD) i integrada per 
quatre partits polítics nacionals i el president depo-
sat, no va reconèixer l’acord. L’anunci que l’oposició 
no participaria en les eleccions va augmentar els 
temors que es mantingués el govern militar, atès 
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que el cap de la junta no descartava presentar-se 
als comicis anunciats.
A finals de març de 2009, el general Mohamed Uld 
Abdelaziz va anunciar la seva candidatura. Els líders 
de l’oposició, incloent-hi Ahmed Uld Daddah, cap de 
la Concentració de les Forces Democràtiques, van 
posar en dubte la legalitat de la candidatura d’Uld 
Abdelaziz. Els partits que s’oposaven al cop, junt 
amb el president Abdellahi, van amenaçar amb boi-
cotejar les eleccions. Abdelaziz va respondre es-
menant la Constitució per permetre la candidatura 
d’antics caps militars i, més endavant, l’abril de 
2009, va renunciar al seu lloc a l’exèrcit. Amb l’ob-
jectiu de centrar els esforços de la seva campanya 
electoral en els pobres, va fer diversos viatges a zo-
nes perifèriques colpides per la pobresa, prometent 
millorar-ne els nivells de vida i les infraestructures 
com ara hospitals, escoles i carreteres. Alhora, va fer 
grans promeses de combatre la corrupció i prendre 
mesures energètiques contra les xarxes ter roristes.
Alarmada pel resultat, la comunitat internacional va 
pressionar tant Abdelaziz com l’oposició perquè 
s’asseguessin a la taula de negociacions. Sota els 
auspicis del Senegal, els dos grups van començar a 
negociar un compromís al voltant de les eleccions i 
d’un govern de transició. Els anteriors intents de me-
diació dirigits pel president libi Muamar al-Gaddafi 
havien fracassat, atès que la percepció general era 
que aquest afavoria el líder colpista. El 3 de juny de 
2009, Uld Abdelaziz i els membres de l’oposició van 
cedir a les pressions internacionals i van arribar a un 
acord a Dakar per ajornar les eleccions fins al 18 de 
juliol; en l’endemig un govern d’unitat nacional dirigi-
ria la transició.
El govern de transició estava integrat per 26 càrrecs 
ministerials entre els partidaris de la junta i la seva 
oposició. Quant a l’acord, el president deposat dimi-
tia oficialment, renunciant a qualsevol reclamació, a 
banda de signar un decret oficial nomenant el govern 
de transició. La tàcita aprovació inicial de l’acord per 
part de la comunitat internacional es transformaria 
més endavant en un elogi als compromisos de la jun-
ta militar que, conseqüentment, reflectien un desig 
seriós de restaurar la democràcia. L’oposició, inclo-
ent-hi la Concentració de les Forces Democràtiques 
d’Ahmed Uld Daddah i els quatre partits que forma-
ven la coalició Front Nacional per a la Defensa de la 
Democràcia, malgrat seguir mostrant certa inquietud, 
va acceptar participar en els comicis anunciats.
Mulay Uld Mohamed Laghdaf, que va ser nomenat 
primer ministre per Abdelaziz uns dies després del 

cop, va conservar el càrrec en el govern de transició, 
igual que la meitat de les 26 carteres ministerials, 
mentre que l’altra meitat es va repartir entre els 
grups de l’oposició. Ba Mamadou Mbaré, president 
del Senat, va ser nomenat president interí del país.

Les eleccions presidencials

Des d’un primer moment es va fer evident que Ab-
delaziz guanyaria les eleccions. La qüestió era, més 
que cap altra, fins a quin punt la carrera electoral 
seria aferrissada. Entre els candidats figuraven el 
portaveu de l’Assemblea Nacional, Masud Uld Bel-
jeir; Ahmed Uld Daddah, president de la Concen-
tració de les Forces Democràtiques (RFD), i Ely Uld 
Mohamed Vall, independent i líder del cop d’Estat 
de 2005. Hi havia també altres candidats menys 
coneguts, com Hamadi Uld Meimu, i Ibriahima Moc-
tar Sarr, un antic adversari a les eleccions presiden-
cials de 2007. En total es presentaven 10 candi-
dats, tot i que un d’ells es va retirar pocs dies abans 
de la votació.

La Unió Africana va acollir 
favorablement els resultats de les 
eleccions, que va celebrar com 
una restauració de la democràcia. 
I ja el setembre de 2009 
Mauritània era acceptada de nou 
en la comunitat internacional

Un mes abans de les eleccions es van iniciar a cor-
re-cuita els preparatius, entre els quals la creació 
d’un òrgan administratiu independent, la Comissió 
Electoral Nacional Independent, encarregat d’admi-
nistrar els comicis. La Unió Africana, la Lliga Àrab, 
l’Organització Internacional de la Francofonia i l’Or-
ga nització de la Conferència Islàmica van enviar ob-
servadors per controlar les eleccions. Per la seva 
banda, els Estats Units i la Unió Europea van preferir 
no fer-ho.
Els sondeigs realitzats a escala nacional precedien 
una renyida carrera electoral entre els tres candidats 
favorits: Abdelaziz i els dos líders de l’oposició, Uld 
Daddah i Uld Beljeir. Segons els resultats definitius 
del Ministeri de l’Interior, finalment va guanyar Abde-
laziz amb el 52,6% dels vots. Uld Beljeir va quedar 
en un distant segon lloc, amb només un 16,2%, i Uld 
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Daddah va ser tercer, amb un 13,6%. Els líders de 
l’oposició van denunciar els resultats de les elec-
cions i les van posar en dubte com a fraudulentes, 
al·legant mètodes de votació improcedents i mani-
pulació dels vots. Els observadors internacionals van 
declarar les eleccions majoritàriament justes, i ben 
aviat es van descartar les al·legacions de l’oposició. 
Abdelaziz va prendre possessió del càrrec el 5 
d’agost de 2009, en una cerimònia de jurament a 
què van assistir diversos dignataris estrangers de la 
Unió Africana i la Lliga Àrab, incloent-hi alguns paï-
sos veïns.
La Unió Africana va acollir favorablement els resul-
tats de les eleccions, que va celebrar com una res-
tauració de la democràcia. De fet, havia aixecat les 
sancions abans dels comicis, tan aviat com es va 
signar l’Acord de Dakar. I ja el setembre de 2009 
Mauritània era acceptada de nou en la comunitat in-
ternacional. Aquell mateix mes l’OTAN reprenia els 
seus programes de seguretat amb el país. Per la 
seva banda, la Unió Europea, arran d’una visita a 
Mauritània l’octubre, va determinar que el país retor-
nava de fet al govern constitucional i va prometre 
aixecar les sancions, restablir els vincles i, el més 
important, reprendre el seu projecte d’ajuda. El de-
sembre de 2009, els països de la UE, probablement 
més preocupats per la postura aparentment dura de 
Mauritània davant el terrorisme que per la correcció 
del procés electoral, van restablir les seves relacions 
amb el país. Un mes abans, també el Banc Mundial i 
el Fons Monetari Internacional havien reprès els 
seus programes amb Mauritània.
Des que va assumir el càrrec, el Govern d’Abdelaziz 
ha tractat de centrar-se especialment en els temes 
de terrorisme. Recentment va aprovar una llei antiter-
rorista que amplia els poders de l’Estat per controlar 
les persones sospitoses d’activitats terroristes. 
D’altra banda, en virtut de la nova llei, els casos de 
terrorisme s’adjudicaran a tribunals especials. El 
Govern també va anunciar un pla per modernitzar 
l’exèrcit i les forces de seguretat amb l’objectiu de 
combatre el terrorisme i aturar els actes de bandi-
datge (tràfic de droga, etc.).

terrorisme i seguretat

A Mauritània, l’extremisme islamista representa un 
problema cada vegada més gran des de fa uns 
anys. Recentment hi ha hagut una sèrie d’im por tants 
atemp tats terroristes atribuïts a extremistes islamis-

tes i a l’organització Al-Qaida al Magreb Islàmic 
(AQMI). Entre aquests figuren l’atemptat contra un 
destacament militar a Lemgheity, el juny de 2005; 
l’assassinat de quatre ciutadans francesos a Aleg, el 
desembre de 2007, i un atac contra soldats mauri-
tans a El Ghallauiya, que també va tenir lloc el de-
sembre de 2007. A aquests incidents els van seguir 
d’altres l’any 2008, incloent-hi un atemptat contra 
l’ambaixada israeliana a Nouak chott el febrer, un ti-
roteig també a la capital l’abril, i una emboscada 
contra soldats mauritans prop de Tourine el setem-
bre. L’AQMI i els principals líders d’Al-Qaida han 
parlat en diverses ocasions de Mauritània a les se-
ves declaracions, i el febrer de 2007 el número dos 
de l’organització, Ayman al-Zawahiri, feia una crida 
als musulmans mauritans a alçar-se contra un Go-
vern que qualificava de «traïdor».
Al llarg de 2009 es van produir a Mauritània tres 
atemptats terroristes. El primer va tenir lloc el 23 de 
juny, quan un ciutadà nord-americà va ser abatut a 
trets a Nouakchott. Es deia Christopher Logest i 
treballava de mestre al país quan va ser assassinat 
per presumptes terroristes. A la mort de Logest va 
seguir, el 8 d’agost, un atemptat d’un terrorista suï-
cida davant l’ambaixada francesa a la capital mau-
ritana. Només hi va haver tres ferits a l’atac, que es 
considera el primer atemptat suïcida al país.

Cal abordar les peculiars 
condicions de la regió, com ara 
els governs centrals febles, 
l’existència d’amplis espais a 
penes controlats per l’Estat, 
l’activitat delictiva transnacional  
i els problemes crònics econòmics 
i de governança, per tal de 
combatre el terrorisme d’una 
forma intel·ligent

Després d’aquests atemptats, el 29 novembre va 
tenir lloc el segrest de tres ciutadans espanyols, 
dos homes i una dona que treballaven al país com a 
cooperants, quan circulaven per la carretera de 
Nouakchott a Nouadhibou. L’AQMI se’n va atribuir la 
responsabilitat, i posteriorment els cooperants van 
ser traslladats a la veïna Mali. En el moment de re-
dactar aquestes línies un d’ells, la dona, havia estat 
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alliberada, i les notícies que apareixen als mitjans 
semblen indicar que el Govern espanyol està nego-
ciant l’alliberament dels altres dos. Suposadament 
aquestes negociacions se centren ara en una qües-
tió de diners, un cop els segrestadors retiressin les 
seves demandes inicials relatives a l’alliberament de 
militants de la seva organització empresonats a 
Espa nya.
Tot i que l’extremisme islamista representa un pro-
blema creixent a Mauritània i a tot el Sahel, nom-
brosos analistes adverteixen que es tracta d’una 
qüestió que cal contemplar des de la perspectiva 
ade quada. A Mauritània l’extremisme no és endèmic. 
És cert que l’AQMI ha reclutat ciutadans mauritans, 
però a hores d’ara l’organització sembla comptar 
amb una estructura de suport limitada al país. Cal 
abordar les peculiars condicions de la regió, com 
ara els governs centrals febles, l’existència d’amplis 
espais a penes controlats per l’Estat, l’activitat delic-
tiva transnacional i els problemes crònics econò-
mics i de governança, per tal de combatre el terro-
risme d’una forma intel·ligent.

Economia

Amb aproximadament la meitat de la seva població 
vivint en la pobresa, l’economia mauritana s’enfron-
tava ja a nombrosos reptes abans i després del cop 
d’Estat d’agost de 2008. El país té una forta depen-
dència de l’agricultura, la pesca i les indústries 
d’extracció (mineral de ferro, coure i or). L’any 2006 
es va descobrir petroli a Mauritània, i el país encara 
espera poder treure profit de la promesa de la pro-
ducció energètica. Tanmateix, encara es posa en 
dubte el potencial dels seus camps petrolífers.

Reformes econòmiques

El Govern d’Abdelaziz va prometre abordar tres 
grans reptes econòmics: reduir la pobresa, lluitar 
contra la corrupció i millorar el clima empresarial. 
Tanmateix, i segons l’informe «Doing Business» del 
Banc Mundial, el darrer any Mauritània no ha fet re-
formes significatives i el clima empresarial ha empit-
jorat, baixant del lloc 161 l’any 2008 al 166 el 2009 
d’un total de 181 països. D’altra banda, Mauritània 
figura entre les nacions més corruptes en l’índex de 
percepció de la corrupció de Transparency Interna-
tional (l’any 2008 ocupava el lloc 115 d’un total de 
180 països, passant al 130 el 2009).

És probable que un acord de finançament amb el 
Banc Mundial i el Fons Monetari Internacional millori 
el clima econòmic del país. Quant a la despesa, i 
segons l’informe de l’Economist Intelligence Unit 
(EIU) d’octubre de 2009, és probable que els subsi-
dis del petroli s’incrementin junt amb la despesa mi-
litar i les obres públiques. L’informe expressa cert 
escepticisme respecte al compromís del Govern de 
combatre la corrupció, afirmant que és probable que 
aquest procés resulti «selectiu». Tanmateix, segons 
un informe publicat el desembre de 2009 al setma-
nari francès Jeune Afrique, des que va assumir el 
càrrec el president ha perseguit alguns funcionaris 
d’alt rang sospitosos de frau o de corrupció. Entre 
ells, el responsable de pressupostos i el cap del 
Fons Nacional de Seguretat del Ministeri de Desen-
volupament Rural, així com el prefecte de la capital, 
Nouakchott.

Realitats i perspectives econòmiques

La inestabilitat política interna i la depressió econò-
mica global han contribuït a la disminució de la inver-
sió directa estrangera, que, segons l’informe de 
l’EIU, l’any 2008 va assolir una mitjana de 103 mi-
lions de dòlars (en comparació als 154 milions de 
2007). Tanmateix, amb el retorn dels fons d’ajuda 
estrangera i l’increment de les exploracions petrolí-
feres es preveu que el 2010 la perspectiva econò-
mica del país experimenti una millora. Tot i que el 
creixement del PIB real va disminuir del 3,5% l’any 
2008 al 1,5% el 2009, s’espera que el 2010 aques-
ta taxa assolirà el 3%, si bé aquesta difícilment pot 
seguir el ritme de la taxa de natalitat.
El setembre de 2009 el Fons Monetari Internacional 
va reactivar els seus 80 milions de dòlars destinats 
a recolzar el sector de les finances públiques i a 
potenciar el rendiment de la indústria energètica. 
Així mateix, l’FMI es va comprometre a lliurar fons 
addicionals l’any 2010 en el marc del Programa de 
Reducció de la Pobresa i Promoció del Creixement. 
Per la seva banda, els programes del Banc Mundial, 
amb un total estimat de 1.400 milions de dòlars as-
signats a uns 17 projectes de suport i desenvolupa-
ment d’infraestructures, es van reprendre el setem-
bre de 2009. També s’espera que l’any 2010 
s’incrementarà el finançament dels donants interna-
cionals, inclosa la Unió Europea. Finalment, el se-
tembre de 2009 Espanya va concedir a Mauritània 
un crèdit per valor de 3,5 milions d’euros per a la 
construcció d’una xarxa elèctrica, que, segons in-
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formacions de l’agència EFE, probablement millo-
rarà el rendiment agrari a l’àrea que circumda el riu 
Senegal.

Indústries d’extracció

El Govern maurità es mostra interessat a augmen-
tar els ingressos derivats de les indústries d’extrac-
ció. Algunes agències de premsa informaven de 
diversos contractes governamentals, com ara un 
acord amb Tasiast Mauritania Limited, filial de l’em-
presa Red Back Mining, amb seu a Vancouver, per 
incrementar l’extracció d’or. Altres notícies esmen-
taven que l’empresa d’enginyeria canadenca SNC-
Lavalin havia signat un acord amb Mauritània per 
aportar serveis de construcció i enginyeria a un 
projecte d’extracció de mineral de ferro als afores 
de la població de Zouérate, al nord del país; s’es-
pera que aquest projecte incrementarà la produc-
ció de mineral de ferro. D’altra banda, la revista 
Mining Weekly informava que l’empresa australiana 
Forte Energy, que posseeix ja diverses llicències 
d’explotació a Mauritània, tenia la intenció d’ampliar 
el seu projecte d’explotació d’urani a partir de fe-
brer de 2010.
La producció de petroli no ha assolit la capacitat 
desitjada, i s’espera que les principals empreses, la 
francesa Total i la malàisia Petronas, n’incrementaran 
les exploracions. Petronas, que actualment opera als 
jaciments de gas i petroli de Benda i Chinguetti, 
s’en fronta a diversos problemes tècnics i geo lògics. 
I segons l’informe de l’EIU, el futur d’aquests jaci-

ments no està clar tenint en compte la seva escassa 
producció. Així mateix, i sempre segons l’in forme es-
mentat, Total està avançant el seu programa d’ex-
ploració experimental a l’àrea de Taoudenni tot i la 
manca d’infraestructures adequades, en particular 
de transport.
Malgrat la precària situació econòmica de Maurità-
nia, especialment considerant la crisi política de tot 
l’any 2008 i gran part de 2009, el país està dis-
posat a millorar el 2010. Amb l’afluència de fons 
d’ajuda estrangera i l’esforç del Govern per millorar 
el cli ma empresarial, l’economia podria experimen-
tar un can vi positiu. La sostenibilitat d’aquestes mi-
llores dependria majoritàriament de la realització de 
canvis institucionals més profunds i, de fet, només 
el Govern és el responsable d’aplicar les reformes 
econòmiques.
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«Entre Alger i Brussel·les la cosa està que crema», 
deia el titular del diari El Watan el 23 de maig de 
2009. En efecte, des de la creació, el 13 de juliol de 
2008, de la Unió per la Mediterrània (UpM), Algèria 
alberga el sentiment que no rep el suport que espe-
rava per part de la Unió Europea. Les inversions di-
rectes europees, llevat dels hidrocarburs, romanen 
estancades i la seva demanda d’adhesió a l’Organit-
zació Mundial del Comerç (OMC) continua estant a 
l’espera. La reunió, els dies 3 i 4 de novembre de 
2008, dels ministres d’Afers Exteriors dels 43 estats 
del Partenariat Euromediterrani no va servir per dis-
minuir les crítiques d’Algèria a la UpM. Mentre que 
aquesta última ha definit els «àmbits d’intervenció 
que es consideren prioritaris», és a dir, descontami-
nació de la Mediterrània, autopistes del mar i auto-
pistes terrestres i energies alternatives –Pla Solar 
Mediterrani i Universitat Euromediterrània–, les au-
toritats algerianes han manifestat la seva negativa, al 
llarg de 2009, a participar en el finançament de la 
salvació del mar Mort. De fet, les crítiques d’Algèria 
respecte de la política euromediterrània s’inscriuen 
en un context marcat per una profunda desconfiança 
pel que fa a les modalitats de la integració mediter-
rània. Igual que Líbia, Algèria disposa d’una renda 
petrolífera que alimenta la seva «resistència» davant 
d’una política que percep com a «hegemònica».

Algèria i la Política Europea de Veïnatge

En fomentar una relació bilateral, la Política Europea 
de Veïnatge (PEV) trenca amb la dècada passada, en 
la qual es treballava en favor de la construcció d’una 
integració regional al Magreb: «L’element clau de la 
Política Europea de Veïnatge rau en els plans d’acció 
PEV bilaterals aprovats per la Unió Europea i per ca-
dascun dels socis. Al Magreb, Líbia i Algèria encara 
no han adoptat els plans d’acció, la primera perquè 
no satisfà les condicions: Líbia no és signatària del 
Partenariat Euromediterrani (PEM) i, per tant, d’un 
acord d’associació amb la Unió Europea. Pel que fa 
a Algèria, després de la signatura l’abril de 2002 
d’un acord d’associació amb la Unió Europea, per a 
una entrada en vigor el setembre de 20051; en un 
primer moment, en concret el setembre de 2007, va 
expressar la seva negativa d’adherir-se a la PEV, si 
bé més tard, el 2008, va manifestar el seu interès per 
l’elaboració d’un pla. No obstant això, el 2009 Líbia i 
Algèria eren els dos únics països d’Àfrica del nord 
que encara no havien iniciat un pla d’acció. Prenent 
el relleu d’un PEM moribund (l’es perat cercle virtuós 
no s’havia engegat i el balanç del Procés de Barce-
lona era més que moderat), la PEV, per causa de la 
seva ambició política i econòmica, suscitaria senti-
ments d’inquietud a Alger. De fet, la PEV ha institu-
cionalitzat «una lògica d’hegemonia»2, en el marc 
d’una relació bilateral que només pot resultar desfa-
vorable per a Algèria, ja que és susceptible de des-
posseir-la del control de l’agenda de reformes eco-
nòmiques i polítiques que cal iniciar. El 2002 Algèria 

Polítiques mediterrànies | Magreb

La posició d’Algèria  
davant la integració mediterrània

1 El 22 d’abril de 2002, Algèria signava l’acord d’associació amb la Unió Europea, amb entrada en vigor l’1 de setembre de 2005. Aquest acord 
preveu reduir els drets de duana, afavorir la lliure circulació de capitals respecte a les inversions directes estrangeres [IDE] amb destinació a Al-
gèria, afavorir el diàleg polític, el respecte dels principis democràtics i els drets humans, i treballar a favor de la integració regional
2 E. BArBé. «L’UE et son voisinage en Méditerranée», dins J. rupniK (dir.), Les banlieues de l’Europe. París: Presses de Sciences Po, pàg. 162, 2007.
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havia signat a contracor l’Acord d’Associació amb la 
Unió Europea; i el 2009 va denunciar la falta de su-
port per part de la Unió Europea a la seva integració 
en l’Organització Mundial del Comerç (OMC), així 
com l’absència d’inversions, excepte en el sector 
dels hidrocarburs. Per mitjà d’aquestes crítiques, el 
país ha expressat la seva decepció quant a la Unió 
Europea i, per tant, la seva negativa a adoptar de ma-
nera precipitada un pla d’acció. De fet, «la resistèn-
cia» a la Política Europea de Veïnatge és el producte 
de la riquesa petrolífera. Igual que Europa, Algèria ha 
mostrat interès pel mercat energètic i per la coopera-
ció en matèria de seguretat, però no per la dimensió 
política de la PEV, i encara menys per la seva intrusió 
en l’agenda de les reformes econòmiques. En nom 
de què hauria d’acceptar que se li imposessin coac-
cions? Que el Marroc, Tunísia i Egipte li segueixin el 
joc a Europa és fàcil d’entendre. Aquests països es-
peren una recompensa a la inversió de la seva parti-
cipació en la política de veïnatge, que pot adoptar la 
forma d’ajudes financeres diverses. A més, en funció 
de la trajectòria de Turquia, aquests països podran 
accelerar les reformes polítiques, o fins i tot deturar-
les i acontentar-se amb reformes econòmiques, si 
les negociacions entre la Unió Europea i Turquia des-
emboquessin, finalment, en una negativa a l’adhesió 
d’aquesta última. A falta de «valors comuns»3, els in-
teressos i les expectatives expliquen l’acceptació de 
«l’hegemonia».

la renda petrolífera, el carburant de la 
resistència davant «l’hegemonia» de la unió 
Europea

Però per a Algèria, amb un fons, el 2009, dotat amb 
prop de 140 mil milions de dòlars, les ajudes finan-
ceres de la Unió Europea semblen ben poca cosa 
respecte al camí per recórrer. I encara més si es té 
en compte que aquesta «hegemonia» europea po-
dria, si no impedir la caiguda, almenys activar «les 
coalicions dedicades a l’explotació de la renda»4, 
que, contra tot obstacle, han aconseguit de sobre-
viure. Així mateix, per a Algèria la relació ideal con-
sistiria a limitar-se a tenir una participació activa en 

l’arquitectura energètica de la Unió Europea i en la 
integració de l’estratègia de seguretat regional. Però 
davant la insistència de la Unió Europea per aconse-
guir incorporar Algèria a la política de veïnatge, 
aquest país es complau a precisar que, a diferència 
d’altres de la regió, encara que accepti discutir so-
bre la PEV no sent la necessitat d’associar-s’hi. 
Aquesta calculada indiferència constitueix un triomf 
formidable en les negociacions amb la Unió Euro-
pea, perquè la força a reduir d’una manera molt sen-
sible les seves pretensions i expectatives polítiques, 
i fins i tot impedeix que s’abordin els problemes fo-
namentals de l’absència de democràcia i de la mala 
governança.

Aquesta calculada indiferència 
constitueix un triomf formidable 
en les negociacions amb la Unió 
Europea, perquè la força i fins  
i tot impedeix que s’abordin  
els problemes fonamentals  
de l'absència de democràcia  
i de la mala governança

Per tal de no augmentar l’hostilitat d’Algèria cap a la 
PEV, un document estratègic sobre aquest país 
(2007-2013) apunta tres eixos susceptibles d’afa-
vorir alguns canvis: la reforma de la justícia, el crei-
xement econòmic i l’ocupació, i l’enfortiment dels 
serveis públics de base. Es tracta d’un procés pro-
gressiu, tal com subratlla Rosa Rossi: «Es requereix 
també un enfocament progressiu de cara als països 
veïns de la Unió Europea per tal d’introduir un com-
promís gradual per a cada Estat en funció de la seva 
voluntat d’avançar en la reforma econòmica i políti-
ca. La manera d’aplicar aquesta mesura ja no és la 
condicionalitat política, sinó més aviat els paràme-
tres de referència: definicions clares i públiques de 
les accions que la UE espera que implementin els 
socis»5. Es tracta d’invertir el temps necessari per a 
l’elaboració d’una política que sigui capaç de sane-
jar les eines i els instruments de l’Estat amb vista a 

3 F. BAfoil, «Variété des processus d’européanisation en Europe centrale et orientale», dins F. BAfoil i T. Belchelt (dirs.), L’européanisation 
d’Ouest en Est. París: L’Harmattan, pàg. 59, 2008.
4  G. fAvArel-gArrigueS, «Violence mafieuse et pouvoir politique en Russie», dins Jean-Louis Briquet i Gilles fAvArel-gArrigueS, Milieux criminels 
et pouvoir politique. París: Karthala, pàg. 188, 2008.
5 Rosa roSSi, «The European Neighbourhood Policy in Perspective», dins Jean Monet Centre (ed.), Euro-Med. Catania: 2004, pàg. 11.
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establir una mínima relació de confiança entre els 
poders públics i els usuaris (l’any 2008, Transparen-
cy International situava Algèria en el lloc 92).
La progressiva aproximació de la Unió Europea cap 
a Algèria s’articula a l’entorn de dos nivells. El primer 
–estratègic– consisteix a construir una política co-
muna a fi de respondre a les preocupacions en ma-
tèria de seguretat (terrorisme, immigracions, fronte-
res) i d’energia (seguretat dels subministraments). 
El segon –polític– no es preocupa de canviar els 
règims, sinó d’afavorir l’exportació de les normes i 
els valors de la Unió Europea.
Davant la «resistència» algeriana, les dimensions 
econòmica i de seguretat de la política de la Unió 
Europea han anat bastant més enllà que les refor-
mes polítiques. La democràcia fa el paper de parent 
pobre en aquesta política i, no obstant això, com es 
poden concebre canvis econòmics si la satisfacció 
dels ciutadans no té cabuda en el més profund de 
les preocupacions dels dirigents polítics? Els èxits 
obtinguts en la construcció del mercat del gas, la 
lluita contra el terrorisme i els emigrants clandestins 
permeten a la Unió Europea disposar d’un capital de 
prou confiança per abordar els problemes polítics? 
A prop de la implosió fa deu anys, Algèria s’ha dotat 
d’un fons de reserva amb la finalitat de regular les 
colossals sumes que el tercer xoc li ha permès em-
magatzemar i que l’economia no pot absorbir. Així, 
deixat de banda per la comunitat internacional en els 
anys noranta, aquest país ha passat a ser molt cobe-
jat a causa de la seva recuperada riquesa. La despe-
sa d’aquest nou manà financer és objecte de nom-
broses mostres d’atenció per part dels inversionistes 
estrangers: Unió Europea, Rússia, els Estats Units, 
la Xina, etc.

rússia, un tallafocs útil

En efecte, en el marc de les col·laboracions estratè-
giques amb Algèria (2001), Rússia ha ofert a aquest 
país una cooperació estratègica lliure de tota trava 
política. A diferència de la Unió Europea, que articu-
la estratègia (energia i seguretat) i política (demo-
cràcia i governança), Rússia només se centra en 
l’energia i la seguretat, de manera que ofereix un 
marc flexible. En una visita a Alger, Vladímir Putin va 
declarar que «Algèria és un soci clau de Rússia a la 

Mediterrània». Per a Rússia, tenint en compte la seva 
importància en el dispositiu de proveïment de gas 
amb destinació a la Unió Europea, Algèria ha passat 
a ser un país a incloure en l’estratègia de Gazprom, 
amb vista a augmentar la dependència de la Unió 
Europea, alhora que per incrementar els beneficis 
mutus dels dos països6. Un despatx de l’agència 
russa d’Informacions Internacionals del 13 de de-
sembre de 2007 deia així: «Rússia està perdent peu 
a Algèria», la qual cosa resumia bé el repte de la pre-
sència de Gazprom en aquest país: «A causa dels 
seus avantatges en matèria de recursos naturals, 
tots dos països haurien pogut controlar prop del 
40% del subministrament de gas a la Unió Europea. 
Però en un intent de neutralitzar la creixent pressió 
de Gazprom, els consumidors europeus de gas han 
decidit apostar per Algèria i Líbia. La lluita tenaç 
duta a terme per la Unió Europea per diversificar els 
subministraments energètics fa que en aquests paï-
sos la presència de Gazprom sigui inadmissible per 
als compradors de gas»7.
Així, quan Rússia va acceptar la reconversió del deu-
te militar algerià contret els anys seixanta i setanta 
(4,7 mil milions de dòlars) per la compra d’armaments 
per un import de 3,5 mil milions de dòlars, Vladímir 
Putin va posar com a condició l’entrada de Gazprom 
a Sonatrach amb un percentatge del 15%. Una con-
dició que Abdelaziz Buteflika va rebutjar, cosa que 
va alleujar en gran manera els socis europeus, que 
temien que Gazprom arribés a satel·litzar Sonatrach. 
L’exèrcit algerià, considerat com a prorús (el 80% 
del seu material és rus) «va ser derrotat» pels «ener-
gicistes» de Sonatrach, considerats favorables a la 
Unió Europea. Algèria està disposada a rearmar-se 
a Rússia, però no a lliurar-li el seu gas, perquè entre 
les demandes de la Unió Europea i les de Rússia, 
d’ara endavant Algèria té la possibilitat de triar el seu 
menú a la carta. En aquest cas, Rússia continua sent 
el seu principal proveïdor d’armament –el 2008 Al-
gèria es va convertir en el segon importador d’arma-
ment rus– i la Unió Europea el seu principal mercat 
del gas.

integració mediterrània i asimetria política

Gràcies a la iniciativa francesa del projecte de la 
Unió per la Mediterrània, es presenta una oportunitat 

6 H. DArBouche, «Russian-Algerian cooperation and the ‘gas OPEC’: What’s in the pipeline», CEPS, Policy brief, núm. 123, març de 2007.
7 http://fr.rian.ru/russia/20071213/92235860.html.
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per discutir de nou el lloc que ocupen les reformes 
polítiques en el marc de les relacions euromediter-
rànies. L’equilibri mateix de la política europea es 
basa en el principi de la no-ingerència i en el res-
pecte de la sobirania. De comú acord, i a fi de no 
xocar amb alguns règims autoritaris signants, els 
problemes relacionats amb l’incompliment dels 
drets humans i de les llibertats resten exclosos dels 
intercanvis públics i es veuen confinats a un àmbit 
privat, en el qual s’emeten crítiques «fermes, però 
amistoses». A aquesta autocensura, cal sumar-hi un 
mètode basat en una aproximació gradual als règims 
autoritaris. Més que abordar de manera frontal la 
qüestió del dèficit democràtic, del frau electoral, de 
la violació dels drets humans i de la corrupció, la 
PEV «ha invertit» en sectors portadors, com la lliber-
tat i la justícia. En efecte, la idea bàsica consisteix a 
rebutjar totes les formes de condicionalismes pels 
seus efectes improductius en els règims. Però el 
problema rau en el fet que, des de l’11 de setembre 
de 2001, l’ambició política de la Unió Europea es 
veu limitada per les pors vinculades a la seguretat 
del proveïment energètic i per l’obsessió del terro-
risme islamista.
El 2004 va augmentar a Algèria el preu administrat 
del gas butà, que va passar de 170 a 300 dinars 
algerians. El gener de 2005, en ple hivern, a la wila-
ya de Djelfa es van produir motins que la premsa va 
qualificar de «motins del gas», i que es van estendre 
cap al centre i l’oest del país. Des d’aquella data, al 
sud d’Algèria es produeixen, periòdicament, aixe-
caments motivats per un sentiment d’injustícia: en 
nom de què, la principal font d’ingressos externs, en 
aquest cas els hidrocarburs, ha d’estar controlada, 
administrada i distribuïda per les elits «estrangeres» 
(d’Alger) a les regions petrolíferes? Per primera ve-
gada la població ha expressat el seu dret a controlar 
el principal recurs d’Algèria, i ha demanat comptes 
als governs sobre les prioritats de les seves despe-
ses. Per què la regió més rica d’Algèria en recursos 
energètics no compta amb una millor infraestructura 
civil? De manera inquietant, per als amotinats, la res-
posta estava en la seva identitat berberòfona. Pel 
maig de 2008, a la vall del M’Zab, la ciutat es va 
convertir en el símbol de l’enfrontament entre «àrabs» 
i «berbers». Als carrers de la ciutat es van produir 
enfrontaments entre persones convençudes que la 
nova distribució de la riquesa petrolífera depenia de 

la seva pertinença ètnica o racial. Després de les 
polèmiques i la violència dels islamistes havia arribat 
l’hora de la revenja de les regions, des de la Cabília 
fins al M’Zab.
La por d’una crisi en el seu aprovisionament ener-
gètic explica, sens dubte, la debilitat d’Europa quan 
es tracta d’abordar els problemes polítics dels seus 
proveïdors del Magreb. La gran dependència que 
Algèria manté respecte de Rússia obliga a tractar-la 
bé. El tema del gas fa que els estats consumidors i 
productors respectin un mínim de regles comunes 
necessàries per a l’edificació d’una xarxa segura de 
gasoductes. A més, les qüestions diplomàtiques (el 
conflicte del Sàhara Occidental) i polítiques (demo-
cràcia i governança) comporten conflictes i dissen-
sions que cal desvincular de l’arquitectura energèti-
ca que es perfila. Aquests problemes s’afegeixen a 
les inquietuds nascudes de la por davant el «final del 
petroli», una por que fa que l’aprovisionament de gas 
sigui més necessari encara. Entre els atemptats de 
l’11 de Setembre de 2001 i la crisi financera mun-
dial, la pujada del preu del barril de petroli, que havia 
arribat als 147 dòlars el 2008, es va convertir en una 
font de pànic per als estats consumidors, com ho 
mostra la publicació d’obres de tarannà pessimista 
que anuncien la fi d’un món –que s’havia fundat a 
principis del segle xx– que es basava en una energia 
barata i abundant. Però mentre se segueix a l’espera 
de la revolució energètica, el tercer xoc petrolífer ha 
estat profitós per a l’Algèria de Buteflika, ja que ha 
propiciat el pas d’una renda petrolífera a una renda 
gasística generada per la seva vinculació a la política 
energètica europea. No obstant això, si la Unió Euro-
pea no vol veure com es reprodueixen a Algèria els 
patiments relacionats amb la utilització anterior de la 
renda petrolífera, cal iniciar una política real d’ex-
portació de les normes i els valors democràtics. Si 
no és així, la Unió Europea no només estaria corrent 
el risc d’administrar la inestabilitat a Algèria, sinó 
que s’exposaria a enfrontar-se a problemes d’aprovi-
sionament si les poblacions locals al final optessin 
per sabotejar una arquitectura energètica que no els 
ofereix ni llocs de treball ni infraestructures civils a 
l’altura de les seves expectatives. Els «motins del 
gas» que van tenir lloc a Algèria el 2004 ens recor-
den que la seguretat de l’aprovisionament energètic 
d’Europa passa pel benestar de les poblacions dels 
països productors.
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Polítiques mediterrànies | Pròxim Orient

Les eleccions de 2009 a Israel

Mario Sznajder
Departament de Ciències Polítiques - Truman Institute 
for the Advancement of Peace
Universitat Hebrea de Jerusalem

La fragmentació del sistema polític israelià, basat 
tèc nicament en una estructura parlamentària pro-
porcional altament representativa i amb un llindar de 
només el 2%, ha tornat a generar un punt mort. El 
problema rau en l’estructura institucional d’aquest 
sistema, i també en el tipus de canvis a què s’enfronta 
qualsevol govern de coalició del país.
L’estructura institucional d’Israel, amb un sistema 
representatiu altament proporcional, va ser produc-
te de la necessitat preestatal d’integrar diversos 
grups d’immigrants en el procés de construcció de 
la nació i de l’Estat. Des que Israel va obtenir la in-
dependència, David Ben Gurion, el pare fundador 
de l’Es tat, i la majoria dels seus seguidors han in-
tentat en va transformar el sistema per tal de crear-
ne un de més majoritari, mitjançant la subdivisió del 
país en districtes electorals, l’augment dels llindars 
i l’ús de diferents fórmules. L’últim i més destacat 
intent, que va tenir lloc als anys noranta, pretenia 
separar l’elec ció del primer ministre de la dels 
membres del Parlament, però va fracassar rotunda-
ment: Israel va tornar a l’antic sistema amb un llin-
dar lleugerament més elevat, que contribueix a dis-
minuir el nombre de partits de la Knesset (Parlament 
israelià) i facilita el procés de construcció de la 
coalició governamental.
El veritable dilema del sistema polític israelià és que, 
com que és una estructura representativa altament 
proporcional que genera coalicions multipartidistes, 
no permet prendre les decisions necessàries per 
promoure el procés de pau, especialment amb els 
palestins: decisions pel que fa a desmantellar as-
sentaments a Cisjordània, compartir Jerusalem com 
a capital de dos estats i facilitar el retorn de refugiats 

palestins. Mentrestant, la intensitat del conflicte ara-
boisraelià genera tantes tensions i inestabilitat que 
és impossible que es donin les condicions neces-
sàries per reformar el sistema polític per tal que hi 
hagi la capacitat de prendre les decisions que con-
dueixin a la pacificació. Aquest cercle viciós s’ha de 
trencar en ambdues direccions. Arran de l’intent fallit 
dels noranta de crear un sistema més majoritari i 
amb elecció directa del primer ministre, la tendència 
a la personalització del sistema polític ha augmentat 
fins al punt que molts voten els líders –i no els par-
tits–, en un sistema en què els partits ho controlen 
tot, incloent-hi l’elecció dels líders. Això ha generat 
una mena de populisme negatiu, que té com a prin-
cipal característica el fet que cada líder (o candidat 
principal), com en el cas de Livni, Netanyahu i Barak 
en els últims comicis, s’ha d’esforçar molt més a 
defensar-se dels atacs que a proposar plans d’acció 
sobre la manera de resoldre els problemes més 
greus del país.

Els antecedents polítics

L’evolució històrica mostra que la participació en les 
eleccions israelianes ha baixat progressivament, 
d’un 80% fa dues dècades a percentatges lleugera-
ment per sobre del 60% en la primera dècada del 
segle xxi.
La corrupció i els escàndols personals que afecten 
personalitats polítiques de primera línia, com el pri-
mer ministre Ehud Olmert, han contribuït a augmen-
tar la manca de prestigi dels representants públics i 
a fer créixer l’abstenció.
Arran de la dimissió d’Ehud Olmert, es van convocar 
eleccions primàries en el seu partit, Kadima, que va 
guanyar la ministra d’Afers Exteriors, Tzipi Livni. Ben-
jamin Netanyahu, líder del Likud, semblava el gua-
nyador més probable dels comicis israelians. Ehud 



19
6

M
ed

.2
01

0
B

al
an

ç
Barak, com a ministre de Defensa, lluitava per man-
tenir el lideratge del Partit Laborista, que el 2008 
perdia pes electoral, segons els sondejos. De fet, els 
comicis van ser fruit de la pressió exercida per Barak 
perquè Olmert dimitís amb l’amenaça que, si no se 
n’anava, el Partit Laborista abandonaria la coalició 
governant i provocaria igualment la convocatòria 
d’eleccions.

Els membres del Govern de 
coalició sabien que cap d'ells no 
podia afrontar els comicis sense 
abordar seriosament el problema 
del bombardeig continu de coets i 
morter des de Gaza

La crisi econòmica internacional, que va afectar Is-
rael amb una intensitat relativa durant els mesos pre-
vis als comicis, es considerava un dels principals 
problemes polítics. El titular del Ministeri d’Economia, 
Roni Bar-On, de Kadima, va ser objecte de moltes 
crítiques –sobretot per part de Netanyahu, que tenia 
fama de ser un geni de les finances neoliberals– per 
no haver pres les mesures necessàries per impedir 
que la crisi afectés Israel i per haver reaccionat mas-
sa tard davant del problema dels fons de pensions.
Les relacions entre Israel i Hamàs, que ostenta el 
poder a Gaza, no havien estat mai bones, però no 
van trigar a deteriorar-se després de la fi de l’alto el 
foc entre tots dos bàndols el 19 de desembre de 
2008. Ja abans d’aquesta data, grups armats de Ha-
màs i altres organitzacions palestines extremistes 
fustigaven la població israeliana de les zones del 
Nègueb que limiten amb Gaza, disparant-los cons-
tantment petits coets Kassam i granades de morter. 
El 2008, els palestins van començar a llançar coets 
de més abast i poder destructiu, i van arribar a la 
ciutat d’Ashquelon en diverses ocasions. Israel va 
reaccionar davant aquestes agressions intentant 
arribar als llançacoets i atacant els llocs on es con-
siderava que hi havia dipòsits de munició o centres 
militars. L’escalada de violència va assolir noves co-
tes durant la campanya electoral. Els membres del 
Govern de coalició sabien que cap d’ells no podia 
afrontar els comicis sense abordar seriosament el 
problema del bombardeig continu de coets i morter 
des de Gaza. Tots els intents de resoldre’l bloque-
jant Gaza van fracassar, perquè els palestins van 

cavar centenars de túnels sota la seva frontera amb 
Egipte a través dels quals rebien subministraments 
regularment, incloent-hi armes i explosius.
Els intents d’assolir un nou alto el foc entre Hamàs i 
Israel per mediació egípcia van ser infructuosos.
El líder del Likud va aprofitar la situació a la frontera 
de Gaza per atacar el Govern d’Olmert, Livni i Barak, 
i va denunciar la seva impotència i incapacitat per 
resoldre la crisi.
A Israel, apreses les lliçons de la segona guerra del 
Líban, que va tenir lloc el 2006, l’exèrcit estava pre-
parat per actuar a Gaza. Tots aquests factors cons-
titueixen els antecedents de l’Operació Plom Fos, 
llançada per Israel contra Gaza a finals de desembre 
de 2008. No es pot dir que l’operació militar contra 
Hamàs a Gaza fos decidida pel Govern en exercici, 
que incloïa dos dels principals candidats a governar 
el país –Livni i Barak–, per obtenir rèdits electorals. 
Tot i així, es pot concloure que, per a aquests líders 
i les seves formacions polítiques, era pràcticament 
impossible afrontar uns comicis mentre Hamàs con-
tinués intensificant els seus atacs contra la població 
civil del sud d’Israel. El Likud podia afirmar fàcilment 
que el seu líder, Benjamin Netanyahu, era l’únic can-
didat capaç d’enfrontar-se amb fermesa contra Ha-
màs i acabar amb la crisi, alhora que titllava el Go-
vern d’indecís i feble.
Tot això ens porta a una conclusió d’allò més para-
doxal: de fet, un dels principals factors que van influir 
en les eleccions israelianes va ser Hamàs. En aug-
mentar la pressió sobre el Govern israelià, va provo-
car una reacció militar de l’Estat hebreu, amb tots 
els canvis en el resultat electoral que això podia ge-
nerar. A més, tant si resistien amb fermesa l’atac is-
raelià com si no, en exposar la població civil palesti-
na a l’enfrontament militar, amb totes les terribles 
conseqüències que aquesta actitud comportava, 
Hamàs i la resta de grups extremistes de Gaza esta-
ven fent el joc a la dreta radical israeliana, personifi-
cada en aquest cas per Avigdor Lieberman i el seu 
partit polític, Israel Beyteinu (Israel, la Nostra Llar), 
fundat i constituït pels immigrants de l’antiga Unió 
Soviètica, però que atreia tots aquells que, davant la 
crisi de seguretat, es giraven cap a la dreta radical.

la campanya electoral

Les paraules que millor descriuen aquest procés 
són «avorriment» i «manca d’interès». La crisi econò-
mica no permetia grans despeses per dos motius. 
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Primer, en temps de crisi i creixent atur era gairebé 
impossible reunir en privat els fons necessaris i gas-
tar-los. L’austeritat es va imposar de forma natural en 
la campanya dels 33 partits que participaven en les 
eleccions. Segon, els escàndols de corrupció que 
afectaven Olmert i altres polítics generaven la de-
manda d’un nou estil de política de mans netes cen-
trada no només en l’honradesa personal, sinó també 
en la modèstia pública. Tzipi Livni va saber aprofitar 
bé aquest punt, perquè encara no havia exercit de 
primera ministra i podia mostrar a l’opinió pública 
una trajectòria sense màcula, així com un estil de 
vida relativament modest. Tot això ho va conjugar en 
el seu missatge del «nou estil de política» que pro-
posava, seguint d’alguna manera la línia d’Obama en 
la seva campanya presidencial.
La campanya es va interrompre durant tres setma-
nes, mentre es duia a terme l’ofensiva militar israelia-
na contra Gaza.
La represa de la campanya a mitjan gener de 2009, 
amb molt poques setmanes per davant, no va revifar 
l’interès de l’electorat. L’equació semblava una altra, 
atès el suport que Ehud Barak i el Partit Laborista 
rebien en els sondejos. No obstant això, allò era 
il·lusori. Barak, considerat el millor ministre de De-
fensa possible en aquelles circumstàncies, no podia 
desprendre’s de les seqüeles de la seva etapa ante-
rior com a primer ministre –1999-2001–, que van 
perjudicar enormement la seva reputació com a líder 
polític del país, encara que refermessin la seva sol-
vència i capacitat militar. Paradoxalment, la caracte-
rització de Barak com a ministre de Defensa eficaç i 
expert va situar el Partit Laborista en quart lloc, fora 
de la troica al capdavant del país, i el va submergir 
en una profunda crisi.
Una vegada més, s’acusava Tzipi Livni de manca de 
coneixements sobre seguretat i de poca capacitat 
de decisió. Tant el Likud com el Partit Laborista van 
jugar aquesta carta, fent a l’electorat una sola pre-
gunta: «Si es produís una crisi de seguretat impor-
tant –per exemple, un atac iranià a Israel a les tres de 
la matinada–, qui li agradaria que respongués com a 
primer ministre a la trucada telefònica de l’exèrcit?»
La resposta de Livni durant els últims mesos va con-
sistir a adoptar una actitud proactiva contra Hamàs 
a Gaza, i a no defensar només una acció militar, tot i 
que sense voler aturar-la malgrat la pressió interna-
cional. Alhora, Livni feia èmfasi en l’opció de pau 
desenvolupada durant les negociacions amb el diri-
gent palestí moderat Mahmud Abbas-Abu Mazen, 
que ella mateixa va encapçalar des de la cimera en-

tre els EUA, Israel i Palestina celebrada a Annapolis 
el novembre de 2007. Per a Livni i la cúpula de Ka-
dima, aquesta postura, que promovia un acord ne-
gociat amb els moderats palestins i alhora una acti-
tud militar severa respecte als extremistes palestins, 
era la fórmula per conquerir els vots del centre polí-
tic israelià, constituït principalment per una classe 
mitjana farta de la guerra i del terror. Els altres ele-
ments de propaganda esgrimits per Livni es basaven 
en la consolidació de la seva «imatge de seguretat», 
destacant els seus serveis prestats en el passat a la 
intel·ligència israeliana –el Mossad–, i en la petició a 
la població que votés una dona.

La resposta de Livni durant els 
últims mesos va consistir a 
adoptar una actitud proactiva 
contra Hamàs a Gaza, i a no 
defensar només una acció militar, 
tot i que sense voler aturar-la 
malgrat la pressió internacional

Les estrelles ascendents en l’horitzó polític israelià 
eren Avigdor Lieberman i Israel Beyteinu. Lieber-
man destacava quatre punts: el primer era l’eslògan 
de la campanya: «No hi ha ciutadania sense igual-
tat», i es referia a la lleialtat a Israel com a Estat 
jueu, afirmant que la població àrab d’Israel –ciuta-
dans israelians de nacionalitat palestina– consti-
tuïa una cinquena columna a la qual caldria privar 
del dret de vot, llevat que es declarés lleial a Israel 
i ho demostrés. El segon punt subratllava la segu-
retat i atacava la postura dels partits ultraorto-
doxos israelians, a més d’exigir l’ampliació dels 
criteris sobre qui és jueu. Es tracta d’un tema molt 
atractiu per als immigrants –i també per als israe-
lians laics, que desitjarien que els afers civils es 
resolguessin fora dels tribunals rabínics, així com 
el matrimoni civil. El tercer punt era un pla de pau 
amb els palestins basat en un intercanvi territorial-
demogràfic en què Israel mantindria els principals 
assentaments a Cisjordània, i rebria en contrapar-
tida dues grans concentracions d’àrabs israe lians. 
El quart punt era la reforma del sistema de govern, 
que passaria de parlamentari a presidencial. L’ob-
jectiu era generar la capacitat resolutiva governa-
mental per solucionar els principals problemes del 
país, però també eliminar la influència dels partits 
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jueus ortodoxos i marginar les formacions políti-
ques àrabs.

Els diferents dirigents polítics 
àrabs d'Israel van cridar els seus 
electors potencials a votar, i 
aquests ho van fer i van 
contrarestar les tendències 
històriques esmentades, però 
sense crear un bloc àrab 
coordinat a la Knesset

Els resultats, no concloents, de l’operació militar a 
Gaza, sumats a les crítiques internacionals, una 
sèrie de manifestacions antiisraelianes –algunes de 
les quals amb clares proclames antisemites– i el 
presumpte suport de l’Iran a Hamàs a Gaza van fer 
renéixer un altre tret de la política israeliana que ju-
gava a favor de Lieberman: l’amenaça existencial. 
Les enquestes mostraven un increment espectacu-
lar del suport a les idees radicals de dretes, i la per-
sonificació d’aquestes en el seu «home fort», Avig-
dor Lieberman. Des d’un altre punt de vista, els 
mateixos resultats de les enquestes van infondre te-
mor entre diversos sectors de l’electorat israelià, i 
n’hi ha que afirmen que aquests van ser els vots que 
van permetre a Tzipi Livni i Kadima aconseguir la pri-
mera majoria a la Knesset.
En el si dels partits àrabs i el seu electorat a Israel es 
va produir una reacció interessant. En general, les 

últimes tendències electorals mostraven una apatia 
creixent i una participació cada vegada menor dels 
àrabs israelians en els processos electorals del país. 
L’operació militar a Gaza va contribuir a la sensació 
d’alienació política d’amplis sectors de la població 
àrab d’Israel, perquè el país del qual eren ciutadans 
atacava els seus conciutadans palestins –i potser 
famílies i fins i tot germans– a Gaza. Tot i així, en 
l’últim moment, els diferents dirigents polítics àrabs 
d’Israel van cridar els seus electors potencials a vo-
tar, i aquests ho van fer i van contrarestar les ten-
dències històriques esmentades, però sense crear 
un bloc àrab coordinat a la Knesset.

Els resultats

La pregunta de qui va guanyar les eleccions israelia-
nes és molt difícil de respondre.
Sabem que hi ha un gir a la dreta relacionat amb el 
conflicte prolongat entre Israel i Gaza, i una con-
nexió iraniana que reforça la sensació d’amenaça 
existencial. Les actituds ambivalents dels partits 
d’esquerra i centreesquerra (Meretz i Laborista) pel 
que fa a l’operació militar a Gaza –primer suport to-
tal, i després una actitud crítica cada vegada més 
intensa, juntament amb exigències que s’aturés 
l’operació– van projectar una imatge confusa que 
els va costar molts vots a aquestes formacions.
En un sistema d’elevada representació proporcional, 
ningú no guanya realment unes eleccions parlamen-
tàries, i les possibles coalicions polítiques són tan 
importants com el nombre total de vots que obté 

TAULA 14 resultats finals (per nombre de membres de la Knesset elegits, per partit polític: escons)1

Partit Vots Sobres dobles2 Escons Canvi3 

Kadima 758.032 39.003 28 −1

Likud 729.054 46.405 27 +15

Israel Beiteinu 394.577 24.524 15 +4

Partit Laborista 334.900 20.709 13 −6

Shas 286.300 13.786 11 −1

Judaisme Unificat de de la Torà 147.954 5.399 5  −1

Llista àrab - Taal 113.954 1.391 4 0

Unió Nacional 112.570 7.942 4 S/A

Hadash 112.130 1.739 4 +1

Nou Moviment - Meretz 99.611 5.980 3 −2

Llar Jueva 96.765 6.479 3 S/A

Balad 83.739 984 3 0
1 Llindar electoral: 67.470 vots. 13 dels 33 partits participants en les eleccions van arribar al llindar i estan representats a la Knesset. Els vots són vots normals el dia dels comicis, 10 de febrer de 2009.
2 Els sobres dobles són els vots de diplomàtics israelians a l’estranger, mariners que es troben pescant i soldats (exèrcit regular i reservistes) que van votar el dia de les eleccions o els anteriors (perquè es trobaven en 
territori estranger) a les bases de l’exèrcit. S/A vol dir «sense antecedents», perquè tant Unió Nacional com Llar Jueva són grups escindits de l’antic Partit Religiós Nacional, que representava el nacionalisme religiós i els 
colons de Cisjordània, Gaza i el Golan.
3 El canvi reflecteix l’augment o el descens en el nombre de representants de cada partit en relació amb l’últim període de la Knesset. La font consultada és la junta electoral de la Knesset. Els resultats són finals, però 
encara no oficials.
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cada partit. Això es va tornar a demostrar quan Tzipi 
Livni, després de concloure brillantment la seva 
campanya electoral i la de Kadima, va aconseguir la 
primera majoria a la Knesset, amb 28 diputats; Ne-
tanyahu i el Likud van quedar segons, amb 27 parla-
mentaris; Lieberman i Israel Beyteinu tercers, amb 
15 escons; de la seva banda, Barak i el Partit Labo-
rista només van poder enviar 13 representants a la 
Knesset (amb la qual cosa van perdre un terç del 
seu pes electoral).

En un sistema d'elevada 
representació proporcional, 
ningú no guanya realment unes 
eleccions parlamentàries, i les 
possibles coalicions polítiques 
són tan importants com el 
nombre total de vots que obté 
cada partit

El procés de formació de coalicions estava en mar-
xa. El president israelià, Shimon Peres, va celebrar 
consultes amb els líders polítics per decidir a qui 
encarregaria la formació del pròxim govern de coali-
ció. En aquest cas, el bloc de la dreta, encapçalat 
pel Likud i Netanyahu, tenia més possibilitats que 
Livni i Kadima, ja que comptava amb el suport 
d’almenys 65 dels 120 membres de la Knesset.
Lieberman i Israel Beyteinu es van convertir en el 
partit polític central, amb una enorme influència en la 

formació de la coalició, a menys que Netanyahu, Liv-
ni i Barak decidissin formar una coalició d’unitat na-
cional que exclogués Lieberman i Israel Beyteinu del 
poder. Aquesta possibilitat no era tan utòpica com 
sembla; depenia dels missatges de Washington i de 
la resta del món. La incorporació d’Avigdor Lieber-
man al govern d’Israel ha tingut un cost polític a 
Washington, on el president Obama ha inaugurat 
una nova era, proclamant el procés de pau a l’Orient 
Mitjà com un punt important en l’agenda de política 
exterior dels EUA, sense cap simpatia pels radicals, 
tant dins com fora de les seves fronteres.
Finalment, Netanyahu va formar el 32è govern israe-
lià i va esdevenir primer ministre per segona vegada. 
Es tractava d’un govern de coalició de 30 ministres, 
amb el suport de 69 membres de la Knesset, des-
prés del vot d’investidura el 31 de març de 2009. La 
coalició dirigent estava constituïda pel Likud, encap-
çalat per Netanyahu; Israel Beyteinu, amb Lieberman 
al capdavant com a ministre d’Afers Exteriors; el Par-
tit Laborista, capitanejat per Barak, ministre de De-
fensa; el partit sefardita ortodox Shas, comandat per 
Eli Yishai, ministre d’Interior, i formacions més peti-
tes, com la religiosa nacionalista Llar Jueva–Habayit 
Hayehudi i el partit ortodox asquenazita Judaisme 
Unificat de la Torà.
Tots aquests elements van contribuir a la maduració 
del conflicte araboisraelià i a la intervenció iraniana. 
Són indicis que s’aproxima l’hora del canvi per a Is-
rael, i que aquest es pot produir abans del que sem-
bla, fruit d’una combinació de pressió internacional i 
interna. Deixar les coses com estan implicaria inde-
cisió i intensificaria una crisi que no desitja ningú.
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Cap frase no subratlla tan bé el paper crucial de Sí-
ria a l’agitada regió de l’Orient Mitjà com la declara-
ció que va fer Kissinger, fa ja més de tres dècades, 
quan va dir que els àrabs no podien fer la guerra 
sense Egipte ni fer la pau sense Síria. Es podria am-
pliar l’afirmació de Kissinger afegint que sense Síria 
no hi pot haver pau araboisraeliana ni estabilitat re-
gional.
Després d’haver suportat les tempestes polítiques 
de la dècada, Síria se sent justificadament al centre 
dels esdeveniments de la regió i implicada en els 
afers de tothom. Per a aquest país, el 2009 va ser un 
any molt bo en una mala dècada. Al darrere queda-
ven els dies en què Síria era un país pària, aïllat, di-
famat i ignorat; els dies en què el president nord-
americà George W. Bush la considerava «una fruita 
madura a punt per a la collita». Avui les etiquetes 
d’«estat canalla» i «eix del mal» han desaparegut i 
han estat substituïdes per amables propostes i per 
un procés d’implicació emanat de fonts en altres 
temps poc amistoses, si no hostils, com ara els Es-
tats Units, la Unió Europea i alguns països àrabs.
Síria té en el seu haver diverses cartes crucials, que 
juga a l’hora d’abordar els conflictes regionals: el 
procés de pau araboisraelià, l’estabilitat de Hamàs al 
Líban en conjunció amb Hezbol·lah, l’estabilitat a 
l’Iraq en conjunció amb els diversos grups baasistes, 
sectaris i ètnics que Síria ha alimentat els últims anys, 
els seus estrets vincles amb l’Iran, i el seu llegat i 
eficàcia en la lluita contra el terrorisme. En justícia 
s’ha de dir que aquestes cartes van ser repartides 
inicialment pel president Hafiz al-Assad i potencia-
des després pel seu fill, el president Bashar, amb 
l’ajuda dels errors comesos per altres, sobretot les 
violentes aventures nord-americanes a l’Iraq i en al-

tres llocs, i les maldestres insensateses d’Israel al 
Líban i a Gaza. El líder sirià ha jugat les seves cartes 
amb astúcia, barrejant ideologia i pragmatisme.

una visió de conjunt de la regió

En aquesta agitada regió que és l’Orient Mitjà coin-
cideixen tres grans conflictes: l’araboisraelià, el sun-
nita-xiïta i l’arabopersa. Síria pot tenir un important 
paper en tots tres. El que li importa, però, és com 
aquest paper pot afavorir els seus interessos nacio-
nals, que constitueixen un marc sustentat sobre tres 
pilars: la recuperació del Golan, probablement en el 
context d’una pau araboisraeliana; el reconeixement 
del paper central de Síria a la regió, i la seguretat 
d’aquest país en el context de la pau i l’estabilitat 
regionals. Amb aquests objectius a la vista, la políti-
ca exterior siriana és una barreja d’ideologia i prag-
matisme, en la qual aquest últim adquireix cabdal 
importància. Potser aquest pragmatisme explica 
com és que Síria pot aliar-se amb l’Iraq sunnita –i de 
fet amb altres grups iraquians, com ara xiïtes i kurds– 
i alhora donar suport a la xiïta Hezbol·lah al Líban. 
Podria semblar que els estrets vincles de Síria amb 
l’Iran, Hezbol·lah i Hamàs, tots els quals desitgen la 
desaparició d’Israel, entren en conflicte amb la pre-
disposició de Síria a fer les paus amb aquest país. 
També podria semblar que l’aliança de Síria amb la 
Pèrsia xiïta entra en conflicte amb l’arabisme de la 
Síria sunnita. I l’aliança de Síria amb les dues grans 
potències no àrabs de la regió –Turquia, que manté 
relacions estratègiques amb Israel, i l’Iran, que vol la 
destrucció d’aquest últim– també podria semblar in-
congruent. Tot això diu molt a favor del pragmatisme 
de Síria i, contràriament a algunes percepcions errò-
nies, aquest no és ni un país inamovible ni tampoc 
un país predisposat a realinear-se a menys que les 
circumstàncies siguin favorables.

Polítiques mediterrànies | Pròxim Orient

Síria: perspectiva general de la situació
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la divisió interàrab: una visió general

Històricament, les relacions interàrabs han sofert 
constants alts i baixos, immerses en les dissensions 
causades per les diferents perspectives sobre els 
temes regionals. En l’actualitat, els àrabs estan divi-
dits en dos grups: moderats versus radicals, o els 
qui prefereixen l’acomodació versus els qui fan 
èmfasi en la resistència. Aquesta divisió és conse-
qüència de les seves diferents visions al voltant dels 
tres grans conflictes regionals: l’araboisraelià, el 
sunnita-xiïta i l’arabopersa. Tanmateix, per a Síria el 
conflicte araboisraelià és el que adquireix més im-
portància. I pel que fa als altres dos, Síria rebutja el 
concepte d’un conflicte sectari sunnita-xiïta, i creu 
que el conflicte arabopersa s’hauria d’abordar mit-
jançant l’acomodació i la resolució pacífica dels te-
mes conflictius.

Des de la perspectiva de Damasc, 
la divisió interàrab pel que fa al 
conflicte araboisraelià és 
conseqüència d'una disputa entre 
els models de Sadat i d’Assad. 
Històricament hi ha hagut un 
cert estira-i-arronsa entre 
Damasc i el Caire per veure quin 
dels dos simbolitzava millor 
l’arabisme

Des de la perspectiva de Damasc, la divisió interàrab 
pel que fa al conflicte araboisraelià és conseqüència 
d’una disputa entre els models de Sadat i d’Assad. 
Històricament hi ha hagut un cert estira-i-arronsa 
entre Damasc i el Caire per veure quin dels dos sim-
bolitzava millor l’arabisme. La tensió entre tots dos 
estats es va aguditzar arran de la dissolució de la 
República Àrab Unida el 1961, després de la qual, 
el 1979, el president egipci Anwar al-Sadat va firmar 
un tractat de pau per separat amb Israel. Sadat creia 
que era improbable que Israel establís un tractat de 
pau global amb els àrabs, sinó que més aviat proce-
diria pas a pas, amb una pau gradual, i que els Es-
tats Units eren els qui tenien tots els asos en el pro-
cés de pau. Així, lliure de restriccions regionals, 
Sadat es va sentir prou fort, independent i confiat 
per jugar-s’ho tot a la carta nord-americana i signar 

un tractat de pau per separat amb Israel, presumi-
blement perquè d’altres seguissin el seu exemple.
En comparació, l’aleshores president sirià Assad, 
obligat per una sèrie de consideracions regionals, 
convençut de la futilitat del procés de pau, i cons-
cient del paper crucial dels Estats Units, però amb 
dubtes sobre el compromís nord-americà amb el 
procés de pau, va decidir esperar i veure què pas-
sava, un tret característic de la seva estratègia pa-
cient. Tot i que els dos líders ja han abandonat 
l’escena, encara és rellevant el seu llegat pel que fa 
al conflicte araboisraelià i altres qüestions regionals. 
Atesos els nous esdeveniments produïts a la regió, 
com ara la invasió nord-americana de l’Iraq, el con-
flicte sunnita-xiïta i l’exacerbació de les aspiracions 
hegemòniques de l’Iran, la balança àrab, particular-
ment entre els àrabs del Golf, s’ha decantat cap al 
model de Sadat i la carta nord-americana. Com a 
resultat d’aquest canvi, Síria ha quedat fora de la 
que fins ara era la tradicional i esporàdica aliança 
àrab tripartida d’Egipte, Aràbia Saudita i Síria. Tan-
mateix, la recent aproximació entre Síria i l’Aràbia 
Saudita és un preludi del retorn de Síria a la cleda. 
Així, en l’actualitat la divisió interàrab es produeix en-
tre el model de «jugar-s’ho tot a la carta nord-ameri-
cana» i el de «repartir les apostes entre diverses car-
tes». Tot i això, la prioritat per a Síria són els seus 
veïns més immediats.

El líban

A l’oest, el Líban, que geogràficament seria com el 
«ventre» de Síria, queda plenament dins de l’esfera 
d’influència d’aquest país; així, les relacions entre 
tots dos estats són asimètriques. Ateses les seves 
tradicions democràtiques i la presència d’una sèrie 
de faccions religioses i sectàries enfrontades, hi ha 
una mica de veritat en la idea que el Líban és un 
estat improbable, i si es converteix en probable no 
es pot governar, i si es pot governar és una bomba 
de rellotgeria. Aquesta és una idea inquietant per a 
Síria, que desitja un Líban reconciliat regit per un 
Govern d’unitat nacional. Les faccions libaneses van 
mirar de consensuar en va, durant mesos, la forma-
ció d’aquest Govern d’unitat nacional. No obstant 
això, quan Síria ha volgut veure un Govern d’unitat 
nacional al Líban, això és el que hi ha hagut, tot i que 
amb l’ajuda de l’Aràbia Saudita. Fa poc, el primer 
ministre libanès, Saad Hariri, va viatjar a Damasc per 
presentar les seves excuses –implícitament, no ex-
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plícitament– per les seves passades indiscrecions i 
malifetes i intentar començar de nou. El viatge també 
implicava que el líder libanès admetia que Síria és el 
poder a l’ombra al Líban, independentment que hi 
hagi o no presència militar siriana en aquest país. 
Damasc li va dispensar una càlida acollida i va deixar 
de banda el passat.

l’iraq

A l’est, l’Iraq, que era un tradicional competidor de 
Síria. Tanmateix, amb la invasió nord-americana del 
2003, el país va esdevenir una amenaça per a la se-
guretat a causa de la intensa hostilitat dels Estats 
Units cap a Damasc i dels rumors que circulaven a 
Washington en el sentit que Síria era la següent a la 
llista. Però gràcies a la mala gestió nord-americana 
de la guerra i a la retirada del president Bush, Síria 
ha desaparegut de la llista de Washington. El presi-
dent Obama sap que Damasc, amb els incentius 
adequats, pot ser una influència positiva per a l’Iraq 
–i per a altres llocs– a causa dels seus vincles amb 
les diverses faccions iraquianes que va alimentar en 
el passat. Síria vol un Iraq reconciliat, unit, estable, 
segur, laic i nacionalista, dins de la cleda àrab. Ori-
ginàriament es va oposar a la invasió nord-america-
na i avui advoca per la retirada dels Estats Units. No 
obstant això, l’irònic del cas és que, durant l’adminis-
tració Bush, Síria temia que l’èxit nord-americà a 
l’Iraq pogués portar a una invasió militar de Síria pels 
Estats Units, mentre que el que tem avui és que el 
fracàs i l’eventual retirada dels Estats Units ocasio-
nin un buit de poder i, per tant, donin peu a poten-
cials conflictes interns sectaris entre sunnites i xiïtes, 
i ètnics entre àrabs i kurds, a més de conflictes re-
gionals. Els estats àrabs i Turquia aspiren a un Iraq 
reconciliat i unit, preferentment sota domini sunnita, 
i a la contenció de les aspiracions d’independència 
kurdes, mentre que l’Iran prefereix un Iraq d’orientació 
persa i sota domini xiïta.

turquia

Al nord, Turquia, una important potència regional no 
àrab i històricament un veí hostil ja des de la desin-
tegració de l’Imperi Otomà després del final de la 
Primera Guerra Mundial, però sobretot a partir del 
final de la Segona i l’auge de la guerra freda, durant 
la qual els dos veïns es van trobar en bàndols opo-

sats. L’hostilitat es devia al bagatge històric i a diver-
sos temes conflictius, com ara les disputes frontere-
res, la seguretat de les fronteres, els recursos hídrics 
comuns i el problema kurd. Les relacions eren tan 
tenses que el 1998 es va evitar la guerra per molt 
poc. Tanmateix, a partir d’aleshores les relacions van 
començar a millorar, especialment després que el 
president Bashar succeís el seu pare el 2000. Els 
tambors de guerra es van silenciar i es van substituir 
per una aliança gràcies al pragmatisme dels líders 
de Damasc i d’Ankara. A més dels mutus beneficis 
bilaterals, l’aliança proporciona a Síria seguretat en 
la seva llarga frontera nord, cosa que li permet con-
centrar-se en la seva frontera sud, sempre ame-
naçadora, amb Israel. A part de les consideracions 
bilaterals tal com es perceben des de Damasc, 
l’aliança amb Turquia més l’aliança de Síria amb 
l’Iran constitueixen una mena d’agrupació regional 
tripartida. Cal esperar també que la recent aproxi-
mació sirianosaudita porti, amb els esforços saudi-
tes, al ressorgiment de l’aliança àrab tripartida de 
Síria, l’Aràbia Saudita i Egipte. Síria pot ser el país 
que faciliti la cooperació entre tots dos grups en pro 
de la pau i la seguretat regionals.

israel

Al sud, Israel, l’invencible gegant militar que ocupa 
el Golan sirià i representa una amenaça perpètua 
per a la vulnerable Síria. Les relacions sirianoisrae-
lianes estan vinculades a les relacions sirianoameri-
canes i a la via de la pau palestinoisraeliana. Encara 
que cada un d’aquests temes s’ha d’abordar per 
separat, cap no es pot resoldre individualment: cal 
un acord global. La recuperació del Golan consti-
tueix un important objectiu de la política exterior si-
riana. La via de la pau sirianoisraeliana ha fet un ge-
gantí pas enrere des dels prometedors dies de la 
dècada de 1990 en què les negociacions eren bila-
terals i se centraven en quatre temes conflictius: la 
retirada israeliana del Golan, els acords de segure-
tat, la normalització de les relacions i l’establiment 
d’un marc temporal per a l’aplicació del tractat de 
pau. Avui, Israel i els Estats Units han fet que el pro-
cés de pau sigui multilateral, i han introduït en 
l’equa ció Hez bol·lah, Hamàs i l’Iran. Per complicar 
encara més les coses, ara a Israel hi ha un Govern 
extremista de dretes dirigit pel primer ministre Ne-
tanyahu, que ha declarat que «la frontera siriana 
amb Israel ha estat la més segura per a Israel durant 
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trenta-cinc anys» i, per tant, per què caldria canviar 
el que ja va bé?
La postura del president Bashar en el sentit que el 
Golan no és negociable i que la pau amb Israel re-
quereix una retirada total israeliana, afegida a la ne-
gativa de Netanyahu a retirar-se del Golan, ni que 
sigui només del Golan, fan que la mera represa de 
les negociacions en un futur immediat sigui qüestio-
nable. Per complicar encara més les coses, també la 
bloquejada via de la pau entre Palestina i Israel entra 
en l’equació sirianoisraeliana. Malgrat tot, si tant Sí-
ria com Israel complissin els requisits mínims per a la 
pau, la pregunta seria: firmaria el president Bashar 
un tractat de pau per separat amb Israel, a l’estil de 
l’injuriat Sadat, deixant a l’estacada els palestins, per 
causa dels quals es va ocupar el Golan, especial-
ment després que hagin declarat que no hi ha pau 
possible a la regió sense una pau araboisraeliana 
generalitzada? O bé es negaria a signar un tractat 
de pau per separat amb Israel, la qual cosa implica-
ria renunciar a recuperar el Golan, que constitueix un 
objectiu fonamental de la política exterior siriana? 
Només el líder sirià pot resoldre l’enigma i de mo-
ment està ocultant gelosament les seves cartes; úni-
cament travessarà aquest pont en l’improbable cas 
que aconsegueixi arribar-hi.

Només els Estats Units tenen 
influència sobre tots dos bàndols. 
Però perquè els Estats Units s'hi 
impliquin, Washington exigeix,  
a priori, una reorientació 
estratègica siriana que inclogui 
les seves relacions amb l'Iran, 
Hezbol·lah, Hamàs, el Líban  
i l'Iraq

Tant Síria com Israel saben que Washington és la 
pedra angular del procés de pau i que podria trencar 
l’impàs. L’administració Obama ha abandonat l’an-
terior oposició de l’administració Bush a la re presa 
de les negociacions sirianoisraelianes, però aques ta 
represa està vinculada a la millora de les relacions 
entre Síria i els Estats Units. Poc després de la in-
vestidura d’Obama es va iniciar un procés de con-
tacte entre Damasc i Washington. D’això ja fa un 
any, i no hi ha resultats tangibles. Síria és conscient 

que, sense la implicació nord-americana, les nego-
ciacions sirianoisraelianes són fútils. Només els Es-
tats Units tenen influència sobre tots dos bàndols: 
poden ajudar amb plans de seguretat i proporcionar 
els fons necessaris per aplicar l’acord. Però perquè 
els Estats Units s’hi impliquin, Washington exigeix, a 
priori, una reorientació estratègica siriana que inclo-
gui les seves relacions amb l’Iran, Hezbol·lah, Ha-
màs, el Líban i l’Iraq, etc. Damasc, en canvi, creu que 
seran la pau amb Israel i la normalització de les rela-
cions amb Washington les que portaran d’una ma-
nera natural a aquesta reorientació estratègica siria-
na. És la proverbial qüestió de l’ou i la gallina.
Cal preveure que es mantindrà l’statu quo, ja que el 
procés de pau sirianoisraelià es troba en un llarg 
compàs d’espera a causa de la preocupació d’Oba-
ma per nombrosos problemes nacionals i internacio-
nals, i el seu èmfasi en la via de pau palestinois-
raeliana; la intransigència de Netanyahu i la seva 
reticència a canviar el que ja va bé, i la llegendària 
paciència de Síria, perquè ja fa més de quatre dèca-
des que el Golan va ser ocupat i Damasc pot espe-
rar encara més si cal. Alhora, Damasc considera que 
ocupa un lloc de prestigi a la regió, mentre que hi ha 
líders israelians que es mostren reticents a sortir de 
casa per por de ser detinguts pels seus crims de 
guerra a Gaza. Fa només uns anys Síria es conside-
rava un pària internacional alhora que Israel movia 
els fils a Washington, a Europa i en alguns estats 
àrabs. Avui Damasc s’ha convertit en una meca per 
als funcionaris occidentals mentre que tothom evita 
els israelians.

Conclusió

Hi ha dues visions contradictòries de Síria. L’una el 
considera un país misteriós, enigmàtic, radical, espo-
liador, bel·licista, antipacifista, patrocinador del terro-
risme, membre de l’eix del mal, etc. L’altra, deixant de 
banda els eslògans polítics i les postures ideològi-
ques utilitzades per al consum nacional i regional, el 
considera un país pragmàtic, atent a les oportunitats, 
aficionat al regateig i disposat a la negociació com el 
que més. Aquestes últimes característiques estan 
profundament arrelades en l’estruc tura genètica de 
Síria, i el seu origen es remunta a diversos milers 
d’anys, als antics socs i basars d’Alep i Damasc, al-
guns dels quals encara existeixen avui. Les coses no 
són mai negres o blanques i, en aquest cas, Síria és 
una combinació de totes dues visions.
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L’aigua a l’Orient Mitjà:
la necessitat de cooperació

Mariona rico
Assessora executiva del director general
Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), Barcelona

Escassetat ambiental

Ens els darrers temps s’ha registrat un enorme 
creixement de la demanda de recursos naturals del 
planeta. Tot i que resulta difícil preveure amb abso-
luta certesa en quin moment aquests recursos se 
situaran en un nivell d’escassetat severa, és ben evi-
dent que les reserves mundials d’alguns d’aquests 
recursos més bàsics per a la nostra existència 
s’estan veient reduïdes a un ritme accelerat, en de-
terminats casos fins i tot excedint la capacitat del 
planeta d’explotar noves fonts o limitant el desenvo-
lupament de matèries substitutives dels recursos 
escassos1.
Els analistes coincideixen a afirmar que el planeta es 
troba, en l’actualitat, en una situació d’escassetat 
mediambiental. Una escassetat que ve determinada 
per tres factors principals2:

1. Una disminució de l’oferta, resultat de l’esgota-
ment i la degradació dels recursos, com a con-
seqüència de la vulnerabilitat física, de la quan-
titat de població que els consumeix i de les 
tec nologies i pràctiques d’aquesta població.

2. Un augment de la demanda, resultant del creixe-
ment de la població i els progressius canvis en 
els seus hàbits de consum.

3. Una escassetat estructural derivada del reparti-
ment desigual de la riquesa i el poder. Les xifres 
reflecteixen aquesta desigualtat pel que fa a 

l’accés i la utilització dels recursos: el 80% 
d’aquests béns està controlat pel 20% de la po-
blació mundial.

En aquest context d’escassetat creixent, el risc de 
conflictes per l’accés als recursos naturals és cada 
cop més preocupant. Això es deu, sobretot, a banda 
de l’existència de grans bosses de pobresa, al fet 
que una gran part dels recursos bàsics (o dels dipò-
sits d’aquests productes) són compartits per dues o 
més nacions, o es troben en àrees frontereres con-
flictives. Si bé els estats prefereixen dependre úni-
cament dels recursos que es troben dins de les se-
ves fronteres, també és cert que davant d’una 
situació d’esgotament, la reacció normal dels seus 
governs serà la de buscar la manera de maximitzar el 
seu accés a les reserves, amb el risc conseqüent de 
provocar un conflicte amb els països veïns. Aquests 
conflictes, probables fins i tot en els casos en què 
els estats implicats mantenen relacions amistoses, 
poden resultar explosius en el context d’una hostili-
tat preexistent com és el cas de l’Orient Mitjà3.
Així doncs, l’amenaça dels conflictes per recursos 
naturals –com a resultat del poder i el benestar que 
confereixen– s’ha convertit en un dels trets més ca-
racterístics de l’escenari mundial. Sovint combinat 
amb altres antagonismes com poden ser els ideolò-
gics, polítics, econòmics o religiosos, aquest tipus 
de conflicte ha esdevingut una amenaça significant 
i creixent per a la pau i l’estabilitat a nombroses 
àrees del món. La denominada seguretat ecològica 
ha pas sat, doncs, a veure’s inclosa en el concepte 
de seguretat global. Així, a molts estats, la protecció 
del petroli i dels dipòsits de gas és una prioritat en 
els seus plans estratègics. En altres casos, no es 

1 KlAre, Michael T., Resource Wars: the new landscape of global conflict, Henry Holt and Company LCC, Nova York, 2001.
2 hoMer-Dixon, Thomas E., «La escasez medioambiental, la violencia masiva y los límites del ingenio», a Mariano Aguirre (Ed.), Las guerras mo-
dernas: pobreza, recursos, religión. Anuario CIP 1997, Icaria/CIP, Barcelona, 1997, pp. 39-56.
3 KlAre, Michael T., op. cit.
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tracta del petroli sinó de l’aigua; molts països del 
nord d’Àfri ca i l’Orient Mitjà pateixen una escassetat 
d’aigua dolça per satisfer la demanda creixent de 
les seves poblacions i, en conseqüència, qualsevol 
amenaça a les reserves existents es converteix en 
un assumpte de seguretat nacional.
Ara bé, pel que fa a la possibilitat que els conflictes 
ambientals derivin en un conflicte violent, els experts 
coincideixen en el fet que hi ha pocs casos que de-
mostrin que l’escassetat mediambiental provoqui 
guerres interestatals importants4; això es deu, so-
bretot, a la diferència entre recursos renovables i no 
renovables. Així, resulta difícil trobar exemples de 
guerres que hagin estat principalment motivades per 
l’escassetat de recursos renovables (altra cosa és 
que aquesta escassetat contribueixi a agreujar els 
conflictes ja existents) ja que els estats moderns, 
per exemple, no poden transformar de manera im-
mediata i amb facilitat les terres de cultiu i els bos-
cos d’un estat veí en un increment del poder estatal, 
mentre que sí que poden utilitzar amb rapidesa re-
cursos no renovables (com ara el petroli).
L’excepció podríem trobar-la potser en el cas de 
l’aigua, especialment la de riu, ja que són necessaris 
subministraments d’aigua suficients per a tots els 
aspectes de l’activitat econòmica nacional i els paï-
sos rics en depenen tant com els pobres (sovint, fins 
i tot més). Per altra banda, el creixent ús de l’aigua fa 
que algunes reserves s’estiguin utilitzant a un ritme 
que excedeix el nivell de renovació del recurs, raó 
per la qual se situen, a la pràctica, al nivell dels re-
cursos no renovables5.

l’escassetat d’aigua:  
font de conflicte o cooperació?

Es pot afirmar que la crisi ambiental que viu el plane-
ta té un dels seus elements centrals en l’escassetat 
d’aigua. L’aigua satisfà les principals necessitats per 
a la vida, va més enllà del desenvolupament econò-
mic i social, el medi ambient i, el més important, no 
té substitut; junt amb l’alimentació, l’accés a l’aigua 
s’ha de considerar un dret humà fonamental: de 
l’aigua en depenen factors com el benestar i la dig-

nitat humanes i, per tant, no pot ser considerada un 
bé econòmic com qualsevol altre. Val la pena fer 
menció aquí del fet que no ha estat fins al 28 de juliol 
de 2010 que l’Assemblea General de les Nacions 
Unides ha declarat l’accés a l’aigua potable i als ser-
veis sanitaris bàsics com un dret fonamental. Es 
tracta d’una resolució històrica que suposa un pas 
endavant cap a la consecució dels Objectius del 
Mil·lenni, que estableixen que el 2015 s’haurà de re-
duir a la meitat la proporció de persones sense ac-
cés a fonts d’aigua segures6.
La denominada crisi de l’aigua és un dels principals 
reptes del segle XXI. Tot i tractar-se d’un recurs re-
novable, el fet és que el 97,5% de l’aigua del plane-
ta és massa salada per al consum humà i només es 
pot accedir fàcilment al 0,26% de l’aigua dolça7. La 
resta es troba immobilitzada en ingents masses de 
gel a l’Antàrtida i Grenlàndia. Així doncs, sembla ben 
evident que l’aigua dolça de què disposa el planeta 
és un recurs limitat i vulnerable. A més a més, l’es-
cas setat és creixent a causa del creixement demo-
gràfic, les ineficiències en la seva administració i el 
canvi climàtic. Si bé durant el segle XX la població 
del planeta es va duplicar, la demanda d’aigua es va 
multiplicar per sis, tot i que l’oferta disponible s’ha 
mantingut gairebé inalterada al llarg de tot aquest 
temps. Més enllà de l’impacte evident del creixe-
ment demogràfic, la demanda d’aigua també ha 
augmentat com a conseqüència del desenvolupa-
ment industrial, la dependència de l’agricultura de 
regadiu, la urbanització massiva i el creixent nivell de 
vida fruit del progrés dels països en vies de desen-
volupament.
En aquest context, la combinació de l’augment de la 
demanda i la disminució de l’oferta d’aigua ha fet 
que cada cop hi hagi més països que s’han d’en-
frontar als greus problemes derivats de l’escassetat. 
Segons les previsions de Nacions Unides, l’any 
2025 dos terços de la població mundial viurà en una 
situació d’escassetat d’aigua moderada o severa. 
Amb els patrons de conducta actuals, si la població 
mundial segueix augmentant al ritme actual, totes les 
regions del món patiran aquest problema l’any 2050. 
Així doncs, el segle XXI es presenta com l’era de la 
tensió hídrica i l’escassetat d’aigua, i regions com 

4 Idea desenvolupada per Thomas E. Homer-Dixon i Peter H. Gleick.
5 gleicK, Peter H., «Fresh Water: a source of conflict or cooperation? A survey of present developments», a Bächler, günther i SpillMAn, Kurt R. 
(Eds.), Environmental Degradation as a Cause of War, vol. III, ENCOP Band, Verlag Rüegger, 1996.
6 Assemblea General de les Nacions Unides, A/64/L.63/Rev.1*, disponible a: www.un.org/es/comun/docs/?path=http://www.un.org/News/
Press/docs/2010/ga10967.doc.htm
7 http://webworld.unesco.org/water/ihp/publications/waterway/webpc/definition.html
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l’Orient Mitjà o el sud i el centre d’Àsia en són de les 
més amenaçades. L’aigua s’està convertint en 
aquestes regions en un assumpte de high politics, i 
la probabilitat que es donin situacions de conflicte 
relacionades amb l’aigua es veuen incrementades.
Per aquesta raó, i tenint en compte que l’escassetat 
ambiental pot ser considerada font de conflicte, és 
raonable analitzar l’escassetat hídrica de la mateixa 
manera que qualsevol altre recurs escàs no renova-
ble. Durant segles, les estratègies bèl·liques han 
anat associades amb la protecció i la destrucció de 
sistemes hídrics vitals. L’aigua dolça ha estat pre-
sent en nombrosos conflictes entre països. L’aigua 
pot ser causa, mitjà –tant ofensiu com defensiu– o 
finalitat d’un conflicte. Així, tot i que la història de-
mostra que la competència per l’aigua no és un pro-
blema nou, el repte a què cal fer front ara en tractar 
els conflictes per l’aigua és l’escassetat d’aquesta. 
Una escassetat que fa que els estats considerin la 
lluita per les fonts d’abastiment d’aigua com una fun-
ció legítima de la seguretat nacional.
L’amenaça que l’escassetat hídrica suposa en ter-
mes de seguretat és evident si tenim en compte que 

a les regions que pateixen l’escassetat els recursos 
es troben normalment compartits per dos o més paï-
sos. Les 263 conques i llacs transfronterers del món 
s’estenen a través del territori de 145 països; de la 
mateixa manera, grans dipòsits d’aigua dolça transi-
ten en silenci sota les fronteres dels aqüífers subter-
ranis. No és casual, doncs, que el Dia Mundial de 
l’Aigua de 20098, que se celebra anualment el 22 de 
març des de 1993, hagi centrat la seva atenció en 
les aigües transfrontereres.
Tenint en compte que tots els països tractaran de 
satisfer les seves necessitats d’aigua en un context 
de recursos hídrics limitats, molts analistes preveuen 
un futur ple de conflictes. Ara bé, no totes les ten-
sions per la gestió dels recursos hídrics deriven en 
un conflicte violent. La majoria donen lloc a enfronta-
ments polítics que se solucionen en negociacions, 
discussions i resolucions pacífiques. Durant els dar-
rers 60 anys s’han concertat més de 200 acords 
internacionals relacionats amb l’aigua, i només s’han 
denunciat 37 casos d’usos de la violència entre els 
estats en qüestions relacionades amb aquests re-
cursos. De tota manera, el fet que l’aigua hagi esde-

8 Més informació a www.unwater.org/wwd09/fashindex.html.

Antecedents

L’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) i el Centro Internacional de 

Toledo para la Paz (CITpax) han col·laborat en el desenvolupament de la 

iniciativa «Vers una comunitat de l’aigua i l’energia a l’Orient Mitjà». El 

procés es va desenvolupar a partir d’una reunió sobre cooperació hídrica 

a la regió celebrada a Saragossa el setembre de 2008, i la pròpia inicia-

tiva es va establir durant un seminari sobre el tema celebrat a Barcelona 

l’11 i 12 de maig de 2009. El seminari, dirigit per Munther J. Haddadin 

—exministre d’Aigua i Irrigació jordà—, en representació oficial de Sa Al-

tesa Reial el Príncep El Hassan bin Talal de Jordània, va comptar amb la 

participació de gestors governamentals i experts als àmbits de l’aigua i 

l’energia d’Espanya, Palestina, Jordània, Egipte, Síria i el Líban.

Concepte i visió

El concepte de desenvolupar una comunitat de l’aigua i l’energia a 

l’Orient Mitjà s’inspira en l’estimulant exemple d’Europa. Sis països amb 

diferents llengües i característiques ètniques, en el passat en profund 

conflicte, van crear l’any 1951 la Comunitat Europea del Carbó i de 

l’Acer, que més endavant desembocaria, a través de successives eta-

pes, en la Unió Europea.

L’aigua i l’energia, dos dels recursos escassos i essencials a l’Orient 

Mitjà, poden fer un paper semblant al que van tenir el carbó i l’acer en 

el procés europeu de cooperació, desenvolupament i integració. A tra-

vés de la gestió regional d’aquests recursos, els pobles i governs de 

l’Orient Mitjà poden començar a posar els ulls, més enllà d’una història 

de friccions i disputes frontereres, a esbrinar què és el més constructiu 

per al conjunt de la regió.

Objectius

La principal finalitat d’aquesta iniciativa és «definir els reptes que afron-

ta actualment l’Orient Mitjà, i que és probable que afronti en el futur, en 

els àmbits de l’aigua i l’energia, a nivell econòmic, social, mediambiental 

i polític, i concebre vies de cooperació per prevenir impactes negatius i 

abordar aquests reptes de forma col·lectiva».

Entre els seus objectius secundaris s’inclouen: a) crear projectes pràc-

tics relacionats amb l’aigua i l’energia a la regió, amb beneficis directes 

per als ciutadans i amb la contribució activa d’actors estatals i no esta-

tals; i b) establir un procés regional que guiï, consulti i coordini la inicia-

tiva i que alhora serveixi de «software» per a la futura expansió de la idea 

dins i entre els països.

El camí a seguir

La iniciativa se centrarà en la creació de projectes pràctics sobre el 

ter reny al voltant de la qüestió de l’aigua i la innovació i gestió de 

l’energia. El procés comportarà reunions i consultes entre els diversos 

participants i organitzadors, així com el desenvolupament d’una base de 

dades d’informació i coneixement sobre el tema, incloent-hi les expe-

riències passades en empreses semblants. 

VErS unA COMunitAt dE l’AiGuA i l’EnErGiA A l’OriEnt MitJÀ 
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vingut un recurs en escassetat creixent a certes re-
gions del món fa que “l’or blau” s’hagi convertit en 
un element crucial per al desenvolupament i la segu-
retat nacional.
En aquest context, i un cop constatat el fet que els 
conflictes per l’aigua aniran en augment a causa de 
la tendència a una demanda creixent i una oferta 
cada cop més reduïda, una de les possibles vies per 
tal de reduir els riscos de l’amenaça dels conflictes 
hídrics és el desenvolupament d’una regulació inter-
nacional sobre l’aigua. Als països desenvolupats 
existeix ja certa regulació en matèria mediambiental 
però la situació és ben diferent als països en vies de 
desenvolupament. En l’àmbit internacional les difi-
cultats són encara més grans. Tot i que s’han realit-
zat certs intents de desenvolupar la legislació inter-
nacional de conformitat general per protegir els 
recursos, aquests sempre han estat reactius, és a 
dir, s’han centrat a limitar els danys ecològics resul-
tants de conflictes, guerres o catàstrofes naturals o 
ecològiques. Es fa necessari desenvolupar, doncs, 
instruments legals preventius, però la constatació és 
que a hores d’ara no s’ha desenvolupat cap regula-
ció sobre l’aigua que sigui acceptable per a totes les 
nacions; aconseguir aquest tipus d’acords resulta 
difícil ateses les complexitats de la política interesta-
tal, les pràctiques nacionals i altres factors polítics i 
socials.
És necessari fer menció, en aquest sentit, que des 
de començaments de la dècada dels seixanta, una 
sèrie de conferències internacionals sobre desenvo-
lupament i medi ambient es van centrar en el tema 
dels recursos naturals, inclosa l’aigua. Tot i que els 
documents derivats de les conferències no són le-
galment vinculants, evidencien la creixent preocupa-
ció de la comunitat internacional sobre el tema. En-
tre aquestes, destaquen les Normes d’Hèlsinki de 
1966 i, sobretot, la Convenció sobre el dret dels 
usos dels cursos d’aigua internacionals per a fins 
diferents a la navegació de 21 de maig de 19979. 
L’article 10 d’aquesta norma estableix que, en cas 
de conflicte pels recursos hídrics en aigües interna-
cionals, cal donar una especial importància als “re-
queriments de les necessitats vitals”. Aquesta con-
venció no es troba encara en vigor ja que són molt 
pocs els estats que l’han ratificada. Tot i la important 
força moral d’aquests tractats internacionals, el fet 

és que en cas de conflicte hi ha encara una gran 
manca de regulació que permet als estats més forts 
imposar els seus interessos nacionals en detriment 
dels seus veïns i que pot resultar catastròfica per als 
grups més vulnerables.
Junt amb la regulació internacional, la cooperació 
regional i transfronterera representa l’altra alternativa 
capaç de fer front als potencials conflictes derivats 
de l’escassetat d’aigua. Els mecanismes de gestió 
cooperativa de les aigües podrien ajudar a prevenir 
conflictes i a resoldre enfrontaments enrocats, amb 
la condició que es compti amb totes les parts impli-
cades i que aquestes parts disposin dels mitjans 
necessaris per negociar en igualtat de condicions. 
La gestió cooperativa pot, assumint que existeixen 
interessos comuns, disminuir el potencial d’enfron-
taments i incrementar el benestar de les nacions im-
plicades i les seves poblacions10:

1. Proporcionant un fòrum per a negociacions con-
juntes i assegurant així que tots els interessos 
potencialment en conflicte siguin considerats 
durant el procés de la presa de decisions;

2. considerant les diferents perspectives i interes-
sos per descobrir noves opcions de gestió i 
aportar solucions avantatjoses per a totes les 
parts;

3. prenent decisions més acceptables per a totes 
les parts (second best) que, fins i tot si no és 
possible arribar a l’òptim (first best), són solu-
cions clarament millors que la situació inicial;

4. afavorint l’acceptació i la confiança a través de 
la col·laboració i la recerca conjunta de dades, 
factors que permeten posar les bases de la co-
operació futura per a subseqüents acords de 
major envergadura.

L’aigua representa una via interessant per propiciar 
el diàleg, la confiança, la cooperació i – molt possi-
blement– per evitar enfrontaments, fins i tot en con-
ques especialment conflictives. A les regions amb 
un alt grau d’inestabilitat política com és l’Orient Mit-
jà, l’aigua pot ser fonamental per a les negociacions 
sobre el desenvolupament regional que represen-
ten, de fet, una estratègia per a la prevenció de con-
flictes. Els desafiaments ambientals requereixen 
perspectives a llarg termini, promouen la participa-

9 Resolució de l’Assemblea General de les Nacions Unides, A/RES/51/229, 8 de juliol de 1997, disponible a: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/
UNDOC/GEN/N97/772/96/PDF/N9777296.pdf?OpenElement.
10 Wolf, Aaron T.; KrAMer, Annika; cAriuS, Alexander; DABelKo, Geoffrey D., «Managing Water Conflict and Cooperation», a State of the World 
2005, Worldwatch Institute, febrer de 2005.
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ció local i no governamental, i fomenten el sentit de 
la comunitat afavorint la creació d’identitats comu-
nes relaciones amb recursos compartits. Compartir 
els desafiaments ambientals pot ser útil no només 
per iniciar el diàleg sinó també per transformar rela-
cions conflictives, eliminant barreres que impedeixen 
la col·laboració –transformant la desconfiança, els 
recels i els interessos divergents en coneixements i 
objectius compartits.

la situació a l’Orient Mitjà

El desafiament que suposa l’escassetat i la baixa 
qualitat de l’aigua té un dels seus exemples més 
clars en la situació a l’Orient Mitjà. La regió, junta-
ment amb el nord d’Àfrica representa el 5% de la 
població mundial però disposa només de l’1% dels 
recursos renovables d’aigua11. La regió de l’Orient 
Mitjà i el nord d’Àfrica és la que pateix una major 
escassetat d’aigua al món: els seus aqüífers estan 
sobreexplotats, la qualitat de l’aigua es veu cada cop 
més deteriorada i l’abastiment d’aigua i els serveis 
d’irrigació estan sovint racionats –amb conseqüèn-
cies per a la salut humana, la productivitat agrícola i 
el medi ambient. Les disputes sobre l’aigua porten a 
tensions entre comunitats –i, en molts casos, exa-
cerben les ja existents– i l’accés a fonts no fiables 
d’aigua força les poblacions a migrar per trobar mi-
llors oportunitats. Les organitzacions internacionals 
estableixen el llindar de 1.700 m³ d’aigua renovable/
habitant/any com el mínim necessari per al desenvo-
lupament sostenible d’un país; si no s’aconsegueix 
aquest volum, es considera que un país està en si-
tuació d’estrès hídric; per sota dels 1.000 m³ el país 
es troba en situació d’escassetat d’aigua. D’acord 
amb aquestes dades, la població de l’Orient Mitjà i 
el nord d’Àfrica viu per sota el llindar de l’estrès hí-
dric; més encara si tenim en compte que les ma-
teixes organitzacions internacionals estableixen que 
la mitjana d’aigua disponible per persona/any és de 
7.000 m³ i que els habitants de la regió disposen 
només d’uns 1.200 m³/persona/any.
Mentre la població de la regió continua augmentant, 
es preveu que la disponibilitat d’aigua per càpita es 
vegi reduïda en un 50% l’any 2050 i, si el canvi cli-
màtic afecta les temperatures i les precipitacions tal 
com es preveu, la regió pot viure severes sequeres i 
inundacions periòdiques.

Els problemes de l’escassetat d’aigua a la regió es 
veuen agreujats per la inestabilitat política i militar. A 
més a més, l’Orient Mitjà és un dels exemples més 
clars de regió en què la majoria dels recursos hídrics 
són de caràcter internacional, cosa que fa que el seu 
ús estigui compartit per distintes nacions de la zona. 
Un bon exemple n’és el fet que Síria, Jordània, el Lí-
ban, Israel i Palestina comparteixen la conca del riu 
Jordà sense que hi hagi un acord clar sobre el seu 
ús. En conseqüència, el control, l’administració i la 
gestió de l’aigua s’han convertit a l’Orient Mitjà en 
una qüestió geoestratègica amb dimensions de se-
guretat nacional.
Tenint en compte les característiques de la situació 
a la regió, es podria afirmar que l’explosió del con-
flicte a causa de l’escassetat d’aigua és només una 
qüestió de temps. Ara bé, cal tenir en compte que 
els actors de la regió són enormement desiguals i 
que la relació de poder entre les parts implicades fa 
que l’esclat del conflicte es consideri improbable. 
Per aquesta raó, la cooperació pot representar a 
l’Orient Mitjà l’instrument per fer front tant a l’es-
cassetat d’aigua com a la potencialitat dels conflic-
tes que se’n deriven. Fins i tot alguns la consideren 
la possible via per obrir el camí a la solució del con-
flicte a la regió. Es tractaria, doncs, d’assolir acords 
específics en relació a l’aigua que permetessin, més 
endavant, tractar i avançar en altres aspectes del 
conflicte.
Resulta difícil imaginar que actors de la regió, com 
ara Israel i l’Autoritat Palestina, siguin capaços d’ar-
ribar a un acord en un tema de tan valor geoestratè-
gic com és l’aigua. És evident que també en aquest 
aspecte necessitarien el suport de la comunitat in-
ternacional per a fer-ne les primeres passes. Tam-
poc ningú pensava als anys cinquanta que França i 
Alemanya, tan dependents dels recursos miners i de 
la indústria siderúrgica per a poder continuar el seu 
desenvolupament de reconstrucció, fossin capaces 
de cooperar en assumptes de tanta importància com 
el carbó i l’acer. D’una banda, la CECA va acon se-
guir finalment aturar el compte enrere cap a un nou 
enfrontament entre tots dos països; de l’altra, va po-
sar les bases de la fi de la confrontació bèl·lica his-
tòrica entre ambdós països, i va passar a la història 
com la institució fundadora de l’actual Unió Europea. 
En conclusió, la cooperació es pot considerar, doncs, 
des d’aquest punt de vista, com l’inici del camí cap 
a una possible solució al conflicte a la regió.

11 KhADer, Bichara, El Mundo árabe explicado a Europa, Barcelona: IEMed – Icaria, 2010.
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A la darrera dècada, Turquia ha experimentat canvis 
i transformacions significatius que s’han viscut i sen-
tit a totes les esferes de la vida. L’«eix geopolític» de 
Turquia i el seu paper com a potència regional en la 
política internacional han adquirit cada vegada més 
importància amb la seva política exterior proactiva i 
multidimensional, així com amb la seva economia 
dinàmica. Turquia és un Estat fort amb la capacitat 
d’actuar de «frontissa de seguretat geopolítica» en la 
cruïlla de l’Orient Mitjà, els Balcans i les regions del 
Caucas. La seva identitat geopolítica ha millorat amb 
la seva identitat cultural com a formació nacional 
moderna, amb una governança democràtica parla-
mentària, una estructura constitucional secular i una 
població majoritàriament musulmana. Durant les ne-
gociacions d’adhesió amb la Unió Europea, Turquia 
va adoptar una política exterior que inclou des de 
contribuir a la pau i l’estabilitat a l’Orient Mitjà fins a 
dur a terme un paper actiu a l’hora de combatre el 
terrorisme i l’extremisme, des de convertir-se en un 
nou «centre energètic» fins a esdevenir un dels ar-
quitectes de la «iniciativa de diàleg entre civilitza-
cions», amb vista a un món basat en el diàleg, la to-
lerància i la convivència. No obstant això, malgrat 
la política exterior turca activa i multidimensional, i 
l’atracció mundial que ha generat, sobretot els dar-
rers anys, la política interior ha estat cada vegada 
més objecte de polarització social, amb carrerons 
sense sortida interns i interaccions entre l’elit estatal 
i el Govern farcides de conflictes.
En aquest sentit, 2009 no va ser un gran any. Com 
l’anterior, va estar marcat per una paradoxa: d’una 
banda, Turquia seguia adoptant una política exterior 
activa, així com una diplomàcia de bon veïnatge, ba-

sada en el diàleg i destinada a portar estabilitat i pau 
a la regió. A més dels intents d’exercir el paper de 
tercer en la gestió i resolució de conflictes regionals, 
el pas més important va ser la signatura de dos pro-
tocols el mes d’octubre entre els governs de Turquia 
i Armènia, que condensaven la recuperació dels vin-
cles bilaterals i l’obertura de la frontera compartida. 
De l’altra, aquesta política exterior a favor de la pau i 
la democràcia no va comportar necessàriament la 
democratització interna. Malgrat les iniciatives de-
mocratitzadores a escala nacional, ara com ara els 
intents continuen fracassant. Les relacions conflicti-
ves entre l’elit estatal militar i burocràtica i el Govern 
del partit Justícia i Desenvolupament (AKP), així com 
entre els principals partits de l’oposició —el Partit 
Republicà del Poble (CHP) i el Partit d’Acció Nacio-
nalista (MHP)— i l’AKP, van refermar la polarització 
social ja existent. La inestabilitat es va veure agreu-
jada per la crisi econòmica global. A continuació 
il·lustrarem els principals esdeveniments que van 
marcar l’any 2009 i que fan palesa la conflictiva di-
nàmica interna de Turquia amb quatre titulars princi-
pals: 1. Les eleccions locals, 2. Les iniciatives de-
mocratitzadores, 3. La crisi econòmica, i 4. Els judi-
cis d’Ergenekon.

les eleccions locals

Els comicis locals de març de 2009, les primeres 
eleccions després de l’aclaparadora victòria de 
l’AKP a les generals de 2007, van posar en relleu el 
poder electoral del partit, amb el 39% del total dels 
sufragis al país. Tot i que els vots de l’AKP semblen 
haver disminuït aproximadament un 8%, aquestes 
dues cites electorals no poden equiparar-se. Per 
començar, l’orientació dels vots als comicis locals 
és el resultat, en part, dels temes i candidats de la 
política local. En segon lloc, les generals de 2007 es 
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van celebrar en unes condicions extraordinàries, 
amb discrepàncies quant a la presidència; hi va ha-
ver diversos intents seriosos per part de l’exèrcit, la 
judicatura, els partits opositors, els mitjans de comu-
nicació i organitzacions de la societat civil d’enfron-
tar-se a la manera de governar de l’AKP. De fet, 
l’AKP va sortir de les eleccions locals de 2009 com 
la força governant hegemònica a més de la meitat 
dels municipis del país, mentre que els principals 
partits opositors, el CHP i l’MHP, obtenien el 23% i 
el 16% dels vots, respectivament.
No obstant això, la dispersió dels vots totals és en-
cara més significativa que els percentatges: tot i 
que l’AKP sembla haver-se guanyat més o menys un 
suport homogeni arreu del país, la seva xifra de vots 
a les províncies més poblades de les regions del li-
toral occidental (les de l’est del Màrmara i l’Egeu) 
s’ha reduït. L’augment concomitant del vot a l’MHP 
en aquestes províncies (que concorda amb l’incre-
ment constant del vot local per a aquest partit) pot 
indicar una escalada del potencial nacionalista i re-
accionari, alimentat per la crisi econòmica i les inte-
raccions conflictives que caracteritzaven l’arena 
política. De fet, durant l’any 2009 s’han produït di-
versos intents de linxament a diferents regions occi-
dentals i litorals, dirigits a persones afiliades al Partit 
de la Societat Democràtica (DTP) o a l’il·legalitzat 
Partit dels Treballadors del Kurdistan (PKK), així 
com a ciutadans de diferents orígens ètnics, entre 
ells els kurds i els romanís. També cal esmentar el 
panorama postelectoral a l’est i el sud-est de Tur-
quia. Mentre que l’AKP continuava recollint al vol-
tant d’un terç dels vots d’a questes regions, el DTP 
també aconseguia aproxi madament el 30% dels su-
fragis. El fet que els vots recollits pel DTP a nivell 
nacional arribessin al 5,6%, mentre que els de 
l’MHP a la regió estaven per sota del 10%, apunta, 
en efecte, una polarització creixent.

les iniciatives democratitzadores

Justament el primer dia de 2009, un nou canal, TRT-
6, que emetia en llengua kurda 24 hores al dia, va 
iniciar oficialment les emissions a Turquia. Amb 
aquest motiu, el president, Abdullah Gül, i el primer 
ministre, Recep Tayyip Erdogan, van concedir entre-
vistes a aquest nou canal de la televisió estatal cele-
brant el multiculturalisme per damunt de l’homo-
geneïtat. El reconeixement oficial de l’ús de la llen-
gua kurda a l’àmbit públic era un progrés llargament 

esperat respecte a la resolució del contenciós kurd, 
inclòs en els informes de la UE sobre els progressos 
de Turquia. Tot i que la inauguració del TRT-6 va ser 
un pas important en aquest sentit, continuava ha-
vent-hi restriccions i prohibicions legals pel que fa a 
l’ús de la llengua kurda a l’àmbit polític.

El Govern ha declarat el seu 
compromís de seguir endavant 
amb iniciatives democratitzadores 
per ampliar els drets de grups 
desfavorits en el passat, que 
inclouen, a més dels kurds,  
els alevis, les minories no 
musulmanes i els romanís

Cap a finals de juliol, el primer ministre va anunciar 
que el Govern estava preparant mesures per resol-
dre la qüestió kurda. La setmana següent, el discurs 
del president a la ciutat sud-oriental de Bitlis, en què 
va destacar que no només calia valorar l’homoge-
neïtat, sinó també la diversitat, va marcar l’inici del 
que s’ha anomenat l’«obertura kurda» o l’«obertura 
democràtica». Així mateix, el Govern ha declarat el 
seu compromís de seguir endavant amb iniciatives 
democratitzadores per ampliar els drets de grups 
desfavorits en el passat, que inclouen, a més dels 
kurds, els alevis, les minories no musulmanes i els 
romanís. Davant els arguments dels partits oposi-
tors, que afirmen que l’«obertura democràtica» no ha 
cristal·litzat en mesures concretes, el Govern va ma-
nifestar que el seu propòsit principal era crear un 
espai de discussió i rebre comentaris dels partits 
polítics i de tots els segments de la societat. La ini-
ciativa va motivar un encès debat en l’arena política 
i pública sobre la dinàmica del procés, així com so-
bre la naturalesa de la democràcia i la ciutadania a 
Turquia. En qualsevol cas, és innegable la importàn-
cia del fet que ambdós temes es debatessin públi-
cament.
Durant els mesos següents, el ministre de l’Interior, 
Besir Atalay, com a coordinador del procés d’«ober-
tura democràtica», es va reunir amb organitzacions 
de la societat civil, sindicats i intel·lectuals per dialo-
gar sobre les mesures que calia prendre per resol-
dre la qüestió kurda. El primer ministre va mantenir 
una reunió per debatre el procés amb el líder del 
DTP, Ahmet Türk, que va constituir també la primera 
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trobada oficial entre els dos líders des de la incorpo-
ració del DTP al Parlament. Els líders dels dos prin-
cipals partits opositors, el CHP i l’MHP, es van negar 
a entrevistar-se amb el primer ministre al·legant que 
la iniciativa kurda era un intent de dividir el país.
Un dels passos més concrets vers la resolució del 
contenciós kurd per mitjans pacífics va ser el retorn 
de vuit membres del PKK i de 26 persones del camp 
de refugiats de Makhmour (nord de l’Iraq) a Turquia 
el 19 d’octubre, com a gest de bona voluntat. No 
obstant això, també va ser l’episodi decisiu que va 
precipitar l’erosió del suport a l’«obertura democràti-
ca»; el retorn d’aquests refugiats va desencadenar 
celebracions de victòria per part dels seguidors del 
PKK i el DTP a diverses ciutats del país, la qual cosa 
va multiplicar les crítiques de l’oposició.
El 10 de novembre el Parlament va començar a de-
batre l’«obertura democràtica» i el Govern va pre-
sentar els detalls de la seva iniciativa democratitza-
dora: se suprimirien els obstacles per a l’ús de 
llengües que no fossin el turc en serveis «socials i 
religiosos»; es recuperarien els antics noms kurds 
d’assentaments i llocs geogràfics; s’autoritzarien les 
campanyes polítiques que no fossin en turc; es 
crearien organismes independents per a la promo-
ció i la garantia dels drets humans; es modificaria 
l’estructura de la Direcció General de Drets Hu-
mans, que passaria a ser autònoma; s’instituiria un 
mecanisme nacional per aplicar els protocols de les 
Nacions Unides sobre prevenció de la tortura; es 
posaria en marxa un organisme independent per 
controlar les reclamacions sobre les forces de segu-
retat, en especial les violacions de drets humans. No 
obstant això, les converses no van donar cap resul-
tat, atès que l’oposició seguia aferrant-se a la seva 
obstinada posició.
Al cap de tres setmanes, la iniciativa kurda va patir 
revessos de funestes conseqüències. Set soldats 
van perdre la vida en un atac a Resadiye, província 
de Tokat. Després d’aquest incident, l’11 de desem-
bre, el Tribunal Constitucional va votar a favor d’il·le-
galitzar el DTP al·legant els seus vincles amb el PKK 
i el seu suport al terrorisme. Trenta-cinc persones, 
entre les quals antics alcaldes del DTP, van ser de-
tingudes arran de les operacions contra la Confede-
ració dels Pobles del Kurdistan (KCK), que pre-
sumptament exerceix de braç urbà del PKK. Tot i 
que, de moment, els intents no van fructificar, el Go-
vern va permetre prosseguir amb la iniciativa kurda, 
així com amb altres mesures de democratització. 
D’altra banda, es continuen organitzant trobades i 

tallers amb l’objectiu de crear plataformes i recollir 
suggeriments per a la nova legislació que ampliï 
els drets de grups desfavorits en el passat, com els 
kurds, els alevis, les minories no musulmanes i els 
romanís.

la crisi econòmica

Després d’anys de sòlida expansió econòmica, amb 
una mitjana de creixement anual del 6,9% entre 
2003 i 2006, l’alentiment del creixement de l’eco-
nomia turca va arribar a la recessió el darrer trimes-
tre de 2008, amb la crisi econòmica mundial. La re-
cessió es va prolongar durant l’any 2009, i els 
efectes de la crisi es feien sentir amb duresa arreu 
del país. No obstant això, les economies de les re-
gions litorals occidentals, relativament més obertes i 
pròsperes, es van veure més afectades a causa de 
la contracció dels mercats d’exportació i el descens 
de la producció industrial.

Tot i que Turquia, a causa de les 
reformes estructurals empreses al 
sector financer arran de la crisi 
de 2001, no s’ha vist afectada per 
la crisi financera mundial, el seu 
sector immobiliari n’ha sortit 
molt malparat

La crisi mundial recent, que molts experts comparen 
amb la Gran Depressió de 1929, té dues dimen-
sions principals: financera i macroeconòmica. Aques-
 ta situació va generar recessió i atur a tot el món, 
sobretot en les economies més desenvolupades del 
nord. Tot i que Turquia, a causa de les reformes es-
tructurals empreses al sector financer arran de la 
crisi de 2001, no s’ha vist afectada per la crisi finan-
cera mundial, el seu sector immobiliari n’ha sortit 
molt malparat. El darrer trimestre de 2008, l’eco-
nomia va enregistrar una taxa de creixement negatiu 
del 6,5%, i va continuar contraient-se. Els nou pri-
mers mesos de 2009 va assolir una taxa de creixe-
ment negatiu del 8,4%. En contraure’s l’econo mia, 
van augmentar les taxes de desocupació. La taxa de 
desocupació oficial, que el febrer de 2009 arribava 
al 16,1%, va baixar fins al 13,4% el mes de setem-
bre. No obstant això, els veritables índexs d’atur són 
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molt més elevats del que diuen les estadístiques ofi-
cials, i una desocupació tan alta, sobretot en un país 
sense un sistema de xarxa de seguretat creïble, com 
és el cas de Turquia, contribueix a la inestabilitat, a 
les posicions reaccionàries i a la polarització de la 
societat.

Els judicis d’Ergenekon

Els judicis d’Ergenekon van causar gran controvèr-
sia al país durant els anys 2008 i 2009. Ergenekon, 
que pren el nom d’una faula ultranacionalista, és una 
organització que funciona com a tapadora de grups 
clandestins, amb connexions en institucions esta-
tals, així com en forces de seguretat i en serveis 
d’intel·ligència. La primera vegada que l’organització 
va sortir a la palestra va ser a mitjan 2007, quan la 
policia va descobrir una partida d’armes. Les inves-
tigacions van culminar el juliol de 2008, quan es va 
acusar els detinguts de constituir una organització 
terrorista per enderrocar el Govern democràtica-
ment elegit, planejant una sèrie d’atacs i provocant 
un cop militar. Les primeres vistes judicials van tenir 
lloc a finals d’octubre del mateix any. Els judicis van 
continuar durant el 2009; el cas s’ha vist ampliat, 
atès que el març es van fer públics nous càrrecs, 
que se centraven exclusivament en els intents de 
cop d’Estat i denunciaven tres complots per dur-lo a 
terme —batejats com a Clar de Lluna, Esclat i Res-
plendor—. Mentrestant, més de cent persones —en-
tre elles polítics, militars retirats, membres de les 
forces de seguretat, empresaris, periodistes, in tel·lec-
tuals i membres de la màfia— van ser detingudes. 
Els militars en exercici sospitosos van poder ser pro-
cessats, arran de l’aprovació d’una llei al Parlament 
que permetia jutjar membres de l’exèrcit en tribunals 
civils.
Les opinions sobre el cas Ergenekon s’han polaritzat 
enormement; part de l’opinió pública —així com el 
líder del principal partit opositor, el CHP— sosté 
que el que persegueix fonamentalment el procés és 
silenciar l’oposició contra l’AKP; altres consideren 
els judicis una prova de foc per a la democràcia a 
Turquia. Malgrat els problemes relacionats amb els 
mètodes utilitzats en la detenció dels sospitosos i el 
seu tractament, així com amb l’ampli abast de les 

acusacions, amb el temps el cas ha adquirit dues 
dimensions importants: la revelació de les conspira-
cions colpistes dels darrers anys i el trasllat dels en-
causats davant la justícia; i la revelació de l’«Estat 
profund» i la seva formació amb els anys, i el judici 
dels magnicidis sense resoldre, els assassinats polí-
tics i les morts extrajudicials que van deixar la seva 
empremta a les darreres èpoques de la història i la 
política turques.
Des que es va fer pública la darrera acusació l’agost, 
s’han donat a conèixer altres conspiracions colpis-
tes. L’episodi més recent va ser el desembre, quan 
dos membres de l’exèrcit, sospitosos de planejar 
l’assassinat del viceprimer ministre Bülent Arinç, van 
ser detinguts. S’estan duent a terme més investiga-
cions. No obstant això, atès que el gener de 2010 el 
Tribunal Constitucional va declarar inconstitucional 
la llei que permetia jutjar militars en tribunals civils, el 
curs de les investigacions actuals podria veure’s 
afectat.
La solució de la paradoxa que va caracteritzar l’any 
2009, globalització activa versus polarització do-
mèstica, rau, de fet, en la consolidació de la demo-
cràcia al país. La consolidació democràtica recol-
zarà l’activisme global de Turquia i aportarà alhora 
estabilitat interna, la qual cosa al seu torn generarà 
un Estat viable i fort. La dinàmica global i la política 
exterior multidimensional activa no poden, per si so-
les, aplanar el camí per resoldre la polarització políti-
ca i social que ha comportat seriosos obstacles per 
a la convivència a Turquia com a societat plural i 
multicultural. Amb tot, atès que es preveu celebrar 
eleccions generals com a màxim el maig de 2011, 
sembla que el nou any estarà marcat per les inquie-
tuds electorals, i que el 2010 Turquia s’enfrontarà a 
la mateixa paradoxa que l’any 2009.
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Turquia és un país en negociacions per decisió unà-
nime del Consell de Ministres de la UE celebrat el 3 
d’octubre de 2005. El marc de negociació per a Tur-
quia1, adoptat en la mateixa data, afirmava que 
«l’objectiu comú de les negociacions és l’adhesió», 
però també destacava el «caràcter obert» inherent al 
procés. No hi ha dubte que es tractava d’un docu-
ment rotund i estricte que permetia a la UE determi-
nar criteris de referència d’obertura per a cada capí-
tol de negociació, així com criteris de referència de 
tancament. Anunciava que vindrien temps de reptes 
i dificultats, com ara llargs períodes de transició, ex-
cepcions i fins i tot mesures de salvaguarda perma-
nents, així com de contenció de zones grises, com 
la «capacitat d’absorció» de la UE, el quart criteri 
d’adhesió redescobert. Atès que no es podia dividir 
en criteris objectius mesurables aplicables a tots els 
estats candidats, el procés de negociació era ambi-
gu. La «duresa» del marc de negociació es va ava-
luar com el probable resultat dels factors següents: 
les diferències de Turquia quant a dimensió, pobla-
ció, ubicació geogràfica, etc.; les experiències nega-
tives de l’ampliació anterior; la fatiga de l’ampliació o 

la indigestió temporal provocada per la cinquena 
ampliació, i un cert nivell de desconfiança envers 
Turquia2.
Tanmateix, independentment del resultat final, les 
negociacions constituïen efectivament una nova 
realitat. Així ho han expressat diversos observadors 
europeus de diferents segments de la societat. La 
declaració més significativa és la de Wilfried Mar-
tens, president i cofundador del Partit Popular Euro-
peu, que tenia seriosos dubtes respecte a l’adhesió 
de Turquia l’any 1997. Gairebé una setmana des-
prés que s’endeguessin les negociacions, escrivia: 
«Dono el meu suport a les negociacions perquè crec 
que ens trobem davant una oportunitat única, tan 
gran com aconseguir la pau entre França i Alemanya 
després de la guerra, o com reunificar Europa des-
prés de la caiguda del Mur de Berlín el novembre de 
1989. Aquestes converses inauguren un diàleg en-
tre cristians i musulmans que podria indicar fins i tot 
un nou començament per al món sencer»3.
En principi, l’obertura de les negociacions per a 
l’adhesió constitueix l’inici d’un procés irreversible 
en què la incorporació del país candidat va definint-
se cada vegada més. No ha estat aquest el cas de 
Turquia. El procés de negociació no ha estat pura-
ment tècnic amb cap dels anteriors països candi-
dats. Ara bé, cap dels processos de negociació pre-
vis no s’ha vist influenciat per factors polítics com en 
el cas de Turquia.
El factor polític principal que ha afectat el procés de 
negociació per a l’adhesió de Turquia és el «proble-
ma de Xipre». A les negociacions iniciades l’any 
2005, aquest problema es va qualificar d’«aspecte 
tècnic», com «l’aplicació del Protocol Addicional», 

1 Consell de la Unió Europea, 12823/1/05, REV 1, LIMITE, ELARG 64.
2 Turquia es considera un país el sistema polític del qual és encara lluny de complir els estàndards europeus, amb una economia relativament 
endarrerida, i per a alguns no és una nació del tot europea.
3 European Voice, p. 9, 13-19 d’octubre de 2005.
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que exigeix a Turquia ampliar la unió duanera que 
manté amb la UE des de l’any 1996 a tots els països 
que s’han incorporat des d’aleshores a la Unió. En la 
pràctica, quan parla de l’«aplicació del Protocol 
Addicional», la UE vol dir que Turquia ha d’obrir tots 
els seus ports i aeroports a la República de Xipre. 
Turquia va deixar clara la seva postura en un pla 
d’acció anunciat el gener de 2006, en què requeria 
«l’abolició mútua de totes les limitacions sobre la 
lliure circulació de béns, persones i serveis, inclosos 
els relacionats amb el transport, en el marc d’un ca-
lendari a acordar». En síntesi, Turquia desitjava que 
la Unió Europea implementés la decisió del Consell 
de Ministres que es va adoptar el 26 d’abril de 2004 
per acabar amb l’aïllament dels turcoxipriotes. Amb 
tot, la regulació necessària s’ha vist bloquejada per 
la República de Xipre. Els polítics turcs afirmen que, 
fins que la UE no compleixi el seu compromís, el país 
no se sentirà obligat per la signatura del Protocol 
Addicional.

El procés de negociació no ha 
estat purament tècnic amb cap 
dels anteriors països candidats. 
Ara bé, cap dels processos de 
negociació previs no s’ha vist 
influenciat per factors polítics 
com en el cas de Turquia

A finals de 2006, la UE, al·ludint a la seva Declaració 
del 21 de setembre de 2005, en què afirmava que 
«la reticència de Turquia a aplicar el Protocol Addi-
cional influiria en el conjunt del procés de negocia-
ció», va suspendre les negociacions pel que fa a vuit 
capítols que considerava vinculats a la unió duane-
ra4. Així mateix, va decidir que cap dels capítols po-
dia tancar-se, ni tan sols provisionalment, abans de 
l’aplicació del Protocol Addicional (és a dir, obertura 

de ports i aeroports de la República de Xipre). 
L’aplicació del Protocol Addicional seria, doncs, un 
criteri de referència més per als vuit capítols esmen-
tats. En aquesta declaració, la UE també afegia que 
revisaria la situació l’any 2007, el 2008 i finalment el 
2009.
En el període posterior a aquesta decisió, el procés 
de negociació ha continuat afectat per esdeveni-
ments adversos, així com per les repercussions del 
problema de Xipre. Després que Nicolas Sarkozy 
sortís elegit president de França la primavera de 
2007, aquest país va començar a bloquejar l’obertura 
de cinc capítols de la negociació5 que tindrien una 
«influència directa en l’adhesió». Aquesta posició es 
contradeia clarament amb el marc de negociació 
adoptat el 3 d’octubre de 2005, amb el vot unànime 
del Consell de Ministres de la UE. La violació per 
part de França del principi pacta sunt servanda ha 
perjudicat greument la credibilitat de la UE a Tur-
quia. L’acceptació silenciosa d’aquesta situació per 
la resta dels estats membres no ha fet sinó agreujar-
la. D’altra banda, per motius polítics, dos països més 
van impedir l’obertura d’altres capítols en què Tur-
quia havia aconseguit, tècnicament, grans progres-
sos. Alguns d’aquests vetos nacionals coincideixen, 
però en total 18 capítols estan actualment bloque-
jats, segons el responsable turc de les negociacions, 
Egemen Bagis6. En gran part a causa d’aquests es-
deveniments7, la política de conformitat de Turquia 
pràcticament es va paralitzar i les negociacions van 
acabar en punt mort.
En els més de quatre anys transcorreguts des de 
l’inici de les negociacions, Turquia només ha pogut 
obrir 12 capítols i tancar-ne provisionalment un8. El 
capítol de Ciència i recerca es va obrir i tancar pro-
visionalment el 12 de juny de 2006; el d’Empresa i 
indústria es va obrir el 29 de març de 20079; els de 
Control financer i Estadístiques es van obrir el 26 de 
juny de 2007; els capítols de Xarxes transeuropees 
i Protecció de la salut i dels consumidors, el 19 de 
desembre de 2007; Propietat intel·lectual i Dret de 

4 Lliure circulació de productes; Dret d’establiment i lliure prestació de serveis; Serveis financers; Agricultura i desenvolupament rural; Pesca; 
Política de transports; Unió duanera, i Relacions exteriors.
5 Agricultura i desenvolupament rural; Política econòmica i monetària; Política regional i coordinació d’instruments estructurals; Disposicions finan-
ceres i pressupostàries, i Institucions.
6 BArySch, Katinka. «Can Turkey combine EU accession and regional leadership?», Center for European Reform, Policy Brief, 25 de gener de 
2010, p. 3.
7 KrAMer, Heinz. «Turkey’s Accession Process to the EU: the agenda behind the agenda», German Institute for International and Security Affairs, 
octubre de 2009.
8 Vegeu taula 15: Situació actual de les negociacions d’adhesió de Turquia (21 de desembre de 2009).
9 Cap dels capítols no es tancarà –ni tan sols provisionalment– si Turquia no aplica el protocol addicional que amplia la unió duanera a tots els 
nous estats membres, d’acord amb la Decisió del Consell de l’11 de desembre de 2006.



21
5

M
ed

.2
01

0
B

al
an

ç

societats, el 12 de juny de 2008; Lliure circulació de 
capitals i Societat de la informació i mitjans de co-
municació, el 18 de desembre de 2008; el capítol 
de Fiscalitat, el 30 de juny de 2009; el de Medi am-
bient, el 21 de desembre de 2009. El Consell de 
Ministres de la UE no va aconseguir enunciar una 
postura comuna sobre Educació i cultura (en més 
de tres anys i mig) i Política econòmica i monetària 
(durant aproximadament tres anys). Aquests capí-
tols van ser bloquejats per la República de Xipre i 
França, respectivament, per motius polítics, tot i que 
l’actuació de Turquia en aquests àmbits es conside-
rava suficient per obrir negociacions.
Fins ara, Turquia ha rebut els informes d’avaluació 
oficials corresponents a 23 capítols. Hi ha 28 crite-
ris de referència d’obertura tècnics10 en nou capí-
tols i 41 criteris de referència de tancament en 12 
capítols. Els informes d’avaluació de nou capítols 
semblen encallar-se en el Consell, i un en la Comis-
sió. Entre els capítols que fa més de tres anys que 
són a l’agenda del Consell, n’hi ha tres per als quals 
la Comissió no ha plantejat cap criteri de referència 
d’obertura (Lliure circulació de treballadors, Energia 
i Disposicions financeres i pressupostàries) i alguns 
estats membres els bloquegen. Tot i que hi ha capí-
tols que compten amb alguns criteris de referència 
d’obertura tècnics previstos per la Comissió, tam-
poc no són immunes als bloquejos polítics. El de-
sembre de 2009, la República de Xipre va declarar 
que formalitzaria el seu bloqueig en sis capítols 
més11, que ja ha estat obstaculitzant.
Així doncs, tot fa preveure que hi ha quatre capítols 
que poden obrir-se properament: Contractes pú-
blics; Política de competència; Seguretat alimen-
tària, política veterinària i fitosanitària, i Política social 
i ocupació. Principalment a causa dels efectes de la 
crisi mundial en l’economia, no sembla possible co-
mençar a treballar en l’obertura de més capítols, a 
part dels de Seguretat alimentària i Política vete-
rinària i fitosanitària. Així doncs, el nombre de capí-
tols que es poden obrir durant la presidència espa-
nyola es veu reduït a només un.
En aquestes condicions, la reunió del Consell d’Afers 
Generals i Relacions Exteriors de la UE, que es va 
celebrar el 7 i el 8 de desembre de 2009, i que 
s’esperava que suposaria un moment crucial crític 

en les relacions de Turquia amb la UE i en particular 
en el procés de negociació des de l’any 2006, no va 
tenir ressò ni a la Unió ni a Turquia. Sabent que un 
resultat negatiu de la reunió del Consell comunitari 
del 7 i 8 de desembre de 2009 no podria deteriorar 
gaire més el procés de negociació, l’interès de Tur-
quia i la UE per aquest encontre es va veure reduït. 
Els ministres d’Exteriors comunitaris, malgrat referir-
se a la situació adversa generada per la no aplicació 
per part de Turquia del protocol addicional i, per 
tant, per la no obertura de ports i aeroports a la Re-
pública de Xipre, van posposar la decisió en aquest 
sentit fins l’any 2010, alhora que subratllaven la im-
portància de la contribució de Turquia a les conver-
ses de pau en curs a Xipre. Un rere l’altre, els líders 
de la UE van considerar adient ratificar aquesta de-
cisió a la cimera del 10 i 11 de desembre.

El principal factor determinant 
d’aquesta actitud per part dels 
ministres d’Exteriors i líders 
comunitaris va ser, de fet, la plena 
consciència que el problema del 
«Protocol Addicional/els ports» 
constitueix el reflex del problema 
de Xipre en el procés de 
negociació

El principal factor determinant d’aquesta actitud per 
part dels ministres d’Exteriors i líders comunitaris va 
ser, de fet, la plena consciència que el problema del 
«Protocol Addicional/els ports» constitueix el reflex 
del problema de Xipre en el procés de negociació, i 
que no es pot fer cap pas en aquest sentit a menys 
que donin fruit els esforços de reconciliació invertits 
en aquest país. D’altra banda, són conscients que la 
decisió de suspendre oficialment les negociacions 
entre Turquia i la Unió, que ja es troben en punt mort, 
tindria un efecte molt perjudicial en la resolució del 
problema de Xipre. En aquest context negatiu, la re-
lació Turquia-UE ha entrat en un altre any important; 
la revisió posposada de la relació, basada en l’apli-

10 A part de l’aplicació no discriminatòria del protocol addicional, que es va convertir en criteri de referència d’obertura per a tots els capítols en 
virtut de la Decisió del Consell de l’11 de desembre de 2006.
11 Lliure circulació de treballadors; Energia; Aparell judicial i drets fonamentals; Justícia, llibertat i seguretat; Educació i cultura, i Política exterior, 
de seguretat i de defensa.
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cació del Protocol Addicional i la normalització de 
les relacions amb la República de Xipre, tindrà lloc a 
finals de 2010 a la cimera comunitària.

Factors que afecten la negociació

Com indiquen les anàlisis de les pàgines prece-
dents, les negociacions entre Turquia i la Unió Euro-
pea han estat lentes i difícils. En els més de quatre 
anys transcorreguts des que Turquia va iniciar les 
negociacions, només s’han obert 12 capítols i se 
n’ha tancat un provisionalment. En el mateix període, 
Croàcia, que va començar les negociacions al ma-
teix temps, va obrir-ne 28 i en va tancar provisional-
ment 17.

En els més de quatre anys 
transcorreguts des que Turquia va 
iniciar les negociacions, només 
s’han obert 12 capítols i se n’ha 
tancat un provisionalment. En el 
mateix període, Croàcia, que va 
començar les negociacions al 
mateix temps, va obrir-ne 28 i en 
va tancar provisionalment 17

A part del conflicte prolongat de Xipre, la naturalesa 
específica del marc de negociació també va afectar 
la relació entre Turquia i la Unió i va comportar un 
descens de l’entusiasme de Turquia. L’èmfasi en el 
«caràcter obert» i la derogació, potencialment per-
manent, dels capítols de mobilitat de persones, aju-
des a l’agricultura i fons estructurals va atiar un no-
table ressentiment i va conduir a un ampli debat 
sobre si la UE discriminava Turquia. Va començar a 
ser habitual comentar que Turquia no havia rebut el 
mateix tractament que altres països en vies d’adhesió 
quant als criteris de Copenhaguen. Les negocia-
cions Turquia-UE també es van veure perjudicades 
per la qualificació especial respecte a aquests crite-
ris. La qualificació utilitzada va ser «suficient», la qual 
cosa significa que Turquia complia els criteris polí-
tics, però no del tot. Com a resultat, les negocia-
cions van començar d’una manera bastant diferent 

de les d’altres països candidats. En aquell moment, 
constituïa probablement l’única solució políticament 
viable, una solució de compromís per obrir les nego-
ciacions amb Turquia. D’altra banda, es considerava 
una qualificació a curt termini. Tanmateix, aquesta 
qualificació segueix vigent, tal com ho subratlla l’in-
for me de situació més recent sobre Turquia12. Aques-
ta qualificació ha influït considerablement en la «po-
litització», fins i tot, dels capítols més tècnics i ha 
alentit encara més el procés. En no complir-se del 
tot, els criteris polítics han afectat tots els aspectes 
de la negociació. Amb aquesta «politització» es feia 
difícil mantenir el caràcter «tècnic» del procés a par-
tir de criteris objectius.
A més, quan Turquia va iniciar les negociacions des-
prés d’un llarg període d’espera, es va produir un 
trànsit desafortunat en el procés d’integració euro-
pea. La UE es trobava immergida en problemes ins-
titucionals prolongats, incrementats per la no ratifi-
cació del Tractat constitucional en el referèndum 
celebrat a França i als Països Baixos. La paralització 
dels problemes institucionals va afectar profunda-
ment el procés d’ampliació i va fer sorgir dubtes so-
bre una de les polítiques de més èxit de la institució. 
En aquestes circumstàncies, la política d’ampliació 
es va convertir en boc expiatori i víctima dels proble-
mes institucionals de la UE. Amb l’ampliació en el 
punt de mira, Turquia es convertia en un blanc fàcil, 
en ser un dels dos països que quedaven a la taula de 
negociació, a part del més problemàtic. Aquests 
episodis van reforçar l’escepticisme respecte a 
l’accés de Turquia a Europa, que fins aleshores ha-
via romàs latent, la qual cosa va desembocar en una 
interacció negativa entre la UE i Turquia. Amb la 
Unió immergida en els problemes d’aquesta etapa 
difícil, costava centrar-se en el procés d’adhesió de 
Turquia, fet que va influir en l’alentiment de les nego-
ciacions.
El gir negatiu en la relació Turquia-UE a partir de 
l’any 2005 va afectar la correlació nacional de forces 
a Turquia: va conduir a la desintegració de la coalició 
proreforma i a l’ascens d’una coalició de forces més 
escèptica. Malauradament, quan Turquia va iniciar 
les negociacions, la UE va començar a perdre la 
seva imatge de potència transformadora i l’entusias-
me pel procés de reforma va disminuir notablement; 
van augmentar els costos polítics del suport al pro-
cés, la qual cosa va reduir enormement l’assumpció 
del projecte en clau interna. El partit governant va 

12 coMiSSió europeA, Informe periòdic de la Comissió sobre els progressos de Turquia en el camí de l’adhesió. Brussel·les, 2009.
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començar a fer-se càrrec del preu polític d’assumir 
el procés en començar a prevaler les actituds es-
cèptiques entre l’opinió pública. Els partits opositors 
van adoptar un punt de vista més nacionalista quant 
a temes polítics fonamentals, com Xipre, i menys 
sensible quant a l’aspecte democràtic del procés 
d’adhesió. En aquestes circumstàncies, va ressorgir 
la pauta política tradicional que determina la política 
turca, amb els partits opositors adoptant postures 
més escèptiques, i la integració europea es va con-
vertir en un tema únicament governamental, incòmo-
de, en comptes de continuar essent una qüestió de 
dos partits. En aquest context negatiu tots els actors 
polítics, sobretot el Govern, van perdre un temps 
preciós, i el procés de reforma es va alentir encara 
més. El Govern va presentar el 2008 com un «any de 

reformes», però el balanç mostra pocs èxits. El ma-
teix va passar amb 2006, 2007 i també amb l’any 
passat. Com ja havia succeït anteriorment, en aug-
mentar la polarització al país, l’agenda nacional hi ha 
sortit guanyant i Turquia ha perdut el seu impuls re-
formador. Turquia està perdent un temps valuós que 
hauria d’invertir-se en el procés de reforma.

Perspectives en la relació

Per sort, el punt mort institucional i l’etapa crítica de 
la integració europea estan arribant a la seva fi, grà-
cies a la ratificació del Tractat de reforma de Lisboa. 
La ratificació del Tractat de reforma de Lisboa podria 
enfortir la connexió crucial entre polítiques comuni-

TAULA 15 Situació actual de les negociacions d’adhesió de turquia (actualitzat el 21 de desembre de 2009)

Capítols
oberts i tancats 
provisionalment

Capítols en què es va 
convidar turquia a lliurar 

el seu «document de 
síntesi sobre l’adhesió»

Capítols els informes 
d’avaluació dels quals 
van ser aprovats pel 
Consell de la unió 

Europea (amb criteris de 
referència d’obertura)

El Consell de la unió Europea ha d’aprovar 
els esborranys dels informes d’avaluació

A l’agenda 
del Consell

A l’agenda 
de la Comissió

25. Ciència i recerca
(12 de juny de 2006)

17. Política econòmica i 
monetària 
(Document de posició 
davant la negociació) 
lliurat el 9 de març de 
2007) / bloquejat per 
França

26. Educació i cultura 
(Document de posició 
davant la negociació lliurat 
el 25 de maig de 2006) / 
bloquejat pel Xipre grec

1. Lliure circulació de béns 
/ (CRO:4) 
(suspès a finals de 2006)

3. Drets d’establiment i 
lliure prestació de serveis / 
(CRO:1) (suspès a finals de 
2006)

5. Contractes públics / 
(CRO:3)

8. Política de competència / 
(CRO:6)

9. Serveis financers 
(suspès a finals de 2006)

11. Agricultura i desenvolu-
pament rural / (CRO:5) 
(suspès a finals de 2006 / 
bloquejat per França)

12. Seguretat alimentària, 
política veterinària i 
fitosanitària / (CRO: 6)

19. Política social i 
ocupació / (CRO:2)

29. Unió duanera / (CRO:1) 
(suspès a finals de 2006)

2. Lliure circulació de 
treballadors

Bloquejat per: 
Alemanya/Àustria/Xipre 
grec

13. Pesca (suspès a finals 
de 2006)

14. Política de transports 
(suspès a finals de 2006)

15. Energia / bloquejat pel 
Xipre grec

22. Política regional i 
coordinació d’instruments 
estructurals / bloquejat per 
França

23. Aparell judicial i drets 
fonamentals / bloquejat pel 
Xipre grec

24. Justícia, llibertat i 
seguretat / bloquejat pel 
Xipre grec

30. Relacions exteriors / 
suspès a finals de 2006

33. Disposicions financeres 
i pressupostàries / 
bloquejat per França

31. Política exterior, de se-
guretat i de defensa / blo-
quejat pel Xipre grecOberts

4. Lliure circulació de 
capitals / CRT:4 
(18 de desembre de 2008)

6. Dret de societats /  
CRT:5 
(12 de juny de 2008)

7. Drets de propietat 
intel·lectual /  
CRT:4 
(12 de juny de 2008)

10. Societat de la 
informació i mitjans de 
comunicació 
(18 de desembre de 2008) 
/ CRT:5

16. Fiscalitat / CRT:3 
(30 de juny de 2009)

18. Estadístiques CRT: 2 
(26 de juny de 2007)

20. Política empresarial i 
industrial / CRT:1 (28 de 
febrer de 2007)

21. Xarxes transeuropees / 
CRT:1 
(19 de desembre de 2007)

28. Protecció de la salut i 
dels consumidors /  
CRT:5 
(19 de desembre de 2007)

32. Control financer /  
CRT:6 
(26 de juny de 2007)

27. Medi ambient / CRT:5 
(21 de desembre de 2009)

12 Capítols 41 criteris de 
referència de tancament 

CRT: criteri de referència de tancament, CRO: criteri de referència d’obertura.
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tàries d’aprofundiment i de creixement, i obre nous 
horitzons per a l’ampliació. El clima positiu de la re-
lació transatlàntica també genera un entorn més 
propici perquè els EUA i Europa col·laborin en la re-
solució dels problemes de l’imprevisible sistema in-
ternacional. A ambdues bandes de l’Atlàntic s’ha 
generalitzat l’expectativa que la nova administració 
nord-americana se centri més en les polítiques mul-
tilaterals i potenciï una millor relació amb Europa. 
Amb un canvi tan positiu en la relació entre ambdós 
continents, el suport de la Casa Blanca a la incorpo-
ració de Turquia a la UE podria resultar més produc-
tiu. L’adminis tració Obama també està formulant po-
lítiques diferents a la del govern de Bush respecte a 
qüestions internacionals delicades com l’Afganistan, 
l’Iraq i l’Orient Mitjà en general. Aquestes polítiques 
exigiran una col·laboració més estreta amb Turquia i 
fomentaran la importància geopolítica d’aquest país. 
Cada vegada més, Turquia s’està convertint en un 
«actor regional» en el seu entorn inestable, amb una 
orientació de política exterior més activa, confiant 
en mesures de política distesa. En l’agitat sistema 
internacional, la UE i Turquia tenen la necessitat 
creixent d’unir energies al voltant de temes fona-
mentals de veïnatge. Els problemes que afecten la 
zona urgeixen les dues parts a centrar-se més en 
mecanismes concrets de col·laboració. Podria ser 
útil per a la relació entre Turquia i la UE la incorpo-
ració de la primera en la Política Exterior i de Segu-
retat Co muna (PESC) i a la Política Comuna de 
Seguretat i Defensa (PCSD), gradualment, si l’una i 
l’altra es tableixen canals efectius de diàleg en te-
mes de veï natge. Un progrés en aquest sentit redui-
ria els problemes de confiança en la relació Turquia-
UE i contribuiria a enfortir el procés d’adhesió. Una 
col·laboració d’aquesta mena no només suavitzaria 

les friccions de la relació, sinó que també generaria 
orientacions i polítiques de multilateralisme eficaç 
en l’inestable espai comú.
A part dels contextos europeu i internacional en 
canvi constant, les negociacions en curs a Xipre 
ofereixen una nova oportunitat d’avançar en la rela-
ció Turquia-UE i resoldre, de retruc, el persistent 
problema d’aquell país. Com hem indicat anterior-
ment, els referèndums celebrats a Xipre l’any 2004, 
així com l’adhesió d’aquest país, tot i no haver resolt 
el problema van ser episodis destacats que van 
afectar la relació Turquia-UE a partir de 2004. Tots 
els actors implicats han perdut un temps valuós per 
resoldre el conflicte xipriota. Les negociacions ac-
tuals a l’illa ofereixen una nova oportunitat, probable-
ment la darrera, de posar-hi remei13. Si els dos líders 
insulars, amb una llarga relació personal i importants 
lliçons apreses dels fracassos del passat, són inca-
paços de resoldre el problema, costarà tornar a in-
tentar-ho. Un moviment en les negociacions que 
possibiliti la resolució del problema de Xipre tindrà, 
sens dubte, repercussions positives en la relació 
Turquia-UE i pot crear un entorn propici per a un nou 
impuls reformador a Turquia. La llarga relació entre 
Turquia i la Unió demostra que les reformes han ad-
quirit un paper important, principalment en les eta-
pes en què hi havia convergència relativa en els ter-
minis comunitari i turc, o quan el context internacional 
era més favorable14. Tenim l’esperança d’estar en-
trant en una etapa més positiva, després del mo-
ment crític que ha sofert el procés d’integració euro-
pea. Els actors polítics turcs haurien d’extreure 
lliçons importants del passat, aprendre a copsar la 
dinàmica de la integració europea i fer un ús més 
eficient del temps per progressar en el procés 
d’europeïtzació a Turquia.

13 internAtionAl criSiS group. «Reunifying Cyprus: The Best Chance Yet», Europe Report, 194, 2008.
14 Per a una anàlisi més exhaustiva del paper del «factor temps» en la relació Turquia-UE, vegeu AtilA erAlp. «The Role of Temporality and Interac-
tion in the Turkey-EU Relationship», New Perspectives on Turkey, 40, p. 149-170, 2009.
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En un gest històric, el president d’Armènia, Serge 
Sarkisian, va convidar el seu homòleg turc Abdullah 
Gül a veure el partit de futbol classificatori per al 
Mundial entre les seleccions nacionals d’ambdós 
països. Aquesta invitació arribava envoltada d’expec-
tatives d’un progrés important en les relacions entre 
Turquia i Armènia. Efectivament, el president Gül es 
va desplaçar a Armènia a veure el partit, com a gest 
de bona voluntat, el 6 de setembre de 2008. La his-
tòria de la diplomàcia suggereix que la distensió i el 
desenvolupament de les relacions entre les nacions 
pot arribar de la mà de l’esport. El cas més cèlebre 
és l’anomenada «diplomàcia del ping-pong», que va 
aplanar el terreny per a la distensió entre els EUA i la 
Xina durant la Guerra Freda, arran de la invitació xi-
nesa a l’equip de ping-pong nord-americà per assis-
tir a Pequín a una sèrie de partits amistosos l’any 
1971. Gràcies al partit de futbol i a la iniciativa de 
Turquia al Caucas, les relacions turcoarmènies s’han 
incorporat a l’agenda política d’ambdós estats, i hi 
ha una esperança renovada de normalització dels 
contactes, tant entre Turquia i Armènia com als cir-
cuits internacionals.
A ningú no va sorprendre que els responsables po-
lítics anunciessin la posada en marxa de converses 
finals per establir relacions diplomàtiques l’octubre 
de 2009. Es tracta del tercer moviment a favor de la 
normalització —després de la diplomàcia futbolística 
i el full de ruta d’abril de 2009— que ha desembocat 
en converses, amb mediació suïssa, entre bastidors. 
El nou marc es basa en dos protocols per a la insti-

tució de vincles diplomàtics i el desenvolupament de 
relacions bilaterals. Els parlaments d’ambdós estats 
han de ratificar aquests protocols, una tasca àrdua 
que requereix treballar amb fermesa dins les fronte-
res de tots dos països. Més enllà dels problemes 
que el futur ofereixi a les relacions turcoarmènies, 
mai abans, en els darrers 16 anys, no havien estat 
els dos països tan a prop de la normalització. Amb-
dues parts han afirmat el seu desig comú d’un apro-
pament cordial i positiu mutu. La voluntat política de 
normalitzar les relacions en ambdós estats respecte 
a importants reptes dins i fora de les seves fronteres 
pot explicar-se si es tenen en compte les autènti-
ques raons per a la normalització dels dos països.

raons per a la normalització

Turquia té motius de política exterior, sòlids i justifi-
cats, per normalitzar les seves relacions amb Armè-
nia. La nova política de Turquia, que consisteix a mi-
nimitzar els seus problemes amb els països veïns, ha 
estat un èxit, excepte en el cas d’Armènia. Turquia 
participa en activitats de mediació i facilitació a 
l’Orient Mitjà, i segueix una política activa a les re-
gions del seu entorn. El conflicte entre Rússia i 
Geòrgia, que paralitza les relacions entre l’Azerbaid-
jan i Armènia; l’emergència d’una rivalitat de tipus 
guerra freda entre Occident i la Unió Soviètica, i la 
formació d’agrupacions regionals al voltant d’aques-
ta oposició binària són temes de preocupació ur-
gents. Aquests poden desembocar en nous conflic-
tes armats i constituir amenaces per a l’estabilitat i 
seguretat de la regió. D’altra banda, els problemes 
de les tensions ètniques i el separatisme no estan 
encara controlats del tot. En aquestes circumstàn-
cies, els responsables de política exterior turcs aspi-
ren a assumir un paper constructiu per a Turquia en 
els conflictes interestatals i intraestatals del Caucas.

Polítiques mediterrànies | turquia-Balcans

Turquia i Armènia davant el repte  
d’una oportunitat històrica
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El context més ampli de la política caucàsica de Tur-
quia, així com l’impacte vinculant de la diàspora ar-
mènia, determinen la situació entre Turquia i Armè-
nia. Les relacions d’Ankara amb Erevan han hagut de 
conviure amb el problema de la normalització entre 
tots dos estats, des que la primera va reconèixer Ar-
mènia. Turquia sembla mostrar una actitud més acti-
va en la cerca d’una solució a les dificultats entre 
ambdós països. Va reconèixer Armènia abans que 
molts altres estats i la va convidar a incorporar-se a 
l’Organització de Cooperació Econòmica del Mar 
Negre com a membre fundador l’any 1993, malgrat 
que Armènia no té costa en aquest mar. Alhora, 
Ankara va subministrar energia al seu veí quan als 
anys noranta a aquest país n’hi havia una gran es-
cassetat. Durant aquells anys també li va donar cent 
mil tones de blat, malgrat la imatge negativa d’Armè-
nia a Turquia. Segueix havent-hi vols Erevan-Istanbul, 
tot i que les fronteres terrestres estan tancades. 
Ankara tolera la presència de milers de treballadors 
armenis il·legals al país. D’altra banda, les autoritats 
otomanes han renovat diversos elements armenis 
culturals i artístics a diferents llocs de Turquia.

El context més ampli de la 
política caucàsica de Turquia, així 
com l’impacte vinculant de la 
diàspora armènia, determinen la 
situació entre Turquia i Armènia. 
Les relacions d’Ankara amb 
Erevan han hagut de conviure 
amb el problema de la 
normalització entre tots dos 
estats, des que la primera va 
reconèixer Armènia

Armènia, que viu una situació regional tensa, també 
pateix els efectes d’un context polític nacional ines-
table, dificultats econòmiques i una taxa d’atur crei-
xent. El comerç exterior del país depèn enormement 
dels ports georgians; el bombardeig recent del port 
de Poti per part de Rússia durant la crisi d’agost va 
empitjorar la situació econòmica. Armènia, doncs, 
sent la necessitat de replantejar-se les seves rela-
cions regionals; l’aïllament econòmic i polític armeni 
a la regió constitueix un estímul per normalitzar les 
seves relacions amb Ankara.

És probable que la crisi entre Rússia i Geòrgia tingui 
un efecte devastador en l’economia armènia, ja prou 
deteriorada. Alhora, complicarà els problemes d’a-
quest país amb els seus veïns. Des del punt interna-
cional, cal normalitzar les relacions turcoarmènies 
per relaxar l’eix Rússia-Armènia-Iran i fins i tot, si es-
cau, excloure’n Armènia. Ara bé, no hi ha dubte que 
la millora de les relacions turcoarmènies reduiria la 
influència de Moscou sobre Erevan. L’enfocament 
recent adoptat per Turquia, consistent a incloure 
l’Azerbaidjan i Armènia en els esforços regionals per 
la pau, pot acabar amb les oposicions binàries de 
tipus guerra freda al territori. I l’administració armè-
nia reconeix la necessitat de posar fi a les pautes 
hostils que generen cicles de violència a la regió.
Tot i que Turquia i Armènia no tenen relacions di-
plomàtiques, la diplomàcia entre bastidors prosse-
gueix entre les parts. En ambdós estats hi ha grups 
favorables o opositors a les converses secretes. La 
resposta d’Ankara a l’oferta de mediació iraniana, a 
saber, «ja vam parlar amb Armènia», va revelar la di-
plomàcia oculta. D’altra banda, arran de la crisi 
Geòrgia-Rússia, el Govern otomà va concretar una 
iniciativa diplomàtica multilateral, declarant el seu 
desig que Armènia se sumés al nou projecte: la Pla-
taforma d’Estabilitat i Cooperació del Caucas. L’ac-
titud de Turquia demostra l’adopció per part d’Ankara 
d’un enfocament inclusiu respecte a Armènia en el 
context regional. Fins ara, l’administració armènia ha 
respost positivament a l’oferta, afegint que li sembla 
una iniciativa constructiva.
Un requisit d’Ankara a l’hora de preparar el terreny 
per a la Plataforma d’Estabilitat i Cooperació del 
Caucas és la normalització de les relacions de Tur-
quia amb Armènia. Turquia estaria oberta a les críti-
ques per mantenir segellades les seves fronteres 
amb Armènia alhora que emprèn una iniciativa de 
pau regional. Atesa la polarització domèstica exis-
tent sobre aquesta qüestió, així com les possibles 
reserves per part dels azerbaidjanesos, Ankara té 
per davant un camí sembrat d’obstacles envers la 
normalització. En esclatar la guerra a la regió, la ini-
ciativa de la Plataforma va proporcionar a les autori-
tats turques una raó legítima per iniciar contactes 
directes i públics amb Erevan. L’apropament entre 
ambdós països tindrà probablement un efecte posi-
tiu en el problema azerbaidjanès i armeni, i hauria de 
posar fi a l’aïllament d’Armènia. Fins ara, Erevan no 
tenia més alternativa que mantenir-se propera a 
Rús sia. L’aïllament turc d’Armènia va perjudicar 
l’eco nomia d’aquest darrer país, que va quedar fora 
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dels projectes econòmics regionals i, per tant, va 
contribuir a desestabilitzar el context polític nacional 
armeni. Amb tot, l’impacte probable de la política 
d’aïllament otomana ja no dóna més de si. L’objectiu 
final d’aquesta política era generar al país veí la vo-
luntat política de normalitzar les relacions amb Anka-
ra. D’altra banda, Turquia volia empènyer Erevan a 
trobar una solució justa als seus problemes terri-
torials amb l’Azerbaidjan. Després de llargs anys 
d’obs truccionisme i d’insistència en les condicions 
prèvies a complir per part de Turquia, finalment el 
Govern armeni ha acceptat una política de normalit-
zació de relacions amb Ankara. Coincidint amb els 
intents regionals de resoldre el conflicte entre l’Azer-
baid jan i Armènia, era el moment de passar de la 
política d’aïllament turca a una postura més inclusi-
va. Com va subratllar el president Abdullah Gül al 
seu homòleg azerbaidjanès, Ilham Aliyev, la nova 
perspectiva dels responsables polítics turcs sorgeix 
de l’expectativa que el compromís d’Ankara amb 
Erevan facilitarà una solució al contenciós de Kara-
bakh i a altres qüestions territorials pendents.
Armènia pateix les conseqüències d’un llarg aïlla-
ment a la regió. És un país sense sortida al mar, que 
no pot recórrer al transport per terra de persones i 
productes pel fet que té la frontera amb Turquia tan-
cada. Està obligada a utilitzar les carreteres irania-
nes o georgianes, la qual cosa implica un gran cost 
addicional per al comerç exterior. Gairebé el 80% 
dels productes importats d’Armènia creuen Geòrgia, 
així que la fràgil situació de la seguretat en aquest 
darrer país preocupa molt a Erevan. Com hem co-
mentat, el bombardeig rus del port de Poti va marcar 
una fita que va confirmar els temors d’Armènia. El 
país no només s’enfronta a un cost elevat del trans-
port, sinó també al perill que suposa una caiguda del 
comerç exterior arran de la fràgil seguretat que exis-
teix al Caucas. D’altra banda, Turquia és el soci co-
mercial més natural de béns de consum i indústria a 
la regió. En l’actualitat, els productes turcs arriben a 
Armènia via Geòrgia, amb un cost addicional inevita-
ble. Alhora, Turquia és una economia emergent que 
podria oferir oportunitats laborals als armenis. Així 
que, en termes econòmics, és fàcil intuir que l’ober-
tura de les fronteres afavoriria Armènia.
Un altre imperatiu per a la normalització des del punt 
de vista d’Armènia és la seva no presència en els 
projectes de subministraments energètics regionals 
a causa del seu aïllament. A la regió del Caspi hi ha 
una quantitat considerable de petroli i gas. Turquia i 
Geòrgia gaudeixen d’aquesta riquesa gràcies als 

gasoductes i oleoductes que creuen els seus terri-
toris. L’oleoducte de Bakú-Tbilisi-Ceihan és un pro-
jecte important previst en un pla regional que havia 
de suposar grans beneficis per a l’Azerbaidjan, 
Geòrgia i Turquia. La ruta més viable era un corredor 
a través d’Armènia, però ni tan sols es va arribar a 
plantejar a causa dels problemes persistents d’Ere-
van amb l’Azerbaidjan i Turquia. La crisi russogeor-
giana va comportar projectes innovadors per millorar 
la seguretat energètica i diversificar els subministra-
ments energètics i les rutes de proveïment a Europa. 
En cap d’aquests projectes es va tenir en compte 
Armènia, que amb aquest aïllament hi va sortir per-
dent notablement. La normalització de les relacions 
amb Turquia aplanaria el camí per a la participació 
d’Erevan en futurs projectes de trànsit energètic.

resistència davant la normalització

Armènia no deixa de formular acusacions de genoci-
di en tots els fòrums interestatals possibles, aspirant 
a acorralar Turquia mitjançant aquesta denúncia als 
cercles internacionals. El Parlament armeni es va re-
ferir a les províncies orientals turques com «l’Armènia 
occidental» a la seva declaració d’independència, el 
23 d’agost de 1990. Aquesta declaració insta la so-
cietat internacional a reconèixer les acusacions de 
genocidi d’Armènia. Erevan no reconeix els acords 
de Gumru i Kars, que van fixar la frontera turcoarmè-
nia els anys 1920 i 1921, respectivament.

Un factor fonamental que 
impedeix la normalització de les 
relacions entre Turquia i Armènia 
són els vincles de la primera  
amb l’Azerbaidjan. Armènia 
ocupa la cinquena part del 
territori azerbaidjanès i ignora 
les resolucions del Consell de 
Seguretat en contra d’aquesta 
ocupació

Un factor fonamental que impedeix la normalització 
de les relacions entre Turquia i Armènia són els vin-
cles de la primera amb l’Azerbaidjan. Armènia ocupa 
la cinquena part del territori azerbaidjanès i ignora 
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les resolucions del Consell de Seguretat en contra 
d’aquesta ocupació. Ankara manté llaços estrets 
amb Bakú i es beneficia d’acords de cooperació 
energètica; així que l’Azerbaidjan segueix atenta-
ment els progressos en les relacions entre Armènia i 
Turquia. L’Azerbaidjan és el principal soci de Turquia 
a la regió, i seguirà essent el país més important que 
haurà de tenir en compte Ankara. Per la seva banda, 
l’Estat armeni considera que Turquia i l’Azerbaidjan 
suposen greus amenaces per a la seva seguretat 
nacional i integritat territorial. En conseqüència, Ere-
van persegueix una política d’equilibri, mantenint 
unes relacions estretes amb Rússia i l’Iran. Els sol-
dats russos aporten seguretat a les fronteres armè-
nies i Moscou compta amb bases militars al país. Als 
ulls de l’administració armènia, Rússia és un soci es-
tratègic i un protector davant possibles agressions 
azerbaidjaneses i turques. La política d’equilibri ar-
mènia ha continuat essent un principi fonamental de 
la seva diplomàcia exterior en el període posterior 
a la independència.
Darrere de les polítiques interior i exterior armènies 
batega la por al setge. L’efecte immediat d’aquest 
temor és una política interior reservada i una línia 
poc definida quant a política exterior. El país té pro-
blemes amb tots els seus veïns, excepte l’Iran. Les 
vies de subministrament energètic i les noves xarxes 
de transport han exclòs Armènia, quan de fet estan 
generant quantitats considerables d’ingressos de 
l’exterior per a l’Azerbaidjan, estat ric en energia, i 
per a Geòrgia i Turquia, que disposen de conductes 
cap a mercats mundials. Les dificultats d’Armènia 
amb Geòrgia es deuen als estrets llaços que uneixen 
la primera amb Rússia; les seves diferències amb 
l’Azerbaidjan són el resultat de l’ocupació i de la 
qüestió de Karabakh, i les seves relacions amb Tur-
quia són tèrboles a causa d’exigències territorials i 
acusacions de genocidi.
Un potent bloc polític armeni recolza la normalitza-
ció, mentre que el partit Tasnaksutjun s’oposa a 
qual sevol mena d’apropament. Aquest darrer té 
sòlids vincles econòmics i polítics amb la diàspora 
armènia i exerceix de poderós grup antiturc al país. 
A Turquia, les principals formacions opositores, a 
saber, el Partit Republicà del Poble i el Partit d’Acció 
Nacionalista, van criticar la visita del president Gül a 
Armènia. El primer ministre, Tayyip Erdogan, va se-
cundar la visita i els protocols, que va considerar 
passos constructius a favor de la normalització de 
les relacions. Bakú s’absté de comentar les rela-
cions turcoarmènies, tot i que algunes veus febles 

expressen la seva esperança que els contactes que 
mantenen ambdós països podran ser un preludi de 
l’alliberació dels territoris azerbaidjanesos ocupats. 
Alhora, l’oposició azerbaidjanesa critica durament el 
progrés de les relacions turcoarmènies. 
Els membres del Tasnaksutjun elaboren increïbles 
teories de la conspiració, acusant Sarkisian de ven-
dre Nagorno-Karabakh i perjudicar greument els be-
neficis de la diàspora en les demandes per «genoci-
di». Asseguren que el procés protegirà els interessos 
de l’Azerbaidjan i no satisfarà els seus compatriotes. 
Tot i que l’oposició menys dura afirma que els proto-
cols poden donar resultats positius, també adverteix 
que Turquia podria fer girar la truita i sortir-ne afavo-
rida. Segons aquesta opinió, malgrat que s’estableixin 
relacions i s’obrin les fronteres, l’economia armènia 
passarà a dependre de Turquia, i creixerà la influèn-
cia d’Ankara al país.

la normalització i les relacions 
turcoamericanes

Per als turcs va ser decebedor saber que la Comis-
sió d’Afers Exteriors de la Cambra de Representants 
dels EUA havia aprovat, per un escàs marge de vots, 
una resolució que considerava genocidi la matança 
de més d’un milió d’armenis per part de l’Imperi 
Otomà durant la Primera Guerra Mundial. Minuts 
després de la votació, Ankara va cridar a consultes 
el seu recentment nomenat ambaixador a Washing-
ton, Namik Tan. No és cap secret que la «qüestió 
armènia» enterboleix les relacions turcoarmènies, la 
qual cosa ha causat una oscil·lació estacional en els 
contactes bilaterals durant molts anys.
Tanmateix, aquest any el joc polític habitual es va 
desenvolupar en un context diferent. Tot i que pugui 
semblar sorprenent, la resolució sobre el genocidi 
també va perjudicar la normalització de relacions en-
tre els dos països. L’octubre de 2009, a Suïssa, els 
ministres d’Exteriors d’ambdós estats van signar dos 
protocols destinats a establir un marc per a la nor-
malització de les relacions turcoarmènies i l’obertura 
de la seva frontera.
Arran de la resolució sobre el genocidi, el ministre 
d’Exteriors turc, Ahmet Davutoglu, va subratllar una 
vegada més que el seu país està decidit a prosse-
guir amb els esforços per normalitzar els vincles amb 
Armènia. Hi ha indicis evidents que els responsables 
de política exterior durien a terme el procés de nor-
malització amb la màxima cura i sensibilitat.
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El projecte de llei sobre el genocidi perjudica alhora 
la normalització turcoarmènia i els intents de pacifi-
cació per posar fi al problema de Karabakh. A Was-
hington li interessa que Turquia i Armènia posin en 
pràctica polítiques constructives per al procés de 
normalització. Hi ha una oportunitat històrica d’avan-
çar realment en les relacions turcoarmènies, la qual 
cosa probablement convertiria el Caucas en un lloc 
millor on viure. La societat i els polítics turcs fan 
pressió sobre l’administració Obama perquè s’ho 
pensi dues vegades abans de bloquejar aquesta 
oportunitat històrica.

recomanacions polítiques

La crisi entre Rússia i Geòrgia ha mostrat als països 
de la regió la importància de la pau i l’estabilitat. 
L’statu quo regional hauria de canviar, i el nou ordre 
regional hauria de basar-se en una nova retòrica 
i pràctica de la interdependència econòmica i la 
col·laboració política, així com en l’estabilitat i pros-
peritat regionals. L’apropament turcoarmeni seria un 
pas necessari a favor d’aquest nou ordre regional. 
Els punts següents poden ajudar a accelerar la nor-
malització de relacions entre ambdós estats.

1. La diàspora armènia i l’estat armeni haurien de 
rebre un altre tracte. Amb Armènia hi ha més 
marge de maniobra, mentre que la diàspora se 
centra en les acusacions de genocidi. D’altra 
banda, els interessos armenis difereixen de les 
prioritats de la diàspora, i Erevan necessita nor-
malitzar les relacions amb Ankara per prosperar 
econòmicament. Cal una diplomàcia prudent 
per limitar la influència de la diàspora en les re-
lacions bilaterals. El més assenyat seria pospo-
sar la resolució sobre el tema del genocidi, per 
poder abordar la resta de problemes urgents 
que impedeixen un apropament. És absoluta-
ment necessari aparcar per un temps la història 
i les emocions, sobretot en un moment en què la 
realpolitik obliga ambdós països a col·laborar 
pel bé de la pau i la seguretat a la regió.

2. La política de Turquia envers Armènia es basa, 
en gran manera, a refutar les acusacions de ge-
nocidi i aïllar Erevan del context regional. Aques-
ta actitud defensiva s’ha de substituir per una 
que sigui proactiva i afirmi amb tota confiança el 
que Ankara espera del país veí per a la normalit-
zació. La primera exigència seria que es recone-

gués la integritat territorial de Turquia, la qual 
cosa aplanaria el terreny per obrir la frontera.

3. Rússia i l’Iran són països clau interessats en 
l’apro pament turcoarmeni. El seu recolzament 
indirecte podria servir per accelerar el procés de 
normalització. La capacitat turca d’adoptar un 
enfocament inclusiu pot evitar qualsevol recel 
per part de Teheran i Moscou respecte a la nor-
malització. Turquia i Armènia han de ser al mateix 
bàndol, i així cimentar les bases per a la pau i 
l’estabilitat al Caucas. Per tant, els responsables 
polítics turcs haurien d’adoptar un punt de vista 
multidimensional, amb el propòsit de convèncer 
l’Iran i Rússia que un apropament no perjudica-
ria els seus interessos. De fet, tant l’un com 
l’altre es beneficiarien de la pau i l’estabilitat re-
gionals.

4. La normalització de les relacions amb Armènia 
consolidaria el paper regional de Turquia al Cau-
cas, i podria obrir-li la porta a noves funcions 
com a mediador i facilitador en diversos conflic-
tes i problemes de la zona. Ni la iniciativa de 
Minsk ni els intents duts a terme sota els auspi-
cis de l’ONU van donar cap resultat a l’hora de 
resoldre la qüestió de Karabakh. Cal dotar de 
més força aquests plans diplomàtics i, encara 
més important, les iniciatives llançades des de la 
regió. El projecte de Turquia per al Caucas po-
dria ser un punt de partida.

5. Turquia hauria de consolidar el seu enfocament 
inclusiu respecte al context regional. Aquest 
canvi d’actitud obligaria Armènia a abandonar 
les condicions prèvies que exigeix per a la nor-
malització de les relacions, alhora que la política 
turca de «zero problemes» amb els seus veïns 
en sortiria reforçada.

6. Els passos de Turquia a favor de la normalització 
comptarien amb el suport de la Unió Europea, 
els EUA i la comunitat internacional. Aquest re-
colzament també hauria de servir per impulsar 
un canvi en l’actitud d’Armènia i perquè aquesta 
respectés les fronteres turques. Les administra-
cions nord-ame ricana i europees han de tornar a 
avaluar les polí tiques de la diàspora —que pro-
voquen la desvin culació d’Armènia de la realitat 
geopolítica de la regió— mitjançant recursos 
americans i europeus. Una política d’aïllament 
semblant no fa sinó consolidar la influència a la 
regió. És possible que aquesta situació no sigui 
precisament la que Washington i la Unió Euro-
pea preveuen arran de la crisi de Geòrgia.
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7. Ankara ha d’assegurar-se que està atenta a les 

inquietuds azerbaidjaneses mentre progressa 
en les relacions amb Armènia. L’única manera 
d’exercir alguna influència sobre Armènia és 
mantenir obert un canal de diàleg. Seria injust 
instar Turquia a tancar les portes a Armènia, 
mentre els líders azerbaidjanesos mantenen 
activitat diplomàtica amb el Govern d’aquest 
país. Els responsables polítics turcs han de se-
guir insistint en la necessitat que Armènia posi 
fi a la seva ocupació de territoris azerbaidjane-
sos, pel bé de la pau i l’estabilitat regionals.

8. Cal urgentment una iniciativa d’àmbit regional 
enfocada al diàleg de la societat civil. Si la so-
cietat no recolza la pau i el diàleg, les mesures 
intergovernamentals poden fracassar. És ne-
cessari fomentar i afavorir el diàleg entre els 
membres de les societats civils turca i armènia. 
Fins i tot una visita turística a Erevan pot fer 
palès que el tema del genocidi no és essencial 
per a les vides dels armenis. La distància que 
des de fa anys separa ambdós veïns pot salvar-
se mitjançant activitats de la societat civil.

Conclusió

El punt de vista de la política exterior turca —deter-
minat per l’arquitectura intel·lectual del ministre Ah-
met Davutoglu— es basa en una estratègia regional 
en què tothom hi surti guanyant. Els seus principis 

són seguretat per a tothom, coexistència multicul-
tural, interdependència econòmica i diàleg polític 
d’alt nivell. El procés de normalització turcoarmeni 
també ha contribuït als esforços per resoldre la 
qüestió de Nagorno-Karabakh, com és el cas del 
procés de Minsk i els intents de mediació russos. 
Pel bé d’a questes iniciatives per la pau és primor-
dial mantenir viu el procés de normalització. Qual-
sevol progrés en les relacions entre azerbaidja-
nesos i armenis tindrà un efecte positiu en les 
relacions turcoarmènies i viceversa. L’alternativa és 
un statu quo al Caucas, la qual cosa és insosteni-
ble per a la seguretat nacional i internacional.
En una regió immersa en múltiples factors d’ines-
tabilitat, com una activitat nuclear creixent, el terro-
risme internacional, les rivalitats regionals violen-
tes, les tensions ètniques, el tràfic de drogues i la 
immigració il·legal, la política d’Ankara envers el 
Caucas pretén contribuir a la pau i l’estabilitat. La 
crisi entre Rússia i Geòrgia ha mostrat als països 
de la regió la importància de l’ordre i d’unes rela-
cions pacífiques. Ha de canviar l’statu quo regio-
nal, i el nou ordre ha de ser més contundent, a 
partir de la interdependència econòmica i la co-
operació política, així com l’es tabilitat i la prosperi-
tat regionals. L’apropament turcoarmeni és un pas 
necessari per aconseguir aquest nou ordre regio-
nal. Res millor per assolir aquest objectiu que el 
pla actual, que significaria l’obertura d’una frontera 
comuna en un termini pactat arran de l’aplicació 
del protocol.
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Polítiques mediterrànies | turquia-Balcans

Croàcia: evolució política  
i relacions amb la Unió Europea

Visnja Samardzija
Cap del Departament d’Integració Europea
Institut de Relacions Internacionals (IMO), Zagreb

A part d’estar negociant la seva integració a la Unió 
Europea i de ser un precursor a l’Europa sud-orien-
tal, Croàcia és membre de ple dret de la Unió per la 
Mediterrània (UpM) des de 2008. La seva posició 
geogràfica li obre la possibilitat de fer de «pont» en-
tre l’Europa central, oriental i sud-oriental, d’una 
banda, i la Mediterrània, de l’altra. Croàcia va acollir 
favorablement les qualitats del reformat Procés de 
Barcelona, sobretot l’obertura cap a tots els països 
de la costa mediterrània, inclosos els de l’Adriàtic, el 
reforç de les relacions polítiques, una «propietat» 
més marcada del procés, la cooperació en peu 
d’igualtat i una major visibilitat en la relació a través 
de grans projectes regionals i subregionals. Cal es-
perar que el fet d’unir esforços i recursos ajudarà a 
abordar els problemes i reptes comuns a la regió 
mediterrània. El març de 2009, el Parlament croat va 
expressar la seva intenció d’unir-se a l’APEME, l’As-
semblea Parlamentària Euromediterrània. Croàcia ja 
s’està beneficiant dels fons de la Unió Europea des-
tinats a transport, medi ambient i protecció civil a la 
Mediterrània. La xarxa croata de cooperació a la re-
gió euromediterrània, coordinada per la Fundació 
Nacional per al Desenvolupament de la Societat Ci-
vil, és una de les xarxes nacionals que creix més de 
pressa en el si de la Fundació Anna Lindh. La socie-
tat acadèmica croata participa en el desenvolupa-
ment de l’estratègia conjunta «Mediterrània 2020».
L’any 2009 es preveia crucial per concloure les ne-
gociacions de Croàcia per a la seva incorporació a 
la Unió Europea. Però va ser un any de transforma-
cions polítiques internes, caracteritzat pels canvis 
inesperats en el Govern, els impactes de la recessió 
econòmica, la lluita contra la corrupció, la continua-

ció de les negociacions amb la Unió Europea i les 
eleccions presidencials.

Europeïtzació de la pràctica de governança

A Croàcia, l’any 2009 va estar fortament marcat pels 
canvis en el Govern. El primer ministre croat, Ivo Sa-
nader, antic líder de la Unió Democràtica Croata 
(HDZ), va dimitir inesperadament l’1 de juliol, a la 
meitat del seu segon mandat. Havia estat elegit ini-
cialment el 2003, i posteriorment va ser reelegit el 
novembre de 2007. La dimissió de Sanader va ser 
una sorpresa total tant per al país com per als obser-
vadors internacionals, ja que va deixar sense res-
posta totes les preguntes sobre les raons de la seva 
decisió. Fins aleshores el seu treball havia estat for-
ça ben valorat a la Unió Europea, on gaudia d’una 
bona reputació, però durant els últims mesos de la 
seva carrera política, sobretot després de la renún-
cia, el seu nom es va veure relacionat amb diversos 
casos de corrupció sorgits al país. El moment de la 
dimissió va ser extremadament inoportú, perquè la 
situació econòmica de Croàcia era poc favorable, 
els efectes de la crisi global ja eren clarament visi-
bles i les negociacions amb la Unió Europea havien 
quedat bloquejades. Després d’haver estat el polític 
vencedor (el seu Govern havia iniciat les negocia-
cions d’adhesió a la Unió Europea el 2005 i a co-
mençaments d’aquell mateix any el país es va incor-
porar a l’OTAN), de la nit al dia es va convertir en el 
polític perdedor.
El 6 de juliol, Sanader va ser reemplaçat en el càrrec 
per la seva antiga mà dreta, Jadranka Kosor, proce-
dent de les files de l’HDZ. La nova primera ministra 
no va trigar a revelar-se com una líder forta, decidida 
a mantenir el compromís de Croàcia amb l’adhesió a 
la Unió Europea, i va mostrar una gran eficàcia a 
l’hora d’abordar la corrupció, la recessió econòmica, 
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les relacions amb Eslovènia i la continuació de les 
negociacions amb la UE. Kosor ha aprofundit en una 
sèrie de reformes i ha posat en marxa algunes inves-
tigacions d’empreses públiques. La dimissió de Sa-
nader no semblava comportar una decisió definitiva 
de retirar-se de la política activa. L’intent de tornar 
a començaments de 2010, es va considerar una 
temp tativa d’interferir en el Govern i dirigir les activi-
tats del partit, i va acabar ocasionant la seva expulsió 
d’aquest últim, en el qual ostentava el càrrec de pre-
sident honorari des de la seva retirada al juliol.

El país està fortament endeutat, 
amb un deute extern de més del 
80% del PIB. Malgrat aquestes 
tendències negatives, s'ha 
preservat l'estabilitat 
macroeconòmica del país. Els 
analistes polítics croats preveuen 
que a finals d’any es podria 
iniciar una lenta recuperació 
econòmica

La nova primera ministra, Kosor, ha impulsat l’euro-
peïtzació de la pràctica de governança, i ha mostrat 
una forta voluntat política i el seu suport a la lluita 
contra la corrupció i el crim organitzat. S’han iniciat 
investigacions sobre la corrupció d’alt nivell, i s’han 
detingut diversos administradors i funcionaris que 
ocupaven importants càrrecs. El viceprimer ministre 
responsable de política econòmica ha dimitit, alhora 
que s’ha aixecat la immunitat a alguns expolítics. El 
nombre total de casos de corrupció investigats fins 
ara s’ha incrementat, i s’ha millorat el marc legislatiu. 
Hi ha nombrosos casos que es podrien citar com a 
exemples, en especial a les empreses públiques, 
com ara Podravka, Autopistes Croates, INA (Empre-
sa Petrolífera Nacional) i d’altres. Tanmateix, encara 
queda molt per fer si es vol impulsar una cultura de 
responsabilitat política davant la corrupció en tots 
els nivells.
Cal esmentar a tall d’exemple que, segons l’Informe 
global de la corrupció 2009 publicat per l’organit-
zació Transparency International, Croàcia ocupava 
el lloc 62 d’un total de 180 països, amb una puntua-
ció de 4,1. Les puntuacions, que van des de 0 (cor-
rupció absoluta) fins a 10 (absència de corrupció), 

mostren la posició d’un país respecte a d’altres in-
closos en l’índex i indiquen el nivell de corrupció en 
el sector públic tal com es percep en un determinat 
Estat. El 2009 Croàcia va obtenir una puntuació 
més baixa que l’any anterior (4,4), la qual cosa signi-
fica que cal aplicar amb eficàcia una sèrie de refor-
mes en l’administració pública (on les contractes 
públiques continuen sent la principal font de corrup-
ció real i potencial) i en la judicatura.
A finals de la tardor Croàcia va viure una intensa 
campanya electoral. El socialdemòcrata, professor 
de dret i compositor de música clàssica Ivo Josipo-
vic, un home de gran cultura i actitud pro europea, 
va guanyar les eleccions presidencials el 10 de ge-
ner de 2010. Josipovic va fer la campanya sota el 
lema «Justícia per a Croàcia», centrat en la lluita con-
tra la corrupció, i va guanyar amb el suport de més 
del 60% dels votants. S’espera que el nou president 
forjarà una aliança eficaç amb la primera ministra a 
favor de les reformes, i que això ajudarà a crear una 
massa crítica en els dos principals partits per tal de 
suavitzar les diferències que els separen. Tot i que la 
major part del poder executiu recau en la primera 
ministra, sobretot en qüestions econòmiques, el pre-
sident té el control de les forces armades i és l’artífex 
de la política exterior juntament amb el Govern. A 
més, té cura del funcionament global del sistema de 
governança de l’Estat, i coordina i supervisa la tasca 
de les autoritats estatals.

Cap a una lenta recuperació econòmica

D’entrada, el país no es va veure gaire afectat per la 
crisi gràcies a la sàvia política del Banc Nacional de 
Croàcia, orientada a frenar els préstecs i els crèdits 
sobre l’estranger. Al març el governador Željko Ro-
hatinski va rebre els premis de la revista The Banker 
al millor governador de banc central europeu i del 
món durant el 2008. Les mesures aplicades pel 
Banc Nacional van ajudar l’economia d’aquest país 
a superar més fàcilment el primer embat de la crisi. 
Tot i això, els nou primers mesos de 2009 el PIB va 
caure gairebé un 7% en comparació amb l’any ante-
rior, en què l’economia croata va créixer el 5,5% 
després d’un creixement constant durant els set 
anys anteriors. La disminució es podia atribuir en 
part a l’extensió de la crisi global, però alhora era el 
resultat de la feblesa econòmica del país acumulada 
durant els últims anys. El consum i la inversió públics 
disminuïen per la diferència de la despesa pública, 
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que continuava sent elevada i representava aproxi-
madament el 48% del PIB. El país està fortament 
endeutat, amb un deute extern de més del 80% del 
PIB. Malgrat aquestes tendències negatives, s’ha 
preservat l’estabilitat macroeconòmica del país. Els 
analistes polítics croats preveuen que a finals d’any 
es podria iniciar una lenta recuperació econòmica.
El Banc Nacional adverteix que la recessió no es re-
soldrà si s’entén només com una «interrupció tem-
poral» de les tendències positives a llarg termini del 
creixement i el desenvolupament econòmics. Al con-
trari, cal considerar-la bàsicament com una adver-
tència de les conseqüències que se’n poden derivar 
si es prescindeix de la sostenibilitat del creixement 
econòmic. Es creu que abordar els problemes d’una 
manera eficient i concreta i accelerar les reformes és 
una solució molt millor que dependre de l’FMI (Ro-
hatinski, 2009). La primera –i extremadament impo-

pular– resposta del Govern a la crisi econòmica va 
ser retallar els salaris del sector públic. Després van 
venir tres reequilibris pressupostaris destinats a 
«alleugerir» per tal de cobrir el dèficit. En el proper 
període seran crucials unes retallades pressupos-
tàries més fortes, uns ingressos pressupostaris su-
periors i una política fiscal sòlida. Els reptes clau 
segueixen sent unes reformes estructurals més pro-
fundes i ràpides, amb reducció de les intervencions 
de l’Estat en l’economia, estimulant l’ocupació i eli-
minant les barreres administratives de l’economia.
Sembla que els problemes han sorgit de qüestions 
que van des d’un «creixement excessivament acce-
lerat» fins a un «fort emprèstit». Els artífexs clau de 
les polítiques se centren en la manera de mitigar els 
efectes de l’extensió de la crisi global al país i reduir 
els dèficits i els desequilibris. No obstant això, el 
Consell Nacional de la Competitivitat adverteix que 

PAnOrAMA ACtuAl dE lES nEGOCiACiOnS d’AdHESió dE CrOÀCiA A lA unió EurOPEA

(ACtuAlitZAt El 15 dE JunY dE 2010)

Capítols tancats provisionalment 

1. Lliure trànsit de mercaderies (19 d’abril de 2010). Lliure trànsit de treballadors (2 d’octubre de 2009)
3. Dret d’establiment i llibertat de prestació de serveis (21 de desembre de 2009)
5. Adquisició pública CC: 3 / (19 de desembre de 2008)
6. Llei de societats (2 d’octubre de 2009)
7. Llei de propietat intel·lectual (19 de desembre de 2008)
9. Serveis financers (27 de novembre de 2009)
10. Societat de la informació i mitjans de comunicació (19 de desembre de 2008)
15. Energia (27 de novembre de 2009)
16. Tributació CC: 3 / (2 d’octubre de 2009)
17. Política econòmica i monetària (19 de desembre de 2008)
18. Estadística (2 d’octubre de 2009)
19. Política social i d’ocupació (21 de desembre de 2009)
20. Política industrial i d’empresa (25 de juliol de 2008)
21. Xarxa transeuropea (2 d’octubre de 2009)
25. Ciència i investigació (12 de juny de 2006)
26. Educació i cultura (11 de desembre de 2006)
28. Protecció sanitària i al consumidor (27 de novembre de 2009)
29. Unió duanera (2 d’octubre de 2009)
30. Relacions exteriors (30 de desembre de 2008)

Capítols oberts

4. Lliure trànsit de capitals CC: 3 / (2 d’octubre de 2009)
11. Agricultura i desenvolupament rural CC: 3 / (2 d’octubre de 2009)
12. Seguretat alimentària, veterinària i política fitosanitària CC: 3 / (2 d’octubre de 2009)
13. Pesca (19 de febrer de 2010)
14. Política de transport CC: 4 / (21 d’abril de 2008)
22. Política regional i coordinació d’instruments estructurals CC: 7 / (2 d’octubre de 2009)
24. Justícia, llibertat i seguretat CC: 4 / (2 d’octubre de 2009)
27. Medi ambient (19 de febrer de 2010)
32. Control financer CC: 5 / (26 de juny de 2007)
33. Provisions financeres i pressupostàries CC: 1 / (19 de desembre de 2007)

Capítols encara per obrir

la CE i/o el Consell han de confirmar que Croàcia 
compleix els criteris d’obertura Capítols bloquejats per Eslovènia 

8. Política de competència / CA: 4
23. Drets jurídics i fonamentals / CA: 3 

31. Política exterior, de seguretat i de defensa 

CA: Criteri d’obertura; CC: Criteri de tancament.
El capítol 34 es refereix a “institucions” i el 35 a “altres temes”. Tots dos capítols no s’inclouen a la taula, un cop que Croàcia s’adhereixi a la UE es faran els canvis necessaris per assegurar la seva representa-
ció a les institucions europees. Pel que fa el capítol 35, es tractarà al final del procés.
Font: www.eu-pregovori.hr/files/100426-Progress-in-EU-Croatia-accession-negotiations-M.pdf
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la fermesa i la velocitat d’aplicació de les reformes 
estructurals, una major liberalització del mercat i el 
desenvolupament d’un entorn empresarial favorable 
són crucials per incrementar la competitivitat eco-
nòmica. Pel que fa a competitivitat, Croàcia està 
estancada, o fins i tot ha retrocedit en termes glo-
bals des de 2006. En el seu Informe global de com-
petitivitat 2008-2009, el Fòrum Econòmic Mundial 
situava Croàcia en el lloc número 61 d’un total de 
134 països (mentre que en l’anterior informe ocu-
pava el lloc 57).

Croàcia segueix sent el país més 
ben posicionat de l'Europa 
sudoriental pel que fa al procés 
d'adhesió a la Unió Europea i un 
exemple d'èxit regional, alhora 
que exerceix el paper de pilar de 
l'estabilitat política a la regió

D’altra banda, malgrat els problemes econòmics, 
Croàcia segueix sent el país més ben posicionat de 
l’Europa sudoriental pel que fa al procés d’adhesió a 
la Unió Europea i un exemple d’èxit regional, alhora 
que exerceix el paper de pilar de l’estabilitat política 
a la regió.

S’entreveu la culminació de les negociacions 
amb la unió Europea

El 2009 les negociacions d’adhesió a la UE, inicia-
des el 2004, es van endarrerir en el calendari previst 
a causa del bloqueig de la veïna Eslovènia, un blo-
queig que va durar nou mesos a partir de desembre 
de 2008. El motiu va ser la disputa fronterera bilate-
ral entorn del golf de Piran. Per aquesta raó no es va 
poder complir el full de ruta indicatiu de la Comissió, 
que preveia concloure les negociacions tècniques a 
finals de 2009. Els intents de la Comissió Europea 
de trobar una solució gairebé no van donar resultats, 
però s’esperava que els dos països trobarien la seva 
pròpia sortida. No s’acceptava la visió croata se-
gons la qual els temes bilaterals havien de mantenir-
se al marge de les negociacions. Les negociacions 
bilaterals entre els primers ministres de Croàcia i Es-
lovènia (Kosor i Pahor) van abocar a un acord l’11 
de setembre de 2009 sobre la manera de resoldre la 

disputa fronterera bilateral. L’acord eslovenocroat 
signat el 4 de novembre establia les bases per a una 
resolució completa de les disputes frontereres un 
cop els parlamentaris dels dos països implicats 
duguessin a terme el procediment de ratificació. 
Aquest fet assenyalava la represa de les negocia-
cions sobre l’adhesió de Croàcia a la Unió Europea.
A finals de 2009, Croàcia havia obert 28 d’un total 
de 35 capítols de negociació, mentre que els altres 
17 continuen provisionalment tancats. Els capítols 
pendents d’obrir són, entre d’altres: política de la 
competència, pesca, judicatura i drets fonamentals, 
medi ambient, i Política Exterior i de Seguretat Co-
muna (PESC). N’hi ha tres que encara es troben 
bloquejats per Eslovènia. El més difícil sembla el de 
judicatura i drets fonamentals, incloent-hi la lluita 
contra la corrupció i el crim organitzat. A més, la pro-
moció dels drets de les minories, el retorn dels refu-
giats, els processos per crims de guerra i la prioritat 
dels documents del Tribunal Penal Internacional per 
a l’Antiga Iugoslàvia (TPII) ocupen un lloc destacat 
en l’agenda. Un altre tema important és la reforma 
de l’administració pública, que implica reforçar les 
capacitats o procediments administratius de les ins-
titucions rellevants, despolititzant l’administració pú-
blica. La política de la competència constitueix una 
altra àrea important, en la qual la reestructuració i la 
privatització de les drassanes està arribant a poc a 
poc a la fase final.
El desembre es va adoptar el paquet financer per als 
dos primers anys de pertinença de Croàcia a la Unió 
Europea, basat en la «hipòtesi de treball» que el país 
s’incorporarà a la Unió el gener de 2012. Es van 
preparar paquets similars per als països que es van 
incorporar a la UE en la seva cinquena ampliació. El 
paquet inclou els dos primers anys d’eventual perti-
nença a la Unió, és a dir, 2012 i 2013, que són alho-
ra els últims dos anys de l’actual Perspectiva Finan-
cera de la Unió Europea, concebuda per a un ter mini 
de set anys. A Croàcia se li assignaran al voltant de 
3.500 milions d’euros de fons pressupostaris de la 
Unió Europea. Es tracta d’una xifra significativament 
més gran que l’actual nivell de suport a la preadhe-
sió i, en conseqüència, la capacitat d’absorció en 
l’administració pública s’hauria de veure incrementa-
da. Croàcia podrà accedir-hi sobretot a través dels 
fons de cohesió i estructurals, així com de paga-
ments directes a grangers, i de fons per al desenvo-
lupament rural i de la pesca. Finalment, segons esti-
macions de la Comissió, es preveu que Croàcia 
aportarà 609 milions d’euros al pressupost de la 
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Unió Europea en el seu primer any de pertinença, i 
647 milions d’euros el 2013. El desembre de 2009 
es van iniciar les tasques de redacció del Tractat 
d’Adhesió.
Sembla que la recessió no ha afectat excessiva-
ment l’atracció que exerceix a Croàcia l’adhesió a la 
Unió Europea, sempre tenint en compte el fet que 
abans el suport a aquesta adhesió tampoc no era 
gaire elevat. Els ciutadans croats presten un suport 
més aviat escàs a l’adhesió a la UE, que varia se-
gons diferents sondejos d’opinió pública. El son-
deig de l’Euroba ròmetre de 2009 registrava només 
un 24% de ciutadans croats que donaven suport a 
la pertinença a la Unió, una xifra que només era in-
ferior en alguns nous estats membres que s’havien 
vist més afectats per la crisi (Letònia: 23%). Alguns 
sondejos de l’opinió pública croata mostren, però, 
una actitud més optimista sobre la pertinença a la 
Unió Europea, tot i que en cap cas no se supera el 
50%. Malgrat tot, el Govern haurà de fer esforços 
addicionals per informar els ciutadans sobre l’ad-
hesió a la UE, centrant-se a explicar els beneficis de 
la futura pertinença a la Unió. Segons les actuals 
disposicions de la Constitució croata (article 141), 
l’adhesió a la Unió s’hauria de confirmar en referèn-
dum pel vot majoritari dels electors del país, cosa 
que en les circumstàncies actuals seria molt difícil 
d’aconseguir. Aquest tema també s’està debatent a 
Croàcia, juntament amb alguns altres canvis neces-
saris que s’han d’introduir en la Constitució a causa 
dels requisits de diversos capítols de negociació. 
Els treballs sobre els canvis constitucionals es van 
iniciar l’octubre de 2009, i es preveu que els resul-
tats definiran requisits semblants respecte al re-
ferèndum sobre l’adhesió a la Unió Europea, tal com 
s’ha esdevingut en els processos d’adhesió d’altres 
països.
El 2009, l’atenció de l’opinió pública croata es va 
centrar en dues qüestions clau que afecten l’adhesió 
del país a la Unió Europea. La primera era la capaci-
tat (o incapacitat) de la UE per actuar com a «poder 
tou» per tal de resoldre les disputes bilaterals entre 
estats membres de la Unió i països candidats que 
puguin obstaculitzar el procés de negociació (com 
ha passat en els casos de Croàcia i Eslovènia, Tur-
quia i Xipre, o Macedònia i Grècia). La segona era la 
transformació institucional de la Unió Europea i la 

ratificació del Tractat de Lisboa. L’entrada en vigor 
d’aquest tractat preparava el terreny per a l’adhesió 
de Croàcia i les posteriors adhesions d’altres països 
a la Unió. Com que és el primer país en la llista 
d’incorporacions a la UE, Croàcia veia l’esmentada 
ratificació sobretot des de la perspectiva del seu po-
tencial impacte en l’ampliació.

Sembla que la recessió no ha 
afectat excessivament l'atracció 
que exerceix a Croàcia l'adhesió a 
la Unió Europea, sempre tenint 
en compte el fet que abans el 
suport a aquesta adhesió tampoc 
no era gaire elevat

Les previsions sobre la culminació de les negocia-
cions amb la Unió Europea són optimistes. Croàcia 
podria arribar a concloure tots els capítols a finals de 
2010, si la velocitat del procés de reformes permet 
assolir totes les fites pendents. També la rapidesa 
de la ratificació del Tractat d’Adhesió representarà 
una altra pedra angular a l’hora de definir la data de 
la incorporació, que difícilment podria tenir lloc 
abans de 2012 o començaments de 2013. Tanma-
teix, l’èxit del procés d’adhesió depèn primordial-
ment de l’eficàcia de Croàcia a l’hora d’aplicar les 
reformes.

Bibliografia

coMiSSió De leS coMunitAtS europeeS. Croatia 
2009 Progress Report. Brussel·les, 14 d’octubre 
de 2009, SEC(2009) 1333.

fòruM econòMic MunDiAl. The Global Competitive-
ness Report 2008-2009, 2009.

rohAtinSKi, Željko. Economic Crisis and Monetary 
Policy. Banc Nacional de Croàcia, 2009, dispo-
nible a: www.hnb.hr/govori-intervjui/govori/ego
vor-rohatinski-7-7-2009.pdf.

trAnSpArency internAtionAl. Informe global de la 
corrupción 2009. Corrupción y sector privado. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2009.



23
0

M
ed

.2
01

0
B

al
an

ç Pere Vilanova
Catedràtic de Ciències Polítiques,
Universitat de Barcelona
Director de la Divisió d’Afers Estratègics i de Seguretat 
(DAES),
Ministeri de Defensa, Madrid

Olinta lópez
Màster de Relacions Internacionals
Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI), 
Barcelona
Col·laboradora de la DAES, Ministeri de Defensa, 
Madrid

Vint anys després del final de la guerra freda o, si es 
prefereix, de la crisi del sistema bipolar, és útil re-
flexionar sobre algun dels seus aspectes parcials/
regionals més dramàtics. Per això, i des de la pers-
pectiva de la importància creixent dels estudis regio-
nals en l’àmbit de la política internacional (World 
Politics), val la pena de centrar l’atenció en l’àrea 
dels Balcans i, específicament, en l’espai del que va 
ser la Iugoslàvia federal creada per Tito i que va en-
trar en crisi el 1991.
Si es considera aquesta perspectiva, Iugoslàvia no 
es confirma només com el nucli dur de la proble-
màtica geopolítica dels Balcans, sinó que la seva 
herència es fa present encara vint anys després, 
malgrat que altres països del que comunament 
s’accepta com a «àrea balcànica» han anat normalit-
zant a poc a poc la seva situació. Amb ritmes dife-
rents, i amb rendiments desiguals, però el cas és 
que Romania o Bulgària ja «són Europa» amb caràc-
ter general, mentre que altres països, com Albània, 
han avançat molt en el camí «cap a Europa» en la 
seva arquitectura múltiple: la UE, l’OTAN, el Consell 
d’Europa, l’OSCE i les restes de l’ex Iugoslàvia 
tenen dinàmiques espectacularment diferents en 
aquesta ambiciosa perspectiva d’integració europea 
(només cal comparar Eslovènia amb Kosovo, o Ma-

cedònia amb Bòsnia i Hercegovina, o Croàcia amb 
Montenegro).
Si Iugoslàvia era el nucli dur dels Balcans, i la seva 
desintegració l’episodi (en terres europees) més dra-
màtic de tota la reestructuració de l’antic bloc de 
l’Est, caldrà tornar a la reflexió i l’anàlisi de les varia-
bles que van influir en aquest procés. La hipòtesi ini-
cial és que no va ser un sol factor el que va desenca-
denar la crisi, ja que aquesta mena d’explicació no 
s’ha descrit de manera convincent tot i que han pas-
sat gairebé vint anys. No hi ha cap element, ni des 
d’una perspectiva «macro» (la caiguda de l’URSS, la 
desintegració del bloc soviètic), perquè Iugoslàvia 
tenia una autonomia funcional total dintre d’aquest 
bloc des de 1948, ni des d’una perspectiva «micro» 
(la reactivació de rivalitats intraiugoslaves), ja que la 
Federació no es va mantenir durant quaranta-cinc 
anys només pel caràcter formalment autoritari del rè-
gim de Tito (partit únic, ideologia comunista, etc.), 
que era, amb caràcter general, el més liberal de tota 
l’Europa central i oriental. A risc de ser esquemàtics, 
hi ha uns quants factors a tenir en compte.

Variables: consideració inicial

La geopolítica iugoslava/balcànica ha estat volàtil en 
el temps; només cal observar els mapes dels Bal-
cans des de 1810 fins a l’actualitat, per percebre a 
primer cop d’ull un gran moviment de fronteres, una 
alta taxa de conflictivitat entorn de friccions entre 
ter ritoris i grups de població, i una forta competició 
de potències alienes i veïnes. Des del Congrés de 
Viena (1815) fins a principis del segle xx, la frontera 
entre els grans imperis (otomà, austrohongarès, i en 
els marges, el rus) es mou cap a l’est, en detriment 
del poder turc. Les dues guerres mundials veuran (i 
provocaran) la continuació d’aquest fenomen, més 
desplaçaments de població, més canvis de fronte-

Polítiques mediterrànies | turquia-Balcans

Vint anys després de la fi del món 
bipolar: la desintegració de Iugoslàvia, 
paradigma o excepció?
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res i acumulació de tensions, més aparició, desapa-
rició i reaparició de greuges. Si això influeix d’una 
manera o una altra en països balcànics com Roma-
nia, Grècia, Bulgària o Albània, afecta encara en 
més gran mesura el que avui anomenem l’ex Iugos-
làvia. Per això aquest territori té la seva pròpia «geo-
política postguerra freda». I per això el seu balanç 
vint anys després de la caiguda del Mur de Berlín és 
tan específicament dramàtic.

Caiguda del sistema bipolar: 
ruptura d’un cert ordre internacional

El 1945 reapareix en versió renovada la Iugoslàvia 
que va tenir la seva primera versió al final de la Pri-
mera Guerra Mundial; quan va començar la guerra 
freda, però sobretot després del trencament de Tito 
amb Stalin el 1948, l’equilibri de les potències als 
territoris europeus va ajudar en gran part Iugoslàvia 
a conservar la seva existència i independència amb 
un sòlid suport popular al seu Govern i la seva forma 
d’Estat.
No obstant això, la posició estratègica de Iugoslàvia 
entre dos blocs politicomilitars en la postguerra 
d’Europa i les seves polítiques d’equidistància en 
termes ideològics i polítics, no van poder sobreviure 
al col·lapse de les estructures bipolars de la conclu-
sió de la guerra freda. Iugoslàvia va ser una víctima 
«col·lateral» de la caiguda del Mur de Berlín; a con-
seqüència del seu rol de mitjancera entre l’Est i 
l’Oest i del seu lideratge al capdavant del Grup de 
Països No Alineats, no va aconseguir el suport polí-
tic i econòmic de l’Oest. La insensibilitat de l’Oest 
cap a la nova situació de Iugoslàvia va ser evident 
quan va adoptar la decisió de no donar suport a les 
reformes econòmiques del Govern de Markovic (de 
1988 a 1991). La duresa econòmica va ser un dels 
factors que van provocar una crisi constitucional, 
que va ser utilitzada pels nacionalistes ètnics (i en 
particular pels radicals serbis a partir de 1986) per 
soscavar el que era, fins i tot per als estàndards oc-
cidentals, un projecte força estable i plausible. Es 
pot argumentar que el col·lapse de Iugoslàvia no es 
va deure només a raons ètniques ni a la ruptura 
d’una dictadura política clàssica, sinó a la desinte-
gració de l’ordre internacional, pel qual Iugoslàvia 
estava fortament influïda. Però es tracta d’una pers-
pectiva parcial i restrictiva.
La paradoxa iugoslava, en relació amb la crisi i el 
col·lapse de la Unió Soviètica, rau en la percepció 

de les reformes de Gorbatxov. En promoure l’auto-
gestió en lloc del socialisme estatista (soviètic), els 
seus líders van veure la perestroika i la glasnost com 
una victòria en lloc de com una derrota del seu mo-
del de socialisme. Amb poques excepcions, els co-
munistes iugoslaus van acollir amb aquiescència la 
política de distensió entre Orient i Occident, en con-
siderar-la com un reconeixement a l’èxit del camí iu-
goslau cap al socialisme. Les reformes a l’est d’Euro-
pa no es van percebre com una amenaça, i els líders 
iugoslaus no es van sentir intimidats per aquests 
canvis. Però amb això no n’hi va haver prou per com-
petir amb la dinàmica de «fi del comunisme (com a 
forma d’Estat) = fi del federalisme = auge dels na-
cionalismes independentistes».

Iugoslàvia va ser una víctima 
«col·lateral» de la caiguda del 
Mur de Berlín; a conseqüència 
del seu rol de mitjancera entre 
l’Est i l’Oest i del seu lideratge al 
capdavant del Grup de Països No 
Alineats, no va aconseguir el 
suport polític i econòmic de 
l’Oest

Com a líder del grup de països no alineats, Iugoslà-
via va dur a terme una política exterior prou indepen-
dent, i de gran capacitat de lideratge amb influència 
en les Nacions Unides i en diversos fòrums interna-
cionals. Com ja s’ha dit, la caiguda del sistema bipo-
lar va erosionar en part aquesta posició d’alta visibi-
litat internacional.
En l’àmbit geopolític seria interessant comparar el 
cas amb el desmembrament de la Unió Soviètica, 
per veure si els motius que van desembocar en el 
col·lapse de Iugoslàvia van ser els mateixos o es 
tracta d’altres variants específiques. Tot i algunes 
semblances entre tots dos casos, com és la fi del 
comunisme, es tracta de dues qüestions totalment 
diferents, si bé això no pot fer oblidar la influència 
que va tenir la caiguda del teló d’acer, en el seu con-
junt, en el cas iugoslau.
Per tant, el primer pas ha estat identificar quina va 
ser la causa. Després d’una anàlisi succinta, es veu 
que hi va haver diversos motius, per la qual cosa es 
poden identificar diverses causes, ja que cap de 
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les analitzades per si sola podia derivar en unes 
conseqüències tan fatals (la guerra de 1991 a 
2001). El producte d’un cúmul de variables (o cau-
ses), normalment analitzades de manera indepen-
dent, va ser el causant del col·lapse de Iugoslàvia. 
És a dir:

 nombre.Máx.variables

Fet (crisi) =       ∑ rellevància · causesn

 n=1

Hi ha una suma de causes (un mínim d’una i un mà-
xim de n) de rellevància diferent, que ocasionen el 
col·lapse de Iugoslàvia.
Per poder dur terme aquesta anàlisi, cal primer defi-
nir les variables (n). Les més rellevants són les se-
güents:

1. Ruptura de l’ordre internacional
2. Col·lapse de la Unió Soviètica
3. Intervenció exterior
4. Ètniques
5. Demogràfiques
6. Econòmiques
7. Nacionalistes
8. Crisi i desaparició de la República Federal de 

Iugoslàvia

Així, n es defineix per vuit causes per al conjunt de la 
Iugoslàvia federal. Un altre problema que sorgeix en 
aquesta aproximació a l’anàlisi és que en cadascuna 
de les repúbliques les causes, o el pes de cada cau-
sa, varien, per la qual cosa caldria ampliar l’equació, 
tot considerant la rellevància de cadascuna de les 
causes de manera independent en cada república i 
analitzant-les en conjunt per entendre el col·lapse de 
Iugoslàvia, però això ja sobrepassa les possibilitats 
d’aquestes pàgines.
Aquesta és una aproximació formal, ja que les cau-
ses internes de la crisi iugoslava es remunten, al-
menys, a:

1. La crisi del lideratge federal amb la mort de Tito 
el 1980, i la paràlisi provocada pel «bloc serbi» a 
partir de 1987, quan aconsegueix paralitzar la 
presidència federal col·legiada (que era a punt 
de recaure en el croat Stipe Mesic).

2. De fet, la minoria sèrbia a les regions croates de 
Krajina i Eslavònia oriental havia ja dut a terme 
els seus il·legals referèndums d’«autodeter mi-
nació» l’agost de 1990, i la Lliga dels Comunis-

tes de Iugoslàvia ja havia forçat l’expulsió dels 
comunistes eslovens el mateix any.

3. Les eleccions a les repúbliques de la Federació 
(en les quals totes hi van participar) van ser con-
vocades legalment i són anteriors a les esmen-
tades proclamacions d’independència.

Algunes consideracions sobre les causes

1. Trencament de l’ordre internacional (implica-
cions de la ruptura de l’equilibri Est-Oest). La 
posició estratègica de Iugoslàvia com a líder en 
el moviment dels no alineats, entre dos blocs 
politicomilitars en la postguerra d’Europa, i les 
seves polítiques d’equidistància en termes ideo-
lògics i polítics, no va poder sobreviure al col·lap-
se de les estructures bipolars en finalitzar la 
guerra freda. Iugoslàvia va perdre la importància 
que tenia quan, comparada amb altres zones del 
món, i com a conseqüència del trencament de 
l’equilibri esmentat, ja no va ser capaç d’atreure 
el suport polític i econòmic de l’Oest.

2. Col·lapse de la Unió Soviètica (ruptura de l’or-
dre internacional -implicacions directes de 
l’URSS). El col·lapse de la Unió Soviètica va 
convertir Iugoslàvia en vulnerable a les fragili-
tats de l’espai europeu central i oriental, i va 
donar espai i «legitimació» a les diverses forces 
nacionalistes, que es presentaran com a porta-
dores d’alter natives d’«alliberament nacional» 
com a alternativa a l’esfondrat model comunis-
ta. El col·lapse del comunisme a la Unió So-
viètica va tenir conseqüències a escala conti-
nental i en versions molt diferents a tota l’Euro pa 
de l’Est, fins i tot en països que no formaven 
part de la mateixa URSS ni de les anomenades 
«democràcies populars».

3. Intervenció exterior. Entre 1991 i 1995, bàsi-
cament, el balanç de les intervencions exteriors 
es concentra en els successius fracassos de 
mediació de la Unió Europea, el grau diferent 
d’im plicació en la crisi iugoslava d’alguns paï-
sos enfront d’altres (si Alemanya va ser acusa-
da de pro croata, no hi ha dubte de l’actitud pro 
sèrbia de França, la inhibició del Regne Unit, i 
el baix perfil de gairebé tots els altres països 
d’una Europa que llavors tenia només dotze 
membres).

4. Ètniques. Hi va haver elements ètnics i religio-
sos (o més ben dit, d’invocació religiosa) que 
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van propiciar el conflicte, com també ho van fer 
el desequilibri demogràfic i la bretxa socioeconò-
mica entre els grups. En l’actualitat, hi ha un 
consens majoritari entre els experts a identificar 
en primer lloc la responsabilitat (de fet, el pla) 
del radicalisme serbi amb el desmembrament de 
Iugoslàvia, a partir del memoràndum de l’Acadè-
mia Sèrbia de 1986, i l’arribada al poder de Mi-
losevic el 1987. No es pot oblidar que l’anul·lació 
unilateral (pel Parlament serbi) de l’estatut d’au-
to nomia de Kosovo (garantit per la Constitució 
federal) data de març de 1989, molt abans de 
les eleccions de 1991.

5. Demogràfiques. La balança demogràfica (a cau-
sa d’una major natalitat i dels grans fluxos d’im-
migració) a Kosovo, s’havia inclinat progressiva-
ment cap al costat albanès, cosa que va ser 
percebuda com una amenaça i va provocar un 
auge del nacionalisme serbi, que rebutjava els 
albanesos. Però aquest factor no era nou, i ja 
havia estat utilitzat políticament per Milosevic a 
partir de 1987.

6. Econòmiques. La crisi econòmica de finals dels 
anys setanta i principis dels vuitanta i la creixent 
distància entre les regions desenvolupades i no 
desenvolupades (repúbliques o províncies) van 
fer impossible l’existència de Iugoslàvia. Les re-
públiques més avançades van demanar la inde-
pendència per preservar el seu futur. La crisi va 
desencadenar un conflicte constitucional, que 
va posar en crisi l’Estat mateix.

7.  Nacionalistes. El comunisme va suposar un im-
pacte en l’economia, com també en aspectes 
socials i psicològics de la societat. Una vegada 
acabat el comunisme, s’obrien noves oportuni-
tats per al progrés econòmic i social. La identifi-
cació nacional com a alternativa va desvelar an-
tics greuges sota noves formes, la qual cosa va 
marcar decisivament la transició. A Iugoslàvia, el 
nacionalisme va ser la més forta de les ideolo-
gies que lluitaven pel poder i, per tant, la que va 
obtenir més suport després de la caiguda del 
comunisme.

8. La crisi del projecte d’una Iugoslàvia federal. 
(Pèrdua de cohesió per la mort de Tito.) Al cap 
de pocs anys de la mort de Tito, les divisions 
ètniques es van revifar i van ressorgir problemes 
mal resolts en finalitzar la Segona Guerra Mun-
dial. De fet, un estrany cúmul accelerat de «po-
tenciadors de crisis» va precipitar el col·lapse 
final.

A l’hora d’avaluar la rellevància de les causes, es 
percep que algunes són conseqüència d’altres, o 
que les interaccions entre diverses actuen com una 
cadena de factors que provoquen una successió de 
conseqüències. Per exemple, l’impacte del nacio-
nalisme es va veure multiplicat per les diferències 
econòmiques i demogràfiques; o, almenys, per les 
percepcions que la població en tenia.

Conclusió: Bòsnia i Hercegovina i els Acords 
de dayton com a paradigma i com a metàfora

Els fets posteriors són prou coneguts, guerres suc-
cessives des de l’estiu de 1991 fins al setembre de 
1995, destrucció definitiva de la Iugoslàvia federal, 
etc. Però l’últim acte de la sèrie mereix una reflexió 
final, ja que és evident que Bòsnia i Hercegovina 
con centra tots els aspectes més destructius d’aquest 
peculiar procés històric.

El balanç final, en definitiva 
(i això és vàlid per als Balcans  
en la seva dimensió geopolítica 
regional), és clar: després de vint 
anys de crisis, guerres i 
inestabilitat, l’horitzó és un,  
i es diu Europa

L’any 1995 es cloïa amb tres importants decisions 
en relació amb el final de la guerra a la República de 
Bòsnia i Hercegovina i, per extensió, a l’antiga Iu-
goslàvia. En primer lloc, els Acords de Dayton (acord 
marc general de pau a Bòsnia i Hercegovina) sig-
nats el 21 de novembre; la rúbrica formal d’aquests 
acords en la cerimònia de París, el 14 de desembre; 
i entre totes dues dates, la Conferència de Londres 
per a la implementació dels acords, els dies 8 i 9 de 
desembre. Al cap de quinze anys, cal fer balanç 
d’una de les més ambicioses operacions d’esta-
bliment i manteniment de la pau que ha dut a terme 
l’anomenada comunitat internacional, almenys en ter-
ritori europeu, des de la fundació de l’Organització 
de les Nacions Unides (ONU). En efecte, si es con-
templa el tema amb certa perspectiva, sorprèn la 
fractura que hi ha en l’acció de la comunitat interna-
cional (en relació amb tot el conflicte a l’ex Iugoslà-
via) entre, d’una banda, les seves ambivalències i 
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contradiccions des de 1991 fins a setembre de 
1995, i de l’altra, la contundència de l’acció de càs-
tig contra els serbis de Bòsnia a partir d’aquesta 
data, a la qual s’ha de sumar l’acceleració del calen-
dari fins a la signatura dels Acords de Dayton. Com 
diem, això obre una reflexió necessària sobre les 
lliçons que la comunitat internacional ha d’extreure 
–o hauria d’extreure– del conflicte balcànic, tant en 
la fase de prevenció de conflictes com en la de ges-
tió postbèl·lica i reconstrucció.
És hora, doncs, de fer balanç de l’actiu i el passiu del 
procés obert amb els Acords de Dayton, que sens 
dubte es percep com a contradictori. En gran mesu-
ra, l’avaluació que se’n faci depèn bàsicament de les 
expectatives que va suscitar en el seu moment. Si es 
planteja en termes esquemàtics, si el llistó d’expec-
tatives era, com a mínim, el compliment integral 
d’aquests acords en el termini d’un any (o menys, si 
ens atenem al calendari inicial de les eleccions ge-
nerals), el balanç és netament insuficient, per no dir 
desastrós. Però si el llistó d’expectatives se situa, 
com a punt de partida, en la finalització de la guerra, 
la consolidació del final de les hostilitats, la separa-
ció dels contendents, i una lenta però persistent 
pressió a les parts en conflicte perquè avancin cap a 
una única via de sortida, aleshores el balanç és més 
complex i positiu. Tot depèn, doncs, del criteri d’ava-

lua ció i de com es mesurin en el temps aquesta 
mena de resultats.
El balanç final, en definitiva (i això és vàlid per als 
Balcans en la seva dimensió geopolítica regional), 
és clar: després de vint anys de crisis, guerres i ines-
tabilitat, l’horitzó és un, i es diu Europa. A aquest 
horitzó s’hi arriba a través de processos de recons-
trucció interna de cada país implicat, i mitjançant 
l’ingrés i la integració en les diverses «cases de 
l’arquitectura europea de seguretat»: l’OTAN, la Unió 
Europea, l’OSCE i el Consell d’Europa. No hi ha un 
«pla B», i crida l’atenció que Sèrbia hagi tardat tant a 
sumar-se al moviment regional.
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Durant els últims anys el desplegament de les ener-
gies renovables ha esdevingut un dels pilars de la 
política energètica comunitària. Els territoris medite-
rranis veïns de la UE compten amb un gran potencial 
en energia solar i eòlica que els Països Socis Medi-
terranis (PSM) estan interessats a aprofitar. Aquests 
interessos compartits expliquen l’atenció que ha re-
but el Pla Solar Mediterrani. L’argument d’aquest ar-
ticle és que el Pla constitueix una oportunitat per 
aprofundir la integració euromediterrània i promoure 
el desenvolupament econòmic dels PSM, sempre 
que s’abordin i resolguin una sèrie de limitacions 
presents en l’actualitat. Per a això, és doblement útil 
enfocar el Pla Solar com un programa de desenvo-
lupament i integració regional que requereix la co-
operació de totes dues ribes de la Mediterrània. 
El Pla Solar és un dels sis projectes previstos en 
l’annex de la Declaració de París. Malgrat la seva de-
nominació i l’èmfasi que es fa en l’energia solar, el 
sen tit de la Declaració apel·la a la mobilització de 
totes les energies alternatives per exportar a la UE 
electricitat verda generada als PSM. Aquesta mobi-
lització exigeix una sèrie de projectes complementa-
ris, com ara la instal·lació d’instruments de gene ració 

elèctrica renovable, la construcció de línies elèc-
triques d’alta capacitat per transportar aquesta elec-
tricitat verda a la UE, la millora de la xarxa elèctrica 
dels PSM i de les interconnexions intraregionals, el 
desenvolupament del gas natural com a suplement 
de les energies renovables, un pla de dessalinització 
i, finalment, la posada en marxa de programes de 
formació i de cooperació tècnica i tecnològica per 
part de la UE. 
La instal·lació de plantes eòliques, termosolars i fo-
tovoltaiques és l’element més visible del Pla, i plan-
teja el dilema de quina opció cal prioritzar. Com que 
la tecnologia termosolar s’ha desplegat a la riba sud 
de la Mediterrània només en petita escala, l’opció 
considerada a curt termini és donar suport a la rea-
lització de nous projectes de demostració, per pro-
moure-la a mitjà i llarg termini a mesura que es vagi 
assolint maduresa tecnològica. La generació eòlica 
és més a prop del llindar de rendibilitat i, per tant, a 
curt termini es podria posar en marxa un pla eòlic, 
per al qual hi ha un potencial important al Marroc, 
Algèria, Egipte i Turquia. De la seva banda, l’energia 
fotovoltaica té un important potencial d’aplicació en 
l’àmbit rural i en instal·lacions descentralitzades, i un 
impacte molt notable en la pobresa energètica. A 
més llarg termini es preveu la instal·lació a gran es-
cala de plantes termosolars a les zones de major in-
solació i la introducció de l’energia eòlica off-shore. 
Però l’exportació de l’electricitat verda cap a la UE 
requereix la construcció de línies HVDC (corrent 
continu d’alt voltatge) d’alta capacitat. Sense el des-
envolupament d’infraestructures d’interconnexió en-
tre els PSM i l’Europa mediterrània, i entre aquesta i 
la resta del continent europeu, no es podrà evacuar 
l’electricitat des dels PSM. Encara que aquest afer 
ha estat objecte de menys atenció, és un dels fac-

Economia i territori | Estructura productiva i mercat del treball

El Pla Solar Mediterrani:
Oportunitats i limitacions per a la 
integració i el desenvolupament

1 Aquest article reuneix i amplia alguns dels arguments exposats a Marín i Escribano «Renewable Energies as a Euro-Mediterranean Vector of 
Integration», document per al grup de treball sobre el Pla Solar Mediterrani que va servir de guia al Barcelona Euromed Forum «Union for the 
Mediterranean: Projects for the Future», organitzat per l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) el 5 de novembre de 2009 a Barcelona.
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tors limitadors clau del Pla. A més, està molt relacio-
nat amb la millora de la xarxa elèctrica dels PSM i de 
les seves interconnexions intraregionals. Sense un 
doble esforç per interconnectar els PSM entre ells, i 
aquests amb la UE, el Pla Solar no constituirà un 
factor de vertebració regional. D’altra banda, les xar-
xes dels PSM són més febles que les europees, i 
tant la connexió amb aquestes últimes com l’augment 
del pes de les renovables representen un desafia-
ment de modernització per al seu sistema elèctric, ja 
que les renovables són intensives en xarxa i reque-
reixen una major flexibilitat del sistema. Un altre dels 
projectes complementaris del Pla són les plantes de 
dessalinització alimentades mitjançant energies re-
novables, perquè la tecnologia de dessalinització 
necessita importants quantitats d’energia, a més 
d’una sinergia entre totes dues aplicacions. 
Quan les energies renovables no siguin suficients 
per cobrir els pics de demanda, poden també ser 
necessàries a curt termini unes infraestructures de 
gas natural suplementàries, encara que a llarg termi-
ni la tecnologia termosolar pot desenvolupar a gran 
escala plantes que emmagatzemin l’escalfor en di-
pòsits de sals, amb la qual cosa es redueix la capa-
citat en energies de suport. Però, sobretot, el des-
plegament a gran escala de les energies renovables 
als PSM requereix programes de formació i coope-
ració tècnica i tecnològica per al seu ús i desenvolu-
pament, i també per a la gestió i regulació del sector 
elèctric i de les energies renovables. Aquesta és una 
de les condicions perquè les energies renovables 
puguin contribuir de manera significativa al desen-
volupament econòmic dels PSM, juntament amb una 
altra condició fonamental: l’existència d’un marc 
adequat de seguretat jurídica. 
A més d’infraestructures físiques, el desplegament 
de les energies renovables requereix un marc regu-
lador previsible i estímuls per assolir el llindar de ren-
dibilitat. També es necessita un context institucional 
estable per abordar les fortes inversions que com-
porta la seva elevada intensitat en capital. L’anàlisi 
de les mesures de foment i legals adoptades pels 
PSM en matèria d’energies renovables mostra certs 
progressos, però a ritmes molt desiguals. En tots els 
casos hi ha importants barreres legals i institucio-
nals que haurien de beneficiar-se de programes de 
cooperació tècnica i formació per millorar el marc 
legal i dotar de majors capacitats els organismes re-
guladors i l’administració. 
Un dels aspectes centrals del marc regulador és la 
retribució que proporciona a les energies renova-

bles. La modalitat de regulació més estesa a la UE 
són els «preus mínims estàndard» (feed-in tariffs-
FIT), que, a més, estan vigents a Algèria, Egipte, Is-
rael i Turquia, i en estudi al Marroc, Tunísia i Síria. La 
qüestió fonamental és qui paga la prima implícita en 
la FIT, els mateixos PSM o els estats membres de la 
UE. Les primes poden ser molt oneroses per als 
PSM, i la seva aplicació a quantitats creixents d’elec-
tricitat verda pot ser limitada. Sembla que l’única 
manera viable de sufragar les primes és l’exportació 
de part d’aquesta electricitat verda a la UE. Les em-
preses europees han proposat donar prioritat a 
l’electricitat verda importada dels PSM per sota del 
nivell rebut a la UE, amb l’argument de la major com-
petitivitat de les instal·lacions, sobretot solars, a la 
riba sud de la Mediterrània. Des de la perspectiva 
econòmica sembla inconsistent discriminar els PSM 
pel fet de ser més competitius, instaurant un meca-
nisme de «protecció primada» en comptes de faci-
litar el desenvolupament d’avan tatges comparatius 
tan evidents com les hores d’insolació i vent, o l’abun-
dància de terrenys ociosos. 

El 70% de les instal·lacions de 
generació d'electricitat verda als 
PSM seran finançades per fons 
privats, segons un model de lliure 
accés al mercat i regulació per 
primes

Pel que fa al finançament, hi ha dubtes sobre la seva 
procedència, perquè els actuals fons euromediterra-
nis tenen una assignació pressupostària clara i són 
insuficients per executar el Pla Solar, tot i que la 
FEMIP (Facilitat Euromediterrània del BEI) i l’IEVA 
(Instrument Europeu de Veïnatge i Associació) po-
drien exercir un paper de catalitzador. L’enfocament 
del Pla és recórrer a fons públics i privats, incloent-hi 
fons comunitaris, préstecs del BEI i d’altres organis-
mes financers internacionals, com ara el Banc Mun-
dial i el Banc Africà de Desenvolupament. Malgrat 
que la situació financera internacional no facilitarà la 
mobilització de fons, convé distingir entre instal·la-
cions de generació i línies d’evacuació, d’una banda, 
i programes de formació i cooperació, de l’altra. Se-
gons les estimacions de l’Observatori Mediterrani 
de l’Energia (OME), el 70% de les instal·lacions de 
generació d’electricitat verda als PSM seran finan-
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çades per fons privats, segons un model de lliure 
accés al mercat i regulació per primes. El finança-
ment de les línies PSM-UE podria córrer a càrrec 
d’una companyia participada pels operadors nacio-
nals de xarxa i el BEI. El Partenariat Públic Privat 
(PPP) sembla adaptar-se bé a projectes que impli-
quin inversions importants (centrals solars, parcs 
eòlics), i ja ha estat utilitzat a la regió amb aquests 
objectius. 
Els programes de formació i cooperació tècnica i 
tecnològica poden ser finançats per la cooperació al 
desenvolupament europea i bilateral, i són una de 
les condicions per assegurar un impacte rellevant en 
el desenvolupament dels PSM. Sense la capacitació 
de la mà d’obra local no es podrà deslocalitzar part 
del procés de producció d’aerogeneradors, miralls o 
plaques fotovoltaiques, la construcció i operació de 
les plantes es durà a terme sense transferència de 
know-how ni tecnologia, i el gruix dels llocs de tre-
ball generats continuarà a la UE. No es pot acceptar 
que els PSM es limitin a acollir les instal·lacions i 
executar els processos més senzills de manteni-
ment, poc generadors d’ocupació. Una cosa sem-
blant passa amb les institucions i infraestructures 
del mercat elèctric, que requereixen un important 
esforç modernitzador per poder gestionar la genera-
ció i transport de quantitats importants d’energia re-

novable. A més del finançament de línies d’evacuació 
i interconnexions, la integració efectiva dels mercats 
elèctrics necessita una convergència reguladora i 
estàndards tècnics per assegurar la interoperativitat 
dels sistemes nacionals. 
Un element central per promoure la inversió és el 
nivell d’incentius implícit en el Pla; per tant, una dis-
criminació en primes pot afectar el desplegament 
d’aquestes energies als PSM si les diferències en 
matèria de seguretat jurídica i risc regulador no po-
den ser compensades per la major competitivitat de 
les renovables als PSM: recórrer a la protecció per 
primes no sembla coherent amb la concepció del 
Pla com un factor de desenvolupament dels PSM. 
Finalment, des d’una perspectiva de desenvolupa-
ment humà, a més de l’exportació d’electricitat verda 
a la UE, el Pla ha d’incloure com un dels seus ele-
ments centrals la lluita contra la pobresa energètica 
i ha de ser un instrument de desenvolupament eco-
nòmic. En resum, si el Pla Solar no es concep com 
una estratègia global que contribueixi al desenvolu-
pament dels PSM i tingui en compte els elements 
necessaris per aconseguir-ho, podem trobar-nos 
amb un exercici eurocèntric destinat a servir els inte-
ressos ambientals i econòmics de la UE sense re-
percussions significatives en el desenvolupament 
dels PSM ni en la integració subregional.

Impulsada per la Comissió Europea i organitzada sota l’ègida de Benita 

Ferrero-Waldner i Andris Piebalgs, comissaris de Relacions Exteriors i 

d’Energia respectivament, la conferència sobre les energies renovables 

va tenir lloc el 9 d’octubre de 2009 a Brussel·les. La dissertació va re-

unir els ministres d’Afers Exteriors i d’Energia de seixanta països, i re-

presentants d’organitzacions internacionals, de centres de recerca i 

d’institucions financeres de caràcter internacional, amb vista a intentar 

desenvolupar el mercat de les energies «verdes».

La conferència es va organitzar al voltant de tres grans objectius: des-

envolupar un mercat regional de l’energia verda; aprofundir en la coope-

ració en matèria d’investigació i desenvolupament (R+D), i identificar 

les oportunitats per dur a terme projectes comuns, en especial en 

l’àmbit de l’energia solar.

Tal com va indicar Benita Ferrero-Waldner al començament, aquests 

esforços s’han d’inscriure en la voluntat d’establir un marc legal de po-

lítiques i regulacions, paral·lelament a la creació d’una infraestructura 

física i a les activitats d’R+D.

Els participants van insistir en la importància de les energies renovables 

per millorar la seguretat energètica i afrontar el canvi climàtic, tant a 

escala nacional com regional. D’altra banda, també van subratllar 

l’immens potencial de desenvolupament de les energies solar i eòlica 

als països mediterranis i als del Golf.

Van elaborar també una llista dels progressos que encara cal assolir. Es 

tracta, en primer lloc, d’augmentar la cooperació, tant pel que fa a la 

cooperació en R+D com a la cooperació industrial i, en segon lloc, de 

fomentar la col·laboració entre l’àmbit públic i el privat; és important 

establir un marc legal que afavoreixi la transparència, en el qual es pugui 

desenvolupar una política regional per a les energies renovables i 

l’eficàcia energètica; finalment, cal avançar en la integració dels mer-

cats de l’electricitat al Magreb, suprimir progressivament les subven-

cions de què gaudeixen –amb l'objectiu de consolidar-hi els principis 

del mercat– i posar fi a les interconnexions elèctriques entre la Medite-

rrània, la Unió Europea i el Golf.

En la conferència també es van dissenyar les grans línies de la futura 

cooperació entre la Unió Europea i els països del Golf.

Aquestes reflexions s’han fet partint de l’exemple de les iniciatives ac-

tuals; així, la cooperació dels mercats de l’electricitat s’efectua en 

paral·lel amb la cooperació dels reguladors de l’electricitat, que s’inscriu 

en la iniciativa MEDREG. S’han posat en funcionament altres progra-

mes, especialment en l’àmbit de la cooperació en matèria d’eficàcia 

energètica (MED-ENEC), o fins i tot en el de les iniciatives per a les 

energies renovables d’alta prioritat (REMAP).

Per a més informació:

http://ec.europa.eu/external_relations/energy/events/renewable_ener 

gy_conference_2009/index_en.htm

COnFErÈnCiA EntrE lA unió EurOPEA i ElS PAÏSOS dE lA MEditErrÀniA i dEl GOlF SOBrE lES EnErGiES rEnOVABlES
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L’existència de marcs reguladors eficaços per als 
partenariats publicoprivats (PPP) en desenvolupa-
ment d’infraestructures ha esdevingut un important 
avantatge comparatiu per a la capacitat dels països 
d’atreure els inversors internacionals en infraestruc-
tures i serveis públics.
Segons estimacions anteriors a l’actual crisi econò-
mica, el 2015 els països de la regió de l’Orient Mitjà 
i Nord d’Àfrica (MENA) havien planejat gastar al vol-
tant de 100.000 milions de dòlars nord-americans 
només en el sector de l’aigua. Ateses aquestes esti-
macions, els reguladors han d’utilitzar els recursos 
disponibles, incloent-hi la capacitat d’implementació 
tècnica i material i la inversió privada, per abordar de 
la manera més eficient els riscos a llarg termini. Això 
constitueix un ferm argument a favor de la provisió 
d’un marc regulador transparent i predictible per fer 
que els PPP funcionin a llarg termini sense malbara-
tar recursos.
Ateses les experiències contradictòries dels models 
de PPP en altres regions, la regió MENA s’enfronta 
al repte de traduir el concepte en projectes sosteni-
bles, garantint-ne no sols la viabilitat econòmica, 
sinó també el suport polític. Però el principal repte 
per a molts governs de la regió MENA segueix sent 
el d’informar amb eficàcia l’opinió pública sobre els 
beneficis dels PPP, i també sobre els de la priva-
tització general i les estratègies d’obertura del 
mercat.

Els PPP guanyen terreny a la regió MEnA

La majoria de països de la regió MENA han fet servir 
ja una de les nombroses formes d’aquest instrument 
que són els PPP per al finançament de nous projec-
tes en infraestructures. En comparació amb la priva-
tització a gran escala, els PPP poden tenir l’avantatge 
que el Govern conserva un cert control sobre sec-
tors considerats delicats o d’interès estratègic, men-
tre que alhora es beneficia dels coneixements i el 
capital d’inversors del sector privat, sobretot inver-
sors estrangers.
La regió MENA s’ha anat obrint cada vegada més a 
les infraestructures d’origen privat, i ha començat a 
adherir-se plenament a la participació privada en 
empreses fins aleshores de titularitat pública per a la 
provisió de serveis d’infraestructures. El predomini 
dels sectors energètic i de telecomunicacions és 
notable (el 60% dels projectes de la regió), amb un 
interès creixent pels PPP en els sectors del des-
envolupament urbà i l’educació, per exemple, als 
Emirats Àrabs Units. En països com l’Iraq, on les ne-
cessitats d’infraestructures són enormes, els PPP 
s’uti litzen cada vegada més. No obstant això, sem-
pre hi ha hagut certa reticència a implicar profunda-
ment el sector privat en sectors delicats d’importància 
estratègica, molt especialment el sector de l’aigua, 
en el qual les mesures de privatització o d’ús dels 
PPP s’han posat en marxa amb gran cautela.
Segons la Base de Dades de PPI (Participació Pri-
vada en Infraestructures) del Banc Mundial, que in-
clou dades de 13 països de la regió MENA des del 
1990 fins al 2008, empreses privades i ens públics 
han invertit més de 67.000 milions de dòlars nord-
americans en 122 projectes publicoprivats d’infraes-
tructures en els sectors de telecomunicacions, ener-
gètic, del transport i de l’aigua. 

Economia i territori | Estructura productiva i mercat del treball

Els partenariats publicoprivats a la regió 
MENA en època de crisi: tendències 
actuals en la participació del sector privat 
i avaluació de les polítiques dels PPP  
a la regió
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No obstant això, en un context de crisi, el mercat de 
finançament de projectes de la regió MENA i la re-
duïda disponibilitat de fons s’han revelat com un im-
portant obstacle per a la realització de projectes de 
PPP a la regió. El finançament de projectes s’ha ex-
haurit, i hi ha hagut dificultats per aconseguir acords 
per obtenir fons. Gairebé tots els bancs comercials 
que operen a la regió han estat incapaços d’oferir 
finançament a llarg termini. S’ha incrementat la pres-
sió sobre els governs per emprendre accions, sigui 
garantint el finançament o oferint-lo ells mateixos. 
D’altra banda, la inversió estrangera directa (IED) i la 
inversió en cartera de la regió estan experimentant 
dificultats, com també els fluxos d’inversió intrare-
gionals. 
En una situació com aquesta, en què la percepció 
del risc és tan crucial, la seguretat d’un marc regula-
dor adquireix una importància cabdal.

diversos enfocaments del marc regulador  
a la regió MEnA

Com es mostra en el gràfic 10, als països de la regió 
MENA s’apliquen dos tipus diferents de marc regu-
lador per als projectes de PPP. Seguint un enfoca-
ment més inspirat en el dret romanogermànic, al-
guns països de la regió MENA, sobretot al Magreb, 
tendeixen a adoptar lleis i regulacions sobre privatit-
zació/PPP/concessions de caràcter transsectorial 
(és a dir, horitzontal). Altres països de la regió més 
pròxims a la tradició del dret anglosaxó, en especial 
els països del Golf, tendeixen a adoptar regulacions 

sectorials, i sovint es concedeix a les autoritats cor-
responents un considerable marge d’actuació a 
l’hora de definir els termes contractuals.

L'evolució dels marcs reguladors 
amb vista a obtenir PPP fructífers 
a la regió MENA convergeix cap a 
estàndards i tendències globals

L’evolució dels marcs reguladors amb vista a obtenir 
PPP fructífers a la regió MENA convergeix cap a es-
tàndards i tendències globals. Les diferents tradi-
cions jurídiques dels sistemes basats en el dret an-
glosaxó o en el dret romanogermànic tenen un fort 
impacte en la decisió de cada país pel que fa a apli-
car estratègies reguladores horitzontals o sectorials.
Aquests últims deu anys s’han aplicat lleis sobre pri-
vatització/PPP/concessions de caràcter horitzontal 
a Algèria, Bahrain, Djibouti, Jordània, el Líban, el Mar-
roc, Oman, Tunísia i el Iemen. Egipte està conside-
rant la possibilitat de promulgar una llei sobre PPP 
en un futur pròxim. I actualment Síria està consultant 
també amb els seus donants i parts interessades a 
escala internacional per elaborar un projecte de llei 
sobre PPP.
Amb l’excepció de la llei de concessions tunisiana, 
normalment el títol de les lleis transsectorials in-
clouen el terme privatització. No obstant això, majo-
ritàriament es refereixen no sols a la privatització en 
sentit estricte, sinó també als PPP, tal com passa a 
Djibouti, Jordània i Oman. En molts casos, com per 

GRÀFIC 10 Marc regulador dels partenariats publicoprivats als països de la regió MEnA

Dos enfocaments

• Líbia
• Qatar
• Aràbia Saudita
• Síria
•  Emirats Àrabs 

Units/ Abu 
Dhabi

TRANSSECTORIAL
Legislació sobre

privatització/PPP/concessions

SECTORIAL
Regulacions sectorials /

Autoritats sectorials (només)

PlanificatOperatiu

• Algèria (2001)
• Bahrain (2002)
• Djibouti (1997)
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• Tunísia (2008)
• Iemen (1999)

• Egipte
• Iraq
• Síria

Font: Programa d’Inversió MENA-OCDE (2008).



24
0

M
ed

.2
01

0
B

al
an

ç
exemple a Algèria, ja s’havien dut a terme iniciatives 
i projectes relacionats amb PPP abans d’adoptar 
una legislació especial sobre la matèria.

L'objectiu del marc d'avaluació és 
proporcionar a les autoritats 
responsables un mitjà per valorar 
els progressos assolits en les 
reformes relacionades amb 
projectes de privatització i PPP 
en comparació amb les bones 
pràctiques internacionals

Normalment les lleis generals sobre privatització es 
refereixen a una llista concreta de sectors i empre-
ses que s’han de privatitzar o posar en marxa utilit-
zant un model de PPP, o bé assignen la responsabi-
litat de definir aquests sectors a determinades 
institucions públiques. Aquest és el cas de Bahrain, 
Djibouti, el Marroc, Jordània, Algèria, Oman, el Líban 
i Egipte, on hi ha institucions concretes encarrega-
des d’identificar els sectors esmentats. Alternativa-
ment alguns països apliquen regulacions sectorials 
especials per a determinats projectes de PPP/priva-
tització, com per exemple el Líban i Síria en el sector 
de les telecomunicacions; Qatar i els Emirats Àrabs 
Units en els de l’aigua i l’electricitat, i l’Aràbia Saudi-
ta en els de l’aigua i les telecomunicacions.

tendències actuals per a l’avaluació de les 
polítiques de PPP a l’OCdE

Els països de l’OCDE tenen una rica experiència 
tant en projectes de privatització com de PPP. Aques-
ta experiència es basa en el «Marc de Polítiques 
d’Inversió de l’OCDE 2006» i en els «Principis de 
Participació del Sector Privat en Infraestructures de 
l’OCDE 2007», que subratllen el fet que l’interès 
dels inversors privats en projectes de PPP requereix 
no sols unes directrius clares sobre les condicions 

financeres d’un projecte potencial, sinó també la vi-
gència d’un marc polític, administratiu i regulador 
fiable. 
En aquest sentit el Programa d’Inversió MENA-OC-
DE ha posat en marxa una nova eina per avaluar el 
clima empresarial a la regió MENA (l’Estratègia de 
Desenvolupament del Clima Empresarial, EDCE), 
basada en diverses dimensions, una de les quals és 
la privatització i les polítiques de PPP. L’objectiu del 
marc d’avaluació és proporcionar a les autoritats 
responsables un mitjà per valorar els progressos as-
solits en les reformes relacionades amb projectes 
de privatització i PPP en comparació amb les bones 
pràctiques internacionals.
Els indicadors relatius als projectes de PPP s’esta-
bleixen per abordar cinc elements clau: a) l’existència 
d’una unitat específica al Govern dedicada a coordi-
nar i desenvolupar polítiques de PPP; b) el marc le-
gislatiu que inclogui els projectes de PPP; c) l’ús de 
consultes per demanar l’opinió de les diverses parts 
interessades; d) la realització d’anàlisis cost-benefi-
ci abans de prendre decisions sobre projectes de 
PPP, i e) el control dels progressos dels projectes 
de PPP al llarg del seu període de durada. 
Les primeres anàlisis s’han centrat a Egipte i el Ma-
rroc, i estan en fase de publicació. El 2010, el Pro-
grama d’Inversió MENA-OCDE durà a terme nous 
projectes EDCE a la regió MENA, amb especial èm-
fasi en el foment de les bones pràctiques internacio-
nals i de l’OCDE pel que fa als temes relacionats 
amb els PPP.

referències

Per a més informació sobre els temes relacionats 
amb els marcs reguladors, vegeu: OCDE, Ma-
king Reforms Succeed: Moving forward with 
the MENA Investment Policy Agenda (Private 
sector development in the Middle East and Nor-
th Africa). Publicacions de l’OCDE, París: 2008.

Per a més informació i contacte sobre el Programa 
d’Inversió MENA-OCDE i l’EDCE, vegeu: www.
oecd.org/mena/investment.
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El 17 de juliol de 1995 Tunísia va signar amb la Unió 
Europea (UE) i els seus estats membres un Acord 
d’Associació Euromediterrani. Era el primer a fer-ho 
d’entre els països del sud de la Mediterrània impli-
cats en el Procés de Barcelona. Encara que aquest 
acord no va ser ratificat ni va entrar en vigor formal-
ment fins al mes de març de 1998, Tunísia va decidir 
començar a aplicar-lo a partir de gener de 1996. Es 
tractava d’un acord que, si bé preveia diversos ob-
jectius en àmbits diferents (economicosocial, cultural 
i financer), se centrava sobretot en la liberalització i la 
facilitació de l’intercanvi de béns, serveis i capitals. A 
la pràctica, la decisió primordial d’aquest acord con-
sistia en l’establiment, entre els països signants, 
d’una zona de lliure comerç (ZLC) que al principi 
s’havia de limitar a l’intercanvi de productes indus-
trials. És evident que aquest projecte s’hauria de dur 
a terme progressivament, segons un calendari es-
glaonat en dotze anys. Com que els productes in-
dustrials d’origen tunisià ja havien estat admesos en 
la UE en règim de franquícia d’aranzels duaners, en 
virtut de l’acord de cooperació de 1976, la veritable 
conseqüència del nou acord rau en el desmantella-
ment de les barreres duaneres (aranzels duaners o 
taxes amb efectes equivalents) que limi taven les im-
portacions tunisianes de productes industrials pro-
cedents de la Unió Europea. Quant als productes 
agrícoles i els serveis, s’havia previst que fossin ob-
jecte de negociacions ulteriors a partir de 2001.
Aquest acord s’inscrivia, en primer lloc, en el procés 
polític de la Conferència de Barcelona, però també 
en el procés de liberalització del comerç exterior tu-
nisià, iniciat a partir de finals de la dècada dels anys 
vuitanta amb el programa d’ajustament estructural (a 
partir de 1986) i l’adhesió de Tunísia a l’Acord Gene-

ral sobre Aranzels i Comerç (GATT) (des de juliol de 
1990). No obstant això, i sense cap mena de dubte, 
es tractava d’un acord estratègic per a Tunísia i, so-
bretot al principi, es va percebre com un veritable 
repte per a aquest país. Alguns temien que una gran 
part de la indústria tunisiana no pogués plantar cara 
a la competència europea i pensaven que es corria el 
perill que desaparegués per complet. Altres espe-
raven que tant la competència com l’obertura gene-
ressin uns efectes dinàmics i beneficiosos. Es tenia 
l’esperança que, a través d’aquesta dinàmica, les 
empreses tunisianes es veurien forçades a adoptar 
tecnologies més competitives i a modernitzar els 
seus sistemes de gestió, la qual cosa es podria tra-
duir en un augment de la productivitat, i, per tant, en 
una millora de la competitivitat que, com a conseqüèn-
cia de tot això, comportaria el creixement de l’econo-
mia tunisiana. Fins i tot les empreses que durant molt 
temps havien estat protegides i només produïen per 
al mercat local es veurien obligades a canviar d’ac-
titud i sumar-se a aquesta dinàmica tan prometedora 
si pretenien continuar actives. A més, l’obertura de 
l’economia tunisiana permetria una nova orientació 
dels recursos cap a activitats més rendibles i més 
competitives. La implantació de l’economia tunisiana 
en un espai més gran i més avançat hauria d’haver-li 
donat un nou impuls i, en definitiva, hauria d’haver 
servit per millorar el benestar general.
Ara, a principis de 2010, Tunísia viu el quinzè any 
des que es va iniciar aquest acord de lliure comerç, 
i, en bona part, són ja prou coneguts els resultats de 
la ZLC. Quins efectes reals han tingut sobre el des-
envolupament dels intercanvis de Tunísia amb la UE 
i sobre el seu creixement econòmic? I de quina ma-
nera s’ha adaptat la indústria tunisiana a la ja citada 
obertura als mercats europeus? En aquest article 
oferim elements que donen resposta a aquestes 
qüestions, si bé ens limitem a l’efecte del desmante-
llament de les barreres duaneres. Amb tot, no s’a-

Economia i territori | relacions comercials

La zona de lliure comerç entre Tunísia 
i la Unió Europea catorze anys després
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borden altres capítols de l’Acord d’Associació, com 
els relatius als moviments de capital o als aspectes 
sociopolítics.
L’estructura que seguim en aquest article és simple: 
en primer lloc, recordarem les principals etapes pre-
vistes per l’acord sobre la ZLC; en segon lloc, ana-
litzarem l’evolució dels intercanvis comercials de 
Tunísia amb la UE i amb la resta del món a partir de 
la implantació de la ZLC, i finalment inclourem algu-
nes observacions concernents a les perspectives de 
finalització de la seva construcció, tenint en compte 
que les negociacions sobre la liberalització del co-
merç dels productes agrícoles i dels serveis en el 
marc d’aquesta ZLC encara no estan en un estadi 
gaire avançat.

El calendari de la implantació de la ZlC

Era previst que la posada en marxa de l’acord de 
creació d’una ZLC es desenvolupés segons un ca-
lendari en diverses etapes, basades en unes llistes 
de productes ben definits i annexos a l’Acord d’As-
sociació. Les barreres duaneres sobre els produc-
tes industrials, especialment els relatius a les ma-
tèries primeres o els equips, que no figuren en cap 
llista, se suprimeixen des del principi —en cas que 
no haguessin estat suprimits ja anteriorment—. La 
taula 16 recull el calendari pactat.
Les llistes estan annexes a l’acord. Els productes in-
closos en la llista IV, per als quals es preveia un ter-
mini d’adaptació, són els que fins aleshores havien 
estat poc exposats a la competència internacional. 
Es produïen localment i, sobretot, es destinaven al 
mercat interior i estaven fortament protegits contra 
tota competència estrangera. A més, hi ha una llista 
negativa de productes exclosos del desmantella-
ment sistemàtic dels aranzels (com les pastes ali-
mentàries, els iogurts, les catifes, etc.).
Els productes agroalimentaris són també objecte 
d’un tracte especial. Per a aquests productes, el 
desmantellament només afecta el contingut (l’ele-

ment) industrial; el contingut agrícola, com passa 
amb tots els productes agrícoles, encara no és co-
bert per la ZLC.
D’altra banda, tot i el desmantellament, podien mante-
nir-se, i de fet es mantenien, certs «impostos sobre el 
consum» per a alguns productes (vins i alcohols, au-
tomòbils, articles de luxe, etc.), la qual cosa pot sem-
blar una contradicció, o almenys una important li-
mitació, respecte al desig d’intensificar les relacions 
comercials. De fet, el comerç d’aquests productes no 
estava només protegit per barreres duaneres aranze-
làries, sinó també per Obstacles no Aranzelaris (ONA).
Els acords preveuen, en efecte, un conjunt de mesu-
res amb vista a reduir els ONA i a afavorir la compe-
tència i la transparència. En particular, s’haurien 
d’anul·lar els acords i les reglamentacions suscepti-
bles de pertorbar el joc de la competència, a més de 
«l’explotació abusiva per una o diverses empreses 
d’una posició dominant». També s’haurà de suprimir 
tot ajut públic que pugui falsejar la competència. 
A Tunísia se li ha concedit un termini de cinc anys, a 
partir de l’entrada en vigor de l’acord, perquè adopti 
les mesures i reglamentacions necessàries per a 
l’en fortiment de la competència i l’eliminació de les 
situacions de monopoli. De manera especial, caldria 
abolir els monopolis estatals concedits a certes em-
preses de caràcter comercial, que gaudeixen de pri-
vilegis comercials, així com qualssevol altres formes 
de discriminació en matèria de comercialització de 
les mercaderies.
D’altra banda, Tunísia s’ha vist requerida a prendre 
les mesures legals i institucionals necessàries per a 
la protecció dels drets de propietat intel·lectual con-
forme als estàndards internacionals.

l’impacte de la ZlC sobre l’economia tunisiana 
i sobre els seus intercanvis comercials

A falta d’alguns detalls i disposicions, el desmante-
llament aranzelari, tal com estava previst en l’acord, 
ha estat completat. En conjunt, els catorze anys 

TAULA 16 Calendari simplificat per a la implantació de la ZlC

desmantellament aranzelari

designació durada data d’inici

Llista I (primeres matèries i equipaments) Immediat

Llista II (productes semielaborats) 5 anys A partir de 1996

Llista III (productes que tenen un equivalent fabricat a Tunísia i que són considerats competitius) 12 anys A partir de 1996

Llista IV (productes sensibles que tenen un equivalent produït localment i que necessita un període de 
preparació més llarg)

8 anys A partir de 2000
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trans correguts des que va començar aquest procés 
s’han caracteritzat per uns bons resultats econò-
mics per a Tunísia, especialment en l’àmbit del co-
merç internacional. Les seves exportacions, i una 
mica menys les importacions, han crescut més ràpi-
dament que mai, prop d’un 9% de mitjana pel que fa 
a les exportacions.
El més destacable del cas és que la indústria tuni-
siana no ha aconseguit només plantar cara a la com-
petència europea, sinó que, a més, ha continuat 
creixent, i les exportacions de productes industrials 
han contribuït en gran mesura al creixement dels 
intercanvis.
En el transcurs d’aquest període, l’economia ha 
continuat creixent a un índex que s’acostava al 5% 
de mitjana, i la part de les indústries en el PIB es va 
mantenir estable, entre el 28% i el 30%.
Molt abans de la firma de l’Acord d’Associació, la 
Unió Europea era, de llarg, el principal soci comer-
cial de Tunísia (evidentment, en el cas invers no era 
així, ja que Tunísia és un país petit en relació amb la 
UE). Aquesta situació s’havia anat mantenint ade-
quadament, ja que Tunísia continuava important dels 
països de la UE prop del 65% de les mercaderies 
que necessitava, i enviant prop del 80% de les se-
ves exportacions a aquests països; aquestes expor-
tacions han seguit una taxa mitjana de creixement 
superior al 9% entre 2003 i 2008, mentre que la 
taxa mitjana anual estimada per a les importacions 
ha augmentat d’un 7,2%.

En paral·lel, i atès que l’índex de protecció respecte 
de la resta del món es continuava considerant rela-
tivament elevat i era vist com una font de distorsió 
en detriment dels interessos tunisians, especial-
ment per part dels organismes multilaterals (OMC, 
Banc Mundial i FMI), amb la finalitat d’evitar els 
efectes de desviament a què això podria donar lloc, 
Tunísia, al seu torn, es comprometia a reduir els 
aranzels de duanes sobre els productes originaris 
d’altres països. Aquest procés hauria de consistir, 
en part, en la reducció de les seves taxes no prefe-
rents i també en la integració d’altres zones de lliure 
comerç. L’ad hesió de Tunísia a l’acord de la Zona 
de Lliure Comerç Panàrab (GAFTA) i a l’acord 
d’Agadir (signat el 2007 amb el Marroc, Jordània i 
Egipte) és l’exemple més significatiu d’això. Els 
intercanvis de Tunísia amb els seus veïns i socis del 
GAFTA i de l’acord d’Agadir, encara que continuen 
sent relativament modestos, ja fa temps que han 
començat a créixer d’una manera bastant sensible. 
La part d’aquests països en les exportacions tu-
nisianes s’ha acostat, recentment, al 10%. No obs-
tant això, el creixement de les exportacions tuni-
sianes cap a aquests països concerneix més els 
pro ductes alimentaris i les indústries agroalimen-
tàries, que no gaudeixen dels avantatges de la ZLC 
amb la Unió Europea.
En canvi, en relació amb els intercanvis comercials 
amb la UE, les principals exportacions i importacions 
de Tunísia se centren en els productes industrials. 

GRÀFIC 11 Evolució de les importacions i les exportacions totals de tunísia entre 1986 i 2008
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Font: Banc Mundial, Indicadors sobre el Comerç Mundial 2010.
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GRÀFIC 12 taxes de creixement del PiB de tunísia de 1980 a 2008
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Font: Banc Mundial, Indicadors sobre el Comerç Mundial 2010.

GRÀFIC 13 Part de les indústries en el PiB de tunísia
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Font: Banc Mundial, Indicadors sobre el Comerç Mundial 2010.

TAULA 17 distribució geogràfica del comerç de tunísia; part de la unió Europea

País 

importacions (CAF) Exportacions (FOB) Saldos 

En Mdt  (milions de 
dinars tunisencs) En % del total En Mdt En % del total En Mdt 

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 

Unió Europea 13.111 15.761 65,5 64,5 12.011 15.387 77,2 79,3  -1.100  -374 

Estats Units         568         723 2,8 3,0         204         214 1,3 1,1  -364  -509 

Països àrabs 1.832 1.985 9,2 8,1 1.447 1.761 9,3 9,1  -385  -224 

Països de la UMA 1.320 1.309 6,6 5,4 1.232 1.501 7,9 7,7  -88  192 

Altres països 4.361 5.799 21,8 23,7 1.877 2.025 12,1 10,4  -2.484  -3.774 

total 20.004 24.439      100      100 15.558 19.410      100      100  -4.446  -5.029 
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Els productes tèxtils i de peces de vestir, seguits 
cada vegada més de prop pels productes de les in-
dústries mecàniques i elèctriques, constitueixen les 
principals mercaderies que exporta Tunísia a la Unió 
Europea. Per al sector del tèxtil i de peces de vestir, 
Tunísia assumeix més del 3,5% de les importacions 
europees. Es tracta d’una part relativament impor-
tant quan aquest 3,5% es compara amb la part del 
total de les exportacions tunisianes en el conjunt de 
les importacions europees, que continua a l’entorn 
del 0,65%. Així mateix, els equipaments i les màqui-
nes mecàniques i elèctriques representen la part 
més important de les importacions tunisianes proce-
dents de la Unió Europea. Amb un 4,8% en aquesta 
categoria de les exportacions europees és de desta-
car que, tot i que Tunísia sigui un mercat petit, no és 
de cap manera menyspreable.

Si Tunísia ha pogut mantenir la seva indústria i les 
exportacions industrials, en certa mesura és, en pri-
mer lloc, gràcies als programes de posada a nivell 
(PPN) i, en segon, als de la modernització de la 
seva indústria, uns programes que va iniciar quan va 
començar la ZLC. En els de PPN són elegibles, i es 
consideren prometedores, les empreses industrials 
o productores de serveis per a les indústries. 
Aquesta mena de programes els ofereixen suport 
tècnic i financer, i pretenen millorar la seva compe-
titivitat i ajudar-les a preparar-se per a la competèn-
cia, posant a nivell els seus recursos humans i les 
seves capacitats tecnològiques. Més de 3.000 em-
preses se n’han beneficiat, i prop de 1.500 dossiers 
estan en curs d’estudi. Més de 5 mil milions de di-
nars (2,6 mil milions d’euros) s’han invertit en aquest 
marc.

TAULA 18  Evolució dels intercanvis comercials entre tunísia i la unió Europea (en milions d’euros)

Any

Exportacions 
de tunísia 
cap a la uE

taxa de 
creixement 

anual 

Part en el 
total de les 

importacions 
europees

importacions 
tunisianes
de la uE 

taxa de 
creixement 

anual 

Part en el 
total de les 

exportacions 
europees Balanç

importacions 
+ 

Exportacions

2003 6.250 0,67 7.243 0,83    993 13.494 

2004 6.754 8,1 0,66 7.621 5,2 0,80    867 14.375 

2005 6.812 0,9 0,58 7.974 4,6 0,76 1.162 14.785

2006 7.614 11,8 0,56 8.718 9,3 0,75 1.104 16.332

2007 8.956 17,6 0,63 9.538 9,4 0,77    582 18.494

6m 2007 / 6m 2008 4.518 / 4.936 9,3 0,65 4.829 / 5.136 6,4 0,80 311 /200 9.346 /10.072

Taxa  mitjana de 
creixement anual

9,4 0,64 7,1 0,79 8,2 

Font: Eurostat.

TAULA 19 Principals exportacions tunisianes a la unió Europea (el 2007)

Productes

importacions totals 
de la uE des de 

tot el món Exportacions de tunísia a la uE

Milions d’euros Milions d’euros %
Part del total en les 

importacions de la uE 

Tèxtils i de vestir  80.237 2.846 31,8 3,55

Màquines i equipaments mecànics i elèctrics  328.463 2.014 22,5 0,61 

Indústries minerals  359.334 1.568 17,5 0,44 

total  1.426.008 8.956 100 0,63 

Font: Eurostat.

TAULA 20 Principals importacions tunisianes procedents de la unió Europea (2007)

Productes

Exportacions totals 
de la uE 

(arreu del món) Exportacions de la uE a tunísia

Milions d’euros Milions d’euros % 
Part del total de les 

exportacions de la uE 

Màquines i equipaments mecànics i elèctrics  36.482  1.763 18,5 4,83 

Indústries minerals  66.708  888 9,3 1,33 

Calçat  177.180  849 8,9 0,48 

Metalls  94.197  809 8,5 0,86 

total  1.239.919  9.538 100 0,77 

Font: Eurostat.
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Podem dir que, en conjunt, aquest acord de lliure 
comerç ha impulsat l’economia i ha donat lloc a uns 
efectes importants, dinàmics i beneficiosos, si bé, 
en realitat, la liberalització dels intercanvis és lluny 
de ser total. No cobreix el comerç dels productes 
agrícoles i dels serveis, encara que hi hagi algunes 
excepcions referents als productes industrials. D’al-
tra banda, algunes d’aquestes excepcions han re-
sultat bastant assenyades. Per exemple, condicionar 
la importació de vehicles automòbils de turisme se-
gons un quadern de càrregues, en virtut del qual el 
país exportador es compromet a importar compo-
nents d’automòbils fabricats a Tunísia, ha contribuït 
en gran manera al desenvolupament d’aquest tipus 
d’indústries a Tunísia. Amb tot, certs dossiers enca-
ra continuen oberts, especialment pel que fa a les 
regles de la competència i l’abolició de certs mono-
polis de l’Estat, si bé no sembla que constitueixin un 
objecte de fricció entre les parts.

les perspectives de la ZlC

Les negociacions relatives a l’extensió de la ZLC als 
productes agrícoles i als serveis són encara en un 
estadi bastant preliminar.
Amb tot, el 2001 es va crear un nou protocol que 
permetia una modificació de les disposicions adjun-
tes a l’acord de 1995, respecte al comerç de pro-
ductes agrícoles, la qual cosa va permetre donar un 
caràcter permanent als contingents, i també al seu 
augment. Així, a nivell de l’exportació, el contingent 
d’oli d’oliva, exempt d’aranzels de duana, augmentà 

progressivament, i a partir de 2005 va superar les 
56.000 tones. També els productes del sector pes-
quer han gaudit d’altres facilitats.
En reciprocitat, la importació de productes agrícoles 
procedents de la Comunitat Europea es beneficia 
de nous contingents aranzelaris; això concerneix es-
pecialment els cereals. Semblen probables altres 
concessions similars, en termes de contingents recí-
procs, i les dues parts estan disposades a estudiar-
les. No obstant això, i malgrat les negociacions en 
curs, el lliure comerç pur i dur de productes agrí-
coles, o de qualsevol producte similar, sembla enca-
ra poc probable.
Pel que fa al comerç dels serveis, ambdues parts 
semblen tenir moltes esperances respecte al seu 
desenvolupament. I encara que Tunísia ja treu una 
bona part dels seus recursos en divises del turisme 
dels europeus en són els principals clients, espera 
posar en valor altres recursos per als quals disposa 
d’un potencial gens menyspreable, especialment en 
el comerç dels serveis de la salut i dels serveis pro-
fessionals (comptabilitat, enginyeria, arquitectura, 
etc.). Tot amb tot, el desenvolupament de l’exportació 
d’aquests serveis, i l’elaboració d’un acord global 
que satisfaci totes les parts, sembla que continua 
encara força lluny. Per començar, caldrà posar-se 
d’acord sobre les normes, els mètodes, que s’han 
de seguir.
Sigui com sigui, aquest desenvolupament porta im-
plícits uns guanys mutus que poden beneficiar totes 
les parts, i res no impedeix de preveure, com suc-
ceeix amb els productes industrials, un període de 
transició i de programes de posada a nivell.

TAULA 21 Programa de posada a nivell. Situació a finals de desembre de 2009

 iAA iCC iQ id iMCCV iM itV total

Dossiers aprovats 375 224 168 411 149 379 1.386 3.092

Part de la inversió per sector 20% 3% 8% 13% 19% 17% 20% 100%

Inversions immaterials (inclòs el diagnòstic) 
(en milions de dinars tunisians)

96 43 44 74 57 124 205 643

Part de l’immaterial 9% 24% 10% 11% 6% 14% 20% 12%

Prima atorgada (en milions de dinars 
tunisians)

133 27 53 98 85 136 186 718

Dossiers en curs 253 75 80 223 125 209 465 1.430

Dossiers denegats 3 2 1 3 3 12

total adhesió 631 299 250 634 275 591 1.854 4.534

IAA: Indústria agroalimentària; ICC: Indústria del cuir del calçat; ICH: Indústria química; ID: Indústries diverses; IMCCV: Indústria de materials de construcció, de la ceràmica i del vidre; IM: Indústria mecànica; ITV: In-
dústria tèxtil i del vestit.
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Economia i territori | relacions comercials

L’impacte de la proposta d’acord comercial 
entre Líbia i la Unió Europea

Clive George
Universitat de Manchester

Oliver Milers
MEC International

dan Prudhomme
Development Solutions

Líbia no ha arribat a ser membre del Procés de Bar-
celona o de la Unió per la Mediterrània. No obstant 
això, des de l’aixecament de les sancions aplicades 
després de la crisi de Lockerbie, ha mirat d’estrènyer 
els seus vincles econòmics amb els països d’Europa 
també d’una manera generalitzada, i ha iniciat nego-
ciacions amb la Comissió Europea (CE) amb vista a 
un acord comercial amb la Unió Europea. Encara 
que els líders libis han mostrat poc entusiasme per 
mantenir unes relacions més estretes amb la UE, cal 
esperar que totes dues parts hi sortiran guanyant 
amb la proposta d’acord comercial. Analitzar els 
pos sibles detalls de l’acord pot donar-nos una millor 
idea de la naturalesa i magnitud d’aquests beneficis, 
així com de les possibles pèrdues i els efectes so-
cials i mediambientals que poden comportar. Per 
avaluar aquest impacte potencial, aquest article es 
val dels resultats d’un estudi d’Avaluació de l’Impacte 
sobre la Sostenibilitat (SIA) realitzat per la Comissió 
Europea (Development Solutions, 2009), juntament 
amb altres investigacions efectuades pels mateixos 
autors. El 2007 es va fer un estudi similar sobre els 
altres països de la Zona de Lliure Comerç eurome-
diterrània (Impact Assessment Research Centre, 
2007).
La rica dotació de recursos de Líbia pel que fa a 
petroli i gas natural la converteix en un important 
soci comercial per a Europa i potencialment per a la 
resta de la regió. A més, igual que altres països de la 

Mediterrània meridional i oriental, té també un consi-
derable potencial d’energia solar. El país presenta 
una forta dependència de les importacions tant de 
productes agrícoles com manufacturats. La seva ca-
pacitat agrària es veu limitada per greus restriccions 
pel que fa als recursos hídrics, i el país comparteix 
amb els seus veïns més immediats la preocupació 
per l’esgotament dels aqüífers. Líbia té una florent 
indústria pesquera, cosa que contribueix a augmen-
tar la preocupació per l’exhauriment de les reserves 
de pesca de la Mediterrània. Fa un gran ús de mà 
d’obra immigrant, i és també un canal d’immigració 
cap a Europa. Aquests i altres factors es veurien 
afectats per la proposta d’acord comercial, que 
poten cialment comportaria un impacte significatiu, 
amb aspectes beneficiosos i adversos per a Líbia, la 
Unió Europea i altres països mediterranis.

Efectes sobre l’economia en general

La major part dels beneficis que Líbia i la Unió Euro-
pea poden esperar de la proposta d’acord comercial 
es deriven d’aspectes concrets objecte de negocia-
ció més que no pas dels efectes de la reducció de 
les barreres comercials en l’economia en general. 
En l’esmentat estudi SIA es va estimar la magnitud 
dels efectes per a l’economia en general utilitzant 
un model econòmic d’equilibri general computable 
(CGE) (François et al., 2009), que es va fer servir 
també per donar una idea de l’efecte indirecte en 
l’acumulació de capital i la potencial magnitud de 
l’impacte de la facilitació del comerç (una de les me-
sures d’integració més profundes de l’agenda de 
negociacions). Es van analitzar dos escenaris dife-
rents: un escenari de liberalització «modesta», que 
pressuposava la reducció de les barreres existents 
(que són principalment no aranzelàries) del 90% 
dels béns i el 50% dels serveis, i un altre de més 
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«ambiciós», que afectava el 97% dels béns i el 75% 
dels serveis.
Els resultats van ser més o menys proporcionals al 
grau de liberalització postulat. Pel que fa a la libera-
lització dels béns, els dos escenaris eren semblants 
i produïen impactes similars, mentre que en el cas 
dels serveis l’impacte era significativament més gran 
en l’escenari més ambiciós. A la Unió Europea els 
efectes directes per a l’economia en general són 
pròxims a zero, atès que el comerç amb Líbia repre-
senta només una petita proporció del comerç total 
de la Unió. A Líbia s’espera que la liberalització dels 
béns proporcioni un lleuger descens del benestar 
econòmic, contrarestat per uns majors beneficis de-
rivats dels serveis. Per als béns i serveis combinats 
s’estimava que l’efecte directe conjunt representava 
un increment del benestar del 0,4% per a l’escenari 
més modest i de l’1,4% per al més ambiciós, acu-
mulat durant un període de fins a deu anys. Encara 
que l’efecte en l’economia en general és superior en 
el cas de Líbia al de la Unió Europea, es veu reduït 
per l’impacte que té en l’economia líbia la inestabili-
tat dels preus mundials del petroli.
L’efecte net en el benestar econòmic és el resultat 
d’increments significatius de la producció en alguns 
sectors i de disminucions en d’altres. Així, a Líbia es 
preveu que l’activitat de la construcció s’incrementarà 
fins a un 6%, mentre que altres serveis disminuiran 
fins al 8%. Hi podria haver un petit efecte advers en 
el nivell d’atur global durant el període de transició, 
però s’espera que no serà significatiu en termes na-
cionals. Es preveu que els salaris pujaran al voltant 
d’un 5% en la construcció i cauran al voltant d’un 
7% en els serveis comercials. El creixement en el 
sector de la construcció incrementaria la demanda 
de mà d’obra immigrant, cosa que podria exacerbar 
les tensions socials ja existents.
Han aparegut també importants motius de preocu-
pació per a la indústria fabril líbia, ja que els escena-
ris del model fan preveure un augment de les impor-
tacions de més del 30% de la producció nacional.

Agricultura, pesca i aliments processats

A diferència d’altres països de la regió, Líbia té poc 
potencial per incrementar les exportacions agrícoles 
a la Unió Europea a causa de les severes restric-
cions dels seus recursos hídrics. Mesurades pel seu 
valor segons els preus d’importació, les importa-
cions del país representen pràcticament la meitat 

dels seus productes alimentaris. Els resultats del 
model econòmic indiquen que la liberalització dels 
béns incrementaria les importacions agràries dels 
Estats Units a Líbia al voltant d’un 8% (principalment 
carn i productes lactis), amb la corresponent lleuge-
ra disminució de la producció nacional d’una mica 
menys de l’1%. Es calcula que l’impacte social i me-
diambiental associat a això serà reduït.

A diferència d'altres països de la 
regió, Líbia té poc potencial per 
incrementar les exportacions 
agrícoles a la Unió Europea a 
causa de les severes restriccions 
dels seus recursos hídrics

En canvi, es preveu un major impacte de la liberalit-
zació dels aliments processats. Es creu que les im-
portacions líbies s’incrementaran fins a un 16% de 
la producció nacional. L’exposició a una major com-
petència augmentaria els incentius per millorar la 
productivitat de la indústria líbia de processament 
d’aliments, però el país es troba en mala posició per 
treure partit de les economies d’escala expandint la 
indústria per explotar els mercats de la Unió Euro-
pea. A causa de les restriccions dels seus recursos 
hídrics, la producció agrària de Líbia és insuficient 
per satisfer les seves pròpies necessitats alimen-
tàries, i és improbable que es converteixi en una font 
econòmicament competitiva per a l’exportació d’ali-
ments processats. En conseqüència, probablement 
la liberalització portarà a un declivi de la indústria a 
llarg termini, amb una creixent dependència de les 
importacions tant de productes agrícoles com d’ali-
ments processats.
La liberalització del sector pesquer tindrà potencial-
ment un major impacte mediambiental, que pot va-
riar en funció de les mesures conservacionistes que 
s’adoptin de forma paral·lela. La producció nacional 
de Líbia cobreix més del 95% del seu consum, i és 
un sector cada vegada més exportador. La principal 
exportació és la tonyina, que s’envia sobretot al Ja-
pó. La presència de grans quantitats de tonyina ver-
mella a les aigües líbies ofereix considerables opor-
tunitats d’expansió. Si l’acord comercial inclogués 
l’accés lliure d’aranzels i de quotes al mercat de la 
Unió Europea, previsiblement la producció líbia per 
a l’exportació a la UE experimentaria un increment 
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significatiu, cosa que agreujaria encara més la so-
breexplotació pesquera actual, a menys que s’apli-
quessin mesures paral·leles que restringissin la pro-
ducció en aquest camp.

El sector energètic: petroli, gas i energia 
solar

La indústria del petroli i el gas constitueix la principal 
font d’ingressos de Líbia, amb la major part de les 
exportacions destinades a la Unió Europea. La inclu-
sió en l’acord comercial d’una major cooperació en 
finançament i tecnologia per al sector ofereix grans 
beneficis potencials a la Unió Europea, tant a través 
de més seguretat energètica com dels guanys finan-
cers per als sectors energètic i de serveis financers 
europeus. Líbia es beneficiaria de l’increment de la 
renda nacional a través de l’expansió del sector. Hi 
ha un potencial significatiu per incrementar les ex-
portacions a altres països a més d’Europa, com ara 
els Estats Units i la Xina, però les distàncies de trans-
port a Europa són més curtes i tendeixen a afavorir 
una cooperació més estreta amb la Unió Europea.
Els principals motius de preocupació són l’impacte 
en el canvi climàtic que es pot derivar de mantenir la 
dependència europea dels combustibles fòssils im-
portats, i la manca de sostenibilitat a llarg termini del 
sector del petroli i el gas a Líbia. Encara que les re-
serves ja confirmades són suficients per mantenir la 
renda nacional del país en el seu nivell previst durant 
uns cinquanta anys, la majoria de les exploracions 
recents efectuades per companyies petrolieres in-
ternacionals no han donat fruit. I fins i tot en cas que 
les futures exploracions produïssin noves troballes 
significatives, el sector no pot continuar sent indefi-
nidament el pilar de l’economia del país, especial-
ment si s’acorden mesures internacionals efectives 
per combatre el canvi climàtic. També hi ha motius 
de preocupació derivats d’altres impactes mediam-
bientals associats a l’accelerada expansió del sector 
del petroli i el gas a Líbia, que se sumarien a l’actual 
impacte de la contaminació i la degradació de zones 
biològicament sensibles.
Líbia disposa també d’un gran potencial d’energia 
solar. La seva proximitat a Europa juga novament a 
favor d’una estreta cooperació. La radiació solar 
anual mitjana rebuda a la major part del sud de Líbia 
és més del doble de la dels països europeus meri-
dionals, la qual ja és considerablement superior a la 
del nord d’Europa. S’ha calculat que les importa-

cions d’energia solar podrien ser una important con-
tribució de cara a cobrir les necessitats energèti-
ques d’Europa. A diferència del continent europeu, 
el sud de Líbia es troba escassament poblat i és es-
pecialment adequat per establir-hi instal·lacions so-
lars, que, si estan ben dissenyades, podrien tenir un 
mínim impacte negatiu social o mediambiental. Con-
sideracions semblants s’apliquen als altres països 
del Magreb, i en menor proporció als de la Mediter-
rània oriental.

Sectors de serveis clau

Tot i que Líbia representa només un mercat petit, la 
Unió Europea es beneficiaria d’obtenir un major ac-
cés al mercat dels seus sectors de serveis. La libe-
ralització ofereix, a més, beneficis potencials per a 
Líbia, juntament amb riscos significatius.
El model de l’estudi indicava que la liberalització 
dels serveis financers podia traduir-se en una con-
tracció de la indústria nacional líbia de fins al 8%, 
però amb millores en l’eficiència del sector i en la 
seva contribució al creixement d’altres sectors. Pre-
visiblement l’exposició a la competència estimularà 
l’eficiència de la indústria nacional, però hi ha el pe-
rill que propiciï la mateixa debilitat que han exhibit 
nombrosos sectors de serveis financers internacio-
nals. L’experiència de les crisis financeres en altres 
regions, reforçada per l’actual crisi global, ha mos-
trat els perills d’una liberalització financera que no 
estigui reforçada per un fort marc regulador i institu-
cional.
El sector libi de les telecomunicacions ha crescut 
dràsticament des de la dècada de 1990, amb plans 
per a una considerable expansió ulterior. Actualment 
no es preveu la privatització del monopoli estatal, 
però algunes empreses estrangeres han fet impor-
tants contribucions al desenvolupament d’una xarxa 
moderna. No hi ha evidències clares que un acord 
preferent que afavorís els proveïdors de la Unió Eu-
ropea resultés més beneficiós per al sector.
La liberalització dels serveis de la construcció ofe-
reix un potencial d’importants beneficis econòmics 
tant per a la Unió Europea com per a Líbia, especial-
ment si l’acord inclogués una creixent mobilitat cap 
a Europa dels treballadors libis. Fins i tot si la libera-
lització es restringís al personal professional, tendiria 
a estimular el comerç en ambdues direccions, ja que 
a Líbia el sector de la construcció es troba raonable-
ment ben desenvolupat, i té capacitat per competir 
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en els mercats de la Unió Europea tan eficaçment 
com competeixen les empreses europees.
La liberalització dels serveis de distribució afavoriria 
els proveïdors de la Unió Europea, amb tecnologies 
i tècniques de gestió altament sofisticades, més que 
no pas els negocis libis, més tradicionals. Cal espe-
rar que el nombre de petits comerciants disminueixi 
significativament, amb un nombre més baix de llocs 
de treball disponibles en els nous negocis, i la pos-
sibilitat d’un cert grau de malestar social. El benefici 
de la liberalització pel que fa al benestar econòmic 
prové sobretot de la baixada dels preus al consum, 
especialment per a les comunitats urbanes de renda 
alta. Cal esperar que una liberalització apropiada-
ment regulada estimularà el desenvolupament d’em-
preses de distribució modernes a Líbia.
El Govern libi ha identificat el turisme com un sector 
clau per al creixement i ja ha fet passos per fomentar 
la inversió interior. Tanmateix, es calcula que la pro-
posta d’acord comercial aportarà només una contri-
bució de poca importància a l’expansió prevista del 
sector.

integració més profunda

A més d’aspirar a reduir les barreres al comerç de 
béns i serveis, la proposta d’acord comercial inclou 
disposicions per a una integració econòmica més 
profunda, les quals fan referència a la facilitació del 
comerç, la inversió, la contractació pública, la políti-
ca de la competència i els drets de propietat in-
tel·lectual.
Les reformes de cara a la facilitació del comerç aspi-
ren a reduir els costos implicats en el moviment trans-
fronterer de béns i serveis. Hi ha poca informació 
disponible sobre la magnitud d’aquests costos a Lí-
bia, tot i que probablement es facilitaria un estalvi sig-
nificatiu, amb els consegüents beneficis tant per a 
aquest país com per als seus socis comercials. No 
obstant això, per emprendre una sèrie de reformes 
cal superar molts obstacles, com ara aspectes insti-
tucionals i polítics molt complexos. En general, els 
elevats costos de les transaccions comercials obeei-
xen a nombroses causes interrelacionades, que s’han 
d’abordar de manera exhaustiva perquè el programa 
de reformes tingui èxit. No es preveu que la proposta 
d’acord amb la Unió Europea tingui un gran impacte, 
tot i que la inclusió d’assistència tècnica procedent 
de la UE ajudaria a facilitar una acció més ràpida de 
la que seria possible en cas contrari. Els beneficis i 

riscos d’emprendre una reforma en el marc d’un 
acord comercial no estan clars.
A l’hora de negociar qualsevol mena de disposicions 
d’inversió en l’acord comercial, Líbia hauria de plan-
tejar-se la manera de trobar un equilibri entre atraure 
la inversió estrangera apropiada per a les seves ne-
cessitats i conservar el control dels sectors que 
considera estratègics per al seu futur desenvolupa-
ment. Permetre una major llibertat d’inversions en 
fusions i adquisicions no aportaria cap contribució al 
desenvolupament del capital accionarial del país, al-
hora que transferiria els beneficis del capital dels 
inversors nacionals als estrangers. El principal bene-
fici per a Líbia provindria especialment de la inversió 
per modernitzar la seva base tecnològica, en parti-
cular si les tecnologies utilitzades per les empreses 
d’inversió són adoptades per les firmes locals.
Si les disposicions sobre contractació pública es li-
miten únicament a incrementar-ne la transparència, 
es preveu que l’impacte serà reduït. Si van més enllà 
de la transparència per incloure també un tracte na-
cional per als proveïdors de la Unió Europea, l’im-
pacte econòmic potencial serà més gran, encara 
que difícil de quantificar. S’han fet poques investiga-
cions sobre la repercussió econòmica d’obrir les li-
citacions públiques, fins i tot dins del mercat únic 
europeu, i encara menys en el cas dels països en 
vies de desenvolupament. S’ha parlat molt dels be-
neficis d’incloure compromisos vinculants en un 
acord comercial, però no hi ha prou evidències per 
presentar una argumentació convincent.
Líbia no té lleis i polítiques de la competència ex-
haustives, tal com sol passar als països en vies de 
desenvolupament que encara han d’aplicar un pro-
grama extensiu de privatització. Hi ha sòlids argu-
ments econòmics a favor que el país introdueixi i 
reforci lleis i polítiques nacionals de competència al-
hora que desenvolupa el seu programa de privatitza-
ció, però amb disposicions específicament adapta-
des a les seves pròpies necessitats canviants.
El principal benefici per a Líbia d’incloure disposi-
cions sobre els drets de propietat intel·lectual en 
l’acord comercial afectaria la seva preparació per 
convertir-se en membre de l’OMC. Si aspira a per-
tànyer a aquest organisme, Líbia haurà d’aplicar 
l’Acord sobre Aspectes dels Drets de Propietat 
Intel·lectual Relacionats amb el Comerç (ADPIC). 
Tanmateix, els beneficis de l’ADPIC s’apliquen so-
bretot a aquells països amb un desenvolupament 
tecnològic que ha arribat a l’etapa en què necessi-
ten protecció per a les seves pròpies innovacions en 
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els mercats globals. Aquest no és encara el cas 
d’aquest país, que es beneficiaria encara menys 
d’una combinació de l’ADPIC i les disposicions que 
són comunes en els acords bilaterals d’Europa. Una 
forta protecció dels drets de propietat intel·lectual 
podria ser avantatjosa per fomentar l’ús de tecnolo-
gia moderna en les infraestructures líbies i en les 
seves principals indústries actuals, especialment la 
indústria d’extracció de petroli i gas, mentre que un 
cert grau de laxitud en les primeres etapes podria 
ajudar a facilitar la diversificació de l’economia en 
altres sectors d’alta tecnologia.

Conclusions i recomanacions

Els principals beneficis potencials de la proposta 
d’acord comercial tant per a la Unió Europea com per 
a Líbia es deriven d’una cooperació més estreta en el 
sector energètic més que no pas dels efectes de la 
reducció de les barreres comercials per a l’eco nomia 
en general. També és possible que l’acord tingui 
efectes adversos significatius que calgui tenir en 
compte. Tot i que l’efecte net en l’efi ciència eco-
nòmica serà reduït tant en aquest país com a la Unió 
Europea, estarà associat a canvis estructurals en 
l’economia líbia que seran considerablement més 
grans. En concret, la liberalització podria portar a un 
declivi a llarg termini dels sectors fabrils i de proces-
sament d’aliments del país, a menys que vagi acom-
panyada d’una intervenció governamental efectiva 
que permeti a aquests sectors respondre positi-
vament a la creixent competència dels proveïdors 
euro peus. Tant la liberalització financera com la de les 
telecomunicacions s’haurien d’abordar amb cautela, i 
caldria una regulació més forta i un esglaonament 
apropiat de les reformes per mitigar els efectes po-
tencialment adversos que podrien tenir en els sectors 
de serveis de construcció i distribució. Un altre motiu 
de preocupació és el derivat del potencial impacte de 
la liberalització de la pesca en la sostenibilitat de tota 
la indústria tonyinaire de la Mediterrània. En funció 
dels detalls de l’acord comercial, aquest podria aug-
mentar de manera significativa el risc d’exhauriment 
de les reserves de tonyina, cosa que faria més neces-
sari que Líbia, la Unió Europea i altres països mediter-
ranis que exploten aquest recurs adoptessin mesures 
conservacionistes molt més rigoroses.
Previsiblement una major cooperació entre la Unió 
Europea i Líbia en l’adopció de mesures de facilita-

ció del comerç no tindrà un gran impacte, però 
l’assistència tècnica de la Unió Europea ajudaria a 
reforçar els esforços libis per abordar les ineficièn-
cies, cosa que beneficiaria el mateix país i tots els 
seus socis comercials. Les altres mesures proposa-
des per aprofundir en la integració tendirien a bene-
ficiar la Unió Europea més que no pas Líbia, amb 
riscos significatius per a aquest país, a menys que 
es dissenyessin de tal manera que satisfessin les 
necessitats específiques de Líbia.
Una cooperació més estreta en el desenvolupament 
dels sectors del petroli i el gas de Líbia podria resul-
tar molt beneficiosa per a totes dues parts a curt i 
mitjà termini, però hauria d’anar acompanyada de 
mesures efectives que reforcessin la regulació me-
diambiental. Tanmateix, l’expansió d’aquests sectors 
acceleraria la disminució a llarg termini del recurs, 
alhora que incrementaria la dependència d’Europa 
dels combustibles fòssils i el seu impacte advers en 
el canvi climàtic. En canvi, una major cooperació en 
el desenvolupament de l’energia solar podria impli-
car una important aportació tant a les necessitats 
energètiques d’Europa a llarg termini com a les 
perspectives de l’economia líbia també a llarg termi-
ni, alhora que ajudaria a combatre el canvi climàtic. 
Atès que altres països mediterranis tenen un poten-
cial semblant, seria molt desitjable un programa de 
cooperació per al desenvolupament d’energia solar 
d’abast regional. Es preveu que aquest programa 
trigarà com a mínim dues dècades a donar fruits, per 
la qual cosa s’hauria de posar en marxa com més 
aviat millor.
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Context

Realitats que ja no podem continuar ignorant

Des de fa uns quants anys, la qüestió del canvi cli-
màtic, de les seves conseqüències i dels mitjans per 
adaptar-s’hi, ocupa un lloc central en les preocu-
pacions internacionals, i no tan sols en els àmbits 
polític i científic, sinó també, i sobretot, entre les di-
ferents opinions públiques. A més, sembla que, pro-
bablement, els efectes del canvi climàtic es deixaran 
sentir més ràpidament del previst, i amb més intensi-
tat en certes regions del globus. L’augment de les 
temperatures mitjanes, la modificació dels règims 
pluvials, el desglaç de les glaceres, la pujada del ni-
vell dels oceans, etc., són tantes altres realitats que 
no podem continuar ignorant.
L’acceleració del canvi climàtic previst per als prò xims 
anys, combinada amb el creixement de la població 
mundial i de les rendes, amenaça la seguretat alimen-
tària mundial, que ja és especialment fràgil. Primer 
perquè l’agricultura és molt vulnerable al canvi cli-
màtic: les altes temperatures i l’elevada concentració 
de diòxid de carboni (CO2) poden provocar canvis en 
les precipitacions, afectar els sistemes agrícoles i fo-
restals, i reduir els rendiments dels cultius, a més de 
provocar l’expansió de males herbes, infeccions i 
malalties. A això cal afegir-hi els impactes del canvi 
climàtic sobre el sector de la ramaderia, ja que unes 
temperatures més altes augmenten els riscos de 
difusió d’epizoòtia i de certes malalties emergents. 
Aquests canvis tindran uns impactes més o menys 
severs sobre tots els components de la seguretat ali-

mentària (producció, disponibilitat i qualitat dels ali-
ments, salut animal, estabilitat de les reserves alimen-
tàries, accés als aliments i consum). Així, el descens 
del rendiment de certs cultius i la disminució de la 
producció podrien conduir a una pujada dels preus 
dels productes bàsics, la qual cosa provocaria ame-
naces addicionals en matèria de desnutrició.
Tot i que la responsabilitat de l’home en el desajusta-
ment climàtic ha quedat ben palesa, els impactes 
d’aquesta evolució del clima afectaran els territoris de 
manera molt discordant i desigual. En efecte, encara 
que els països de l’hemisferi sud no siguin els princi-
pals emissors de gasos d’efecte hivernacle (GEI), 
són aquests països els que, segons sembla, es po-
drien veure més afectats per causa de la disminució 
del rendiment de la terra i dels esdeveniments cli-
màtics extrems més freqüents (inundacions i seque-
res). En conseqüència, molts països en vies de des-
envolupament, en particular a Àfrica, són susceptibles 
de veure com augmenta la seva dependència pel que 
fa a les importacions alimentàries. Ara bé, quan se 
sap que, des d’ara fins a 2050, la producció agrícola 
hauria de créixer a l’entorn del 70% per alimentar els 
9.000 milions de persones que integrarien la pobla-
ció mundial (2.000 milions més que en l’actualitat) i 
que el 80% dels habitants del planeta viuran en ciu-
tats, el problema es fa més complex. Per exemple, 
segons l’Organització de les Nacions Unides per a 
l’Agricultura i l’Alimentació (FAO), la producció ce-
realista anual haurà de créixer aproximadament en 
1.000 milions de tones, i la producció de carn, en 
200 milions de tones, de les quals un 72% es consu-
miran en els països en vies de desenvolupament.

Antigues coaccions

A la Mediterrània, les coaccions climàtiques, l’estrès 
hídric i els límits territorials han estat sempre pre-
sents. Sovint els sistemes agrícoles mediterranis 

Economia i territori | desenvolupament sostenible

Els efectes del canvi climàtic sobre la 
seguretat alimentària a la Mediterrània
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han de fer gala d’enginy per plantar cara a tantes 
dificultats. Avui, aquesta capacitat de resiliència re-
lativa s’està posant a prova com mai no ho havia es-
tat en el passat perquè, a causa del seu emplaça-
ment geogràfic, la zona mediterrània és una de les 
regions del món que resulten més vulnerables als 
canvis climàtics.

Sovint els sistemes agrícoles 
mediterranis han de fer gala 
d’enginy per plantar cara a tantes 
dificultats. Avui, aquesta capacitat 
de resiliència relativa s’està 
posant a prova com mai no ho 
havia estat en el passat perquè,  
la zona és una de les regions del 
món que resulten més 
vulnerables als canvis climàtics

El descens de les precipitacions i la pujada de les 
temperatures podrien ser més importants del que 
s’està estimant a nivell de la mitjana mundial, amb 
conseqüències sobre diferents activitats socioeco-
nòmiques, especialment per a l’agricultura. Segons 
un estudi conjunt de l’Institut du Développement 
Durable et des Relations Internationales (IDDRI) i 
del Centre International de Recherche sur l’Environ-
nement et le Développement (CIRED) dut a terme el 
2009, és probable que el creixement de la tempera-
tura mitjana a la regió se situï, aproximadament, en-
tre 2 ºC i 6,5 °C des d’ara fins a finals de segle, amb 
fortes diferències infrarregionals. A això cal afegir-hi 
una reducció de les precipitacions mitjanes regio-
nals, en una forquilla que va del -4% respecte a les 
ribes del nord al -27% de les ribes del sud, cosa que 
comporta un augment del risc de les sequeres esti-
vals; així, les anàlisis prediuen que per a l’horitzó 
2080-2099, gairebé un any de cada dos serà «sec».
Per al pròxim segle les evolucions de les temperatu-
res, de les precipitacions i del nivell del mar proba-
blement es traduiran en una cadena complexa d’im-
pactes físics, graduals o puntuals: augment de la 
freqüència d’onades de calor, així com tempestes de 
vent, inundacions, sequeres, lliscament dels ter-
renys, salinització del sòl i de les capes terrestres, 
etc. Tot això tindrà conseqüències sobre els recur-
sos disponibles a la Mediterrània: ecosistemes, ai-

gua, sòls i espai, i afectarà alguns sectors clau de 
l’economia mediterrània, com, per exemple, l’agricul-
tura, el turisme, la indústria o l’energia.
Per tant, el problema de l’adaptació al canvi climàtic 
s’ha convertit en un repte essencial si volem ser ca-
paços de plantar cara als múltiples desafiaments agrí-
coles, alimentaris i socioeconòmics que això comporta.

Els grans reptes per a l’agricultura 
mediterrània

Principals desafiaments

L’aigua és el recurs més amenaçat en aquesta regió, 
que constitueix la zona més àrida del món. Segons 
les previsions del Banc Mundial (2009), l’aigua dis-
ponible per habitant disminuirà a la meitat des d’ara 
fins a 2050, encara que no es prenguin en conside-
ració les variacions climàtiques. El creixement de-
mogràfic, el desenvolupament industrial, la urbanit-
zació i la competència de nous sectors econòmics 
han contribuït a fer més densa la problemàtica hídri-
ca mediterrània. El desenvolupament de l’estrès hí-
dric constitueix un desafiament de primer ordre, per-
què, en la seva gran majoria, a la Mediterrània l’aigua 
serveix per produir aliments i, per tant, per alimentar 
la població. Ara bé, els efectes combinats de l’em-
pitjorament de l’escassetat d’aigua i de les creixents 
variacions del clima constitueixen una amenaça real 
per al sector agrícola, que consumeix el 85% dels 
recursos d’aigua de la regió. A més, a la regió hi ha 
una relació estratègica entre la pluja, les collites, la 
producció i el creixement econòmic global. Per 
exemple, les collites rècord de cereals durant l’última 
campanya al Magreb (2008-2009) han estat essen-
cialment el resultat de precipitacions abundants, i 
han permès reduir la dependència alimentària 
d’aquests països. De manera que, si bé podem re-
flexionar sobre la mobilització de l’aigua per a finali-
tats agrícoles, la veritat és que no podem disminuir-
la d’una manera dràstica.
En paral·lel, les pressions territorials es deixen sentir 
per mitjà de l’augment de la recurrència de les se-
queres, de la progressiva desertització dels terri-
toris, del cada vegada major risc d’incendis, de la 
disminució de les terres de cultiu, etc. S’accentuen 
l’ero sió i la contaminació del sòl, mentre s’intensifica 
la salinització. D’altra banda, el deteriorament i 
l’artificialització de la terra es combinen sota l’efecte 
de la pressió urbana. Tots aquests fenòmens poden 



25
4

M
ed

.2
01

0
B

al
an

ç

conduir a la progressiva pèrdua de productivitat dels 
sòls, i fins i tot a la desaparició de la cobertura vege-
tal, que constituiria una amenaça per a la biodiver-
sitat de la regió. En conseqüència, una gestió més 
responsable del sòl constitueix una de les obres 
més importants que cal dur a terme per garantir la 
perdurabilitat dels sistemes productius agrícoles.
Encara tenim moltes incerteses pel que fa a l’efecte 
del canvi climàtic sobre els cultius. Però sabem que, 
en un escenari de canvi climàtic, la combinació d’a-
quests elements a la regió pot provocar, amb vista a 
l’horitzó de 2050, una forta davallada del rendiment 
dels cultius principals, com el blat, el blat de moro i 
l’arròs, entre altres coses, i també que pot generar 
un canvi dels emplaçaments òptims per a la produc-
ció de certes espècies. A més, la disponibilitat calo-
rífica de la regió hauria de disminuir, cosa que afec-
taria els esforços per aconseguir una millora en el 
tema de la desnutrició dels nens. En efecte, l’In-
ternational Food Policy Research Institute (IFPRI, 

2009) considera que el 2050 hi haurà dos milions 
de nens mal nodrits a Àfrica del Nord i l’Orient Mitjà; 
és a dir, un milió menys que avui dia, però, amb tot, 
un milió més que en un escenari sense canvi cli-
màtic. També, la seguretat i la qualitat dels aliments 
són en perill per causa dels riscos de la higiene, dels 
efectes sobre la salut dels animals i de la propaga-
ció de les malalties. Així mateix, es presentaran nous 
reptes de tipus logístic: l’embalatge i l’emmagat-
ze matge dels productes, la cadena del fred i les mo-
dalitats de distribució són altres paràmetres que 
hau rien de ser estudiats sota la perspectiva de 
l’adap tació al canvi climàtic.
La intensificació d’aquests problemes, especialment 
al sud de la Mediterrània, contribuirà a endurir a les 
zones rurals les condicions de vida de les poblacions 
que ja són vulnerables. A més d’aquesta dimensió 
social, els impactes també seran d’ordre econòmic, 
perquè l’accentuació de la degradació mediambien-
tal constitueix un pes per al PIB dels països mediter-

El 17 de gener de 2008 l’Oficina del Comitè Econòmic i Social Euro-

peu va encarregar a la secció especialitzada en «Relacions Exteriors» la 

redacció d’un informe sobre el tema «El canvi climàtic i la Mediterrània». 

El 15 de setembre de 2009 el grup de treball compost pels consells 

econòmics i socials d’Espanya, Grècia, Algèria, Tunísia, Líban i Palesti-

na, pel Consell Nacional d’Economia i Treball d’Itàlia, per diferents de-

legacions de representants de la societat civil d’Egipte i Jordània, així 

com per la delegació turca del Comitè consultiu mixt Unió Europea-

Turquia, va presentar un informe sobre les conseqüències del canvi 

climàtic a la Mediterrània. Aquest informe no permet ser gaire optimista. 

S’hi constata l’existència d’un ecosistema fràgil, posat en perill per les 

amenaces mediambientals tant d’origen humà com natural: augment 

constant de les emissions de CO2, pujada del nivell de les aigües, se-

quera i desertització. L’agricultura és especialment vulnerable, ja que la 

seva producció fluctua segons els fenòmens meteorològics i climàtics 

la intensitat dels quals es preveu que augmenti, cosa que provocarà un 

dramàtic descens del rendiment agrícola. És, doncs, indispensable pro-

tegir l’agricultura del perímetre mediterrani per tal de garantir la segure-

tat alimentària. Els ecosistemes forestals també estan en perill, i la seva 

pèrdua anul·laria els efectes benèfics del seu paper d’absorció del CO2 

i de la lluita contra l’erosió del sòl. 

El canvi climàtic pot afectar nombrosos sectors; en primer lloc, el turis-

me experimentaria les conseqüències d’un canvi dels seus fluxos, que 

triarien com a destinacions altres zones menys càlides; l’àmbit de la 

salut també es veuria afectat, amb un augment de les malalties infeccio-

ses i de la mortalitat causada per l’estrès tèrmic, i, finalment, la biodiver-

sitat, que ja és relativament pobra al mar Mediterrani, es veuria ame-

naçada en la seva evolució. 

Per tant, els representants dels consells econòmics i socials insisteixen 

en la necessitat d’integrar la lluita contra el canvi climàtic en nombrosos 

sectors de la política pública (polítiques ecologistes, agricultura, salut, 

turisme...), com també en la necessitat de respectar el principi de «res-

ponsabilitats compartides però diferenciades».

És, per tant, indispensable, si es volen evitar aquestes dramàtiques 

derives, desenvolupar les capacitats europees en matèria d’energies 

renovables. Per les seves característiques geogràfiques, la regió me-

diterrània presenta un enorme potencial de desenvolupament que no 

pot ser ignorat, si bé necessita inversions que de vegades poden 

arribar a ser importants. Especialment, convé fomentar l’energia eòli-

ca, l’energia solar fotovoltaica (rajos solars) i l’energia termodinàmica 

(calor). Aquestes energies renovables presenten uns importants de-

safiaments; si l’ener gia eòlica es presenta com la primera font ener-

gètica renovelable d’Europa, l’energia fotovoltaica encara depèn de 

les tarifes i de les subvencions, mentre que, per al seu desenvolupa-

ment, l’energia termodinàmica necessita quantitats considerables 

d’aigua, la qual cosa planteja un problema a la Mediterrània, on l’aigua 

és escassa. 

Convé destacar el paper de la societat civil en el tema del canvi climàtic. 

En l’actualitat és prioritari alertar la societat civil sobre les conseqüèn-

cies que tindrà el canvi climàtic si no es duen a terme, com més aviat 

millor, les polítiques adequades. El Comitè Europeu Econòmic i Social 

fa una crida als països membres de la Unió per la Mediterrània perquè 

adoptin objectius i compromisos comuns que promoguin el canvi dels 

actuals models de desenvolupament. 

Per a més informació: 

Informe del Comitè Europeu Econòmic i Social (CESE)

www.eesc.europa.eu/sections/rex/euromed/events/2009-10-18-

Alexandrie/rapport%20CESE/REX%20254%20A_CES682-2009_

FIN_RI_fr.doc

inFOrME dEl COMitÈ ECOnÒMiC i SOCiAl EurOPEu (CESE) SOBrE El CAnVi CliMÀtiC A lA MEditErrÀniA: 

rEPtES MEdiAMBiEntAlS i EnErGÈtiCS



25
5

M
ed

.2
01

0
B

al
an

ç

ranis. La producció agrícola i la seguretat alimentària 
són uns àmbits essencials a través dels quals el canvi 
climàtic també pot frenar o fer retrocedir el desenvo-
lupament humà i perjudicar, d’aquesta manera, la 
vida quotidiana de les poblacions.

La limitació de les terres 
disponibles, la reducció de la 
disponibilitat en matèria de 
l’aigua, la fragilitat dels 
ecosistemes i els desplaçaments 
de les poblacions constitueixen 
unes variables determinants  
per al complex futur que s’està 
perfilant a la Mediterrània

No hi ha cap dubte, doncs, que l’agricultura serà un 
dels sectors d’activitat més severament afectats pel 
conjunt dels efectes provocats pel canvi climàtic a la 
regió. La limitació de les terres disponibles, la reduc-
ció de la disponibilitat en matèria de l’aigua, la fragi-
litat dels ecosistemes i els desplaçaments de les 
poblacions constitueixen unes variables determinants 
per al complex futur que s’està perfilant a la Mediter-
rània, on els riscos vinculats a la inseguretat alimen-
tària haurien d’augmentar tendencialment segons 
les diferents prospeccions portades a terme. El dife-
rencial entre els recursos i la demanda demogràfica 
es podria convertir ràpidament en explosiu durant 
els pròxims anys.

Adaptar l’agricultura per reduir els riscos 
d’inseguretat alimentària

Per fer front a la necessitat d’alimentar una població 
en creixement en un context de canvi climàtic, el 
principal repte del sector agrícola consistirà a aug-
mentar sensiblement la productivitat, tot desenvolu-
pant una millor utilització dels recursos territorials i 
hídrics (millorar-ne la qualitat, la disponibilitat i l’efi-
ciència). També hauríem de dur a terme els esforços 
necessaris per protegir els ecosistemes i, en conse-
qüència, per aconseguir que aquest creixement de 
la productivitat agrícola sigui ecològicament soste-
nible. En aquest sentit, les estratègies d’adaptació 
de l’agricultura passen per la implantació de pràcti-
ques que, encara que són conegudes, es fan servir 

poc (com, per exemple, el cultiu per injecció directa 
de les llavors a la terra); la utilització de cultius ca-
paços de resistir els xocs climàtics; la diversificació 
dels mitjans de subsistència de les poblacions rurals 
o la millora de la gestió dels boscos i de la pesca.
De la mateixa manera, la recerca de la qualitat alimen-
tària s’ha d’imposar en les respostes polítiques davant 
dels canvis climàtics. Amb el creixement de les taxes 
de lípids saturats i de sucre en les racions, els proble-
mes d’obesitat s’expandeixen per tota la regió, i la die-
ta mediterrània es troba en franca davallada. A més 
dels problemes sanitaris i polítics que això planteja 
cada vegada més, aquesta dinàmica formula una pre-
gunta sobre quines són les modalitats de consum res-
ponsable que cal fomentar. Consumir a l’estil local, 
consumir a l’estil mediterrani o consumir atenent la di-
mensió mediambiental del plat –perquè en la nostra 
vida quotidiana cadascun de nosaltres participa en 
l’adaptació a les variacions climàtiques creixents– pot 
marcar per complet la diferència. Perquè no hi ha pe-
tits gestos quan els que els fem som uns quants mi-
lions. De manera que no es pot descartar que el primer 
que hem de fer per adaptar-nos a les tensions climàti-
ques possiblement consistirà a modificar la nostra ali-
mentació i tornar a la dieta mediterrània bàsica.

La cooperació regional 
mediterrània constitueix una 
exigència per a la seguretat 
humana de les poblacions, 
especialment en matèria 
d’adaptació a les tensions 
climàtiques, que cada dia són  
més fortes

Tot això exigirà unes inversions públiques fortes per 
a la implantació de polítiques i programes d’investi-
gació i desenvolupament adequats. D’altra banda, 
convé intensificar els esforços de divulgació, fomen-
tar la recollida de les dades a compartir entre els 
diversos països i posar en xarxa les diferents com-
petències. En molts països mediterranis l’adaptació 
de l’agricultura al canvi climàtic ha passat a ser una 
prioritat, i les autoritats públiques ja han començat a 
reflexionar sobre les polítiques nacionals i regionals 
d’aquesta adaptació. A Espanya i Itàlia, però també 
al Marroc i Egipte, les estratègies agrícoles nacio-
nals inclouen plans d’adaptació al canvi climàtic. A 
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Europa, la Comissió Europea va publicar, l’abril de 
2009, un Llibre Blanc sobre l’adaptació al canvi cli-
màtic. A més, al cap de tres mesos, la Direcció Ge-
neral d’Agricultura va presentar un document de tre-
ball sobre el paper de l’agricultura en l’atenuació del 
canvi climàtic a través de la reducció de les emis-
sions de gasos d’efecte hivernacle.
En el marc del CIHEAM, els ministres d’Agricultura 
dels tretze països membres es van reunir a Istanbul, 
per invitació de les autoritats turques, el 8 de març 
de 2010, amb la finalitat de negociar els efectes del 
canvi climàtic sobre la seguretat alimentària a la Me-
diterrània i les mesures d’adaptació que cal adoptar 
des d’aquesta perspectiva.

la necessitat d’una cooperació multilateral

Els reptes actuals i els desafiaments emergents són 
tan grans i tan complexos que seria il·lusori pensar 
que per si sols els estats riberencs s’hi puguin enfron-
tar i obtinguin respostes eficaces. La cooperació re-
gional mediterrània constitueix una exigència per a la 
seguretat humana de les poblacions, especialment 
en matèria d’adaptació a les tensions climàtiques, 
que cada dia són més fortes. Com que afecta la vida 
quotidiana de tots els individus, que continua repre-
sentant el nucli central dels oficis d’un terç dels habi-
tants d’Àfrica del Nord i l’Orient Pròxim, i com que 
constitueix la base estratègica de tots els projectes 
de desenvolupament i estabilitat regional, l’adaptació 
a les coaccions climàtiques de l’agricul tura pot servir 
de punt d’unió per als països mediter ranis.

I encara que aquesta necessitat pugui esdevenir 
costosa, la veritat és que és vital per atenuar els 
desordres alimentaris a la regió i alhora contribuir 
a la preservació dels ecosistemes i de la biodiver-
sitat a la Mediterrània, i també per participar en el 
desenvolupament econòmic i social d’uns territo-
ris regionals que encara continuen sent rurals i 
agrícoles, tot i que aquests espais interiors s’ama-
guin de vegades rere una façana litoral urbana 
mundialitzada, en la qual, sense cap mena de 
dubte, també s’ha de produir una adaptació als 
canvis climàtics.
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Pressions a la costa

La població resident als estats litorals de la Mediter-
rània pràcticament s’ha doblat en els últims 40 anys, 
fins a arribar als 450 milions. Es preveu que s’apropi 
als 600 milions el 2050 i, probablement, s’acosta-
rà als 700 a la fi del segle xxi. En l’actualitat, un terç 
de la població mediterrània, a l’entorn de 145 mi-
lions de persones, es concentra en la franja costa-
nera, i s’espera que l’any 2025 el nombre d’habitants 
s’hagi doblat.
La pressió exercida a la costa mediterrània es multi-
plica enormement arran de l’augment estacional in-
tensiu del nombre d’habitants, derivat del turisme, 
que en alguns països representa fins al 90% de la 
població total. Almenys el 50% dels turistes que vi-
siten la Mediterrània es concentren al litoral. És pro-
bable que aquesta pressió s’incrementi en el futur: 
es preveu que es dobli el desenvolupament relacio-
nat amb el turisme a la Mediterrània; això significaria 
passar dels 140 milions d’arribades anuals actuals a 
les 350 previstes per a l’any 2025.
Els densos assentaments humans establerts a la 
cos ta mediterrània generen una gran quantitat d’ai-
gües residuals municipals abocades al mar, bé sen-
se depurar o després de sotmetre-les a diversos 
graus de depuració. A més, durant el moment àlgid 
de l’estació estival, sovint les plantes depuradores 
no poden afrontar les càrregues addicionals.
En 19 països mediterranis analitzats per l’OMS/Eu-
ropa (l’Oficina Regional de l’Organització Mundial 
de la Salut per a Europa) com a part del programa 
MED POL (programa d’avaluació i control de la con-
taminació marina del Pla d’Acció per a la Mediterrà-

nia (PAM) del Programa de les Nacions Unides per 
al Medi Ambient (PNUMA): www.medpol.unepmap.
org), les centrals depuradores d’aigües residuals 
presten servei aproximadament al 68% de 489 ciu-
tats costaneres amb més de 10.000 habitants, i al 
74% de 104 ciutats de més de 100.000 habitants 
(gràfics 14 i 15).

Agricultura: la principal font de contaminació 
difusa

Hi ha una infinitat de fonts de contaminació difusa 
per fòsfor, nitrogen, pesticides, metalls, patògens, 
sals i microminerals. No obstant això, les pràctiques 
agrícoles s’han convertit sens dubte en les princi-
pals fonts de contaminació difusa a la Mediterrània.
L’ús de pesticides ha augmentat enormement a la 
Mediterrània els últims vint anys, i això amenaça la 
qualitat de les aigües subterrànies i superficials. Si 
bé el transport aeri vessa una quantitat considerable 
de pesticides en l’entorn marí, els residus agrícoles 
que van a parar als rius constitueixen la principal font 
difusa de pesticides a la zona.
Es preveu que el 2025 els països del sud i l’est de la 
conca quintupliquin les activitats agroalimentàries. 
Amb això passaran a ser els més vulnerables davant 
l’augment de la contaminació i les pressions ambien-
tals que es deriven del desenvolupament del sector 
agroalimentari.

la indústria a la regió mediterrània

Més de 200 instal·lacions petroquímiques i d’ener-
gia, així com indústries químiques bàsiques, es tro-
ben al llarg de la costa mediterrània i les conques 
hidrogràfiques dels rius, incloent-hi almenys qua-
ranta importants refineries de petroli, cimenteres, 

Economia i territori | desenvolupament sostenible

La contaminació d’origen terrestre  
al mar Mediterrani: estat actual 
i perspectives
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foneries, adoberies, plantes de processament d’ali-
ments, fàbriques tèxtils i factories de cel·lulosa i pa-
per. Es tracta d’importants agents portadors de 
contaminants químics que s’aboquen directament 
al mar, o bé per mitjà de xarxes de sanejament mu-
nicipals, cascades, desguassos, abocadors no con-
trolats i rius.
D’entre les substàncies generades o emeses per les 
indústries, les més perjudicials per a la salut humana 
i els ecosistemes marins són les tòxiques persis-
tents i bioacumulatives. Inclouen els metalls pesats 
(mercuri, cadmi i plom), alguns compostos organo-
metàl·lics i un gran nombre de compostos orgànics, 
coneguts com a contaminants orgànics persistents 
(COP).
Encara hi ha una bretxa considerable entre el desen-
volupament industrial dels països septentrionals i els 
meridionals/orientals de la conca. És probable que, 
ben entrat el segle xxi, les coses canviïn al sud i l’est. 
Aquestes probables transformacions en la produc-
ció industrial comporten un increment potencial de 
les pressions ambientals relacionades amb la indús-
tria al sud i l’est de la Mediterrània.

la resposta: una estratègia comuna per fer 
front a la contaminació d’origen terrestre

Als anys setanta, els països mediterranis ja van ser 
conscients que l’origen de la contaminació marina 
residia principalment en les activitats terrestres. En 
conseqüència, els governs van prestar una atenció 
especial a la preparació d’un instrument legal apro-
piat que cobrís aquest aspecte de la contaminació 
marina. Poc després d’adoptar el Pla d’Acció per a 
la Mediterrània (PAM) i el Conveni de Barcelona per 
a la Protecció del Mar Mediterrani contra la Conta-
minació (1976), van acordar i van signar el Protocol 

sobre la Protecció del Mar Mediterrani contra la 
Con taminació d’Origen Terrestre (Protocol LBS, 
1980).
El Protocol LBS va entrar en vigor el juny de 1983. 
Els països signataris van preparar un primer calen-
dari d’activitats prioritàries per a la seva aplicació, a 
través del programa MED POL, que incloïa el segui-
ment de la contaminació marina i un ampli programa 
de formació.
La Cimera de la Terra celebrada el 1992 a Rio de 
Janeiro va marcar una fita en el ritme dels esdeveni-
ments, i va acabar per consolidar el canvi en la di-
recció del programa MED POL, amb un enfocament 
cap a la prevenció i el control de les activitats terres-
tres i el foment de la integració dels problemes eco-
lògics en les polítiques ambientals de la Mediterrà-
nia. El Conveni de Barcelona es va revisar el 1995, 
per dotar d’estatus legal els compromisos adquirits 
al Brasil.
El 1996, les parts contractants del Conveni de Bar-
celona van signar una revisió del protocol. Les subs-
tàncies tòxiques, persistents i propenses a bioacu-
mular-se ocupaven el primer lloc en les llistes de les 
matèries prioritàries que calia anar retirant progres-
sivament.
El protocol esmenat no comprèn únicament el mar 
Mediterrani, sinó també la totalitat de l’àrea de cap-
tació corresponent als territoris dels estats riberencs 
que desguassen al Mediterrani, les aigües de la ban-
da que mira cap a terra dels límits territorials, i les 
aigües salobres comunicants, les maresmes, les lla-
cunes costaneres i l’aigua subterrània.
El 2008, després de molts anys de negociacions for-
ça complicades, les esmenes al Protocol LBS van 
entrar en vigor. Aquest protocol suposa una fita en la 
història del Pla d’Acció per a la Mediterrània, perquè 
estableix un marc legal clarament enfocat a l’elimina-
ció progressiva de la contaminació d’origen terrestre.

GRÀFIC 14
depuradores d’aigües residuals (dAr) en 
ciutats costaneres mediterrànies amb una 
població d’entre 10.000 i 100.000 habitants

Ciutats costaneres
sense DAR  

32%   
Ciutats costaneres
amb DAR
68%

GRÀFIC 15
depuradores d’aigües residuals en ciutats 
costaneres mediterrànies amb una població 
superior a 100.000 habitants

Ciutats costaneres
sense DAR  

26%   
Ciutats costaneres
amb DAR
74%
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El Programa d’Acció Estratègica

Un dels grans progressos fruit dels esforços dels 
països mediterranis per combatre la contaminació 
d’origen terrestre, induït per la signatura del Protocol 
sobre la Protecció del Mar Mediterrani contra la 
Contaminació d’Origen Terrestre (Protocol LBS), va 
ser la formulació i adopció per les parts contractants 
d’un Programa d’Acció Estratègica (SAP, en les si-
gles en anglès) per fer front a la contaminació deri-
vada de les activitats terrestres. El SAP és una ini-
ciativa MED POL orientada a l’acció que identifica 
les categories i substàncies prioritàries que els paï-
sos mediterranis han d’eliminar o controlar mitjan-
çant un calendari programat per a l’aplicació de me-
sures i intervencions de control específiques. El 
SAP, adoptat per les parts contractants el 1997, és 
el punt de partida perquè els països mediterranis 
apliquin el Protocol LBS els pròxims 25 anys.
Les principals activitats terrestres previstes pel SAP 
es relacionen amb el medi ambient urbà (especial-
ment les aigües residuals municipals i els residus 
sòlids urbans) i amb les activitats industrials, amb 
una atenció especial als contaminants orgànics per-
sistents (COP).
El SAP s’adreça també a l’abocament de nutrients 
en el medi marí; l’emmagatzematge, el transport i el 
tractament de residus radioactius i perillosos, així 
com les activitats que contribueixen a la destrucció 
del litoral i els hàbitats costaners.
L’adopció del SAP i l’inici de les activitats per a la 
seva aplicació, fins i tot abans de l’entrada en vigor 
del Protocol LBS, no deixen cap mena de dubte 
quant a la resolució dels països a emprendre ac-
cions concretes per combatre la contaminació d’ori-
gen terrestre i per contribuir a preservar i restaurar la 
biodiversitat marina, salvaguardar la salut humana i 
fomentar l’ús sostenible dels recursos marins vius.
Poc després de la seva adopció, el SAP va obtenir 
el reconeixement del Fons per al Medi Ambient Mun-
dial (FMAM) com un programa important que aborda 
directament alguns dels principals problemes rela-
cionats amb les aigües internacionals. Arran d’aquest 
reconeixement, el Consell de l’FMAM va aprovar un 
projecte mediterrani de tres anys, que es va engegar 
el gener de 2001. Aquest projecte suposa una con-
tribució de 6 milions de dòlars per dur a terme diver-
ses activitats preliminars importants del Programa 
d’Acció Estratègica essencials per a l’èxit del pro-
grama a llarg termini.
Un dels resultats principals del SAP va ser la formu-

lació i adopció dels Plans d’Acció Nacionals (NAP, 
en les sigles en anglès), dissenyats específicament 
per cadascuna de les parts contractants per lluitar 
contra la contaminació d’origen terrestre seguint 
tots els objectius i activitats identificats en el SAP. El 
punt de partida per iniciar el procés de reducció de 
la contaminació requerit pel SAP i indicat en els 
NAP era la identificació i el reconeixement formal per 
part dels països dels principals punts calents de 
contaminació marina on s’havia de centrar l’acció. 
Aquests punts es van identificar després d’elaborar 
detallades anàlisis diagnòstiques en què cada país 
examinava i subratllava els principals problemes ma-
rins i costaners, com també les prioritats ambientals 
(mapa 1).

la necessitat d’instruments econòmics  
i financers per a una aplicació sostenible  
del SAP

Quan es van plantejar els costos de les mesures re-
paradores del SAP (el 1997, només el cost de la 
posada en pràctica de les accions prioritàries es 
calculava a l’entorn de 10.000 milions de dòlars), es 
va fer evident que l’èxit del SAP i l’aplicació per part 
dels països de les intervencions per reduir la conta-
minació incloses en els NAP dependrien en gran 
manera de la localització d’instruments de finança-
ment a llarg termini. En conseqüència, des de 
l’adopció del SAP, un dels objectius principals del 
secretariat del Conveni de Barcelona i el programa 
MED POL ha consistit a ajudar els països a desen-
volupar mecanismes administratius, legals i fiscals 
per a un finançament sostenible del SAP, i posar en 
pràctica aquests mecanismes tot adaptant-los per-
què puguin assumir els seus requisits nacionals. 
Això ha implicat l’establiment de prioritats per al fi-
nançament i la mobilització de la comunitat financera 
i els donants internacionals. Fins ara, els resultats 
han estat molt encoratjadors. A més del projecte de 
l’FMAM esmentat, que va identificar i va provar amb 
èxit diversos instruments econòmics en diferents 
països, les negociacions amb la comunitat financera 
internacional i els donants internacionals han contri-
buït enormement al llançament del procés de reduc-
ció de la contaminació en el territori. L’FMAM, junta-
ment amb un gran nombre de socis internacionals, 
com ara el Banc Mundial, acaba d’iniciar una àmplia 
iniciativa (l’Associació Estratègica) coordinada pel 
Pla d’Acció per a la Mediterrània. Aquesta iniciativa 
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ha aconseguit mobilitzar aproximadament 100 mi-
lions de dòlars, destinats una vegada més a la posa-
da en pràctica dels NAP, per mitjà del desenvolupa-
ment de capacitats, de beques i de préstecs per a 
inversió. A més, la iniciativa recent de la UE, Horitzó 
2020, que preveu haver eliminat la contaminació de 
la Mediterrània l’any 2020, basa el seu programa 
d’acció en l’avaluació, per part del programa MED 
POL, de les prioritats quant a la pol·lució i els punts 
calents de contaminació. Així mateix, amb la partici-
pació del Banc Europeu d’Inversions (BEI), ha creat 
un programa de suport financer concret per a la po-
sada en pràctica del procés de reducció de la con-
taminació regional.

El procés de reducció de la contaminació: 
perspectives

El SAP és una empresa ambiciosa que abasta un 
període prolongat de 25 anys. Es dirigeix a països 
amb diferents graus de desenvolupament socioeco-
nòmic; competències tècniques, científiques i admi-
nistratives; valors culturals i prioritats ambientals di-
ferents. En elaborar els detalls operatius del SAP, el 
secretariat i els experts en la Mediterrània van veure 
que havien d’afrontar tot un repte: trobar l’estratègia 
apropiada per traduir el compromís vinculant regio-
nal amb la reducció de les emissions contaminants 
en un paquet d’accions realistes per als països de la 
zona.
De fet, cal destacar que el SAP es posa en pràctica 
en una regió on el 70% dels països estan en desen-
volupament, i compten amb polítiques ambientals i 

prioritats que consideren que el desenvolupament 
econòmic és necessari per millorar la qualitat de vida.

Des de l’adopció del SAP,  
un dels objectius principals  
del secretariat del Conveni de 
Barcelona i el programa MED 
POL ha consistit a ajudar els 
països a desenvolupar 
mecanismes administratius, legals 
i fiscals per a un finançament 
sostenible del SAP

Per tant, el MED POL va proposar un nou enfoca-
ment, negociat amb els països, per aplicar el procés 
de reducció de la contaminació i, en particular, per-
què els signataris posessin en pràctica puntualment 
les mesures i intervencions identificades pels NAP. 
En preparar aquest nou enfocament, la pregunta 
clau era: els països mediterranis han d’adoptar una 
«quota única» o bé un enfocament «diferenciat» com 
a punt de partida per a l’aplicació del SAP i el com-
pliment dels seus compromisos i objectius?
A primer cop d’ull sembla preferible el concepte de 
«diferenciació» aplicat als volums d’emissions dels 
països, els volums de reducció i el cost d’aquesta 
reducció, ja que això permetria tenir en compte par-
cialment la situació de cada país mediterrani i la 
seva responsabilitat relativa en la degradació del 
medi marí.

MAPA 1 distribució dels punts calents de contaminació identificats a la Mediterrània
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Així i tot, i com a resultat d’un càlcul complex dels 
diferents criteris de diferenciació a partir de les 
proporcions emissions/habitant, PIB/habitant i emis-
sions/PIB, es va arribar a la conclusió que no es 
pot adoptar aquest enfocament per al context me-
diterrani, bàsicament perquè no és del tot quantifi-
cable ni localitzable, ni a escala nacional ni a esca-
la regional.

Després de més de trenta anys 
d’esforços, la possibilitat d’una 
reducció considerable de la 
contaminació a la Mediterrània 
comença a ser realitat

L’enfocament del tipus «quota única» consisteix a 
adoptar per a tots els països mediterranis el mateix 
percentatge de reducció de les emissions, així com 
el mateix termini que estableixen les disposicions del 
SAP. Aquest enfocament, en el qual s’han basat el 
MAP i el MED POL des de la seva concepció, ja no 
es considerava adequat, amb vista de la tendència, 
observada al Mediterrani i a pràcticament tots els 
mars regionals, a aplicar l’enfocament ecosistèmic, 
que posa en relleu les diferents condicions (ambien-
tals, socioeconòmiques, geomòrfiques, etc.) que 
prevalen en les diferents subregions, i que, efectiva-
ment, requereixen mesures diferenciades de reduc-
ció de la contaminació.
Com a conseqüència del que acabem de dir, les ne-
gociacions amb els països van desembocar final-
ment en l’adopció d’un enfocament diferenciat, si bé 
limitat al termini establert per a l’aplicació de les me-
sures. Aquesta decisió se sotmetrà a noves anàlisis 
i possibles revisions una vegada l’enfocament eco-
sistèmic s’apliqui completament a la regió.
Aquest enfocament es va posar a prova, amb èxit, en 
el marc de la negociació i adopció dels primers plans 
i programes regionals legalment vinculants derivats 
de les disposicions del protocol. De fet, es van pre-
parar tres plans regionals, que comprenien la DBO51 
municipal, el DDT i diversos COP, incloent-hi l’enfo-
cament diferenciador aplicat als terminis associats a 
les mesures de reducció de la contaminació que els 

països han acordat adoptar. A la pràctica, cada país 
ha d’informar formalment el secretariat de la data, en 
el marc d’un període de temps establert, en què em-
prendrà les mesures adoptades. En cas de retard, 
els països han de justificar-lo detalladament. Un 
enfocament políticament acceptat que combina el 
prin cipi de la responsabilitat compartida amb les 
condicions socioeconòmiques actuals; un enfoca-
ment just que, en certa manera, garanteix que totes 
les parts apliquin completament les mesures.
Després de més de trenta anys d’esforços, la possi-
bilitat d’una reducció considerable de la contamina-
ció a la Mediterrània comença a ser realitat. El Con-
veni de Barcelona, amb el seu Pla d’Acció per a la 
Mediterrània i el seu programa de control de la con-
taminació –el MED POL– està per fi superant anys 
de diferències tècniques i de resistència política a la 
regió, i està obtenint el suport internacional neces-
sari en una zona en què la meitat dels països encara 
són en fase de desenvolupament. A més, la impor-
tant tasca de desenvolupament de capacitats que 
s’ha dut a terme ha assegurat per fi l’existència d’una 
base operativa a tots els països riberencs, perfecta-
ment capaços de portar a la pràctica les mesures 
acordades de reducció de la contaminació. Final-
ment es pot arribar a l’objectiu de reduir concreta-
ment la contaminació a la Mediterrània per a l’any 
2025.
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El Fòrum Mediterrani sobre Transports i Logística, 
que es va celebrar el maig de 2010 a Barcelona, va 
començar amb una sessió titulada «Vents de canvi a 
les infraestructures mediterrànies». Ha arribat l’hora 
dels canvis per a un espai que força sovint es carac-
teritza per un cert immobilisme a causa de les deli-
cades situacions polítiques de molts països ribe-
rencs?
Actualment a la conca del Mediterrani es poden ob-
servar dues tendències molt acusades. La primera fa 
referència a la posició que ocupa aquest espai en la 
nova geografia econòmica mundial. Cruïlla entre 
Orient i Occident, la Mediterrània és sobretot una 
zona de trànsit per al comerç mundial. Ara bé, da-
vant la intensificació dels intercanvis comercials en-
tre la Unió Europea i Àsia, i la revolució dels conteni-
dors i la logística durant les dues últimes dècades, 
en el conjunt de les ribes mediterrànies han sorgit 
molts projectes de creació o d’ampliació portuària, 
els quals alteren les relacions de poder existents en-
tre els ports del nord i el sud de la conca.
La segona tendència s’oposa en part a la primera, 
perquè afavoreix la proximitat i una definició regional 
d’aquest espai. La política de veïnatge impulsada 
per la Unió Europea, en cooperació amb els països 
riberencs de la Mediterrània que no són membres 
de la Unió i a través del Pla d’Acció Regional de 
Transport (PART) 2007-2013, té per objecte con-
solidar i intensificar la cooperació i els intercanvis a 
la regió mediterrània en matèria de transports. Com 
es tradueix aquest pla –el mitjà termini del qual es 
compleix aquest any– en termes d’infraestructures?
Així doncs, l’objectiu d’aquest article consisteix a es-
bossar una aproximació a les infraestructures no no-

més marítimes sinó també terrestres, el 2010, per-
què, després de l’experiència de la crisi econòmica, 
un port de la Mediterrània no es pot entendre sense 
el seu hinterland.
El nostre objectiu és presentar en tres punts les lò-
giques que han impulsat l’evolució observada a la 
Mediterrània pel que fa a les seves infraestructures 
durant aquestes dues últimes dècades. Quines són 
les principals característiques del sistema de trans-
port mediterrani? Com s’ha integrat aquest espai a 
la revolució que s’ha produït a escala mundial dintre 
del sector del contenidor i la logística? Quins són 
els impactes per al territori de la política regional de 
transports en termes d’infraestructures?

Característiques del sistema de transport 
mediterrani: unes reserves de productivitat 
importants

El port: un actor clau del sistema mediterrani

Amb una baixa taxa d’intercanvis intraregionals en 
comparació amb altres grans conjunts regionals 
mundials, la Mediterrània és sobretot un espai de 
trànsit marítim de primer ordre per al comerç mun-
dial entre Àsia i Europa (Y. Crozet i F. Laroche, 
2009). Una gran part del comerç energètic i de con-
tenidors passa pel seu espai en direcció als ports 
del nord d’Europa.
Per tant, en aquest espai mediterrani, format per illes 
i estrets, el 95% dels intercanvis comercials interna-
cionals entre els països riberencs s’efectuen per via 
marítima. El 5% correspon al trànsit per carretera, 
que es concentra al Bòsfor i a Gibraltar. Pel que fa 
als intercanvis terrestres, la part essencial del tràfic 
es fa per carretera, mentre que la modalitat ferro-
viària, més present a la riba nord que a la riba sud, 
encara continua sent en conjunt minoritària.

Economia i territori | territori i transports

Un esbós de les infraestructures 
marítimes i terrestres a la conca 
del Mediterrani
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Aquesta situació converteix el port en un actor clau 
del sistema mediterrani de transport definit entre la 
terra i el mar. No obstant això, abordar la qüestió del 
port i dels seus rendiments implica també aturar-se 
una mica a estudiar l’eficàcia del seu hinterland. 
Perquè, malgrat que la posició dels ports mediterra-
nis en la geografia del comerç mundial afavoreixi el 
seu desenvolupament, una part important d’aquest 
desenvolupament depèn de la qualitat de la con-
nexió entre el port i el seu hinterland, i en això els 
ports de la regió sovint presenten deficiències (satu-
ració de les infraestructures viàries, congestió por-
tuària, etc.).

Una riba sud amb xarxes compartimentades i 
sense intercanvis internacionals

La quasi inexistència d’intercanvis entre els diferents 
socis mediterranis de la riba sud constitueix un obs-
tacle de primer ordre per al desenvolupament regio-
nal (tan sols el 5% dels intercanvis intramediterranis 
corresponen als intercanvis sud/sud), que contri-
bueix a fer que totes dues ribes segueixin ancorades 
en una lògica d’intercanvis nord/sud (el 95% del to-
tal). Tanmateix, encara que a la riba sud aquest obs-
tacle sigui en gran part d’ordre polític, també és tèc-
nic i afecta tant la riba nord com la sud. Al sud, les 
xarxes nacionals continuen sent presoneres de fron-
teres estanques sense connexions amb les xarxes 

veïnes (l’autopista transmagrebina, prevista des de 
fa molt de temps i programada per a 2011, cada 
vegada s’endarrereix més, especialment pel que fa a 
la construcció dels trams fronterers). En canvi, al 
nord, malgrat que oficialment les fronteres ja no exis-
teixen, en l’àmbit del transport ferroviari hi ha encara 
uns quants punts negres importants (problemes 
d’interoperabilitat i de reforma dels nòlits ferroviaris) 
que provoquen la pèrdua d’eficàcia de les cadenes 
logístiques i la disminució de la circulació de béns.

Ports mediterranis al nord d’Europa?

Finalment, després de posar de manifest la manca 
d’eficàcia dels ports mediterranis i dels seus hinter-
lands tant al nord com al sud, també cal constatar 
que, el 2007, una part gens menyspreable dels 
intercanvis intramediterranis van eludir les «portes 
d’entrada» del sud d’Europa per ser captats per les 
del nord (Le Havre, Anvers i Rotterdam). Per tant, no 
es pot incriminar tan sols la riba sud per la seva in-
eficàcia, sinó que també cal posar de manifest els 
errors del sistema portuari mediterrani europeu, per-
què una part de la seva circulació es desvia cap al 
mar del Nord per després tornar a baixar per via fer-
roviària a la seva àrea d’influència. A tall d’exemple 
es pot dir que el 51% dels contenidors que el 2006 
es van importar a la regió Roine-Alps van utilitzar la 
via que baixa des del nord d’Europa i no la de Mar-

MAPA 2
Volum dels intercanvis en béns manufacturats (importació/exportació) entre els principals ports de la unió Europea 
i els seus socis mediterranis (2007)
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sella, tot i que aquesta última queda molt més a 
prop, segons l’informe de 2006 del Tribunal de 
Comptes francès.
Així doncs, des del punt de vista de les infraestruc-
tures, en general el sistema portuari mediterrani pa-
teix una manca d’eficàcia àmpliament constatada. 
Aquesta manca prové de l’existència d’importants 
colls d’ampolla als ports (manca de llocs d’emmagat-
zematge, de pòrtics, etc.), i d’uns hinterlands que 
sovint estan massa forçats geogràficament i es tro-
ben insuficientment connectats amb els seus ports. 
Amb tot i això, els darrers anys aquesta situació ha 
anat evolucionant en nombrosos ports tant del nord 
com del sud. I tot i que de moment el comerç conti-
nua utilitzant la tradicional ruta del nord d’Europa, 
podria ser que, sota l’impuls de les noves inversions 
realitzades en infraestructures i les modernitzacions 
reglamentàries efectuades en la immensa majoria 
dels països socis, els propers anys sorgís una nova 
geografia dels intercanvis comercials. 

Arribarà la Mediterrània a ser un nou eix 
mundial de comunicacions? 

La Mediterrània ofereix unes oportunitats logístiques 
gens menyspreables. D’aquest comerç, magnífica-
ment situat prop del mercat europeu i dels seus 
fluxos de contenidors, és fàcil extreure’n un valor 
afegit per a operacions de dispersió, de feedering o 
fins i tot de transformació final. 

La passió dels inversors per la nova renda logística 

Aquesta lògica és la que impera des de principis de 
2000, un període de reactivació de les inversions a 
la Mediterrània en l’àmbit dels transports i en el de la 
logística (el 2007 va ocupar el segon lloc en el total 
de les inversions, després de l’energia, segons la 
xarxa ANIMA d’inversions). 
Més precoces al nord que al sud, aquestes inver-
sions han marcat el principi d’una especialització 
regional en el sector del contenidor, cosa que com-
porta importants tasques d’adaptació i creació de 
ports per a les noves dimensions de les embarca-
cions (ampliació de les terminals, nous pòrtics, etc.). 
A més dels ports espanyols, el millor exemple d’a-
ques ta nova generació portuària és el del port italià 
de Gioia Tauro, a la bota italiana. Inaugurat el 1995, 
en només deu anys s’ha imposat com el primer port 
en trànsit de contenidors de la Mediterrània (segons 

Eurostat, prop de nou milions de caixes manipulades 
el 2007), i ha posat fi al lideratge dels ports mediter-
ranis tradicionals, com ara Marsella i Trieste. Perta-
nyents a la generació anterior, aquests ports, espe-
cialitzats en el transport i tractament de productes 
petrolífers, i obligats a operar amb inèrcies excessi-
vament rígides, han vist com s’ha polvoritzat la seva 
quota de mercat en benefici dels nous ports, més 
flexibles i més ben adaptats a les exigències del co-
merç mundial. 

Els ports del sud estan reduint  
el seu endarreriment respecte  
als ports europeus en termes de 
capacitats i eficiència logística 
gràcies als «megaprojectes»

Així, en l’última dècada els nous actors del nord, per 
davant dels del sud, han alterat la jerarquia portuària 
heretada. Tanmateix, l’any 2010 està marcant una 
nova etapa, amb l’aparició del primer port mediterra-
ni del sud al Top-10 dels ports mediterranis del sec-
tor de contenidors. 

L’emergència de ports eficients al sud

Els ports del sud estan reduint el seu endarreriment 
respecte als ports europeus en termes de capacitats 
i eficiència logística gràcies als «megaprojectes».
El port de Tànger-Med, el més important de tots, in-
augurat el 2007, assolirà el 2013 una capacitat per a 

GRÀFIC 16
Classificació dels 10 principals ports 
europeus en funció dels contenidors 
carregats/descarregats el 2007
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tres milions de contenidors (vuit milions en últim ter-
me). Construït des de zero, aquest port se situarà al 
mateix nivell, a finals de 2009 i a principis de 2010, 
del trànsit de contenidors del port de Marsella, i tot 
això malgrat la crisi (Les Echos, 22 de juliol de 2009), 
cosa que demostra el poder d’atracció d’aquests 
nous projectes del sud. A més, hi ha altres projectes 
importants que estan en fase d’acabament (amplia-
ció de Port Saïd i del nou port de Sokhna a Egipte) o 
de desenvolupament (Enfidha a Tunísia). En general, 
pràcticament tots els altres ports, des del Magreb 
fins als Balcans, han posat en marxa obres de mo-
dernització de les seves infraestructures.
Per tant, si els ports de la riba nord tenen un avantat-
ge geogràfic com a autèntiques portes d’entrada a 
la Unió Europea, els ports de la riba sud tenen 
l’avantatge d’estar situats a la ruta dels megaports 
especialitzats en contenidors, de proposar serveis 
menys cars i, sobretot, d’oferir serveis logístics d’a-
vantguarda en infraestructures portuàries actuals 
pensades essencialment per al mercat europeu. 
Finalment, cal esmentar que aquesta alteració de la 
jerarquia portuària s’ha vist afavorida per inversions 
públiques i privades. L’estructura del port de Tànger 
Med s’ha dut a terme amb fons públics, mentre que 
el desenvolupament de les terminals ha quedat en 
mans d’operadors privats (CMA-CGM, Eurogate-
Contship, Renault, etc.).

Inversions contraproduents?

L’obsessió actual a favor dels contenidors s’ha de 
moderar. En primer lloc, perquè la crisi ha mostrat 
que no eren una font inesgotable i que es podia po-
sar en dubte el seu creixement; en segon lloc, per-
què als mercats internacionals els capitals ja no són 
tan importants, i aquests últims mesos diversos pro-
jectes s’han vist amenaçats per la congelació de les 
inversions. I finalment, més enllà de la crisi i de les 
qüestions de finançament, perquè l’especulació en 
el trànsit de contenidors podria acabar sent contra-
produent. 
D’una banda, el simple transbord de caixes genera 
poca ocupació i, de l’altra, la cursa per la capacitat 
podria provocar una situació de sobrecapacitat a la 
Mediterrània. Per tant, es podria córrer el risc que, 
pel que fa a la crisi actual, es posés de manifest una 
asimetria entre les capacitats desenvolupades per a 
la captació dels fluxos mundials i les necessitats lo-
cals reals, cosa que amenaçaria la rendibilitat de 
nombroses inversions. Així doncs, cal que els actors 
mediterranis busquin una dinàmica pròpia que pro-
dueixi uns efectes econòmics com a mínim iguals als 
que s’obtenen per mitjà de les activitats de trans-
bord, per tal de reduir la seva dependència respecte 
a la resta del món i assegurar la perennitat de les 
inversions efectuades. Si es produís una situació 

MAPA 3 nous actors portuaris en 2010

Flux de trànsit mundial

Punts clau del sistema mediterrani

Ports emergents de la riba sud especialitzats en el sector dels contenidors (nous ports i ampliacions)

Ports d’última generació de la riba nord especialitzats en el trànsit de contenidors

Ports tradicionals amb molta competència en el mercat dels contenidors

València

Barcelona

Marsella

Tànger Med
(1a part en servei)

Enfidha
(inici de les obres)

Gioia
Tauro

Sokhna
(1a part en servei)

Port Saïd
(ampliació en curs)

Algesires

Trieste

Font F. Laroche, 2010.
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de sobrecapacitat i d’especialització excessiva dels 
ports, podríem témer un augment de la competència 
entre les diferents zones portuàries, cosa que contri-
buiria a dividir encara una mica més un espai mancat 
d’unitat. 

un projecte d’unió política a través d’un 
espai logístic integrat 

La integració en la recerca de l’eficiència logística 

En un espai fragmentat per les diferents polítiques 
i per la competència que desenvolupen els ports 
per aconseguir el control dels fluxos de trànsit, la 
Unió Europea, en coordinació amb els seus socis 
mediterranis, sustenta una política de cooperació 
basada en la promoció de corredors logístics efi-
cients i estructuradors per a l’espai mediterrani. 
Durant la cimera de París de 2008 es van esmentar 
aquests principis en ocasió de la creació de la Unió 
per la Mediterrània: «El desenvolupament de les 
autopistes del mar, que inclouen les connexions 
portuàries a través de la conca del Mediterrani, així 
com la creació d’autopistes costaneres i la moder-
nització del tren transmagrebí, augmentaran els 
fluxos i la llibertat de moviments de les persones i 
els béns.» 

Si es produís una situació de 
sobrecapacitat i d'especialització 
excessiva dels ports, podríem 
témer un augment de la 
competència entre les diferents 
zones portuàries, cosa que 
contribuiria a dividir encara una 
mica més un espai mancat 
d'unitat

Contingudes en el Pla d’Acció Regional del Trans-
port 2007-2013, aquestes declaracions es concre-
ten en l’ampliació de la Xarxa Transeuropea de 
Transports (RTE-T, 1996) cap a la Mediterrània i per 
mitjà de la implantació del programa Meda-Mos a 
favor del desenvolupament de les autopistes del 
mar. El concepte de l’espai de mar i de terra és es-
sencial a la Mediterrània. Permet integrar el trans-

port marítim per als corredors nord/sud en les ca-
denes logístiques, i assegurar la regularitat de les 
línies, així com la interoperabilitat i flexibilitat neces-
sàries per garantir la fluïdesa, l’eficiència i la conti-
nuïtat del servei per terra. (SIAROV, Vesselin. Perti-
nence et potentiel de l’intermodalité dans la région 
de la Méditerranée et de la mer Noire, 2004. Vegeu 
figura 17; www.nestear.net/Docs/INTERMODALI
TE_MED.PDF.pdf) 
Hem escollit dos casos per il·lustrar aquest concep-
te d’eficiència logística i els seus efectes sobre un 
territori. 

Una autopista del mar entre Turquia i Itàlia  
que desafia la via terrestre 

La línia marítima que connectava els ports d’Is-
tanbul, Ambarli i Cesme (Turquia) amb el de Trieste 
(Itàlia) va ser una autopista del mar avançada per a 
la seva època. Concebuda el 1992 pel grup UN 
Ro-Ro Inc com a resposta al bloqueig de la via ter-
restre bal cànica a causa de la guerra de Iugoslàvia, 
l’èxit d’aques ta ruta no ha minvat malgrat el final del 
conflicte, l’ampliació de la Unió Europea fins a la 
frontera turca via Bulgària i Romania el 2007, i la 
modernització de les xarxes d’autopistes balcà-
niques. 
L’èxit d’aquest servei es deu a diversos factors: 

• Una freqüència de les embarcacions adaptada a 
les necessitats dels transportistes per carretera 
(transport durant el cap de setmana). 

• La inauguració, el 2005, d’un servei de transport 
combinat ferrocarril-carretera de Trieste cap a 
Salzburg (els Alps es travessen en nou hores i 
les mercaderies es lliuren a partir del mateix di-
lluns). 

• L’existència d’acords parcials de lliure comerç 
entre Turquia i la Unió Europea pel que fa als 
béns manufacturats (1995). 

Aquesta línia marítima, baula essencial d’una cadena 
logística intermodal que combina el transport per 
carretera amb el ferroviari, és considerada un exem-
ple que cal imitar per al desenvolupament d’altres 
eixos internacionals i multimodals a la regió. Amb un 
total de 91.815 vehicles pesants el 2004 contra els 
73.947 del 2001 (més del 24%), aquesta línia capta 
el 58% del trànsit entre Turquia i la Unió Europea, fet 
que demostra la seva eficàcia respecte a l’alternativa 
terrestre. 
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MAPA 4 Organització de la línia intermodal turquia-trieste

Trieste

Salzburg

Istanbul

Itinerari alternatiu
per carretera

42% del trànsit per carretera
UE-Turquia el 2004

Trànsit marítim
(2-3 dies)

58% del trànsit per
carretera UE-Turquia

el 2004
+ 24% del trànsit
entre 2000 i 2004

Transport per
carretera

Trànsit ferroviari
des de

2005  ≈ 9 hores

1

3

2

Font: F. Laroche, 2010. 

MAPA 5 El port de tànger Med i l’organització del seu hinterland

Direcció
Rabat

Direcció Nador

Proyecto
LGV

Via fèrria
en projecte

Projecte de
desdoblament de la
Carretera Nacional 2

Desdoblament de la
Carretera Provincial 28

Projecte autopista ZF,
de Fnideq a Tànger

Modernització
del cinturó Nord

Zona franca de
Tànger Gueznaya

Zona franca
de Melloussa 2

Zona franca
de Melloussa 1

Zona franca
Oued Negre

Zones franques
logístiques
i industrials

El Borj

Melloussa

Souk-Tleta-
Tagramet

El Biutz

Fnideq

Dar-Chacul

El Fendek

Martil

M’Diq

Ceuta

Tetuán

Tànger

Port de Tànger Med

Font: F. Laroche, 2010.
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Assignar a la logística el paper de planificador  
del territori: l’exemple del hub Tànger Med 

Per a les autoritats marroquines, Tànger Med repre-
senta més que un simple hub de transbord amb vo-
cació mundial. S’han dissenyat dues polítiques de 
desenvolupament territorial: la posada en marxa d’un 
pla d’infraestructures i iniciatives per estimular la in-
dustrialització. 
Un fet notable per a la riba sud de la Mediterrània és 
que actualment estan en curs de realització projec-
tes de noves línies ferroviàries Fret i LGV per con-
nectar el port amb la resta de l’activitat econòmica 
del país. D’altra banda, a més de la modernització de 
la xarxa de carreteres local, el projecte de modernit-
zació del cinturó Nord, Tànger-Nador, hauria de per-
metre posar fi a l’aïllament d’una regió que encara 
avui continua considerant-se perifèrica a causa de la 
seva topografia muntanyosa (el Rif marroquí). 
D’altra banda, les autoritats han posat en marxa un 
vast programa local d’industrialització a través de la 
creació de zones franques, potenciant els avantat-
ges del port, així com la proximitat no sols de les 
noves infraestructures ferroviàries i terrestres, sinó 
també de les aèries. 
Així doncs, més que un port, Tànger Med és un ins-
trument d’ordenació del territori que hauria de crear, 
a llarg termini, més de cent mil llocs de treball, fet 
que permetria convertir una regió tradicionalment 
perifèrica en un autèntic motor econòmic capaç de 
treure profit dels fluxos mundials de trànsit i de la 
proximitat dels mercats europeus. 

«la Mediterrània és un mar que ha d’unir, i no 
separar, els seus pobles» (declaració de la 
Cimera de París, 2008) 

El 2010, els «vents de canvi» esmentats en la intro-
ducció són, doncs, de naturalesa diferent:

• La revolució del sector del contenidor es tra-
dueix en un ràpid desenvolupament dels projec-
tes de modernització de les infraestructures 
condicionades i en la implantació de la nova in-
dústria logística.

• L’obertura de les economies al món retorna als 
ports la seva primacia en el sistema mediterrani.

• La renovació dels ports provoca un procés de 
modernització dels hinterlands i de les seves in-
fraestructures. 

Així doncs, tenim dues tendències imbricades. A par-
tir de la renovació dels ports encoratjada per la renda 
del trànsit mundial, s’observa una extensió dels pro-
grames marítims de modernització en terra ferma. 
Com a instruments econòmics, els transports també 
exerceixen un paper d’urbanitzadors del territori i de 
difusors de les riqueses i el creixement previs a la 
convergència econòmica. Tanmateix, els actors polí-
tics i econòmics de la regió són molt conscients que 
el futur de la Mediterrània passa sobretot pel desen-
volupament dels vincles regionals dintre del sud, uns 
vincles que depenen de les voluntats polítiques. Però 
aquesta opció pel regionalisme no s’ha de considerar 
un fracàs o una desestimació del procés d’universa-
lització, sinó tot el contrari: s’ha de veure com una 
etapa necessària per reforçar l’espai mediterrani i les 
seves pròpies dinàmiques, per tal d’inscriure’l d’una 
manera duradora en el tauler mundial.
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A la majoria dels països MENA, l’establiment de 
municipalitats es remunta a l’Imperi Otomà i les 
administracions colonials. No obstant això, fins fa 
poc, els analistes i responsables polítics només 
prestaven una atenció limitada als temes de des-
centralització i governança local a la regió MENA. 
El motiu és que s’han centrat en la naturalesa au-
toritària dels règims i en els progressos concer-
nents a la política i la «democratització» en el con-
text nacional. Així i tot, els últims anys s’ha produït 
un trasllat gradual del poder decisori, des del ni-
vell nacional (central) cap als nivells subnacionals, 
en molts països de la zona. Malgrat que la des-
centralització es continua percebent majoritària-
ment com una tècnica administrativa (més equiva-
lent a la desconcentració que a la devolució) i no 
com un procés polític, la celebració d’eleccions 
locals i la introducció de reformes en el marc legal 
que regula les ciutats i municipalitats comença a 
can viar a poc a poc aquesta percepció.
La importància dels governs subnacionals s’ha 
posat més en relleu en el context de la cooperació 
euro me diterrània descentralitzada. Després del 
Fòrum EuroMed de Ciutats i Regions celebrat a 
Barcelona al novembre de 2005, es va adoptar 
una declaració conjunta en què s’afirmava que les 
regions locals i regionals tenen un paper essen-
cial a exercir en el Partenariat Euromediterrani, i 
que haurien de participar en la definició de políti-
ques estratègiques fu tures. En aquesta mateixa 
declaració es va decidir crear un Fòrum d’Autoritats 
Locals i Regionals de la Mediterrània. L’encarre-

gada d’organitzar-lo va ser la Direcció Mediterrà-
nia de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU). El 
primer Fòrum d’Autoritats Locals i Regionals de la 
Mediterrània va tenir lloc a Marsella el juny de 
2008 i va comptar amb la presència de 500 parti-
cipants de trenta països, que incloïa 130 càrrecs 
electes. L’Institut de la Mediterrània de Marsella va 
preparar un informe titulat «Les autoritats locals i 
la nova governança mediterrània», en el qual ana-
litzava les polítiques territorials a l’est i el sud de la 
Mediterrània, així com el paper de les autoritats 
locals i regionals en el projecte mediterrani. A 
més, la Comissió de Descentralització i Autogo-
vern Local de la UCLG, presidida per la Diputació 
de Barcelona, va aprofitar l’ocasió per preparar 
una síntesi, corresponent a la Mediterrània, del 
primer Informe Mundial GOLD sobre Descentralit-
zació i Democràcia Local.
La principal pregunta que es fan els analistes po-
lítics és si les reformes recents de la governança 
local a la regió MENA equivalen realment a una 
major autoritat i autonomia per a les institucions 
locals, cosa que desembocaria en una major de-
mocràcia local, o si s’hau rien de considerar part 
de l’«autoritarisme ascen dent», és a dir, reformes 
cosmètiques destinades a promoure la imatge 
dels règims davant dels socis europeus, però que 
de fet mantenen, si no refermen, el domini dels 
governs i el seu control en les societats.
Aquest article advoca pel darrer punt de vista, i 
pretén aportar un breu resum dels progressos 
més importants, sobretot en allò referent a les res-
ponsabilitats locals i les relacions centrals-locals, 
l’autonomia financera local i la capacitat de gestió. 
També analitza amb ull crític l’estat de la democrà-
cia local i les novetats recents quant a governança 
local a la regió.

Economia i territori | territori i transports

Descentralització i governança local  
a la regió MENA
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El repte de la urbanització accelerada  
i els canvis en l’organització territorial

Les reformes descentralitzadores de la regió MENA 
cal situar-les en el context d’una ràpida urbanitza-
ció. La regió ha experimentat un creixement mitjà 
urbà del 4% en les últimes dècades. El percentat-
ge urbà de la població total va passar del 48% el 
1980 a prop del 60% el 2000, i es preveu que su-
peri el 70% el 2015 (enfront d’una mitjana del 54% 
en el cas dels països en desenvolupament). La «ur-
banització de la pobresa», que va de la mà de la 
urbanització accelerada, afegeix pressions enor-
mes a les ciutats perquè aportin les infraestructu-
res, els serveis, habitatges i ocupacions requerits 
per respondre a les demandes i necessitats crei-
xents dels pobres urbans. És per això que en diver-
sos països hi ha grans àrees metropolitanes (per 
exemple, Amman) que han obtingut un estatus le-
gal especial per millorar la planificació urbanística. 
Amb el finan çament del programa Cities Alliance i 
l’assistència tècnica del Banc Mundial, s’han for-
mulat amb èxit estratègies de desenvolupament 
urbà. Aquestes estratègies s’estan portant a la 
pràctica actualment a Jordània, Egipte, el Iemen i el 
Líban. A escala nacional, les reformes recents han 
comportat canvis en l’organització territorial de di-
versos països MENA, per exemple mitjançant la 
creació de regions a Jordània i el Marroc (vegeu-ne 
un resum a la taula 22). Aquests canvis van acom-
panyats de la descentralització de determinades 

responsabilitats, que passen d’organismes de l’Ad-
ministració central a les autoritats regionals, provin-
cials i locals. Amb tot, aquestes reformes s’han vist 
contrarestades per mesures que, de fet, augmen-
ten el poder de supervisió dels representants go-
vernamentals designats centralment. Per exemple, 
els governadors provincials (walis) d’Al gè ria van 
veure com els seus poders s’incrementaven el 
2005, al mateix temps que la wilaya, abans consi-
derada una autoritat local, va passar a ser un dis-
tricte administratiu desconcentrat. Això contrasta 
amb l’exemple de Turquia, on el desig d’incorporar-
se a la Unió Europea ha influït en la introducció de 
reformes legals recents (2004-2006), que limiten 
la intervenció del Govern central, ja que eliminen el 
control de l’administrador provincial en els pressu-
postos i deliberacions dels consells locals.

les responsabilitats dels governs locals  
i les relacions centrals-locals

En general, les administracions centrals dels paï-
sos MENA compten amb amplis poders per inter-
venir en afers locals, principalment a través dels 
governadors nomenats pel ministre d’Afers Munici-
pals (o directament pel cap d’Estat, com en el cas 
del rei en les monarquies jordana i marroquina, o 
pel president). Les institucions provincials o regio-
nals són sovint estructures híbrides, és a dir, són al 
mateix temps autoritats locals descentralitzades 

TAULA 22 Organització territorial

País
Població

(2007, en milions) nivell regional nivell provincial nivell local

Algèria 33,9 48 províncies/wilayas, 160 distric-
tes/circumscripcions (da’iras)

1.541 termes municipals (comunes)

Egipte 80,1 26 governacions, cada una dividida 
en districtes

217 poblacions + Luxor (amb estatus especial)
4.617 pobles

Jordània 5,9 3 regions (creació 
anunciada el 2006)

12 governacions 99 termes municipals

Líban 4,2 6 governacions (muhafazat), cada 
una (excepte Beirut) dividida en dis-
trictes (aqdaya)

930 termes municipals i pobles

Marroc 31,2 16 regions 49 províncies (zones rurals) i 13 pre-
fectures (zones urbanes)

1.497 termes municipals (comunes)

Gaza i Cisjordània 4,0 14 governacions (9 a Cisjordània i 5 
a la franja de Gaza), 2 províncies au-
tònomes 

74 termes municipals (63 a Cisjordània i 11 
a la franja de Gaza), 368 consistoris

Síria 20,5 14 departaments 107 ciutats, 248 ciutats petites, 207 pobles

Tunísia 10,1 24 governacions (wilayat), cada 
una dividida en districtes

264 termes municipals 

Turquia 73,0 12 regions 81 administraciones provinciales 
especiales 

3.225 términos municipales, 16 municipios 
metropolitanos y 35.000 pueblos

Fonts: Informe Mundial GOLD 2008 i perfils de països de la CGLU. Dades sobre població procedents de l’Informe sobre desenvolupament humà del PNUD [en línia] http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2009_Ta
bles_rev.xls.
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(amb assemblees electes) i unitats administratives 
desconcentrades del Ministeri de l’Interior. Al cap-
davant, moltes vegades hi ha els governadors, que 
són els fideïcomissaris legals (o custodis) dels mu-
nicipis locals, amb un control a priori o a posteriori 
de les decisions i els pressupostos municipals (si 
bé és freqüent que el Ministeri d’Economia o un 
organisme auditor també hagi d’aprovar els pres-
supostos locals). Un altre exemple de control cen-
tral és el de Jordània, on el ministre d’Afers Munici-
pals té dret a designar un director general municipal 
perquè treballi al costat de l’alcalde i es responsa-
bilitzi de l’administració i la gestió quotidianes del 
municipi. El discurs oficial justifica aquests nivells 
de supervisió tan elevats per la necessitat de segu-
retat nacional, llei i ordre, sobretot en el que fa re-
ferència a l’amenaça dels activistes islamistes o al 
perill de desintegració d’entitats nacionals (per 
exemple, les demandes d’autonomia de regions 
kurdes situades a Síria i Turquia).
Les responsabilitats de les administracions locals 
consagrades en la constitució i altres lleis solen in-
cloure la planificació urbanística, la concessió de lli-
cències d’edificació i construcció, la regulació de 
mercats i espais públics, la salut pública, l’aigua, la 
llum, el clavegueram i l’evacuació de residus sòlids, 
les institucions esportives i culturals, la higiene pú-
blica, la seguretat alimentària i el manteniment dels 
cementiris.

La principal pregunta que es fan 
els analistes polítics és si les 
reformes recents de la 
governança local a la regió MENA 
equivalen realment a una major 
autoritat i autonomia per a les 
institucions locals, o si s’haurien 
de considerar part de 
l’«autoritarisme ascendent»

Amb tot, moltes vegades el marc legal no resulta 
clar, ja que conté la denominació vaga d’«afers lo-
cals», que podria correspondre únicament a les res-
ponsabilitats quant a residus, a les mans de la bona 
voluntat de les autoritats centrals; d’altra banda, es 
podria considerar que el terme engloba tot l’espectre 
de serveis locals, per als quals no hi ha prou recur-

sos financers (vegeu més a baix). La indefinició de 
les lleis (i la falta d’instruments legals per aplicar-les) 
també genera àrees de responsabilitat que se sola-
pen, circumstància que el Govern central aprofita 
per retenir la majoria dels poders.
A més, diversos canvis en la legislació municipal han 
acabat per reduir el nombre de responsabilitats ator-
gades anteriorment a les administracions, que resul-
ten essencials per a la governança local (com l’aigua, 
la llum, el clavegueram, el transport local, la salut o 
l’educació) i les han transferit (de nou) a altres orga-
nismes del Govern central. Així que, a la pràctica, les 
administracions locals es veuen sovint limitades a 
subministrar els serveis de recollida d’escombraries, 
enllumenat públic i manteniment de calçades i cla-
vegueram.

En general, les administracions 
centrals dels països MENA 
compten amb amplis poders  
per intervenir en afers locals, 
principalment a través dels 
governadors nomenats pel 
ministre d'Afers Municipals

No es tracta només dels ministeris del Govern 
central, com el de l’Interior. Les autoritats locals 
també veuen que la seva autonomia es redueix de 
facto per les representacions desconcentrades 
(regionals, pro vincials) dels ministeris d’ope ra-
cions, com els d’Agri cultura, Obres Públiques, 
Educació i Salut. És freqüent que aquests portin 
a la pràctica, als territoris dels municipis, les se-
ves polítiques i els seus programes sectorials na-
cionals dissenyats centralment sense tenir en 
compte les prioritats i els plans de desenvolupa-
ment local, i sense la coordinació ni les consultes 
adequades.
No obstant això, una nova generació d’eines de 
planificació territorial (especialment als països del 
Magreb) té més en compte els actors locals. Al 
Líban i a Jordània les autoritats locals també han 
participat en la preparació de les lleis sobre la 
gestió de residus urbans. En resum, les autoritats 
centrals determinen de facto els plans de desen-
volupament local i els nivells de finançament, tot i 
que s’estan produint prometedores reformes as-
cendents.
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El potencial de la prestació comuna de 
serveis: el sector privat, la societat civil  
i les agrupacions d’autoritats locals

En el marc d’una sèrie de reformes neoliberals en 
curs, diverses de les responsabilitats anteriorment 
assignades a les municipalitats (per exemple, el sub-
ministrament d’aigua i llum) han passat a les mans 
de companyies nacionals i multinacionals, ja sigui 
per mitjà de delegació, concessió de llicències o 
partenariats publicoprivats. Ara bé, gairebé en tots 
els casos, els contractes dels proveïdors privats són 
amb l’Estat, i no amb les autoritats locals.

També s’han aplicat esmenes al marc legal de diver-
sos països, de manera que s’hi inclogui la possibili-
tat que les administracions locals i les organitzacions 
de la societat civil col·laborin en la prestació de ser-
veis. Amb tot, i com que a la societat civil de molts 
països MENA li falta capacitat i experiència de mobi-
lització, fins ara el seu paper en la prestació de ser-
veis comuns ha estat limitat.
Quant a les associacions d’administracions locals, 
han proliferat tant en l’àmbit nacional com en l’inter-
na cional, però encara no funcionen de manera gaire 
eficaç com a lobbies a l’hora d’exigir més autonomia 
local als governs centrals. No obstant això, el nom-

El 21 de gener del 2010 va ser inaugurada, al Palau de Pedralbes de 

Barcelona, l’Assemblea Regional i Local EuroMediterrània (ARLEM). 

Una vegada constituïda l’Assemblea General, l’aleshores president del 

Comitè de les Regions (CdR), Luc Van Den Brande, va nomenar la 

Mesa, òrgan que fou ratificat posteriorment per la resta de membres de 

l’assemblea.

L’ARLEM s’articula en el marc institucional de la Unió per la Medite-

rrània (UpM) com un organisme que agrupa les autoritats locals i re-

gionals dels països que en formen part països de la Unió Europea 

(UE), el Marroc, Mauritània, Tunísia, Algèria, Egipte, Jordània, Israel, 

Autoritat Palestina, el Líban, Síria, Turquia, Albània, Bòsnia i Herce-

govina, Croàcia, Mònaco i Montenegro–. Es tracta d’una assemblea 

consultiva que actua per consens i té la potestat d’aprovar resolu-

cions i conclusions sobre els diversos aspectes del Partenariat Euro-

mediterrani i presentar recomanacions a les Conferències Ministe-

rials, a la resta d’òrgans de la UpM i a les institucions de la UE. 

Aquest organisme respon a la voluntat de fer activa la participació de 

les autoritats locals i regionals en la concepció i l’execució dels pro-

jectes i objectius de la UpM. Basant-se en el principi de subsidiarie-

tat, l’assemblea té per objectiu enfortir la dimensió local de la UpM, 

involucrar les autoritats locals i regionals en el seu desenvolupament, 

establir i enfortir la cooperació entre les autoritats locals i regionals 

dels seus països i fer els seus projectes més tangibles i concrets per 

als ciutadans. 

L’ARLEM està formada per 84 membres dividits en dos grups, un 

grup de 42 membres de la UE i l’altre grup de 42 membres dels 

països socis mediterranis, tots amb un mandat de dos anys i mig. El 

grup de la UE es compon de 32 membres del CdR i 10 membres 

d’a ssociacions europees d’ens locals i regionals de l’àmbit de la co-

operació euromediterrània; la composició de l’altre grup es divideix 

per països i segons el seu pes poblacional –Egipte i Turquia 5 mem-

bres, Algèria i el Marroc 4 membres, Síria i Tunísia 3 membres, Albà-

nia, Bòsnia i Hercegovina, Croàcia, Israel, Jordània, el Líban, Maurità-

nia i Autoritat Palestina 2 membres, i finalment, Mònaco i Montenegro 

1 membre–. Els membres del grup de la UE de l’assemblea són no-

menats pel CdR, amb previ acord de les entitats en el cas dels 10 

membres provinents d’asso ciacions. Els membres del grup dels paï-

sos socis mediterranis són nomenats pels seus governs respectius. 

L’ARLEM es reuneix una vegada l’any allà on decideixi l’Assemblea a 

proposta de la Mesa; la propera sessió plenària se celebrarà el 29 de 

gener de 2011 a Agadir, Marroc. 

La Mesa de l’ARLEM se sotmet a l’aprovació de l’assemblea i defineix 

el programa de treball, que també haurà d’aprovar l’assemblea en 

sessió plenària. La Mesa està composta per dos copresidents –on el 

membre de la UE serà el president del CdR i el copresident dels 

països mediterranis, un membre elegit per consens– i sis vicepresi-

dents: tres elegits per consens pels països socis mediterranis, i tres 

membres de la UE –un dels 10 membres d’ens regionals, i dos mem-

bres del CdR, que corresponen al primer vicepresident del CdR i al 

president de la Comissió de Ciutadania, governança, assumptes ins-

titucionals i exteriors (CIVEX)–. Per tal de mantenir certa coherència 

amb la correspondència de la Mesa de l’ARLEM i la Mesa del CdR, el 

mandat dels membres de l’ARLEM s’ha adaptat al mandat de la mesa 

del CdR. 

L’assemblea s’organitza en dues comissions temàtiques: la Comissió 

per a assumptes econòmics, socials i territorials (ECOTER) i la Co-

missió per al desenvolupament sostenible (SUDEV), cadascuna amb 

un màxim de 41 membres; els copresidents no en formen part. La 

primera comissió es focalitza en temes com la descentralització, des-

envolupament urbà i territorial, cooperació cultural, societat de la in-

formació, migració i integració, petites i mitjanes empreses i comerç, 

entre altres; la segona comissió se centra en temes de gestió de 

l’aigua, gestió de residus, energia, energia solar, transport, agricultu-

ra i turisme, entre altres. La funció de les comissions és emetre dictà-

mens que s’adoptaran en la sessió plenària anual de l’ARLEM. Po-

dríem trobar a faltar entre aquestes temàtiques els projectes perfilats 

en la Cimera de París del 13 de juliol del 2008, com ara l’educació 

superior i recerca, aspecte vinculat a l’Àrea Euromediterrània d’Edu-

cació Superior i Recerca i a la Universitat Euromediterrània (EMUNI), 

especialment pel que fa a la creació d’una segona Universitat Euro-

mediterrània a Fes, la protecció civil comuna i la descontaminació de 

la Mediterrània, que hauria d’incloure la protecció d’àrees marines, 

amb la pertinent regulació de la indústria pesquera. 

Per a més informació: 

w w w. c o r . e u r o p a . e u / p a g e s / E v e n t Te m p l a t e . a s p x ? v i e w = 

folder&id=38133fb1-2263-415e-9a23-90b831a7e3cc&sm= 

38133fb1-2263-415e-9a23-90b831a7e3cc

l’ASSEMBlEA rEGiOnAl i lOCAl EurOMEditErrÀniA
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bre d’agrupacions d’autoritats locals per a la presta-
ció comuna de serveis no para d’augmentar en al-
guns països, com ara Turquia.

Autonomia econòmica limitada

Tot i les dificultats per obtenir dades precises i ac-
tualitzades, és clar que els governs locals pateixen 
greus deficiències pel que fa a l’economia local en la 
majoria dels països MENA. Als països de l’OCDE, la 
despesa pública destinada a les administracions lo-
cals arriba fins al 20% del PIB; en canvi, als estats 
àrabs, aquest percentatge representa tan sols el 5% 
del PIB. Per exemple, a Jordània el pressupost total 
per a les 99 municipalitats pujava a 161 milions de 
dòlars el 2006. Això explica la incapacitat de les mu-
nicipalitats de pagar com cal els seus empleats, així 
com el domini dels sous com una part de la despesa 
total, en detriment de les inversions de capitals (pro-
ductives).

Tot i les dificultats per obtenir 
dades precises i actualitzades,  
és clar que els governs locals 
pateixen greus deficiències pel 
que fa a l’economia local en la 
majoria dels països MENA

Les fonts principals de finançament per a les muni-
cipalitats procedeixen de les transferències del Go-
vern central (per exemple, una part dels ingressos 
procedents de l’IVA), ingressos derivats d’arrenda-
ments i impostos d’immobles municipals, gravà-
mens sobre la propietat de béns, impostos sobre 
establiments industrials, comercials o professio-
nals, o la seva facturació o massa salarial (incloent-
hi hotels). Altres ingressos procedeixen de la con-
cessió de llicències de construcció i documents 
del registre civil, tarifes i taxes administratives (per 
exemple, aigua i llum), i ajudes o préstecs proce-
dents de bancs i fons de desenvolupament munici-
pals. Hi ha municipalitats que reben fons procedents 
de la col·laboració descentralitzada amb municipali-
tats europees; d’al tres confien en la bona voluntat 
de la població adinerada o resident a l’estranger 
perquè financi beques destinades a escoles, cen-
tres de salut, etc.

Gairebé cap municipalitat no és capaç de recaptar 
(eficaçment) els impostos i les taxes administratives 
dels particulars i les empreses locals. Per tant, de-
penen en gran mesura de les transferències i ajudes 
de l’Administració central (que representen una mit-
jana superior al 50% de l’economia dels governs 
locals). Hi ha països en què aquestes transferències 
pretenen reduir les desigualtats i disparitats espa-
cials entre les autoritats locals; amb tot, la majoria 
són incongruents i arbitràries. Qualsevol canvi en els 
tipus impositius i les taxes locals ha de comptar amb 
el vist-i-plau de les autoritats de l’Administració cen-
tral. Com que no hi ha prou ingressos propis proce-
dents de la fiscalitat, és freqüent que els governs 
locals estiguin molt endeutats amb bancs o amb 
fons municipals propietat de l’Estat.
Un entorn normatiu inadequat i la falta d’autonomia 
de les administracions subnacionals a l’hora de pren-
dre decisions fiscals, a més d’unes escasses capa-
citats planificadores i operatives, fa que els préstecs 
a escala subnacional per part de bancs comercials 
domèstics, institucions financeres internacionals i 
altres donants no siguin encara gaire habituals, amb 
l’excepció de Gaza i Cisjordània, on l’ajuda estran-
gera ascendeix al 90% del pressupost de capital 
dels municipis i pobles.

Escassa capacitat de gestió local

A causa dels interessos del mecenatge local, la po-
lítica electoral i el nepotisme, les administracions lo-
cals tenen sovint excés de personal, la qual cosa en 
limita la productivitat. El gruix d’empleats el consti-
tueix mà d’obra no qualificada, com el personal de 
neteja i missatgeria. Falten funcionaris de nivell inter-
medi amb aptituds tècniques. A més, la formació 
dels regidors municipals és sovint inadequada per 
aportar el lideratge i la visió estratègica necessaris 
per fomentar el desenvolupament local. Amb tot, 
s’han engegat programes de generació de capaci-
tats (formació en recursos humans i millora de la 
gestió municipal) en molts països, amb el suport del 
PNUD i de donants bilaterals, com USAID, i d’estats 
individuals membres de la UE. Per exemple, el 2005 
es va crear a Fes (Marroc) un sistema pioner d’admi-
nistració electrònica per automatitzar la prestació de 
serveis destinats a la ciutadania. Aquest sistema 
s’està desplegant a escala nacional.
Un altre tret que ha caracteritzat la gestió municipal 
és la falta de planificació inversora a llarg termini. 
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S’atribueix, d’una banda, a l’escassetat de compe-
tència en planificació estratègica i, d’una altra, a la 
urgència de tenir visibilitat política mitjançant inver-
sions a curt termini.

la salut de la democràcia local

A la majoria dels països MENA, els governs locals 
són a les mans de corporacions elegides per sufra-
gi directe. L’executiu (incloent-hi l’alcalde) és esco-
llit principalment pels membres de la corporació, 
els poders de la qual han augmentat progressiva-
ment. Així i tot, la participació en els comicis locals 
és, en general, baixa (excepte a Gaza i Cisjordània, 
vegeu la taula 23), la qual cosa reflecteix la des-
afecció de l’electorat i la seva falta de confiança en 
la integritat i el sentit de les eleccions. La majoria 
de la població vota segons afiliacions comunitàries, 
tribals, religioses i familiars, més que no pas ba-
sant-se en el programa polític del candidat o el seu 
partit.
El dret electoral sol afavorir els partits afectes al rè-
gim, la majoria d’àmbit nacional. Per exemple, l’As-
semblea Constitucional Democràtica (RCD) tuni-
siana va dominar les eleccions el 2005, i va obtenir 
el 80% dels escons; el mateix va succeir amb el 
Partit Nacional Democràtic a Egipte, que va acon-
seguir el 95% dels vots el 2008. També es recorre 
a la manipulació per limitar les possibilitats que els 
partits de l’oposició (islamista) aconsegueixin majo-
ries i llocs estratègics en la corporació local. A més, 
les administracions centrals intervenen en els comi-
cis locals mitjançant l’examen previ dels candidats, 
limitant-ne el nombre o intervenint en l’elecció de 
l’alcalde.

Participació política de les dones

Els últims anys, la participació política femenina en 
les institucions de govern local ha augmentat nota-
blement. A Gaza i Cisjordània s’han fixat contingents 
per a l’elecció de regidores municipals. Al Marroc es 
van introduir llistes addicionals amb candidates, de 
manera que el 12% dels regidors electes van ser 
dones. A Tunísia, la CDR ha anunciat una quota del 
30% de candidates per als comicis municipals de 
2010, tot i que ja el 26% dels regidors de la legisla-
tura 2005-2010 eren dones. Una situació que con-
trasta amb la d’Algèria, amb només el 0,73% de re-
gidores municipals en la legislatura 2007-2010. A 
les eleccions municipals jordanes de 2007, 211 es-
cons estaven reservats a les dones; al Líban, només 
256 dels 10.668 regidors municipals eren dones 
l’any 2006. Aquests progressos són el resultat de 
decisions governamentals verticals, canvis en les 
polítiques dels partits i la pressió dels moviments de 
dones. No obstant això, encara queda un llarg camí 
a recórrer fins a garantir l’equitat de gènere en les 
institucions de govern local, i per assegurar l’accés 
de les dones als llocs clau de presa de decisions.

novetats en governança local

La regió ha estat testimoni d’un enorme creixement 
de les propostes participatives en el disseny de plans 
territorials i estratègies de desenvolupament (per 
exemple, mitjançant el programa GOLD Magreb del 
PNUD). El model Agenda Local 21, nascut en la 
conferència sobre medi ambient de Rio, el 1992, 
també ha tingut força èxit, sobretot al Magreb i Tur-
quia. Aquesta mena de processos es basa en la mo-
bilització i integració de la bona tasca local, especial-
ment d’universitats, administracions i organitzacions 
de la societat civil, amb la qual cosa es genera una 
governança amb múltiples parts interessades. Però 
fins ara aquests fenòmens s’han limitat a processos 
ocasionals i excepcionals, que no compten amb re-
coneixement constitucional o legislatiu. L’accés a la 
meta de la «territorialització de la política pública» es 
veu sovint obstaculitzat per la debilitat de la demo-
cràcia local. I el que és més important: els actors na-
cionals, amb afany de conservar una postura domi-
nant en el procés de presa de decisions, sovint 
interrompen o paralitzen, abans no arribin a portar-se 
a la pràctica, les iniciatives que impliquen l’obertura 
de la política pública i la democràcia local. Hi ha, mal-

TAULA 23 Participació en comicis locals recents

País Any Índice de participación

Algèria 2005 45% en les assemblees populars 
comunes; 43% en les assem-
blees populars de les wilayas.

Egipte 2008 El ministre de l’Interior no va pu-
blicar les dades oficials de parti-
cipació. Amb tot, els observadors 
electorals van donar una xifra 
d’entre el 5% i el 7%.

Jordània 2007 62%

Líban 2004 33%

Marroc 2003 (2009) 54%

Gaza i Cisjordània 2005 82%

Síria 2007 50%

Turquia 2004 72%

Fonts: Informe Mundial GOLD 2008 i perfils de països de la CGLU.
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grat tot, una excepció: la llei adoptada el 2005, que 
permet que els municipis de Turquia organitzin re-
ferèndums sobre temes locals per iniciativa pròpia.
En qualsevol cas, en general, la regió continua 
mos trant poques nocions de ciutadania, i no dispo-
sa d’administracions locals transparents i respon-
sables. En el context de les estructures d’autoritat 
tradicionals (com els consistoris de base tribal als 
pobles), els poders a l’ombra i les relacions fi-
nançador-client, és qüestionable fins a quin punt hi 
ha organitzacions de la societat civil eficaces que, 
davant les administracions locals, puguin funcionar 
com a «poders compensatoris» i puguin adoptar el 
paper d’organismes de control que exigeixin el ren-
diment de comptes als líders locals, per exemple, 
mitjançant el seguiment dels pressupostos.

Conclusió

Les últimes reformes descentralitzadores han cedit 
–almenys sobre el paper– més recursos i poder als 
governs locals. Malgrat tot, l’autonomia administrati-
va, fiscal i política d’aquests governs continua sent 
limitada. Per tant, en la descentralització i altres re-
formes de la governança local no s’ha de veure un 
indici de la retirada del Govern, sinó un instrument 
extret de la caixa d’eines dels règims (semi)autorita-
ris de la regió MENA per ampliar el control i la super-
visió governamentals dels marges de la societat, al-
hora que se satisfan les expectatives occidentals de 
transició cap a la democràcia.
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President 
Universitat EMUNI, Portorož, Eslovènia

Amb el naixement de la Universitat Euromediterrània 
el 9 de juny de 2008 es va fer un pas important per 
a la creació d’una àrea euromediterrània unificada i 
harmonitzada d’educació superior, ciència i investi-
gació. Ha calgut esperar 13 anys des que es va ges-
tar la primera idea d’una Universitat Euromediter-
rània (EMUNI), en línia amb els objectius de la 
De claració de Barcelona (1995), fins a la seva inau-
guració pel president de la Comissió Europea, José 
Manuel Durão Barroso, sota la presidència eslovena 
del Consell de la UE (2008).
L’EMUNI s'ha fundat per anar més enllà en la coope-
ració en educació superior, segons els objectius 
del Procés de Catania (2005) i la primera Con-
ferència Ministerial Euromediterrània sobre Educa-
ció Superior i Investigació Científica (el Caire, juny 
de 2007). En el seu primer any de funcionament, 
l’EMUNI, amb una seu a Portorož, Eslovènia, va ele-
gir els seus òrgans constitutius i va posar en marxa 
activitats variades relacionades amb temes euro-
mediterranis.
L’EMUNI es basa en la mobilitat del coneixement i 
promou la cooperació en educació superior, a través 
del seu paper de coordinadora i facilitadora d’ac-
ti vitats acadèmiques i investigadores conjuntes. 
L’EMUNI desenvolupa i potencia les innovacions 
acadèmiques i científiques concebudes en el si de la 
Unió per la Mediterrània que impliquin universitats, 
recerca i altres institucions de tots els països euro-
mediterranis, cosa que li confereix un caràcter únic. 
El seu principal objectiu és facilitar i millorar la mobi-
litat del professorat i l’alumnat, en col·laboració amb 
les institucions cofinançadores. En aquest sentit, 
s’han dissenyat programes per a graduats i acadè-
mics, amb l’objectiu de consolidar la mobilitat 

d’idees Nord-Sud i Sud-Sud, així com les compe-
tències i coneixements acadèmics.
L’EMUNI aporta programes d’estudis de postgrau i 
doctorat, d'acord amb els propòsits establerts en els 
Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni. Aquests 
programes giren entorn dels àmbits prioritaris de la 
UpM i altres àrees, com Drets Humans i Immigració, 
Estudis Euromediterranis, Qüestions de Gènere, Es-
tudis de Desenvolupament, Gestió de l’Aigua, Arts 
Escèniques i Integracions Regionals. Per tal d’esta-
blir un entorn multicultural, reunint estudiants i pro-
fessorat de tota la regió mediterrània, l’EMUNI orga-
nitza seminaris de recerca doctoral, escoles d’estiu 
(on es poden adquirir coneixements especialitzats, 
entrar en contacte amb altres cultures i aconseguir 
una major entesa entre els països participants) i tau-
les rodones sobre els principals temes d’interès del 
context internacional.
A més, mitjançant una xarxa de cooperació de 142 
institucions procedents de 37 països de la regió 
euromediterrània, l’EMUNI organitza, juntament amb 
institucions cofinançadores, conferències, debats i 
actes similars. L’objectiu és incrementar la visibilitat 
de l’EMUNI i fomentar la creació d’una zona unifica-
da d’educació superior a la regió euromediterrània. 
A més, l’EMUNI edita diverses publicacions i mate-
rials de promoció. 

intervenció de l’EMuni en els projectes

Els principals objectius de la Universitat, que s’es-
pecifiquen a la Carta de Fundació de la Universitat 
Euromediterrània, són els següents:

• Desenvolupar els recursos humans acadèmics i 
professionals de la regió, així com generar co-
neixement i informació científics i acadèmics. 
Amb això es contribuiria a assolir les metes prin-

Societat i cultura | desenvolupament sostenible

Món universitari i cooperació científica 
a la Mediterrània. El paper de la 
Universitat Euromediterrània
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cipals del Procés de Barcelona, especialment la 
creació d’una zona comuna d’educació superior 
i investigació, d’acord amb els progressos del 
Procés de Bolonya, la Declaració de Catània i la 
Declaració del Caire.

• Reforçar les xarxes de cooperació existents en-
tre universitats i instituts dels països del Parte-
nariat Euromediterrani, promovent i organitzant 
programes d’estudis i investigació conjunts.

• Contribuir, mitjançant les seves activitats en 
l’àmbit de l’educació superior i la recerca, a 
incrementar el diàleg intercultural a la regió 
euromediterrània i a consolidar el Procés de 
Barcelona.

Per garantir l’èxit i una arrencada eficaç del projecte 
de l’EMUNI, es va comptar amb el suport financer 
del Govern de la República d’Eslovènia, la Comissió 
Europea i la Fundació EMUNI, creada per obtenir els 
recursos econòmics necessaris per a la Universitat. 
Les contribucions a la Fundació EMUNI de diversos 
donants eslovens i estrangers es van destinar a la 
posada en marxa dels primers programes de post-
grau i al suport d’altres projectes de l’EMUNI.
Aquest mateix any, l’EMUNI ha signat un contracte 
de prestació de serveis amb la Comissió Europea, 
que inclou mesures entorn de tres classes principals 
d’activitats: 

Activitat 1: desenvolupament de sis programes 
d’estudis de postgrau

Es pretén crear una xarxa de programes d’estudis de 
postgrau especialitzats entre les universitats euro-
mediterrànies. La correspondència internacional de 
crèdits estaria garantida (fomentant la transferència 
de crèdits a la UE), i també la dels cursos, així com 
els títols científics i professionals concedits. Pel que 
fa a àmbits d’estudi, rebran una atenció especial els 
relacionats amb la regió euromediterrània. Es duran 
a terme programes d’estudis complets (o parcials) 
en universitats o institucions sòcies de la Universitat 
Euromediterrània. Per a aquesta part del projecte es 
preveu la participació d’un mínim de vuit equips, 
constituïts per cinc experts clau, alguns d’ells en una 
comissió rotativa, segons la necessitat de desenvo-
lupament del programa d’estudis de postgrau. 
Abans de la seva contractació, cada un dels experts 
clau haurà de ser aprovat sistemàticament per la 
Comissió Europea (previ lliurament dels CV ade-
quats a l’entitat adjudicadora). 

Al capdavant dels vuit equips hi haurà un respon-
sable de projecte, que s’encarregarà d’organitzar la 
tasca de cada equip. Aquest responsable pot es-
collir un portaveu per a cada equip d’especialistes, 
per tal de facilitar el flux d’informació sobre l'evo-
lució del treball. Els especialistes de l’equip poden 
treballar des del seu lloc d’origen, mitjançant con-
nexió electrònica quan sigui possible. L’especialista 
responsable de projecte organitzarà reunions pe-
riòdiques, també per canals virtuals, on els espe-
cialistes d’e quip comentaran l'evolució del projecte 
i perfilaran el desenvolupament de nous programes 
d’estu dis de postgrau, així com reunions amb auto-
ritats del projecte EMUNI per informar sobre la 
seva evolució.
Cada equip tindrà l’avaluació i l’assistència del res-
ponsable del projecte i l’estructura de suport de 
l’EMUNI, constituïda específicament per a aquest 
projecte a partir d’una comissió dels membres del 
rectorat de l’EMUNI, escollits per les seves compe-
tències, que representen la totalitat de la regió de la 
UpM. Un altre equip administratiu de l’EMUNI es 
responsabilitzarà directament del progrés operatiu 
del desenvolupament dels programes d’estudis de 
postgrau. No es pot atribuir al projecte cap honorari 
ni cost derivat del funcionament de l’estructura de 
suport i l’equip administratiu de l’EMUNI.
El responsable de projecte també s’ocuparà de co-
ordinar el treball, distribuir les àrees, proposar i or-
ganitzar reunions, i preparar informes periòdics ope-
ratius sobre els avenços de cada programa d’estudis 
de postgrau.

Activitat 2: desenvolupament de les polítiques 
principals de l’EMUNI

El desenvolupament de les polítiques de l’EMUNI 
contribuirà a consolidar i ampliar la xarxa de la Uni-
versitat Euromediterrània, i també a promoure l’har-
monització de l’espai d’educació superior per a la 
Unió per la Mediterrània. Uns objectius que es van 
demanar específicament durant la primera Reunió 
Ministerial Euromediterrània, celebrada al Caire. En-
tre els temes que s'han abordar es poden destacar 
els següents: 

• política de control de qualitat
• política d’aprenentatge electrònic
• conceptes per a programes d’estudis de màster
• conceptes per a programes d’estudis de doc-

torat
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S’encarregaran de desenvolupar-los diversos equips 
d’especialistes clau. Com a resultat final d’aquesta 
activitat, s’elaboraran almenys quatre manuals.
Abans de ser contractat, cada un dels experts clau 
haurà de ser aprovat per la Comissió Europea (pre-
vi lliurament dels CV adequats a l’entitat adjudica-
dora).

Activitat 3: Organització de conferències 
internacionals de l’EMUNI i difusió dels avenços 
en els projectes 

Sota el paraigua del projecte s’organitzen les con-
ferències/seminaris/trobades següents: 

• ReS Souk (Research Souk), on es van reunir, el 
juny de 2010, estudiants i especialistes en acti-
vitats de difusió de la recerca, amb el comple-
ment de 50 experts in situ i la presència virtual 
de 300 investigadors. Enguany, la trobada Re-
search Souk s’ha organitzat a Alexandria, Egip-
te. Va tenir com a socis principals la Fundació 
Anna Lindh, la Biblioteca d’Alexandria, com a 
seu del coneixement passat i futur, la Universitat 
d’Alexandria, que ocupa un lloc al rectorat de 
l’EMUNI, i la Delegació Europea a Egipte.

• HE&R, conferència sobre educació i investigació 
destinada a estudiants de postgrau i especialis-
tes del món acadèmic/de la societat civil, que es 

Des de fa alguns anys, el món és testimoni dels enfrontaments i malen-

tesos que s’han anat produint entre els musulmans i Occident cada 

vegada que els primers han considerat que els símbols de la seva religió 

s’havien vist difamats. Tant els esdeveniments de Copenhaguen arran 

de la publicació de les caricatures del profeta Mahoma, com més enda-

vant els relatius a la construcció de minarets a Suïssa, sense oblidar 

l’assassinat a Alemanya de la jove egípcia Marwa El-Sherbini, una tra-

gèdia que va donar lloc a innombrables debats i comentaris, consti-

tueixen uns fets que, en realitat, ens porten al contingut del tema 

d’aquestes línies: el debat sobre la definició internacional de la «difama-

ció a la religió».

Per una banda, a Occident hi ha un valor indiscutible i sagrat: el de la 

llibertat d’expressió, però, per l’altra, no es pot oblidar la voluntat 

d’aquells que volen protegir els símbols de la seva religió contra la difa-

mació, sobretot als països de l’islam.

En realitat les disputes i les confrontacions al voltant d’aquests temes 

tenen el seu origen en la manca de diàleg entre les cultures, un diàleg 

que hauria pogut servir perquè cadascú transmetés a l’altre les seves 

idees i els seus valors. Si n’hauria estat d’útil aquest diàleg i assenyat 

promoure conferències sobre els mitjans i els mètodes capaços de 

conciliar tots els valors compartits, i a vegades oposats, entre Occident 

i els països de l’islam, una oposició i una confrontació que s’han vist 

atiades per l’actitud dels mitjans de comunicació!

En el transcurs d’una conferència organitzada al Caire fa tres anys pel 

Consell Superior Islàmic d’Egipte, en la meva condició de president de 

la Comissió del Diàleg vaig treballar per proposar una resolució als mi-

nistres del Culte dels 120 països musulmans adreçada als ministres 

d’Afers Exteriors d’aquests països, convidant l’ONU a adoptar una reso-

lució destinada a penalitzar la difamació dels valors i els símbols de les 

religions. Aquest text s’ha redactat segons el consell d’acreditats espe-

cialistes en Dret Internacional, entre els quals cal citar el doctor Fouad 

Riad, expresident del Tribunal Internacional de l’Haia, així com grans 

juristes musulmans residents a Amèrica. Malauradament l’ONU no ha 

adoptat aquesta resolució. Com és lògic, aquesta situació ha creat un 

sentiment de decepció envers el món musulmà, atès que considera 

que, entre la protecció concedida a la comunitat jueva en tot allò relatiu 

a incriminar l’antisemitisme i la permissivitat amb què es contempla el 

manteniment de la islamofòbia, hi ha dos pesos i dues mesures.

En incomptables ocasions, durant les conferències que han tingut lloc 

a Viena, Madrid o el Caire, he convidat les instàncies internacionals del 

diàleg a promoure una conferència, d’abast internacional, amb vista a 

reunir erudits i experts dels mitjans de comunicació tant d’Occident 

com dels països de l’islam per tal de cercar, en un clima de calma i se-

renitat, una conciliació històrica entre la llibertat d’expressió i el dret a la 

protecció dels símbols i valors de les diverses religions arreu del món, i 

sobretot als països de l’islam, amenaçades pel perill de la islamofòbia 

arran dels atemptats de l’11 de Setembre.

Sóc del parer que el diàleg entre les cultures també significa interessar-

se pels llibres escolars per evitar que els pobles, des de la infància, 

llegeixin i aprenguin referències negatives d’uns respecte a altres.

A la Unió Internacional per al Diàleg Judeu-Islàmic-Cristià i per a 

l’Educació per la Pau (ADIC), amb seu a París i de la qual sóc president, 

he endegat un llarg i ardu treball entre els sindicats de professors, en 

especial entre els d’Història, per tal d’examinar les fases conflictives en 

les seves apreciacions, que, en la meva opinió, des de fa segles consti-

tueixen una font de malentesos, com succeeix amb el que s’ha escrit 

sobre la guerra santa.

Alhora, i amb vista a assolir un equilibri més just a ambdues ribes del 

Mediterrani, he demanat a experts en la matèria que examinin els lli-

bres de text que utilitzen els alumnes dels països d’Àfrica del Nord 

per vetllar per la imatge de l’altre als països del nord de la Mediterrà-

nia, considerats els antics colonitzadors dels països del sud de la 

Mediterrània.

En conclusió, vull afirmar que tant l’harmonia entre els pobles com la 

pau que hem de tornar a instaurar entre tots aquells que defensen uns 

valors aparentment contradictoris i conflictius constitueixen un proble-

ma a llarg termini que requereix un gran esforç a nivell de la cultura i 

l’educació, i sobretot per part dels mitjans de comunicació, en especial 

de la televisió, que per a la immensa majoria de les persones s’ha con-

vertit en l’escola per excel·lència, una escola que forma els esperits i 

condiciona les reaccions.

Dr. Alí El Samman

President

Unió Internacional per al Diàleg Jueu-Islàmic-Cristià 

i per a l’Educació per la Pau (ADIC), París

El diÀlEG EntrE lES CulturES i lA trAnSMiSSió dE lES idEES i ElS VAlOrS rEliGiOSOS
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farà el setembre de 2010 amb l’assis tència de 
cent participants. Enguany estarà dedicada a 
l’empresariat i l’educació superior. 

• Un congrés/taller temàtic sobre les prioritats 
euromediterrànies el novembre/desembre de 
2010, amb la participació de cent especialistes.

• Organització dels Six Regional Euro-Mediterra-
nean Listening Days (sis dies d’escolta eurome-
diterrània), previstos el febrer de 2010, el maig 
de 2010 i el gener de 2011, amb 30-50 parti-
cipants per esdeveniment. Els resultats es do-
naran a conèi xer a través de manuals, fullets, 
catàlegs, butlletins d’informació (International 
Jour nal of Euro-Mediterranean Studies) i altres 
publicacions, també digitals.

Riscos de la intervenció en projectes

La intervenció de la EMUNI en projectes EMUNI 
està vinculada a les prioritats de la UpM, per la qual 
cosa la vulnerabilitat del projecte tindrà a veure 
amb les sensibilitats canviants de la regió. Fins ara, 
l’EMUNI, des del seu naixement, ha estat treballant 
en cooperació acadèmica. La cooperació acadèmi-
ca iniciada per l’EMUNI ha prosseguit, i es preveu 
que continuï en condicions de copropietat i mobili-
tat; per tant, en aquest sentit els riscos són mínims. 
Es dóna per fet que l’EMUNI, tal com van garantir les 
dues assemblees generals dutes a terme a Barcelo-
na i Sousse, seguirà treballant, com a mínim, amb el 
mateix nivell de compromís institucional que fins ara. 
De manera que la cooperació Sud-Sud i Sud-Nord 
s’ampliarà o, si més no, es mantindrà al mateix nivell 
en les activitats implicades que es desenvolupen 
paral·lelament a les tasques principals de suport a la 
Universitat Euromediterrània.

La intervenció de la EMUNI en 
projectes EMUNI està vinculada  
a les prioritats de la UpM, per la 
qual cosa la vulnerabilitat del 
projecte tindrà a veure amb les 
sensibilitats canviants de la regió

Per garantir el resultat final dels programes acadè-
mics fets a mida per a la Mediterrània, amb mobilitat 
acadèmica, els resultats establerts són assolibles en 
les dates previstes.

Riscos principals:

• esforç generalitzat enfront d'esforç coordinat 
específic en la fixació dels paquets de treball 
definitius

• utilització escassa de les competències detec-
tades a la regió

• manca de sinergia amb la regió Euromed res-
pecte a altres accions paral·leles

• ús restringit d’eines de difusió com a suport al 
projecte

Visibilitat i comunicació del Projecte d’Intervenció 
de l’EMUNI

En termes generals, l’EMUNI assegurarà la visibilitat 
i comunicació del projecte d'acord amb les direc-
trius de visibilitat de la UE per a accions externes 
(http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/in
dex_en.htm). Es dedicarà una atenció especial a la 
visibilitat i la comunicació als països socis mediterra-
nis, en col·laboració amb delegacions comunitàries. 
Amb aquesta finalitat, l’ús de l’actual lloc web d’in-
formació Euromed per a la comunicació i visibilitat 
dels programes (www.enpi-info.eu) és un dels ins-
truments previstos per a la difusió.

Activitats de l’EMuni el 2008/09 i progressos 
recents

Les activitats de l’any acadèmic 2008/2009 van in-
cloure tres programes pilot d’estudis de màster en 
els àmbits d’energia i desenvolupament sostenible, 
cultures i polítiques mediterrànies europees, i cul-
tura i turisme euromediterranis; la segona Escola 
d’Estiu, organitzada en set llocs de quatre països; 
l'organització o coorganització de deu conferències 
internacionals, i un seminari de recerca doctoral so-
bre la descontaminació de la conca mediterrània.
A més del compromís actiu i la col·laboració en l’àm-
bit acadèmic, l’EMUNI col·labora amb diverses insti-
tucions internacionals i té una presència activa en 
òrgans polítics de la zona euromediterrània. És el la-
boratori d’idees reconegut de l’Assemblea Parla-
mentària Euromediterrània (APEME) i l’Assemblea 
Parlamentària de la Mediterrània (APM). Treballa 
amb l’Associació Internacional d’Universitats, l’Asso-
cia ció Europea d’Universitats (AEU), l’Associació 
d’Universitats Europees i altres xarxes EuroMed, com 
el Fòrum Permanent Universitari Euromed (EPUF) i la 
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Unió d’Universitats Mediterrànies (Unimed). L’EMUNI 
col·labora amb institucions d’educa ció superior, ins-
titucions de recerca, xarxes de recerca i altres enti-
tats en la impartició de cursos reconeguts en l’àmbit 
nacional, però que són també interculturals i multi-
culturals. En totes les activitats, l’EMUNI garanteix la 
presència d’especialistes no comunitaris, així com 
alumnat dels països veïns, en partenariat amb els de 
la UE. L’EMUNI també ha signat acords i memoràn-
dums amb institucions internacionals, amb una 
presència activa a la regió euromediterrània o objec-
tius similars als de l’EMUNI. Per tal de promocionar-
se i augmentar la visibilitat i col·la boració amb els 
països euromediterranis, l’EMUNI també ha preparat 
diverses reunions en ministeris, ambaixades i altres 
organitzacions internacionals des tacades. Aquestes 
reunions incloïen trobades mi nisterials i amb respon-
sables de missions diplomàtiques, i hi van assistir 
també representants de l’EMUNI. De fet, un dels àm-
bits de treball de l’EMUNI és la Diplomàcia Acadèmi-
ca, tal com es va expressar en el Fòrum Diplomàtic 
Anual organitzat enguany a Dubrovnik, Croàcia. 

El full de ruta projectat 
contribueix a crear uns llaços i 
una col·laboració més sòlids entre 
institucions acadèmiques, per 
mitjà de programes d'intercanvi 
destinats a l'alumnat i el 
professorat, i també establint 
equivalències entre titulacions 
universitàries conjuntes

En el primer any, l’EMUNI va treballar en diversos 
projectes destinats a fomentar el diàleg intercultural 
a la regió euromediterrània i a desenvolupar una 
base sòlida per a activitats que podrien arribar a te-
nir caràcter anual, com Research Souk i HE&R.
A més, és coorganitzadora de diversos seminaris i 
conferències en el camp de l’educació superior i la 
recerca a la zona euromediterrània i les àrees priori-
tàries de la UpM. 
La Universitat està col·laborant en diversos projec-
tes per tal de reforçar i ampliar la xarxa de l’EMUNI, 
obtenir més fonts de finançament i promoure activi-
tats relacionades amb els àmbits prioritaris de la 
UpM: descontaminació de la Mediterrània, infraes-

tructures terrestres i marítimes, protecció civil, ener-
gies renovables, educació superior i investigació, 
Universitat Euromediterrània i la Iniciativa de Desen-
volupament Empresarial Mediterrani. L’EMUNI pre-
senta sol·licituds de projecte o exerceix de soci en 
els projectes. Quan presenta sol·licituds, busca as-
sociar-se en els projectes amb institucions sòcies 
de l’EMUNI, d’acord amb els objectes i criteris 
d’elegibilitat del projecte.
L’educació superior, la ciència i la tecnologia a la 
Mediterrània són objecte del treball de moltes insti-
tucions en el seu afany per internacionalitzar el Mar 
del Coneixement. És fonamental que els 43 estats 
membres de la UpM preparin un «full de ruta» per 
millorar la col·laboració en educació superior i recer-
ca científica, i promoguin la creació de societats del 
coneixement en països euromediterranis. Mohamed 
Ghannouchi, primer ministre tunisià, va destacar el 
full de ruta en la inauguració de la Segona Trobada 
Mediterrània, feta a Hammamet, Tunísia, al maig. 
Dis senya un pla per a projectes compartits en el 
camp de la recerca científica i la innovació tecno-
lògica, que s'ha de desenvolupar mitjançant la con-
solidació dels vincles i partenariats entre centres i 
unitats de recerca de les dues ribes de la Mediterrà-
nia. Establirà una xarxa euromediterrània mitjançant 
l’apro fitament total de patents, l’estímul a la coope-
ració i l’intercanvi de capacitats entre grups tecnolò-
gics dels països socis. A més, potenciarà les unitats 
de recerca relacionades amb el desenvolupament 
en el si de les empreses, especialment les que ope-
ren en sectors prometedors i activitats innovadores. 
El full de ruta projectat contribueix a crear uns llaços 
i una col·laboració més sòlids entre institucions aca-
dèmiques, per mitjà de programes d’intercanvi des-
tinats a l’alumnat i el professorat, i també establint 
equivalències entre titulacions universitàries conjun-
tes. D'altra banda, impulsa la col·laboració en la cer-
tificació de la competència de titulats superiors en 
sectors científics i tècnics.
La Unió ha iniciat projectes d’educació superior, 
ciència i tecnologia, com ara la inauguració de la 
Universitat Euromediterrània a Eslovènia. A més, ha 
creat diversos centres de recerca i ha desenvolupat 
xarxes universitàries.
Els projectes inclouen la descontaminació del mar 
Mediterrani i l'elaboració d’un pla solar mediterrani 
per generar energia a partir del sol i limitar les emis-
sions de gasos d’efecte hivernacle, amb la qual cosa 
es reduirà la vulnerabilitat dels sistemes energètics i 
es millorarà l’accés de comunitats aïllades a l’energia.
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Mentrestant la segona Conferència Ministerial Euro-
mediterrània en l’àmbit de l’educació superior, la re-
cerca i la innovació, que es va ajornar arran dels pro-
blemes del trànsit aeri a l’abril, tindrà lloc a Brdo, 
Eslovènia, en una data pendent de concretar. La 
conferència brindarà l’oportunitat de progressar en 
la creació de l’Àrea de Recerca i Educació Superior 
Euromediterrània, avaluarà les activitats desenvolu-
pades des de la primera reunió a la capital egípcia, 
el juny de 2007, i aprovarà un pla d’acció per acon-
seguir un progrés important els propers anys. La De-
claració del Caire, aprovada per la I Conferència 
Ministerial Euromediterrània, duta a terme en aques-
ta ciutat el 18 de juny de 2007, va establir el marc 
de la cooperació euromediterrània en educació su-
perior i recerca.
A la Conferència Ministerial de la UpM feta a Marse-
lla el 4 de novembre de 2008, els ministres confia-
ven en l’aplicació i el seguiment de la Declaració del 
Caire, mitjançant la consolidació del paper del Co-
mitè de Seguiment de la Cooperació Mediterrània 
en Recerca i Desenvolupament Tecnològic, MoCo, i 
la creació imminent d’un grup d’experts en educació 
superior, amb la tasca concreta d’impulsar les ac-
cions i aplicar els objectius de la Declaració.
Amb aquestes premisses, el procés de preparació 
encapçalat per experts va concloure amb èxit a Ala-
cant a principis de març de 2010. Les delegacions 
respectives van elaborar el comunicat que havien 
d'adoptar els ministres en la segona Conferència 
Ministerial Euromediterrània, el mes d’abril de 2010, 
a Eslovènia.
La conferència, que s’organitza per primera vegada 
sota el paraigua de la UpM, pretén abordar els rep-

tes i oportunitats urgents identificats per la UpM. 
Prenent com a marc la Declaració del Caire, i d’acord 
amb els sectors fixats en les declaracions de Marse-
lla i París, l’EMUNI ha de concentrar els seus esfor-
ços en àmbits de gran prioritat i potencial, mitjançant 
un pla ad hoc amb propostes tangibles.
Cal destacar també que els cinc països de la Unió 
del Magreb Àrab –Algèria, Líbia, Mauritània, Marroc 
i Tunísia– i cinc estats europeus –França, Itàlia, Mal-
ta, Portugal i Espanya– van acordar la creació d’un 
observatori de desenvolupament sostenible mediter-
rani, en virtut de la Declaració d'Orà. Aquesta mesu-
ra es va aprovar en la primera conferència ministerial 
«5 + 5» sobre medi ambient i energies renovables 
celebrada a la ciutat magrebina a l’abril. L’observatori, 
proposat per Algèria, s’ubicarà en un jardí de 40 
hectàrees a la costa d'Orà; farà el seguiment dels 
preparatius ambientals per a un desenvolupament 
sostenible, i també de la formulació i harmonització 
dels plans dels països membres per al canvi climàtic. 
A més, l’observatori aportarà informació científica, 
diagnòstics i construcció d’escenaris per al desen-
volupament de polítiques d’intercanvi d’informació, 
una major cooperació i coordinació d’estratègies de 
resposta.
Harmonització i sinergia seran les dues paraules 
clau del futur per garantir que les iniciatives finança-
des per Erasmus Mundus, el programa Tempus, el 
programa RD Framework i les iniciatives assumides 
pels compromisos de l’ENPI desemboquin en activi-
tats concretes que tinguin el vistiplau de la Unió per 
la Mediterrània i contribueixin a un notable progrés 
en els esforços conjunts per crear l’Àrea de Recerca 
i Educació Superior Euromediterrània.
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introducció

En la història del Marroc, les primeres reivindica-
cions de les dones quant als seus drets es van 
catalitzar al voltant de la reforma de l’estatut per-
sonal i del dret de la família a partir de finals dels 
anys quaranta. El debat al voltant de l’estatut per-
sonal s’im posaria en la vida política marroquina a 
partir de la independència i fins a finals del segle 
passat.
L’evolució de la causa de les dones reflecteix també 
l’evolució sociodemogràfica del Marroc, país que 
compta avui amb més població urbana que rural. El 
descens de la taxa de fecunditat, el retrocés de 
l’edat mitjana a l’hora de contraure el primer matri-
moni, i l’accés a l’educació, a la formació i al treball 
remunerat fan paleses les significatives transforma-
cions socials i culturals en la vida de les dones. El 
Marroc d’avui ha canviat tant el seu perfil econòmic i 
social com la seva política1.
Aquests canvis confirmen la necessitat d’assegurar 
una mateixa posició tant per als homes com per a les 
dones a l’esfera del desenvolupament humà i social 
del país.

La mobilització de les ONG de les dones —des de 
finals dels anys vuitanta— ha permès endegar im-
portants obres de reforma de les lleis2.
Aquestes reformes no haurien pogut veure la llum 
sense l’àmplia mobilització duta a terme per les di-
verses organitzacions, entre les quals figurarien les 
de dones, a partir de xarxes i de col·lectius que aglu-
tinen la societat civil. Mitjançant proposicions, me-
moràndums, informes paral·lels, al·legats i grups de 
pressió, han aconseguit que una àmplia franja de la 
classe política se sumi a les seves reivindicacions3.
La reforma del Codi de la família, malgrat les coac-
cions i les dificultats que troba per a la seva posada 
en pràctica, ha estat la fita més important d’aquesta 
mobilització nacional fins als nostres dies al voltant 
d’un projecte de societat basat en els valors de la 
democràcia i la igualtat de gènere. Aquest projecte 
constitueix avui un repte fonamental l’objectiu del 
qual és la integració dels principis de la igualtat de 
gènere en les polítiques públiques.
Els drets de les dones constitueixen una aposta a 
favor de la modernització i la democratització tal com 
ho demostra la rigidesa de l’oposició suscitada en 
resposta a les reivindicacions igualitàries, tant so-
cials i polítiques com culturals, i en especial el Codi 
de l’estatut personal.

Els drets civils i polítics de les dones al Marroc: 
la progressió d’una mobilització per la igualtat

La reforma del Codi de la família implantada l’any 
2004 és el resultat d’una trajectòria, d’una llarga llui-

Societat i cultura | desenvolupament sostenible

Els drets de les dones al Marroc: 
balanç i perspectives

1 Vegeu Hayat zirAri. «Trajectoire des droits des femmes au Maroc: Progrès et résistances», dins Le Maroc d’aujourd’hui. Paola Gondolfi (dir.). 
Bolonya: Il Ponte, p. 226-244, 2007.
2 La revisió de la Llei orgànica de la Cambra de Representants i del Codi electoral (2008), el Codi de la nacionalitat (2007), el Codi de la família 
(2004), el Codi del treball (2004), els Codis penal i de procediment penal (2003 i 2002), el Llibre de família (2002), així com el Codi de comerç 
i d’obligacions i contractes (1995).
3 Sobre aquest tema, vegeu el «Rapport parallèle des ONG » , Marroc, 2004.
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ta i d’un incansable esforç que, des de fa més d’una 
cinquantena d’anys, duen a terme tots els defensors 
dels drets humans de les dones.

Crònica i punts de referència de l’avenç vers la 
igualtat: l’acció de les dones a la darrera dècada

El procés de mobilització de les dones per la con-
questa dels seus drets es remunta als anys cinquan-
ta del segle passat. El moviment de les Akhawat 
Safa va constituir el primer nucli de militants femeni-
nes que es van mobilitzar al voltant de reivindica-
cions bàsiques (augment de l’edat del matrimoni, 
abolició de la poligàmia, etc.). Aquelles pioneres de 
la reivindicació dels drets humans van posar en mar-
xa un procés que ha marcat les diferents fases de la 
mobilització per la igualtat al Marroc de la indepen-
dència4.

La controvèrsia al voltant de 
l’estatut de les dones en la família 
ha permès traslladar el tema  
de les dones de l’espai privat,  
a l’espai públic, contribuint a 
convertir-lo en una qüestió 
pública i política

El Codi de l’estatut personal va veure la llum l’any 
1958, amb una visió sobre la jerarquització dels pa-
pers que convertia la dona en un ésser sotmès a 
l’autoritat del marit. Tots els diferents intents de refor-
mar aquest Codi (1961, 1968 i 1982) fracassarien i 
contribuirien a fer que el text passés a gaudir d’un 
caràcter gairebé sagrat, elevant la qüestió de les do-
nes i de la família a la categoria d’àmbit reservat.
A partir dels anys setanta, el Marroc va conèixer una 
obertura que afavoriria especialment la reactivació 
de l’activitat dels partits polítics de l’oposició. En 
aquest clima d’obertura, accentuat per un context 
internacional favorable —l’anunci de la Dècada de la 
Dona decretada per Nacions Unides (1976-1985) i 
la promulgació de la Convenció sobre l’Eliminació 
de totes les Formes de Discriminació contra la Dona 

(CEDAW, 1979)—, la mobilització de les dones va 
permetre als militants dels partits polítics de l’opo-
sició obrir el debat sobre la qüestió dels drets de les 
dones i, especialment, sobre la revisió del Codi de la 
família (Mudawana). Durant els anys vuitanta va tenir 
lloc l’aparició d’organitzacions femenines autòno-
mes. El tema de l’emancipació de les dones, així 
com el de l’emergència de la reivindicació de la 
igualtat, en tant que exigències de la democràcia, es 
plantejarien de manera independent5.
El dret de l’estatut personal consagrava el model pa-
triarcal, al si del qual les dones estaven limitades a 
les meres funcions de reproducció. Aquest estatut 
s’ha aplicat, a través de les seves principals institu-
cions (poligàmia, repudi, tutela matrimonial, des-
igualtat successòria, deures d’obediència, etc.), en 
unes societats que, malgrat estar en procés de can-
vi, conferien a la qüestió de les dones i de la família 
la categoria de matèria reservada. La reforma em-
presa l’any 1993 va aconseguir modificar certes 
dispo sicions del Codi, però sense alterar-ne fona-
mentalment la filosofia (com, per exemple, el deure 
d’obe diència i la supremacia de l’autoritat del marit). 
Amb tot, aquesta revisió ha estat cabdal perquè ha 
contribuït a la dessacralitzar el text (Mudawana) i ha 
confirmat la necessitat de prosseguir amb la mobilit-
zació per a la seva reforma.
La controvèrsia al voltant de l’estatut de les dones 
en la família ha permès traslladar el tema de les do-
nes de l’espai privat, en què ha romàs relegat durant 
massa temps, a l’espai públic, contribuint a conver-
tir-lo en una qüestió pública i política. Mantenint la 
pressió a favor d’una mobilització social mai iguala-
da6, el moviment feminista —recolzat per la societat 
civil— ha aconseguit defensar una visió i un projecte 
de societat. L’agitat debat sobre la reforma del Codi 
de l’estatut personal (Mudawana) va ser l’ocasió per 
plantejar el problema del fonament del text, una 
oportunitat que les associacions feministes, que exi-
gien una reforma global, sabrien aprofitar.
L’oposició islamista, que es va expressar contra la 
reforma de l’estatut personal, és, de fet, l’afirmació 
pública de dues idees al voltant de la família, porta-
dores de dos projectes de societat diferents: un pri-
mer projecte modern i progressista que defensa el 
principi de la igualtat de drets al si de la família, i un 

4 Rabéa nAciri. Le mouvement des femmes, RDH50, 2004.
5 Creació de la primera associació autònoma de dones, l’Associació Democràtica de Dones Marroquines (ADFM), i la Unió de l’Acció Femenina 
(UAF). A partir de la dècada dels noranta, l’acció de les associacions de dones es reforçaria i diversificaria (àmplia implantació a diferents àmbits 
d’intervenció: polític, desenvolupament, lluita contra la violència, etc.) a les diferents regions del Marroc.
6 Les marxes de Rabat i Casablanca el març de 2000 van constituir el punt culminant d’aquesta mobilització.



28
4

M
ed

.2
01

0
B

al
an

ç
segon, de visió conservadora, basat en la submissió 
de la dona i en la jerarquització dels rols.

L’oposició islamista, que es va 
expressar contra la reforma  
de l’estatut personal, és, de fet, 
l’afirmació pública de dues idees 
al voltant de la família, 
portadores de dos projectes  
de societat diferents

El nou Codi de la família també preconitza el pas de 
les relacions conjugals del model d’obediència a un 
model de concertació, així com la institució de la re-
ciprocitat dels drets i els deures entre els cònjuges, 
i afavoreix les formes negociades per a la resolució 
dels conflictes familiars (divorci per mutu acord, me-
diació, etc.). La relació conjugal ha de basar-se en la 
nova llibertat d’una elecció mútua entre iguals.
Les noves exigències d’aquesta fase consisteixen 
no només a fer efectives les fites aconseguides a 
través d’aquesta reforma, sinó també a obrir noves 
perspectives per consolidar la igualtat per convertir-
la en un camp prioritari per al desenvolupament de-
mocràtic del país.
Tant si es tracta de l’espinosa qüestió de l’avortament, 
de l’herència, de la poligàmia o de la violació conju-
gal, aquestes problemàtiques s’han d’inscriure en 
l’ordre del dia de les reformes jurídiques, institucio-
nals i polítiques, que donarien contingut i sentit al 
principi de la igualtat i de l’equitat de gènere, tant a 
l’esfera pública com a la de la vida familiar i privada.

la participació de les dones en la vida 
pública, civil i política

En traslladar a l’escena pública el debat sobre 
l’estatut de les dones, la igualtat de drets i la prioritat 
de la promoció de les seves condicions, les associa-
cions femenines han centrat el debat en les qües-

tions de la ciutadania, la modernitat i la democràcia.
Amb tot, les dones encara estan molt poc represen-
tades tant a la vida política com als òrgans públics 
de decisió, entre altres motius per la manca d’ins-
titucionalització de mesures de discriminació positi-
va, com, per exemple, les quotes.
Tot i que la Constitució consagra el principi d’igualtat 
i d’aquesta manera garanteix l’exercici de les lliber-
tats públiques tant per a les dones com per als ho-
mes, els àmbits corresponents a la responsabilitat i 
a la decisió són més favorables per als homes, i la 
participació de les dones en la vida econòmica i 
polí tica continua essent escassa7. Diverses raons 
poden explicar aquest retard, entre les quals cal es-
mentar, particularment, la persistència d’estereotips 
sexistes, les discriminacions en termes d’accés als 
recursos o la debilitat de les estructures socials que 
puguin pal·liar les dificultats que troben les dones 
amb vista a aconseguir una conciliació entre la vida 
pública i la vida privada.
La representació de les dones a les instàncies públi-
ques de decisió a nivell nacional, local i regional és 
pobra8. Per una banda, la feminització de la funció 
pública i l’augment del nombre de dones no impli-
quen l’existència d’equitat i d’igualtat d’oportunitats 
en matèria d’accés a les responsabilitats i les fun-
cions. Així, malgrat les lleis, al Marroc encara exis-
teixen obstacles que impedeixen les dones arribar a 
les esferes de presa de decisions en igualtat amb 
els homes.
En especial, l’àmbit polític s’ha mantingut tancat a 
les dones durant dècades. La presència formal de les 
dones a les institucions legislatives i executives ha 
experimentat una progressió lenta, mentre que elles 
han dut a terme un paper important als diferents àm-
bits de la vida pública, participant-hi de manera acti-
va. Des del principi, les organitzacions de dones han 
estat presents en els progressos en matèria de la 
seva participació política i a favor d’una presa en 
consideració més gran de les dones en les políti-
ques i els programes públics9.
La revisió l’any 2002 de la llei orgànica de la Cambra 
de diputats (Cambra Alta del Parlament) va introduir 
l’escrutini de llistes regionals i d’una llista nacional. 

7 El Marroc ocupa el lloc 124, sobre un total de 134 països, a l’informe The Global Gender Gap Report, World Economic Forum, p. 142, 2009.
8 H. AlAMi M’chichi. Genre et politique au Maroc; les enjeux de l’égalité hommes-femmes entre islamisme et modernisme. París: L’Harmattan, p. 
155, 2002 (www.cndp.fr/spinoo/cndp/frame.asp?Requete=Maroc).
9 El «Mouvement pour le tiers des sièges élus aux femmes, vers la parité» és una coalició d’associacions feministes mobilitzada amb l’objectiu 
d’aconseguir l’accés de les dones als llocs de decisió, així com assolir la representativitat política femenina. Aquest moviment ha obert el debat 
sobre la quota i la paritat, i reivindica la urgència de mesures de discriminació positives a favor de les dones des de la perspectiva d’una reducció 
de les desigualtats entre homes i dones, amb vista a optimitzar les condicions per possibilitar una igualtat d’oportunitats.
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En resposta a l’al·legat i a les mobilitzacions del mo-
viment de les dones, els partits polítics van decidir 
reservar únicament la llista nacional per a la candi-
datura femenina, permetent així l’accés de 35 dones 
al Parlament (30 elegides sobre la base de la llista 
nacional i cinc sobre la base de les llistes regionals). 
D’aquesta manera, i a dia d’avui, el Marroc es troba 
entre els països àrabs amb una representació més 
nombrosa de dones al Parlament (10%).
El mateix succeeix amb els ajuntaments: la repre-
sentativitat de les dones en relació a les prefectures, 
províncies i regions va ser irrisòria durant molt temps. 
L’accés de les dones als llocs de decisió política i la 
seva participació en la gestió dels afers públics rau 
al centre d’un programa multisectorial. La votació lo-
cal de l’any 2009 ha permès l’elecció de 3.408 do-
nes, en comparació a les 127 que havien resultat 
elegides als comicis locals anteriors (el 0,56% dels 

escons locals l’any 2003 en comparació al 12% el 
2009).

la violència contra les dones

Durant molt temps confinades al cercle familiar, el 
tema de les diferents classes de violència infligida a 
les dones ha fet la seva aparició tant a l’escena pública 
com a la política. Això és el que ha succeït, per exem-
ple, amb l’espinós tema de les mares solteres, amb el 
treball domèstic de les nenes i amb la violència contra 
les dones (inclosa la violència conjugal), així com l’as-
setjament sexual als llocs de treball, que acaba de ser 
penalitzat pel Codi del treball amb motiu de la revisió 
parcial de què aquest darrer ha estat objecte.
Malgrat alguns avenços (reforma parcial del Codi 
penal, etc.), encara no es disposa de prou informa-

L’11 i 12 de novembre de 2009 es va dur a terme a Marràqueix la 

Segona Conferència Ministerial sobre l’apoderament del paper de les 

dones a la societat. Els ministres dels 43 països de la regió eurome-

diterrània van debatre sobre els progressos efectuats en la lluita con-

tra la discriminació de les dones, incloent-hi les immigrants, les refu-

giades i aquelles dones que viuen a les zones rurals i que requereixen 

una atenció especial. La Conferència Ministerial d’Istanbul de l’any 

2006 va ser la que realment contribuiria a impulsar el projecte de co-

operació en l’àmbit dels drets de la dona, gràcies a la implementació 

d’una declaració comuna, un pla d’acció i un procés de control, que 

avui es coneix com el «Procés d’Istanbul».

Tanmateix, malgrat que els ministres hagin celebrat aquests progres-

sos, també han subratllat l’abast dels esforços pendents i han denun-

ciat la persistència de les desigualtats. Alhora, han reiterat els com-

promisos adquirits pels socis mediterranis entres àmbits clau: els 

drets civils i polítics, els drets econòmics i els drets culturals i socials:

• En primer lloc, han insistit en la necessitat de respectar els conve-

nis internacionals i modificar les eventuals lleis discriminatòries 

que encara són en vigor a certs països. D’altra banda, també s’ha 

discutit el tema de la importància de l’accés de les dones als llocs 

de responsabilitat en la política i la seva inclusió en les preses de 

decisions.

• Quant als drets econòmics de les dones, s’ha dedicat especial aten-

ció a la promoció de la igualtat en el treball, en especial pel que fa a 

l’accés a la propietat de les empreses, que es podria facilitar a tra-

vés de microcrèdits. El segon punt important en aquest àmbit conti-

nua essent la posada en pràctica de polítiques que permetin a les 

dones administrar per elles mateixes els seus béns i recursos.

• Finalment, en relació als drets culturals i socials, els ministres han 

subratllat els progressos que no només s’han anat realitzant en l’àmbit 

de l’educació i la formació professional, sinó també en l’especificitat 

de les necessitats de les dones en matèria de sanitat.

Per assolir aquests objectius, cal destacar el paper de la societat civil, 

així com la importància de la cooperació entre els 43 països i amb les 

organitzacions internacionals.

Així doncs, els ministres han fet una crida als països membres de la 

UpM perquè totes aquestes recomanacions es tradueixin en polítiques 

i projectes concrets, més visibles per als ciutadans. S’han proposat sis 

nous projectes de cara al futur:

• La Fundació de la Dona per a la Mediterrània (França, el Líban, Jordà-

nia i el Marroc) serà un centre de recursos i de formació sobre la 

igualtat entre homes i dones i acollirà un observatori sobre la violència 

infligida a les dones a la regió euromediterrània. D’altra banda, la Fun-

dació espera contribuir a la realització de projectes.

• El Centre per a l’Emancipació Política de la Dona (Egipte) preveu la 

creació d’un centre regional les activitats del qual tindran com a mis-

sió reforçar les qualitats i competències de les futures parlamentàries.

• Tecnologies de la comunicació i la informació al servei de la lluita 

contra la pobresa (Egipte); el principal objectiu d’aquest centre serà 

formar dones empresàries, reforçant les seves habilitats en aques-

tes tecnologies perquè puguin administrar i comercialitzar els seus 

productes.

• Projecte educatiu i de formació per a dones i joves vulnerables (Jor-

dània).

• Projecte sobre la seguretat de les dones i joves vulnerables (Jor dània).

• Xarxa de mitjans de comunicació per a l’emancipació i la protecció de 

les dones (Jordània).

La propera Conferència Ministerial sobre el dret de les dones serà l’any 

2012.

Per a més informació:

http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/women/docs/ 

2009_11_conference_fr.pdf

SEGOnA COnFErÈnCiA MiniStEriAl SOBrE l’APOdErAMEnt dEl PAPEr dE lES dOnES A lA SOCiEtAt
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ció sobre la magnitud de la violència infligida a les 
dones. Excepte les dades recollides entre diversos 
centres d’atenció i entre les xarxes de les estructu-
res d’acollida per a les dones víctimes de violèn-
cia10, impulsades per les associacions de dones, el 
coneixement del fenomen, així com la seva rellevàn-
cia i magnitud, és insuficient.

El debat al voltant de la  reforma 
del Codi penal i la necessitat 
d’una llei específica contra la 
violència domèstica mobilitza  
el moviment de les dones,  
i des de fa anys forma part de 
l’agenda de les seves iniciatives

Malgrat que algunes iniciatives han permès desvelar 
en part aquest fenomen, encara es troba a faltar un 
marc legal que penalitzi la violència de gènere.
En efecte, el debat al voltant de la reforma del Codi 
penal i la necessitat d’una llei específica contra la 
violència domèstica mobilitza el moviment de les do-
nes, i des de fa anys forma part de l’agenda de les 
seves iniciatives11.
D’altra banda, s’ha impulsat una nova agenda per a 
la consolidació de la igualtat de gènere, especial-
ment a través de la creació d’un nou front de mobi-
lització: «La primavera de la dignitat», una coalició a 
favor d’una legislació penal que protegeixi les dones 
de la discriminació i la violència12.
Recentment s’han emprès diverses accions i s’han 
adoptat diferents mesures per millorar la situació de 
la dona, entre les quals cal destacar l’adhesió del 
Marroc a la Convenció sobre l’Eliminació de totes 
les Formes de Discriminació contra la Dona (CE-
DAW) i l’anunci de l’aixecament de les reserves 
emeses en contra de la CEDAW, tot i que aquest 
aixecament encara no sigui efectiu. Això només po-
dria fer-se si el Govern marroquí procedeix a la pre-
sentació dels instruments d’aixecament i a la ratifica-
ció del protocol facultatiu davant el secretari general 
de Nacions Unides, permetent així la garantia de 

l’harmonització de les lleis internes amb els convenis 
internacionals.

Fites i coaccions dels drets econòmics  
i socials

Els drets a l’educació i a la formació

Dels 10 milions de marroquins que no saben llegir 
ni escriure, una majoria (7 milions) són dones; és a 
dir el 62%. En aquest tema les dones constitueixen 
un objectiu prioritari. Malgrat l’evolució positiva en 
matèria de lluita contra l’analfabetisme, el nombre 
d’analfabets tendeix més aviat a augmentar en re-
lació al creixement demogràfic i la manca de gene-
ralització de l’escolarització rural. No només exis-
teixen desigualtats entre els sexes, sinó també 
desigualtats espacials, atès que entre les dones 
rurals hi ha més analfabetisme que entre les de les 
ciutats.
L’accés a l’educació i a la formació constitueix un 
vector que afavoreix la integració en el mercat labo-
ral i en la societat. Condiciona les percepcions que 
es tenen sobre el treball, la família i la ciutadania. 
Factor de liberalització de l’espai públic i de pro-
moció del caràcter mixt, la inversió en la formació 
personal permet reconsiderar els papers social-
ment atribuïts i construir un futur basat en la igual-
tat. L’es colarització de les nenes, iniciada arran de 
la independència, permetria formar les primeres 
generacions de dones joves, que, en una segona 
època, estarien en condicions d’accedir al treball 
remu nerat, i a les responsabilitats públiques i polí-
tiques; tanmateix, han hagut de passar unes quan-
tes dècades perquè l’escola hagi deixat de ser un 
fenomen essencialment urbà.
Des de la implementació de la Carta Nacional de 
l’Educació i de la Formació l’any 1996, les des-
igualtats entre ambdós sexes han tendit a dismi-
nuir als diferents cicles de l’ensenyament, però 
continua havent-hi un decalatge entre les zones 
urbanes i les rurals, la qual cosa denota l’existèn-
cia d’una gran disparitat geogràfica, social i de 
gènere.

10 En especial la xarxa nacional de centres d’atenció a les dones víctimes de violència, Anaruz: www.anaruz.org.
11 Està en fase d’estudi un projecte de llei contra la violència domèstica. El Ministeri de Desenvolupament Social ha endegat consultes amb les 
diferents associacions i centres d’atenció, així com amb diversos ministeris.
12 La coalició «La primavera de la dignitat», en referència a «La primavera de la igualtat», va presentar els seus objectius i les grans línies de la seva 
estratègia durant una conferència de premsa celebrada a Casablanca el març de 2010.
13 Regne del Marroc. Objectifs du Millénaire pour le développement, Rapport national 2007, p. 31, setembre de 2008.
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El dret a l’activitat

La millora de l’accés dels homes i les dones a un lloc 
de treball en condicions equitatives és també una 
altra problemàtica de les polítiques públiques en 
matèria de promoció de l’ocupació, la gestió de la 
qual exigeix combatre les diferents formes de segre-
gació del mercat laboral (discriminació salarial, acti-
vitat femenina no remunerada, un atur més elevat 
entre les dones que entre els homes, etc.).
Malgrat l’augment de l’ocupació femenina, la partici-
pació de les dones marroquines en el mercat laboral 
continua essent una de les cinc més baixes dels paï-
sos d’Orient Mitjà i Nord d’Àfrica (MENA)13.
Al Marroc, les dones representen només el 25,5% 
de la població activa i la taxa d’ocupació femenina 
continua essent inferior a la dels homes. Les dones 
actives estan relativament més exposades a l’atur, 
especialment les dones joves, entre 25 i 34 anys. 
Aquest augment de l’atur femení reflecteix la gran 
fragilitat de la seva inserció.
D’altra banda, la majoria de les dones en actiu són 
analfabetes (el 58,9% de les dones i el 32,9% dels 
homes). Entre les dones rurals, l’índex d’analfabe-
tisme arriba al 84% i la majoria de les dones en 
actiu no reben cap remuneració (ajuda domèstica i 
aprenentes).
Per a les dones el tema de l’activitat no remunerada 
constitueix un fenomen de caràcter general. Les do-
nes en actiu sense remuneració representen prop 
del 31% del conjunt de la població femenina ocupa-
da (el 84% per a les dones rurals). Aquesta situació 
té uns efectes desfavorables respecte al grau d’au to-
nomia de les dones, així com per a la seva capacitat 
de negociació en la família. Tot i la llei que estableix 
una igualtat estricta dels salaris per a una mateixa 
feina, predomina la desigualtat salarial en relació al 
gènere. A la funció pública, les dones (que represen-
ten prop d’un terç del personal de l’Estat) només 
perceben el 29% de la massa salarial anual bruta.

El dret a la protecció social

Malgrat que la reforma del Codi del treball ha per-
mès millorar les condicions legals de treball de les 
assalariades14, les regles del dret laboral no sempre 
es respecten, especialment a les petites i mitjanes 
empreses.

D’altra banda, la taxa de sindicalització de les dones 
és relativament baixa. L’assetjament sexual a l’àmbit 
laboral continua essent una qüestió que es dissimu-
la, i rarament es denuncia, per por a les represàlies i 
les amenaces que poden pesar sobre l’ocupació.
Malgrat la creació l’any 2006 del nou règim de l’As-
segurança Mèdica Obligatòria (AMO), hi ha àmplies 
categories de dones treballadores que encara no es 
troben cobertes per aquest règim. En matèria d’ac-
cés a l’atenció sanitària, l’índex d’afiliació a un siste-
ma de cobertura mèdica és del 17,3% per als ho-
mes en actiu, en comparació amb el 16,1% per a les 
dones15. Les dones que treballen a la llar, les em-
pleades del servei domèstic i les dones que treba-
llen al sector tradicional encara no gaudeixen de cap 
protecció social ni mèdica. (La població dels benefi-
ciaris de l’assegurança de malaltia obligatòria està 
formada per un 30% de dones en comparació amb 
un 70% d’homes.)
Entre els homes i les dones continuen existint aques-
tes desigualtats, que es fan també paleses a nivell 
de la cobertura de la jubilació, que continua estant 
insuficientment estesa entre les dones. Atès que la 
majoria de les dones guanyen menys que els homes, 
i moltes dones treballen a temps parcial o tenen 
ocupacions precàries o amb contractes temporals, 
les quotes i les prestacions de jubilació són menys 
elevades que les dels homes.

les perspectives de la integració de la 
igualtat de gènere a les polítiques públiques

Podem considerar que al Marroc s’ha progressat 
bastant en matèria de promoció dels drets de les 
dones, en especial a través del vot del Codi de la 
família de l’any 2004; tanmateix, encara cal progres-
sar immensament amb vista a assolir la igualtat.
Avui es reconeix de manera general que la lluita 
contra les desigualtats exigeix una revisió dels pro-
cessos i de les institucions socials que creen des-
igualtats entre els homes i les dones, en detriment 
d’aques tes. D’aquí la necessitat d’enfrontar-se al 
procés de producció de la desigualtat i la discrimi-
nació, posant l’accent en les plataformes d’accés 
als recursos materials i simbòlics.
El Marroc està entestat a iniciar aquesta nova gene-
ració de reformes mitjançant l’elaboració d’una «Es-

14 Amb tot, el nou Codi exclou del seu àmbit d’aplicació els empleats del servei domèstic i els treballadors del sector artesanal tradicional.
15 Haut-commissariat au Plan, Activité, emploi, chômage : résultats détaillés, 2008.
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tratègia nacional per a l’equitat i la igualtat entre els 
sexes mitjançant la integració del tema del gènere 
en les polítiques i programes de desenvolupament». 
Basada en una aproximació transversal (gender 
mainstreaming)16, que pren en consideració de for-
ma sistemàtica les qüestions de gènere a tots els 
àmbits d’acció de les polítiques públiques (legisla-
tiu, social, econòmic, polític, cultural, etc.), a totes 
les etapes i nivells d’aquestes polítiques (concepció, 
posada en marxa, seguiment i avaluació), l’estratègia 
ofereix un nou marc de referència a les grans línies 
del Govern marroquí en matèria d’igualtat entre 
amb dós sexes.
Arran d’una circular enviada l’any 2005 pel primer 
ministre als ministeris i a les institucions públiques, 
aquests organismes van adoptar unes estratègies 
integrades per recolzar els esforços destinats a ga-
rantir la igualtat entre homes i dones, en part a causa 
de la insatisfacció provocada per les estratègies es-
collides anteriorment, que principalment estaven 
orientades envers projectes destinats específica-
ment a les dones.
En especial, el Ministeri de Desenvolupament Social 
va tenir un paper preponderant en aquesta acció, 
elaborant l’estratègia i prenent diferents iniciatives 
per a la seva difusió. Diversos departaments minis-
terials van anunciar la seva intenció d’incloure l’enfo-
cament integrat en el conjunt dels seus esforços 
constants per aconseguir la igualtat de gènere17.
La posada en marxa de l’estratègia integrada de la 
igualtat i l’equitat de gènere en les polítiques públi-
ques encara es troba als seus inicis; cal una voluntat 
política efectiva, eines i instruments elaborats per 
assolir els seus objectius, un mecanisme nacional 
de vigilància i control de l’aplicació de l’estratègia, 
més recursos i un sistema d’informació de dades es-
tadístiques suficientment desagregades, diferencia-

des segons els sexes i territorialitats, i un enfortiment 
de les capacitats de l’administració (especialment 
per a la formació dels funcionaris). L’enfocament in-
tegrat de la igualtat és cabdal per a la implantació de 
la democràcia, així com per a les institucions nacio-
nals (Govern i Parlament). La influència del marc in-
ternacional és determinant tant per definir les línies 
estratègiques de la política de la igualtat de gènere, 
com per legitimar-la i justificar-la.

Conclusió

L’anàlisi de l’evolució dels drets de les dones al Mar-
roc mostra que, independentment dels esforços que 
es duen a terme, les desigualtats i les discrimina-
cions encara continuen essent reals per a les dones, 
i això a diferents àmbits: analfabetisme, dificultats 
d’accés a l’atenció sanitària i als recursos (aigua, 
educació, crèdits, etc.) i baixa representació tant po-
lítica com pública. Aquesta situació genera una defi-
cient visibilitat respecte a la contribució econòmica 
de les dones, i una pobresa i una vulnerabilitat enca-
ra més pronunciades (divorciades, vídues, dones 
cap de família...), així com una exposició més forta a 
la marginalitat i a la violència, especialment la violèn-
cia conjugal i domèstica.
El conjunt d’aquestes deficiències no podria trac-
tar-se sense reformar de manera significativa les 
relacions entre homes i dones, i sense que les polí-
tiques públiques estiguin profundament imbuïdes 
dels prin cipis d’igualtat i equitat de gènere. Com és 
lògic, la lluita de les dones per la igualtat s’inscriu 
en aquest moviment i ha sabut treure profit d’aquest 
context per afirmar la necessitat de situar la qüestió 
de la igualtat al centre de la construcció de la de-
mocràcia i de l’Estat modern.

16 El Gender Mainstreaming s’inscriu en la continuïtat de la noció d’Equality Mainstreaming, que va sorgir junt amb les polítiques d’igualtat 
d’oportunitats que apuntaven a actuar positivament a favor de les minories excloses del sistema educatiu i del mercat laboral als Estats Units a la 
dècada de 1970. Constitueix alhora una noció científica, una norma d’actuació pública i una enginyeria social. Les traduccions d’aquest terme 
varien: «dinàmica paritària», «enfocament integrat d’igualtat» o fins i tot «procés transversal d’igualtat». Amb el GM, el gènere ja no es veu com una 
qüestió aïllada, sinó com quelcom que concerneix el conjunt de les polítiques i els programes.
17 Certes organitzacions internacionals com el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD), l’Associació Cultural per al 
Desenvolupament Integral (ACDI) o l’Agència Tècnica de Cooperació (GTZ) haurien ajudat o encoratjat els ministeris a posar en marxa i desenvo-
lupar programes d’enfocament integrat.
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Internacionals
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Cap de la Divisió de Migracions Internacionals de 
l’OCDE, París1

Els països de l’OCDE pateixen una crisi financera 
que, a partir de finals de 2007, ha desembocat ràpi-
dament en una recessió i en un fort deteriorament 
del mercat laboral. La taxa de desocupació de la 
zona de l’OCDE, que se situava en un 5,8% a finals 
de 2007, ha passat a un 8,7% a finals del primer 
trimestre de 2010. L’any 2007, als països de l’OCDE 
hi havia una mica més de 30 milions d’aturats, però 
a principis de 2010 el seu nombre ha sobrepassat 
els 46 milions. En aquest context, els fluxos de nous 
treballadors emigrants han disminuït, i les dades de 
què es disposa mostren que, en conjunt, en època 
de crisi els immigrants són més vulnerables en el 
mercat laboral que els autòctons. Tanmateix, l’impac-
te de la crisi sobre la situació de l’ocupació dels im-
migrants varia depenent dels grups d’immigrants 
considerats, dels països on resideixen i dels sectors 
en què treballen. En el limitat marc d’aquest article 
tractarem d’il·lustrar una part de l’anàlisi, fent re-
ferència als immigrants oriünds de les ribes sud i est 
de la Mediterrània.
En un període de ràpid creixement econòmic, les 
migracions laborals permeten limitar l’augment del 
cost del treball i atenuar l’escassetat de mà d’obra. 
L’experiència de les crisis dels anys seixanta i no-
ranta ha mostrat que, la majoria de les vegades, el 

treball dels immigrants ha representat un paper es-
morteïdor en períodes de recessió. Les entrades de 
tre balladors estrangers disminueixen quan la situa-
ció de recessió es manté en el temps, i els immi-
grants són més vulnerables a l’atur. Però això no vol 
dir que hi hagi més immigrants que optin per retor-
nar als seus països d’origen, atès que en aquests 
països la situació econòmica és encara més difícil. 
En conseqüència, és important assegurar-se que 
els immigrants que ja estan instal·lats als països de 
l’OCDE i els que acaben d’arribar siguin objecte 
d’una atenció especial perquè s’integrin o reintegrin 
en el mercat de treball no només durant la crisi, sinó 
també tan aviat com comenci a notar-se la recupe-
ració.

Els fluxos de nous treballadors immigrants 
han disminuït durant la crisi

En el transcurs de la darrera dècada, en general els 
treballadors immigrants van contribuir d’una manera 
molt important al creixement de l’ocupació. A la Unió 
Europea dels Quinze, el nombre total de llocs de tre-
ball va créixer en 14,5 milions durant els set anys an-
teriors a 2008, dels quals un 58% es va deure a un 
augment del treball dels immigrants (+8,4 milions). 
Les xifres corresponents als Estats Units i Austràlia, 
respectivament, eren d’un 32% (+5 milions de tre-
balladors immigrants) i d’un 19% (+590.000 treba-
lla dors emigrants). La crisi va sobrevenir en un 
moment en què, a certs països de l’OCDE, la re-
cupe ració de l’interès respecte a les migracions la-
borals era més accentuada. I sobretot la crisi ha 
afectat els immigrants que acabaven d’arribar. En 

Societat i cultura | Migracions

La crisi i el seu impacte sobre les 
migracions i l’ocupació dels immigrants

1 En aquest article els autors han utilitzat els treballs de l’OCDE sobre les recents tendències dels moviments i les polítiques migratòries (Pers-
pectives des migrations internationales, OCDE, 2010), sobre la integració dels immigrants (Jobs for Immigrants, vol. 1, OCDE, 2008, i vol. 2, 
OCDE, 2009) i, finalment, sobre la integració dels fills dels immigrants (Equal Opportunities? The Labour Market Integration of the Children of 
Immigrants, OCDE, 2010).
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efecte, i ara per ara, la crisi ha afectat un nombre 
més alt d’immigrants en aquells països que han aco-
llit importants fluxos de treballadors immigrats al 
llarg dels cinc darrers anys (Regne Unit, Espanya i 
Irlanda). Entre aquests tres països, Espanya és el 
que en una època més recent ha rebut un nombre 
més gran d’immigrants procedents del Marroc, 
Amèrica Llatina i Romania.
En general, els emigrants oriünds de les ribes sud i 
est de la Mediterrània ja estaven establerts des de 
feia molt temps als països de l’OCDE. La seva pre-
sència en un nombre cada vegada més ampli de 
sectors econòmics (a excepció d’Espanya, vegeu 
més amunt) explica la raó per què s’han vist menys 
severament afectats al mercat laboral. Així mateix, 
el fet que la seva residència als països de l’OCDE 
estigui molt repartida ha pogut contribuir a limitar 
les conseqüències de la crisi, que ha colpejat més 
durament uns països que altres. Els naturals de 
Turquia resideixen en gran nombre a Alemanya, i 
després, per ordre decreixent, als Països Baixos, 
Àustria, Fran ça, els Estats Units i Bèlgica (vegeu 
gràfic 17). Aquesta presència en un nombre més 
ampli de països de l’OCDE, a l’igual que el que 
succeeix amb els marroquins, contrasta amb el fet 
que els algerians (en la seva gran majoria presents 
a França) i els tunisencs (França i Itàlia) resideixen 

en un nombre més limitat de països de l’OCDE. I el 
mateix passa amb els egipcis (Estats Units i Itàlia).

Malgrat que el retrocés dels 
fluxos migratoris no sigui 
immediat, la taxa d’atur  
dels immigrants augmenta 
ràpidament

Com veiem, és possible que les diferents categories 
d’emigrants no notin els efectes de la mateixa mane-
ra. Diversos factors permeten explicar aquest feno-
men, entre els quals figuren la durada mitjana de 
l’estada al país, la concentració de l’ocupació en 
certs sectors d’activitat, les disparitats en l’amplitud 
i selectivitat de les migracions de retorn, així com les 
característiques sociodemogràfiques dels emigrants.
Si ens limitem, per exemple, als emigrants oriünds 
de les ribes sud i est de la Mediterrània que resi-
deixen a la zona de l’OCDE, comprovem que els 
fluxos vers els països de l’OCDE han anat decaient 
a partir de l’any 2007, i que aquesta davallada és 
més pronunciada per als marroquins que per als 
turcs (vegeu gràfic 18).

GRÀFIC 17 nombre de persones nascudes a l’estranger en una selecció de països de l’OCdE (en milers)
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Els immigrants són més vulnerables  
que els autòctons al mercat de treball

A la immensa majoria dels països de què es disposa 
de dades, la taxa d’ocupació de les persones nascu-
des a l’estranger i la dels autòctons evolucionen de 
la mateixa manera. Tanmateix, s’observa un temps 
de reacció més llarg per als treballadors immigrants, 
la qual cosa probablement s’explica per la inèrcia 
dels fluxos migratoris. Els terminis d’autorització 
d’entrada dels treballadors que emigren poden arri-
bar a ser llargs en alguns països. Així doncs, pot 
transcórrer un cert temps entre el moment en què 
l’impacte de la crisi es deixa sentir al mercat de tre-
ball i en què el nombre d’entrades dels emigrants 
comença a disminuir. D’altra banda, malgrat que el 
retrocés dels fluxos migratoris no sigui immediat, la 
taxa d’atur dels immigrants augmenta ràpidament.
Diversos elements permeten explicar una vulnera-
bilitat més gran dels immigrants comparada amb 
els autòctons en un context de crisi econòmica: 1) 
sovint es troben sobrerepresentats als sectors més 
vulnerables a les variacions econòmiques; 2) en 
general els seus contractes de treball són més pre-
caris i amb freqüència la seva activitat es desenvo-
lupa en llocs de treball més temporals, els quals 
seran els primers a ser suprimits si es produeix un 

deteriorament de la situació econòmica; 3) per ter-
me mitjà un immigrant ocupa un mateix lloc de tre-
ball durant menys temps que l’autòcton, i, per últim, 
4) els immigrants poden ser objecte d’acomiada-
ments selectius.

Tot i que les dones immigrants 
també hagin tingut dificultats al 
mercat de treball, sembla ser que, 
en matèria d’atur, la diferència 
entre els autòctons i els 
emigrants s’aguditza sobretot en 
detriment dels homes estrangers

A Espanya el nombre total d’immigrants ocupats va 
retrocedir un 8,5% entre 2008 i 2009. Aquest des-
cens va fregar el 17% a Irlanda i va arribar al 4,7% 
als Estats Units (el 6,3% entre 2007 i 2009) i al 3% 
a França. Entre els tres primers trimestres de 2008 i 
de 2009, la taxa d’atur dels emigrants va augmentar 
de manera sensible a tots els països de l’OCDE. Va 
créixer un 11% a Espanya i prop del 8% a Irlanda i a 
Islàndia. Als Estats Units el nombre d’immigrants 
aturats va augmentar en 1,2 milions (és a dir, 18% 

GRÀFIC 18
Evolució dels fluxos de població estrangera arribada de certs països mediterranis als països de l’OCdE, 2000-2008 
(en milers)
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del creixement global de l’atur) entre 2007 i 2009, i 
la taxa d’atur en aquesta categoria de població ha 
passat d’un 4,3% a un 9,7%.
Aquest augment és menys pronunciat a certs països 
de la Unió Europea, així com a Austràlia i el Canadà; 
en tots els casos, tanmateix, i a excepció del Regne 
Unit, és més ràpid per als immigrants que per als 
autòctons. Als països de la Unió Europea dels Quin-
ze, la taxa d’atur dels immigrants va augmentar, per 
terme mitjà, un 3,4% entre els tres primers trimes-
tres de 2008 i de 2009, la qual cosa representa un 
creixement dues vegades més gran que el de les 
poblacions autòctones. La situació particular del 
Regne Unit pot explicar-se, en part, per una immi-
gració selectiva i per un creixement constant de 
l’ocupació a diversos sectors d’activitat, respecte 
als quals els immigrants representen un paper im-
portant.
Al llarg del darrer trimestre de 2009, a Espanya la 
taxa d’atur de les poblacions immigrades arribava al 
28,3% (davant el 16,7% dels autòctons), i a més 
d’un 15% a Bèlgica, Irlanda, Finlàndia, França i 
Suècia. Quant a Àustria, Bèlgica, Luxemburg, els 
Països Baixos, Noruega i Suècia, el percentatge 
era, almenys, el doble del dels autòctons. En el 
transcurs del darrer trimestre de 2009, la taxa 
d’ocupació dels immigrants era inferior, almenys, en 
set punts percentuals a la dels autòctons als se-
güents països: Àustria, Bèlgica, Alemanya, Dina-
marca, França, Hongria, els Països Baixos, Noruega 
i Suècia. No passava del 53% a Bèlgica, i del 58% 
a França i a Espanya.
A Itàlia, per exemple, el nombre de llocs de treball 
ocupats pels immigrants va augmentar en 175.000, 
i en 70.000 a Grècia. En canvi, als Estats Units es 
van registrar els descensos més importants (–1,4 
milions entre 2007 i 2009), així com a Espanya 
(–295.000 entre 2008 i 2009) i a França (–88.000 
entre els tres primers trimestres de 2008 i 2009). 
Així mateix, els països en què s’ha constatat un aug-
ment del nombre de llocs de treball ocupats per im-
migrants són aquells en què la població estrangera 
compresa entre els 15 i els 64 anys va créixer d’una 
manera més forta entre 2008 i 2009. Segons les 
dades de l’enquesta sobre la mà d’obra, aquest és el 
cas d’Itàlia (+380.000) i, en menor grau, d’Espanya 
(+265.000), el Regne Unit (+175.000) o Grècia 
(+120.000). Entre aquests països, Espanya és 

l’únic en què l’empitjorament de l’atur va ser superior 
a l’augment del nombre d’emigrants.

Diversos estudis subratllen que 
els joves podrien seguir tenint 
dificultats per trobar un lloc de 
treball fins després del final de la 
crisi, sobretot si han de competir 
amb persones més joves que ells 
que acaben d’incorporar-se al 
mercat de treball. Aquest risc 
també existeix per als joves 
emigrants

Si parlem dels índexs de participació, sembla que, a 
cert nombre de països, els emigrants i els autòctons 
haurien reaccionat de manera diferent davant l’em-
pitjorament de la situació al mercat de treball. Aquest 
és, per exemple, el cas de França o del Regne Unit, 
on s’observa l’efecte del «treballador afegit»2, tot i 
que només entre els autòctons. En canvi, l’índex de 
participació dels emigrants al mercat laboral va aug-
mentar fortament a Dinamarca (+4,5%) i, en menor 
grau, a Alemanya (+1,5%) i a Àustria (+1%). D’altra 
banda, l’efecte del «treballador desanimat» és difícil-
ment localitzable entre els immigrants, excepte a Ir-
landa, on la taxa de participació ha baixat en un 3% 
(dues vegades més que entre els autòctons).

El deteriorament del mercat de treball no 
afecta de la mateixa manera els diferents 
grups d’immigrants

Les tendències globals observades quant als resul-
tats dels emigrants al mercat de treball emmasca-
ren unes importants desviacions entre els diferents 
grups. Si es consideren les disparitats vinculades al 
gènere, comprovem que les dones resulten menys 
afectades per la crisi que els homes. La crisi va oca-
sionar unes pèrdues quantioses de llocs de treball 
entre els homes, en especial perquè estaven sobre-
representats als sectors que resultarien més greu-
ment afectats (construcció, indústria manufacturera, 

2 Tendència de certes persones a incorporar-se al mercat de treball per intentar compensar les pèrdues d’ingressos per part d’altres membres de 
la seva família.
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finances). Tanmateix, a Espanya és on la taxa d’atur 
de les dones estrangeres va experimentar un incre-
ment més fort (+7,7% entre els tres primers trimes-
tres de 2008 i de 2009); no obstant això, fins i tot a 
aquest darrer país aquesta taxa va suposar, aproxi-
madament, només la meitat de l’augment que va 
afectar els immigrants barons (+14,4%).
Tot i que les dones immigrants també hagin tingut 
dificultats al mercat de treball, sembla ser que, en 
matèria d’atur, la diferència entre els autòctons i els 
emigrants s’aguditza sobretot en detriment dels ho-
mes estrangers. Les dones immigrants representen 
una proporció elevada de la mà d’obra als sectors 
relacionats amb els serveis socials o l’atenció a les 
persones, uns sectors en què a molts països s’ha 
produït, fins i tot durant la crisi, un creixement positiu 
i que responen a necessitats estructurals. A diver-
sos països, la taxa de participació de les dones im-

migrants al mercat de treball ha augmentat en època 
recent, la qual cosa els permet compensar les pèr-
dues d’ingressos dels seus esposos (vegeu més 
amunt l’efecte del «treballador afegit»). Entre els tres 
primers trimestres de 2008 i 2009 aquest índex va 
augmentar, per terme mitjà, un 0,8% als països de la 
Unió Europea dels Quinze, un 0,6% als Estats Units 
i un 0,9% al Canadà. En el transcurs del mateix pe-
ríode, la taxa de participació dels homes immigrants 
es va mantenir estable als països de la Unió Europea 
dels Quinze, i va disminuir aproximadament en un 
punt percentual tant als Estats Units com al Canadà.
Els joves constitueixen un dels grups més vulnera-
bles en un període d’alentiment econòmic. Entre el 
segon trimestre de 2008 i el segon de 2009, l’índex 
d’ocupació entre els 15 i els 24 anys va baixar per 
terme mitjà en un 7% a la zona de l’OCDE. L’atur 
entre els joves ja era elevat a nombrosos països 

El 25 de maig de 2009 el Consell Europeu va aprovar la directiva de 

la Targeta Blava (Directiva 2009/50/CE del Consell relativa a les 

condicions d'entrada i residència de nacionals de països tercers per 

a finalitats d'ocupació altament qualificada) amb la voluntat de facili-

tar les condicions d'entrada i residència a ciutadans de països ter-

cers altament qualificats, i també per facilitar als centres investiga-

dors i als empresaris la contractació d'especialistes i experts de 

països tercers. 

La Targeta Blava és un instrument que pretén fer més atractiu el mer-

cat laboral europeu en els seus sectors més qualificats i reforçar els 

drets dels treballadors més competents de països tercers que resi-

deixin a la UE. Per això, les persones posseïdores de la Targeta Blava 

tindran el mateix tractament que els nacionals d'un Estat membre pel 

que fa a: 

• Condicions laborals, incloent-hi el sou, les condicions d’acomiadament 

i les exigències sobre salut i seguretat en el lloc de treball.

• Llibertat d’associació, d’afiliació i pertinença a una organització que 

representi treballadors o empresaris. 

• Educació, formació professional i reconeixement de les titulacions 

acadèmiques i altres títols professionals.

• Disposicions de la llei nacional relatives a la seguretat social i les 

pensions.

• Accés a béns i serveis, incloent-hi els procediments per accedir a un 

habitatge, a més de la informació i els serveis d’assessorament de les 

oficines d’ocupació.

• Lliure accés a la totalitat del territori de l’Estat membre de què es 

tracti, dins dels límits imposats pel dret nacional. 

Es podran acollir a la Directiva les persones que puguin provar que te-

nen una alta qualificació professional, demostrable amb cinc anys 

d'experiència professional, i un títol d'educació superior que impliqui 

almenys tres anys d'estudi posteriors a l'educació secundària. Per ac-

cedir a la Targeta Blava, els treballadors també hauran de tenir un con-

tracte de treball vàlid o una oferta en ferm d'ocupació altament qualifi-

cada en un Estat membre, per un període mínim d'un any, i el seu salari 

haurà de superar, com a mínim, 1,5 vegades el salari mitjà del país re-

ceptor. Les targetes blaves tindran un període de validesa d'entre un i 

quatre anys, però també es preveu la possibilitat d'expedir targetes per 

a períodes inferiors a un any per cobrir places laborals superiors a tres 

mesos.

Durant el procediment d’aprovació, el Parlament Europeu va presentar 

diverses esmenes en les quals es destacava la inquietud de la UE per 

evitar la fugida de cervells de països tercers en vies de desenvolupa-

ment. En aquest sentit, es va incorporar una clàusula que especifica 

que els estats membres han d’abstenir-se de procedir a la contracta-

ció activa de personal en els països en desenvolupament en els sec-

tors que tinguin escassetat de personal. La Directiva subratlla que 

s’han de traçar polítiques i principis ètics de contractació aplicables 

als empresaris dels àmbits públic i privat en els sectors clau, com ara 

el sanitari i l’educatiu. En aquest punt es recalca que s’han de cons-

truir mecanismes i instruments que facilitin la migració circular i tem-

poral, que és la que es promou des de la UE per minimitzar l’impacte 

negatiu de la migració en els països d’origen i maximitzar-ne els im-

pactes positius. 

Per a més informació: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:155

:0017:0029:ES:PDF

Directiva 2009/50/CE del Consell relativa a les condicions d’entrada i 

de residència de nacionals de països tercers per a finalitats d’ocupació 

altament qualificada.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007: 

0637:FIN:ES:PDF COM(2007) 637 final – Proposta de Directiva del 

Consell relativa a les condicions d’entrada i de residència de nacionals 

de països tercers per a finalitats d’ocupació altament qualificada.

tArGEtA BlAVA, dirECtiVA PEr AlS trEBAllAdOrS AltAMEnt QuAliFiCAtS 
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abans de la crisi. Diversos estudis subratllen que els 
joves podrien seguir tenint dificultats per trobar un 
lloc de treball fins després del final de la crisi, sobre-
tot si han de competir amb persones més joves que 
ells que acaben d’incorporar-se al mercat de treball. 
Aquest risc també existeix per als joves emigrants. 
Quan hi hagi la recuperació podria donar-se el cas 
que els empresaris, per disposar de tants candidats 
per ocupar els llocs de treball, cada vegada tingues-
sin més en compte, com a criteris de selecció, tant 
el domini de l’idioma com el país de procedència de 
les titulacions.
A partir de l’any 2009 la taxa d’atur dels immigrants 
compresos entre els 15 i 24 anys va assolir un 
15,3% als Estats Units, un 20,2% al Canadà i un 
24,1%, per terme mitjà, als països de la Unió Euro-
pea dels Quinze, amb xifres rècords a Espanya i a 
Suècia (un 40,8% i un 35,7%, respectivament). Una 
de les raons per què els joves immigrants es veuen 
relativament més exposats a l’atur es refereix al fet 
que també estan menys qualificats que els seus 
homòlegs autòctons3.
Entre 2008 i 2009 el nombre d’emigrants oriünds 
dels deu països que es van incorporar a la Unió Eu-
ropea l’any 2004 no va disminuir als països de la 
Unió Europea dels Quinze, sinó que va augmentar. I 
el mateix succeeix amb el nombre d’immigrants pro-
cedents dels nous països membres; és a dir, de Bul-
gària i Romania. Tanmateix, la taxa d’atur entre els 
emigrants procedents d’aquests països era alta, 
atès que arribava al 19,2% el tercer trimestre de 
2009. A gairebé tots els països de la Unió Europea 
dels Quinze, els búlgars i els romanesos es veuen 
enfrontats a una taxa de desocupació més elevada 
que la dels immigrants oriünds dels 10 països que 
es van incorporar a la Unió Europea l’any 2004. 
D’altra banda, pel que sembla els immigrants nas-
cuts a Àfrica pertanyen al grup més vulnerable quant 
al mercat de treball a l’època de recessió actual. Per 
a ells, la taxa d’atur se situa en un 12% als Estats 
Units, però arriba a un 45% a Espanya.
Un altre aspecte de les característiques més desta-
cables de la crisi actual rau en el gran impacte nega-
tiu que ha tingut als sectors de la construcció i de 
les finances. Les indústries manufactureres, i en par-
ticular la producció de béns sostenibles, també han 
registrat nombroses pèrdues de llocs de treball com 

a resposta a l’enfonsament dels intercanvis comer-
cials mundials. Altres sectors, com els del comerç a 
l’engròs i al detall, continuen patint la bufetada de la 
recessió, cosa que se segueix posant de manifest 
cada vegada més.

Si bé els països de l’OCDE s’han 
mostrat molt reactius a la crisi de 
l’ocupació són pocs els que han 
contemplat la posada en marxa 
de nous programes d’ajuda als 
immigrants durant la crisi

Però no tots els sectors han vist reduïda la seva ac-
tivitat al llarg dels darrers anys; a nombroses àrees 
l’ocupació fins i tot ha crescut, en especial a la dels 
serveis socials. El nombre de llocs de treball als ser-
veis educatius va augmentar en un 2% (+236.000) 
als Estats Units durant aquest període i en un 5% 
(+320.000) a Europa entre 2008 i 2009. El mateix 
succeeix en matèria de salut: el nombre de llocs de 
treball va augmentar en un 5% als Estats Units 
(+700.000)4 i en un 3% a Europa (+229.000). Els 
emigrants, que representen una part gens menys-
preable de la mà d’obra a aquests dos sectors, s’han 
beneficiat de la dinàmica positiva de l’ocupació, en 
particular a l’àmbit de l’educació. Tanmateix, a Euro-
pa, a les estructures d’acollida és on l’ocupació dels 
immigrants ha experimentat un creixement més no-
table (+110.000 entre 2008 i 2009). Els augments 
més espectaculars s’han registrat al Regne Unit, 
Alemanya i, en menor grau, a Espanya. Alhora, el tre-
ball dels immigrants mostra un important augment a 
l’àmbit dels serveis domèstics a Itàlia (+46.000) i, 
a diversos països europeus, als sectors de l’hoteleria 
i la restauració.

Cal ajudar els immigrants durant la crisi  
i assegurar-se que «no perdran el tren  
de recuperació»

Si bé els països de l’OCDE s’han mostrat molt reac-
tius a la crisi de l’ocupació i han utilitzat un ampli ven-

3 A la Unió Europea dels Quinze, per exemple, el 34,3% dels autòctons entre 15 i 24 anys estan poc qualificats, davant el 46,5% dels joves nas-
cuts a l’estranger.
4 El sector de la salut inclou els apartats d’«Atenció sanitària general» i d’«Atenció hospitalària».



29
5

M
ed

.2
01

0
B

al
an

ç

tall d’eines d’acció aplicables al mercat de treball, són 
pocs els que han contemplat la posada en marxa de 
nous programes d’ajuda als immigrants durant la crisi. 
Per afavorir la integració dels emigrants i dels seus 
fills al mercat de treball, i/o en iniciatives d’un abast 
més global preses en el context de la crisi, la immensa 
majoria dels països s’han acontentat a aplicar les me-
sures que ja es trobaven vigents.

Els programes més fructífers són 
els que estableixen un vincle 
entre l’aprenentatge de l’idioma  
i l’experiència professional,  
o els que permeten una entrada 
progressiva en el mercat  
de treball

Els països podrien contemplar l’adaptació dels pro-
grames existents d’integració per superar els desa-
fiaments concrets que ha originat la crisi econòmica. 
Com que s’ha deteriorat el mercat de treball, les xar-
xes tendeixen a representar un paper més destacat 
en el procés de recerca i obtenció d’un lloc de tre-
ball. Ara bé, és ben palès que els emigrants estan 
en desavantatge respecte a aquest punt. Valdria la 

pena que es generalitzessin certes iniciatives inte-
ressants destinades a compensar la manca de capi-
tal social. Aquestes iniciatives inclouen programes 
de tutoria i programes de formació en empreses, els 
quals es podrien desenvolupar i generalitzar en el 
context eco nòmic actual.
En general s’accepta que un dels elements clau de 
la integració a llarg termini dels immigrants que aca-
ben d’arribar consisteix a facilitar-ne el ràpid accés 
al mercat de treball. Aquest factor adquireix una im-
portància més gran encara en situacions de reces-
sió; es tracta, en efecte, d’evitar els riscs que com-
porta la marginació, atès que un immigrant que no 
ha pogut aconseguir que el contractin ràpidament 
un cop arribat pot trobar-se apartat del mercat labo-
ral. Els programes més fructífers són els que esta-
bleixen un vincle entre l’aprenentatge de l’idioma i 
l’experiència professional, o els que permeten una 
entrada progressiva en el mercat de treball (forma-
ció in situ, feines subvencionades i, finalment, llocs 
de treball més estables). Les mesures abans es-
mentades són indispensables, tenint en compte que 
el nombre d’immigrants que per voluntat pròpia re-
tornen al seu país continua essent limitat i que les 
remeses amb destí als països d’origen tendeixen a 
disminuir (vegeu el gràfic 19 en el cas de les reme-
ses amb destí als països de les ribes sud i est de la 
Mediterrània).

GRÀFIC 19 Fluxos de les remeses dels immigrants vers certs països en milions de dòlars, 2000-2009
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Font: Estimacions del Banc Mundial basades en la publicació Estadístiques de la balança de pagaments 2008 del Fons Monetari Internacional.
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Aquests darrers anys la Mediterrània ha vist com 
les polítiques de gestió migratòria han esdevingut 
un element geopolític important en el context de 
les relacions internacionals de la regió. Països 
d’origen i de destí estan en procés de desenvolu-
par les seves respectives polítiques exteriors te-
nint en compte les qüestions relacionades amb els 
fluxos migratoris.
Cada vegada es fa més palès que els països del 
nord i del sud de la Mediterrània han ampliat la di-
mensió exterior de l’agenda migratòria, endegant a 
diferents nivells passos cap a una externalització 
de les polítiques migratòries. Especialment els paï-
sos del sud d’Europa han desenvolupat estratègies 
encaminades a aconseguir el compromís dels paï-
sos d’origen i de trànsit de les migracions en el 
control i la gestió dels fluxos.
De fet, durant la primera meitat de la dècada es 
constatava la tensió entre l’agenda política exterior i 
l’agenda interior pel que fa a gestió migratòria i es 
proposava la necessitat de decantar aquesta tensió 
vers l’agenda de relacions exteriors, donant a les mi-
gracions una centralitat específica en l’estratègia 
d’in tegració regional euromediterrània (Aubarell i 
Aragall, 2005). En aquest sentit, podem veure que, 
malgrat que els corrents migratoris tradicionals del 
sud vers el nord romanen constants, alguns països 
de la riba sud de la Mediterrània han experimentat un 
desenvolupament econòmic suficient per atraure la 
immigració, tot i que encara estan participant en 
l’emigració. Així, el creixement econòmic no ha be-
neficiat per igual tots els segments del mercat labo-
ral, s'ha mantingut una alta taxa de precarietat en 
l’ocupació, ha augmentat el treball informal i ha pro-
vocat, en definitiva, que l’emigració es mantingui 

com la primera opció quan es té en perspectiva tro-
bar una feina estable (Martín, 2009).
No obstant això, tant el diferencial salarial com la in-
formalitat del mercat laboral tenen com a conse-
qüència que la immigració s’hagi convertit en un 
factor estructural dels mercats laborals dels països 
del sud i de l’est de la Mediterrània (Martín, 2009). 
Actualment s’estima que el nombre d’immigrants als 
països del sud i est de la Mediterrània representa un 
mínim de 5,6 milions, dels quals 3,6 milions són irre-
gulars (Fargues, 2009). D’altra banda, la seva situa-
ció geogràfica ha convertit aquests països en zones 
on es congreguen els migrants de fora de la regió, 
atès que el trànsit vers el nord, creuant el Mediterra-
ni, és una tasca cada vegada més difícil; es calcula 
que la xifra de migrants en trànsit se situa al voltant 
de les 200.000 persones (Fargues, 2009).
Davant aquesta situació, per als estats de l’àrea 
euromediterrània les polítiques migratòries han es-
devingut una qüestió central i una prioritat estratègi-
ca, destacant la importància de la participació dels 
països d’origen, establint estratègies geopolítiques 
regionals per a la cooperació entre països emissors 
i receptors. També és un fet que hi ha enfocaments 
convergents i divergents entre els membres del Par-
tenariat Euromediterrani (PEM), i no tots els estats 
actuen en el marc euromediterrani.
Alhora, i com a conseqüència dels factors abans es-
mentats (els fluxos vers el sud d’Europa, l’atracció 
d’immigració a països d’emigració, la migració de 
trànsit, etc.), els països emissors i receptors es tro-
ben en procés de desenvolupar les seves pròpies 
polítiques exteriors incorporant la migració com un 
factor rellevant en les seves polítiques de desenvo-
lupament.
Tanmateix, com a tendència general aquests darrers 
anys s’observa també que els països del nord intro-
dueixen noves polítiques o participen en programes 
orientats a la contenció de les migracions; tant des 

Societat i cultura | Migracions

Gestió fronterera i migracions  
a la Mediterrània
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d’un nivell harmonitzat amb les polítiques comuni-
tàries (com en el cas del control de fronteres, vegeu 
mapa A.17 amb les operacions FRONTEX en an-
nexos, p. 326), com adoptant els principals eixos 
d’actuació que proposa la Comissió Europea (Enfo-
cament Global de les Migracions). Així mateix, ac-
tuant a nivell bilateral, els països del nord de la Me-
diterrània han elaborat acords relatius a la gestió de 
fluxos insistint en la readmissió (Aubarell, Aragall i 
Zapata-Barrero, 2009).

Per als estats de l’àrea 
euromediterrània les polítiques 
migratòries han esdevingut una 
qüestió central i una prioritat 
estratègica, destacant la 
importància de la participació 
dels països d’origen

Però l’orientació securitària de control i vigilància 
fronterera s’ha anat imposant, sobretot a partir del 
moment en què la gestió de fronteres esdevé un ele-
ment clau per a la seguretat interior de la UE i aques-
ta es concep com una solució davant la inestabilitat 
dels països veïns o geogràficament propers. La ges-
tió de fronteres se situa en el centre de la dimensió 
exterior de l’Àrea de Justícia i Interior (JAI) i s’inclou 
en la majoria dels plans d’acció de la Política Euro-
pea de Veïnatge (Wolff, 2008).
Per a la regió mediterrània aquesta tendència tindrà 
unes implicacions específiques; de fet, es pot parlar 
d’un procés d’institucionalització de la gestió fronte-
rera a la Mediterrània (Wolff, 2008) que es caracte-
ritzaria per tres elements que interpel·len els objec-
tius de la UE en relació a la seguretat en el veïnatge 
geogràfic. D’una banda, la gestió fronterera continua 
essent un tema suficientment sensible com perquè 
entre països membres de la UE no puguin assolir-se 
objectius com la solidaritat i la responsabilitat com-
partida (burden sharing) en aquest àmbit. De l’altra, 
la dimensió exterior de la JAI requereix cada vegada 
més la cooperació de països tercers com demostra 
el cas del Marroc. Finalment, l’exter nalització de la 
gestió fronterera implica exportar tecnologies rela-
cionades amb el control i la seguretat a governs au-
toritaris, cosa que contradiu l’objec tiu de la política 
exterior de la UE de protegir els valors fonamentals 
de la democràcia (Wolff, 2008).

En aquest sentit, i relacionat amb el segon element 
esmentat, és interessant veure com el Marroc exem-
plificaria en part les característiques d’aquesta parti-
cularitat regional de gestió fronterera, ja que, atesa 
la seva condició de frontera amb la UE, rep la pres-
sió d’Europa per assumir funcions de control fronte-
rer; alhora, la condició de país de trànsit entre l’Àfrica 
subsahariana i Europa fa que el Govern marroquí 
desplegui una política migratòria basada en la Llei 
02/03 que imita/replica les legislacions europees en 
la matèria, específicament la Llei 4/2000 espanyola. 
Al seu torn, la seva situació geogràfica li permet po-
sar en valor el seu estatut avançat amb la UE, i en cap-
çala, junt amb Espanya i França, el diàleg euro africà, 
per al qual l’agenda marroquina convergeix amb les 
prioritats dels països del nord de la Mediterrània.

tendències a nivell euromediterrani

A la declaració conjunta de la cimera mediterrània 
de París del 13 de juliol de 2008, primer pas del 
Procés de Barcelona: Unió per la Mediterrània 
(UpM), s’assumia l’agenda de treball de cinc anys 
aprovada l’any 2005 així com les resolucions dels 
consells de ministres, per la qual cosa podem pen-
sar que es dóna continuïtat a l’agenda migratòria i 
per consegüent s’avança en la voluntat d’abordar, 
des d’un enfocament multidimensional de la segure-
tat, la gestió de les migracions.
Una altra de les característiques que podem obser-
var és el dinamisme de pràctiques diplomàtiques 
(acords i/o processos bilaterals i multilaterals) que 
es desenvolupen dins de l’espai euromediterrani. 
L’escenari resultant d’aquest dinamisme mostra la 
importància de l’agenda externa, tant a nivell temàtic 
com pel seu valor estratègic. A nivell temàtic trobem 
aspectes com les migracions circulars vinculades a 
la mobilitat laboral, control de fronteres, readmissió, 
cooperació policial, capacitació institucional en ges-
tió i regulació de fluxos migratoris i el binomi migra-
cions-desenvolupament. Quant al valor estratègic, 
s’observa la seva incidència tant a nivell dels estats 
(acords bilaterals de gestió de fluxos migratoris) 
com en processos de diàleg multilaterals ja sigui a 
nivell del PEM o de la UE o a nivell del diàleg euroafri-
cà. (Aubarell, Aragall i Zapata-Barrero, 2009.)
Tanmateix, avui en dia podem afirmar que les políti-
ques migratòries abordades al PEM no han estat 
prou eficaces per desenvolupar una estratègica co-
muna euromediterrània (C. Wihtol de Wenden, 
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2009), sobretot si es contrasten les polítiques a 
l’àmbit estatal (tant al nord com al sud) o de la UE, 
per les quals, com hem vist anteriorment, s’estan 
desenvolupant polítiques a diferents àmbits com el 
de les relacions d’afers exteriors i els programes de 
control de fronteres.

Avui en dia podem afirmar que 
les polítiques migratòries 
abordades al PEM no han estat 
prou eficaces per desenvolupar 
una estratègica comuna 
euromediterrània

Aquesta tendència pot contrastar-se en els resultats 
de l’Enquesta Euromediterrània (Euromed Survey 
Report 2010), en què el 51% dels enquestats con-
sidera que no s’ha progressat o bé s’ha retrocedit 
en la consecució de les prioritats definides a l’agen-

da de treball de 2005 per a l’àmbit migratori. Les 
prioritats en què menys s’ha avançat són, en primer 
lloc, combatre la fuga de cervells; un 83% del total 
de respostes considera que la situació és la mateixa 
i destaca que l’avaluació negativa arriba al 95% als 
països del Magreb. En segon lloc, respecte a reduir 
de manera significativa el nivell d’immigració irregu-
lar i el tràfic de persones humanes, un 71% dels en-
questats qualifica de forma negativa o molt negativa 
les polítiques o programes duts a terme en aquest 
àmbit, tot i que els països del sud en fan una valora-
ció menys negativa (57% al Magreb i 60% al Maix-
req). És interessant destacar com en la lluita contra 
la immigració irregular, des del nord es té una opinió 
més crítica; un 23% dels enquestats de la UE27 
consideren que s’ha progressat en aquest àmbit, 
mentre que als països del sud la valoració dobla 
aquesta opinió arribant al 42% al Magreb i al 40% al 
Maixreq. Finalment, el tercer àmbit menys valorat és 
la promoció d’oportunitats per emigrar de forma re-
gular, amb un 70% de valoració negativa (75% al 
Magreb i 83% al Maixreq, 64% als països de la UE).

El Programa d’Estocolm, acordat al final de l’any 2009, marcarà 

l’agenda de la Unió Europea per als pròxims cinc anys en l’àrea de 

Justícia i Afers Interiors (JAI). Aquesta àrea comprèn temes com asil, 

immigració, cooperació judicial, lluita contra el crim organitzat i lluita 

contra el terrorisme, i el seu major repte és trobar el punt d’equilibri 

entre els drets dels ciutadans i la seva llibertat de moviments a la Unió 

Europea amb les necessitats del continent pel que fa a la seguretat. Un 

dels aspectes relacionats amb aquesta àrea són les polítiques de mi-

gració, que representen una part important, però no per això menys 

controvertida, del programa, en què els principals reptes rauen en la 

conjunció d’immigrants irregulars i demandants d’asil. Aquesta àrea 

(JAI) va ser creada en el Tractat de Maastricht (1993), en què s’estableix 

el sistema de pilars i en què les relacions exteriors i els temes relacio-

nats amb la seguretat es tracten dins del segon pilar, és a dir, a l’àmbit 

intergovernamental, i és necessària la unanimitat dels estats membres. 

Els canvis dins del sistema de pilars es van iniciar en el Tractat 

d’Amsterdam (1999), pel qual els estats membres decideixen passar 

algunes temàtiques, entre aquestes les polítiques d’immigració i asil, a 

l’àmbit supranacional, de manera que ja no caldrà la unanimitat entre els 

membres. Finalment, el Tractat de Lisboa (2009) posa fi al sistema de 

pilars i situa tota la JAI dins d’una lògica supranacional en què desapa-

reix la unanimitat prèvia perquè les decisions siguin preses en el si 

d’una majoria qualificada.

D’aquesta manera, han passat a l’àmbit europeu aspectes que fins fa 

poc pertanyien a la sobirania dels estats nació. Fins i tot els estats mem-

bres que eren reticents a un excessiu traspàs de competències 

d’assumptes interns a l’àmbit comunitari accepten que un encreuament 

de fronteres del crim dintre de la UE requereix un encreuament de fron-

teres en la cooperació.

El Programa d’Estocolm, que té els antecedents en el Programa de 

Tampere (1999-2004) i el Programa de l’Haia (2004-2009), es basa, 

en el seu conjunt, en la idea de l’enfocament global de la migració, tot 

assenyalant que, si es gestiona, tant els països emissors com els països 

receptors en poden extreure beneficis. Des d’aquesta perspectiva, la 

UE busca la cooperació amb països emissors i amb països de trànsit, 

promovent la immigració legal i fins i tot circular, a més de la prevenció 

de la immigració il·legal. En el marc d’aquesta aproximació, una de les 

àrees més controvertides ha estat la referent a l’asil, en la qual s’ha 

plantejat la necessitat de trobar un equilibri entre les obligacions de la 

llei internacional i les sensibilitats polítiques de cada país. Un tema cen-

tral és el de les peticions, per part d’alguns països del sud d’Europa –i 

que compten amb un gran nombre de demandants d’asil–, de la possi-

bilitat que aquests puguin ser distribuïts a altres estats membres, as-

pecte al qual es mostren reticents alguns estats del nord d’Europa.

La resolució de les tensions entre llibertat, seguretat i justícia, així com 

entre immigrants irregulars i demandants d’asil, contribuirà a marcar 

l’agenda política dels pròxims anys.

Per a més informació:

Programa d’Estocolm

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/doc/stockholm_program_

en.pdf

Programa de l’Haia

http://ec.europa.eu/justice_home/news/information_dossiers/the_ha 

gue_priorities/

Programa de Tampere

www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/es/

ec/00200-r1.es9.htm

PrOGrAMA d’EStOCOlM
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En aquest sentit, veiem que objectius com la reduc-
ció de la immigració irregular o la promoció d’opor-
tunitats perquè hi hagi una via legal a l’emigració, que 
impliquen de forma destacada la gestió fronterera, 
tenen valoracions negatives quant a la seva evolució, 
però alhora s’aprecia una valoració divergent entre el 
nord i el sud de la Mediterrània. La tendència sem-
blaria indicar que per als països del nord de la Medi-
terrània caldria ampliar les mesures per reduir les 
migracions regulars a la regió, mentre que la deman-
da per part dels països del sud seria més tènue.
A aquesta tendència cal afegir les preguntes relati-
ves a l’anàlisi prospectiva, que té com a objectiu 
analitzar elements clau per a possibles escenaris de 
futur a la Mediterrània. Segons les respostes rebu-
des, la paràlisi del procés euromediterrani ocasiona-
da pel conflicte entre Israel i Palestina i l’escassetat 
d’aigua com a font de conflictes socials incidiran de 
forma probable o molt probable a la regió (60% dels 
enquestats). També ho faran les tensions socials 
ocasionades per la pressió sobre els mercats labo-
rals del sud així com la continuïtat dels règims polí-
tics (50% dels enquestats per a ambdós escenaris). 
Com a conseqüència d’aquests dos darrers factors, 
es considera que l’emigració irregular vers Europa 
continuarà creixent (50% ho considera probable o 
molt probable) i també les migracions irregulars 
(47% dels enquestats).
Aquest escenari, sumat a la tendència de configura-
ció d’un procés d’institucionalització de la gestió 
fronterera a la Mediterrània, fa pensar que en la vo-
luntat d’externalitzar la política de migració europea 
seguiran prevalent els interessos europeus en el 
control de fronteres, situant-nos davant la contradic-
ció de mantenir una retòrica oberta envers els temes 
de desenvolupament i cooperació, i alhora la imple-
mentació d’una perspectiva eurocèntrica en la prio-
rització de la gestió de fronteres i la necessitat d’un 
control sobre la il·legalitat dels fluxos.
Per consegüent, cal preguntar-se si el Partenariat i 
la Unió per la Mediterrània estarien en condicions de 
poder ser un marc que doni coherència regional a la 
gestió de les migracions. Ara per ara, podríem con-
siderar positiu el fet d’observar que, en el primer pas 
de la UpM, s’assumeix com una de les iniciatives 

clau per a aquesta primera etapa la convergència 
amb el Mecanisme de Protecció Civil de la UE per 
impulsar la cooperació reforçada en el marc de les 
intervencions d’auxili i de protecció civil. Una dimen-
sió específica serà la seguretat marítima i el paper 
de l’EMSA (European Maritime Safety Agency). 
Aquesta estratègia obre la porta a pensar a abordar 
la seguretat a l’àmbit de les migracions com a con-
cepte multidimensional que inclou la seguretat hu-
mana, tot establint la protecció civil com a valor afe-
git regional.
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Ambaixadora itinerant de SM el Rei del Marroc

L’any 2009, objecte d’aquest article, ha estat el de 
l’inici d’un nou punt de partida en la vida de la jove 
Fundació Anna Lindh (FAL), arran de la implantació 
de la nova estratègia aprovada pel Consell dels Go-
vernadors el desembre de 20081.
Després de la fase inicial de la institució, «caracterit-
zada per la dispersió», la Fundació sembla, en efec-
te, haver inaugurat una nova era de reformes i de 
consolidació basada en un reajustament institucio-
nal i polític2.
Cal preguntar-se com és possible que, malgrat un 
context global i regional especialment dur, la Funda-
ció hagi estat capaç de prendre un nou impuls i de 
posar de manifest un cert nombre de desafiaments 
que la regió ha d’afrontar.
Però equival això a dir que la Fundació va sobre ro-
des i que tots els interrogants han trobat les seves 
corresponents respostes?

un context difícil

Moguda per la proclamació el juliol de 2008 de la 
Unió per la Mediterrània (UpM), que havia de donar 
un segon impuls a una regió euromediterrània la vi-
sió de la qual estava en declivi (Young i Kausch, 
Fundació Fride, 2008), la Fundació Anna Lindh as-
pirava a ocupar un lloc central en aquest procés. 
Tenia l’ambició d’aportar a la nova Unió la dimensió 
humana que li faltava, i reduir sobretot la bretxa cul-

tural i espiritual que seguia separant les dues ribes.
El 2009 no va començar, però, sota els millors aus-
picis, sinó més aviat en un context molt trasbalsat 
tant a escala global com regional. Com és ben sa-
but, la crisi econòmica, amb les seves derivacions 
identitàries, amb el rebuig als estrangers en uns 
mercats de treball tancats, i amb el teló de fons de 
l’auge dels partits d’extrema dreta i de les percep-
cions negatives creuades, i fins i tot de la xenofòbia, 
ha tingut unes repercussions especialment negati-
ves per al nostre marc d’anàlisi.
A més, l’enduriment dels conflictes (a l’Iraq, l’Afga-
nistan i el Pakistan) es va accentuar a causa de la 
guerra de Gaza al desembre i al gener. Més enllà de 
les pèrdues humanes i materials, aquest episodi va 
ser especialment devastador en l’àmbit dels símbols.
Davant l’impacte d’aquesta operació militar i davant 
el subsegüent bloqueig de la UpM –un desafiament 
més per a la FAL–, i també davant les creixents ten-
sions interculturals, la Fundació ha sabut reaccionar 
amb rapidesa, com veurem més endavant.
Sota l’impuls d’un lideratge dinàmic, i amb unes xar-
xes d’ONG adherides que s’aproximen a tres mil, en 
el curs d’aquest any la Fundació sembla haver gua-
nyat credibilitat i visibilitat. Com és lògic, el marc 
d’aquest article no permet fer justícia als esforços 
desplegats per la FAL ni als seus èxits. Tanmateix, en 
aquest text intentarem posar en relleu els punts forts 
de l’any 2009.
El Pla de treball anual per a 2009 (4 de novembre de 
2008 – 3 de novembre de 2009) respon a les orien-
tacions estratègiques definides pel Pla Triennal, 
adaptant-les a les circumstàncies que han afectat la 
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La Fundació Anna Lindh el 2009: 
l’any d’un nou impuls

1 L’any de referència per a la Fundació va des del novembre de 2008 fins al novembre de 2009. El 2008, Any del Diàleg Cultural, s’ha celebrat 
mitjançant el programa «1001 Accions per al Diàleg». Per materialitzar aquesta idea m’he basat essencialment en els documents següents:
 Fundació Anna Lindh, Interim Narrative and Financial Report of the Annual Work Plan (4 novembre 2008 – 3 novembre 2009), presentat pel 
director executiu a la delegació de la Comissió Europea a Egipte, 99 p.F
 Fundació Anna Lindh, Activities Annual Work Plan. Maig de 2009, 13 p.
2 Segons Lucio Guerrato, director executiu durant el període de transició, i els coordinadors nacionals de xarxa.
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regió, i aspira a aconseguir la millora de la gestió i de 
la transparència financera de la institució a través 
d’un funcionament més rigorós.
Després d’una breu anàlisi del reajustament institu-
cional, aquest article se centrarà en les activitats 
més significatives i més innovadores, per concloure 
incidint en les perspectives i els interrogants.

la nova configuració de les estructures de 
governança: un reajustament institucional

Un president electe, un nou director executiu, un 
Consell Consultiu molt sol·licitat i l’augment del per-
sonal han contribuït, entre altres coses, a millorar el 
funcionament de la institució i el dels diferents òr-
gans. Això constitueix, sens dubte, un dels punts 
forts d’aquest període.
Tot i així, en unes condicions especialment crítiques 
per al mateix treball de la Fundació, el Consell dels 
Governadors, que representava els 43 països mem-
bres, no va poder reunir-se durant els sis primers 
mesos de 2009. Tot i així, va aprovar el Programa de 
Treball Triennal 2009-2011 (22a reunió a Niça, el 
17 de desembre de 2008), la signatura del contrac-
te de subvenció amb la Unió Europea i la finalització 
de la fase II (23a sessió, el 6 de juliol de 2009). El 
29 de setembre de 2009 els debats es van centrar 
en els punts forts d’enguany, és a dir, en els èxits del 
programa «Restaurar la pau, reconstruir els ponts», 
en l’Informe Anna Lindh sobre les Tendències Inter-
culturals, i també sobre les línies directrius del Pla 
Anual per a 2010 i les contribucions financeres dels 
membres.
El Consell Consultiu, creat el 2008, ha donat suport 
al president i ha secundat les accions destinades a 
la consolidació de la societat civil a la regió. Aquest 
Consell aspira a convertir-se en el think tank de la 
Fundació. Les deliberacions, especialment durant 
tres reunions, van girar entorn dels desafiaments a 
què les societats civils han de fer front, sobretot pel 
que fa a l’impacte de la guerra de Gaza (2a reunió, 
13-15 de febrer de 2009, Londres), el pla per a 
2010, els resultats preliminars del sondeig i la pro-
moció del Fòrum de 2010 (3a reunió, 9-12 d’octubre 
de 2009, Istanbul).
La Fundació ha reunit per setena vegada, els dies 
28 i 29 de novembre de 2008 a Niça, els coordina-
dors de les Xarxes Nacionals i ha decidit iniciar un 
procés de consultes permanents, per telèfon i on-
line.

El president de la Fundació i del Consell Consultiu, 
càrrec previst pels Estatuts, va ser elegit per unani-
mitat i va començar la seva presidència l’abril de 
2008. André Azoulay aporta a la Fundació una cara 
coneguda en l’escena euromediterrània. Conseller 
econòmic de SM el Rei del Marroc, s’ha donat a 
conèixer també, entre altres coses, pel seu prolon-
gat i fort compromís a favor del diàleg i la pau, so-
bretot entre palestins i israelians. Especialment 
dinàmic, Azoulay ha «despertat» la institució amb la 
voluntat «de donar suport als pobles de totes dues 
ribes de la Mediterrània perquè tornin a ser els amos 
del seu destí comú». Per fer-ho no ha vacil·lat a se-
guir les recomanacions del Grup d’Experts, ni tam-
poc a introduir innovacions.
Des de la Reunió de Ministres d’Afers Exteriors ce-
lebrada a Marsella el 4 de novembre de 2008, en la 
qual es va crear la UpM, que concedeix un paper 
destacat a la FAL, André Azoulay ha multiplicat la 
seva presència en l’escena euromediterrània no sols 
–per descomptat– per assistir a les cites obligades 
de l’any, sinó sobretot per mobilitzar les seves prò-
pies xarxes i totes les energies en els moments difí-
cils. Ha sabut aprofitar la seva pròpia especificitat i 
les seves profundes conviccions per buscar estratè-
gies duradores davant els nous desafiaments. Els 
seus dots de comunicador faran la resta. La seva 
calma, el seu coneixement dels afers de la regió, les 
seves xarxes, el suport no sols del Consell Consultiu 
sinó també de l’Aliança de Civilitzacions –de la qual 
és un membre eminent– i possiblement també un 
cert coratge ajudaran la Fundació a fer front al dra-
ma especialment dolorós de la guerra de Gaza.
El nou director executiu, Andreu Claret, de naciona-
litat espanyola, va ser nomenat per unanimitat pel 
Consell dels Governadors l’1 de juliol de 2008. Al 
capdavant d’un personal més nombrós –29 perso-
nes–, aquesta gran personalitat espanyola, afable i 
poliglota, ha sabut aprofitar la seva sòlida experièn-
cia de periodista de camp a l’Àfrica i a l’Amèrica Lla-
tina, i de gestor del desenvolupament intercultural 
com a director de l’Institut Europeu de la Mediterrà-
nia (IEMed) durant cinc anys, així com el seu bon 
coneixement dels mecanismes burocràtics de la UE, 
per tornar a situar la institució en el bon camí, mal-
grat les constants que plantegen nombrosos interro-
gants. En efecte, la institució segueix repartida entre 
dues seus: una a la Biblioteca d’Alexandria, i l’altra a 
l’Institut Suec d’aquesta mateixa ciutat, cosa que no 
en facilita el funcionament quotidià. El trencaclos-
ques que constitueixen els procediments de la UE 
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–amb una feixuguesa, lentitud i queixes prou cone-
gudes– continua present. A més, la posició de la 
Fundació sota la fèrula de la UpM contribueix a aug-
mentar la confusió i les interferències. Al final no po-
dem evitar de preguntar-nos: qui hi ha al capdavant 
d’això?
Tanmateix, el pla anual havia adoptat uns estàndards 
més exigents, amb instruments més eficaços en ma-
tèria de planificació i de recursos destinats a millorar 
els resultats assolits.
D’aquesta manera s’ha establert un codi clar de 
conducta. Els nous mètodes que s’han introduït han 
procurat maximitzar l’eficàcia del personal, garantir 
una gestió administrativa i financera més rendible, i 
augmentar la transparència.
És cert que el pressupost de la Fundació ha aug-
mentat en 14 milions d’euros per al període 2009-
2011. La contribució de la UE representa el 64,8% 
del pressupost global, mentre que el restant 35,2% 
serà cobert per les contribucions dels governs euro-
mediterranis i s’aplicarà preferentment a finançar les 
activitats de les xarxes nacionals.
No obstant això, aquest pressupost encara és mo-
dest en relació amb les necessitats i constitueix un 
fre per a allò que s’aspira a aconseguir. A més, les 
contribucions d’alguns estats, inclosos els més rics, 
no sempre són puntuals.
En aquest sentit, i sense caure en la caricatura, po-
dríem dir que la Fundació és una gran ambició amb 
pocs mitjans.

les activitats de la Fundació el 2009: una 
estratègia més focalitzada i un intent 
d’incrementar la coherència

Davant el context descrit anteriorment, la FAL ha re-
accionat per mitjà de la campanya «Restaurar la 
confiança i reconstruir els ponts», duta a terme en 
col·laboració amb l’Aliança de Civilitzacions, la qual 
hi ha contribuït en la concreció del Pla de Treball 
inicialment previst per al 2009, que obria el nou pro-
grama triennal de la Fundació (2009-2011).

Les noves orientacions de la Fundació

Aquestes noves orientacions incloïen una mena de 
«tornada als orígens», després d’una certa dispersió, 

amb dos objectius: acció i reflexió. Així doncs, la 
Fundació ha centrat totes les seves activitats (fi-
nançades o coorganitzades) en cinc obres priori-
tàries: cultura, educació, mitjans de comunicació, 
valors i espiritualitat, ciutats i diversitat, considera-
des totes àmbits estratègics.
Almenys 250 projectes han estat finançats per la 
Fundació i duts a terme el 2009 per centenars d’or-
ganitzacions de la societat civil dels 43 països de la 
UpM3, alguns dels quals, com el programa sobre 
«Els nens i la literatura», tenen una certa envergadu-
ra. Aquest programa pretén sobretot millorar la qua-
litat de les obres per a nens escrites en llengua àrab 
a la regió, i integrar la lectura per al plaer en els pro-
grames escolars amb vista a promoure el desenvo-
lupament intel·lectual i emocional del nen.
El programa de l’educació per a la diversitat religio-
sa ha conclòs amb la producció d’una guia, How to 
cope with diversity at school: Teaching and learning 
about religious diversity («Com abordar la diversitat 
a l’escola: ensenyament i aprenentatge de la diversi-
tat religiosa»), de la qual s’han distribuït 1.500 cò-
pies i 1.500 CD. A més, s’han organitzat tallers per 
a professors sobre aquest tema.
S’ha editat en anglès –i està previst traduir-la a 
l’àrab, el francès, l’alemany i l’espanyol–una versió 
revisada i corregida de la Guidebook for History 
Textbook Authors («Guia sobre els autors de ma-
nuals d’història»), en preparació des del 2006, i 
en col·laboració amb la UNESCO, la Lliga Àrab, 
l’ALECSO (Organització de la Lliga Àrab per a 
l’Educació, la Ciència i la Cultura), la ISESCO (Or-
ganització Islàmica per a l’Educació, la Ciència i la 
Cultura) i l’Institut Suec d’Alexandria.
D’altra banda, la Fundació s’ha dedicat a ampliar, 
d’una manera substancial, les xarxes membres, que 
constitueixen la columna vertebral de la Institució. 
De les dues mil xarxes membres s’ha passat a prop 
de tres mil.
En el marc d’aquesta nova estratègia, el tema de la 
comunicació ocupa un lloc central en el treball de la 
Fundació. Amb aquesta finalitat s’haurien de refor-
çar els canals d’informació i comunicació de la FAL 
a escala local i regional, així com la seva visibilitat 
política.
A través de la mobilització de la premsa, s’ha posat 
en marxa una autèntica estratègia de comunicació, 
sobretot per a les activitats «estrella», que inclou 

3 Evidentment, aquest marc d’anàlisi no ens permet mostrar el conjunt d’aquestes activitats. Es poden veure d’una manera més detallada en les 
99 pàgines de l’Informe Interí de la Fal, 2008-2009.
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campanyes concretes de premsa i la producció dels 
instruments de promoció pertinents, així com la utilit-
zació d’Internet.
Tampoc no han faltat iniciatives per millorar la imatge 
de la FAL tant en matèria de festivals, música i acti-
vitats artístiques, com pel que fa a premis i recom-
penses, com cada any.
El Premi Euromediterrani per al Diàleg entre les 
Cultures, coorganitzat amb la Fondazione Mediter-
raneo, ha estat concedit aquest any a Combatents 
per la Pau, un moviment civil fundat per palestins i 
israelians. Els premiats amb el Premi Anna Lindh de 
periodisme en les diverses disciplines han estat 
guardonats a Mònaco, el 6 de novembre de 2009, 
pels seus escrits o reportatges sobre la diversitat 
cultural4.
A Barcelona, la FAL i l’IEMed han impulsat la segona 
edició del concurs literari regional «Un mar de pa-
raules», obert a autors de menys de trenta anys.
D’altra banda, la Fundació ha procurat completar les 
seves activitats amb alguns projectes estrella per tal 
de conferir més credibilitat i visibilitat al programa de 
la Fundació. Hem optat per destacar-ne dos, que 
il·lustren la capacitat d’adaptació de la Fundació i el 
seu potencial alhora per construir el diàleg sobre ba-
ses científiques que promoguin l’obertura i consoli-
din la societat civil de l’espai euromediterrani.

«Restaurar la confiança i reconstruir la pau»

Això últim no constitueix només una resposta de la 
Fundació Anna Lindh a les crisis econòmiques i po-
lítiques que han afectat la nostra regió euromediter-
rània (tal com apunta el seu president, André 
Azoulay), sinó que també apel·la a la necessitat que 
hi hagi més justícia, dignitat i respecte per a tothom, 
encara que sense prendre partit. A més, aquesta 
operació posa l’accent en l’adaptació de la institució 
després de les conseqüències negatives i desastro-
ses de la guerra de Gaza.
En efecte, la campanya impulsada amb aquest títol, 
el 3 de febrer de 2009 a París, per la Fundació i 
l’Aliança de Civilitzacions té per objectiu mobilitzar 
l’acció de la societat civil per revitalitzar la confiança 
en el diàleg i el Partenariat Euromediterrani.
Oberta a propostes fins al 20 de juny de 2009 per a 
accions concentrades entre els dies 1 de juliol i 21 

de setembre amb vista a augmentar la seva visibili-
tat, aquesta operació ha gaudit d’un límit pressupos-
tari de 330.000 euros per a accions coorganitzades 
tant a escala local com regional en els àmbits de la 
cultura de la pau i de la coexistència entre les comu-
nitats.
La Fundació, que ha finançat 48 accions locals i 13 
de regionals, ha rebut més de 260 peticions. El se-
tembre de 2009 es van celebrar diverses activitats 
culturals simultàniament a Israel i Palestina. Aquesta 
campanya va culminar en el Fòrum Internacional, co-
organitzat a Estocolm amb l’Stockholm International 
Peace Research Institute (SIPRI) i el Museu de la 
Cultura Mundial el 21 de setembre de 2009, Dia In-
ternacional de la Pau. Un esdeveniment molt intens 
que va constar de tres parts. La primera va estar de-
dicada a la presentació, l’anàlisi i els intercanvis de 
punts de vista entre personalitats de prestigi. La se-
gona va ser un esdeveniment popular, difós en di-
recte a través d’Internet, que va implicar periodistes 
locals i internacionals. La cerimònia del lliurament 
del Premi Euromed per al Diàleg va clausurar la ma-
nifestació, que va tenir una cobertura mediàtica ex-
cepcional.

L’Informe Estratègic de la FAL sobre  
les Tendències Interculturals

La FAL va impulsar el 2009 una peça central que 
havia estat recomanada pel Grup d’Experts, els 
quals n’havien definit les directrius.
Davant «la necessitat de comptar amb un instrument 
capaç de dur a terme la delicada tasca d’avaluar una 
cosa tan intangible com l’impacte del diàleg» i que 
pugui constituir una mena de «sistema d’alarma rà-
pid», el Grup d’Experts havia proposat la creació 
d’un «Observatori de les Tendències Interculturals».
M’alegra veure que la Fundació ha optat per em-
prendre una tornada als orígens i que ha donat vida 
a aquesta recomanació del nostre Grup, que perso-
nalment m’interessava moltíssim.
És veritat que a hores d’ara aquest observatori no 
existeix (com a mínim, encara!), però em sembla que 
només ens trobem al principi del procés. Caldrà es-
perar a la publicació de l’Informe per descobrir-ne la 
forma definitiva. Segons el pla del fons, l’Informe –tal 
com es perfilava el desembre de 2009– estarà 

4 Ethar El Kataney en premsa escrita (Egypt Today, Egipte); Martin Traxler en televisió (ORF, Àustria); Chine Labbé en ràdio (France Culture, 
França); Ennio Remondino pel seu reportatge televisiu (RAI, Itàlia); Alberto Arce per la cobertura del conflicte (El Mundo, Espanya), i Lisa Goldman 
per la contextualització dels conflictes (Columbia Journalist Review).
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constituït per la presentació dels resultats del son-
deig i per anàlisis qualitatives.
El sondeig, dut a terme per Gallup, s’ha centrat en 
els valors absoluts, més les qüestions religioses i els 
diferents agregats. El qüestionari té en compte la di-
versitat dels contextos culturals. El sondeig s’ha dut 
a terme entre certs segments de la població, com el 
dels joves i els residents tant en zones urbanes com 
rurals.
Els articles, encarregats a una trentena d’experts dels 
diferents països de la UpM, podrien constituir per si 
sols un objecte d’estudi. Cada article se centra en un 
tema, com ara les percepcions mútues, les interac-
cions humanes, els valors compartits i les perspecti-
ves per a un projecte mediterrani compartit, cosa que 
permet identificar les tendències interculturals i ex-
treure’n unes conclusions vàlides per a la regió i no 
per a un país específic. Aquest Informe vol ser (junta-
ment amb, potser, més tard l’observatori) un instru-
ment científic que permeti identificar els desafiaments 
a què s’enfronta la UpM en la dimensió cultural i hu-
mana. «L’objectiu [és] crear una nova narració de la 
cooperació cultural per a la Mediterrània.»
Naturalment, per raons pressupostàries, el sondeig 
dut a terme per Gallup el 2009 a petició de la Fun-
dació només afecta 13 dels 43 països membres. 
Com és lògic, les mostres extretes no són prou di-
verses per donar compte de tot l’espectre de les 
diferents categories. Però em sembla que podem 
sentir-nos satisfets de la feina que s’ha fet. Malgrat 
la seva complexitat, aquest exercici únic ofereix di-
versos punts d’interès.

• En primer lloc, conté una bona notícia –sobretot 
tenint en compte que la bretxa que separa les 
percepcions de les dues ribes és cada vegada 
més profunda: els resultats del sondeig d’opinió, 
tal com s’han divulgat, mostren l’existència de 
tendències positives a escala regional per a la 
creació d’un futur comú i compartit per als po-
bles de l’espai euromediterrani.

• A més, es tracta del primer sondeig efectuat a 
una escala semblant i proporciona una base 
d’anàlisi que representa l’opinió pública euro-
mediterrània.

• L’interès de l’exercici rau, precisament, en el seu 
enfocament regional. La Fundació ha proposat 
no presentar els resultats per països en l’Informe, 
sinó oferir una visió de les principals conclu-
sions extretes del sondeig en dos articles intro-
ductoris.

• El sondeig proporciona també una base científi-
ca i creïble per revisar els currículums i altres 
elements amb vista a actuar millor i a saber reac-
cionar en la matèria.

• Destinat a convertir-se en un exercici diari, el 
sondeig d’opinió permetrà avaluar l’evolució de 
les tendències interculturals a escala regional, 
amb el reforç de la cooperació mediterrània al 
llarg dels anys.

• Aprofundint encara més, es pot dir que aquest 
exercici permet mantenir-se a les escoltes de 
les societats mediterrànies, del que han de dir, 
del que han de dir-se i del que diuen sobre si 
mateixes en aquest joc de miralls entre un ma-
teix i l’altre.

• Per a la Fundació, retornar, a través de l’escrip-
tura, aquesta paraula audible i «visible» al con-
junt dels actors implicats de l’espai euromedite-
rrani significa retornar la paraula de la cultura a 
les societats mateixes.

• Implica, per tant, sostreure el discurs cultural i 
religiós del quasi monopoli dels extremistes de 
les dues ribes: un discurs dominant, i cada ve-
gada més caricaturesc i rancorós, que fa inau-
dible la veu de les societats i dels individus. Així 
és com es confisca la paraula i es disfressa la 
cultura.

• Retornar la paraula a les societats equival a 
permetre’ls reapropiar-se la seva cultura i resti-
tuir-los la seva sense instrumentalitzacions re-
duccionistes.

• Per mitjà d’aquest Informe, la Fundació exercirà 
plenament el paper que li correspon, fent dialo-
gar directament les societats euromediterrànies.

• Finalment, en alliberar la paraula, contribuirà en 
molt bona part a donar poder als qui no tenen 
veu en les societats en vies de democratització.

• Naturalment, caldrà donar a aquest informe no 
sols una àmplia difusió, sinó també tota la res-
sonància que mereix. En aquest sentit, els mit-
jans de comunicació no poden faltar a la cita.

A tall de conclusió:  
perspectives i interrogants

El Fòrum Anna Lindh, previst del 3 al 7 de març a 
Barcelona, pensa donar un nou impuls a la coopera-
ció entre les organitzacions de la societat civil dedi-
cades al diàleg intercultural en el si de la UpM. Am-
biciona reunir per primera vegada gairebé cinc-cents 
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representants de la societat civil d’aquest espai, 
ONG, institucions culturals, universitats, mitjans de 
comunicació, ens territorials i xarxes regionals.
La preparació del Fòrum Anna Lindh 2010, marcada 
per múltiples trobades, ha mobilitzat el temps i els 
recursos de la FAL, fins i tot molt abans que s’anun-
ciés la convocatòria a la participació, que es va fer 
pública de manera oficial el 25 de novembre de 
2009.
En el marc dels preparatius del Fòrum 2010, les xar-
xes nacionals de la Fundació duran a terme un total 
de 35 accions comunes; aquestes xarxes veuen el 
Fòrum com una oportunitat per enriquir les seves 
activitats.
La discriminació positiva havia d’afavorir la participa-
ció dels membres de les xarxes que treballaven a la 
riba sud. Tal com es pot llegir en les notes d’actualitat 
del Fòrum de desembre de 2009: «Constitueix una 
oportunitat que permet enriquir el programa de la 
FAL i les activitats de les 43 xarxes nacionals, i ser-
veix de font d’inspiració per formular l’agenda de la 
UpM.»
Hem d’estar atents al desenvolupament d’aquesta 
gegantina manifestació per avaluar-ne l’impacte.

Caldrà que la FAL superi els greus problemes i les 
contradiccions existents si vol la pacificació de la 
regió euromediterrània?

Tanmateix, per exercir plenament aquest paper pre-
ciós i exclusiu amb la legitimitat que li correspon, la 
Fundació Anna Lindh haurà de fer front a altres rep-
tes i superar certes contradiccions, començant per 
la seva pròpia. Per desgràcia, no havíem aconseguit 
assolir el nostre objectiu, ja que el Grup d’Experts 
desitjava que la Fundació emanés de la societat civil 
perquè no es convertís en ostatge dels estats. En 

efecte, la Fundació ha de ser capaç d’anar més enllà 
de la seva naturalesa interestatal i de posar fi a les 
reticències d’alguns dels seus estats membres per 
tal de dur a terme la seva missió i possibilitar que se 
senti la veu de la societat civil, fins i tot quan aques-
ta última és contrària a aquests estats. Aquest és el 
motiu pel qual s’ha hagut d’endarrerir la publicació 
de l’Informe.
A més, la FAL ha de superar les flagrants contra-
diccions existents entre les declaracions de la UpM 
–«Compartir [les seves] cultures afavorint els inter-
canvis de professorat universitari, de científics...»– i 
la realitat de les polítiques, tremendament dures 
sobre el terreny, especialment en matèria de visats 
i circulació de les persones. Per exemple, els inves-
tigadors, el professorat universitari, els estudiants i 
doctorands del nord són acollits amb els braços 
oberts als països del sud, mentre que els del sud 
s’enfronten a innombrables obstacles als territoris 
dels 27 per dur a terme satisfactòriament la seva 
tasca.
La falsa igualtat i la falsa simetria dels socis conti-
nuarà pesant no només en l’inconscient col·lectiu i 
en les diferents percepcions, sinó també en les ac-
cions sobre el terreny. I aquesta situació perdurarà 
mentre la regió euromediterrània no gaudeixi d’un 
veritable marc estratègic i d’un projecte polític cohe-
rent entre socis en peu d’igualtat.
Per propiciar una zona euromediterrània, si no sere-
na, com a mínim una mica més calmada, cal recordar 
la imperiosa necessitat de posar fi a les diferents 
fonts de tensió i, en especial, la més important de 
totes: el conflicte araboisraelià, que per desgràcia 
ha passat a ser un tema banal. És urgent acabar 
amb aquesta tragèdia que nega la dignitat humana 
–per la qual lluita la Fundació–, una dignitat que ha 
esdevingut un ostatge.
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randa Achmawi
Corresponsal diplomàtica sènior d’Al Ahram Hebdo, 
el Caire

En ocasió del darrer viatge que he fet als Estats 
Units aquest any i mentre em trobava en direcció a 
Rio de Janeiro per participar en la 3a edició del 
Fòrum de l’Aliança de Civilitzacions, de manera ben 
natural el meu ànim es va veure envaït per les moltes 
qüestions relatives a l’estat de les relacions entre 
Occident i el món arabomusulmà. A la societat nord-
americana actual, a l’igual que a la immensa majoria 
de societats, continua alçant-se un veritable mur 
que separa els ciutadans d’ambdós mons, sovint 
sembrant desacords i replegaments.
Ha transcorregut un any des del famós discurs 
d’Obama al Caire, i els canvis clars i visibles en les 
relacions entre els dos mons continuen obrint-se 
pas, malgrat que la situació no sembla haver evolu-
cionat massa.
No hi ha dubte que se segueixen fent molts esforços 
perquè s’escurcin les distàncies entre Occident i 
l’islam. Alguns fòrums importants, com l’Aliança de 
Civilitzacions i el Diàleg Euromediterrani, i institu-
cions com l’IEMed o la Fundació Anna Lindh duen a 
terme una feina incessant per promoure l’encontre 
dels intel·lectuals, les dones o els joves represen-
tants de les societats dels països occidentals o ara-
bomusulmans per tal d’implantar mecanismes i des-
vetllar una profunda conscienciació respecte a la 
importància de treballar en aquests temes. El propi 
president Obama ha reunit recentment les files de 
l’activisme amb la intenció d’aconseguir una millor 
entesa entre Occident i el món arabomusulmà, atès 
que aquesta qüestió es troba profundament arrelada 
en el propi teixit de la societat nord-americana. No 
obstant això, la situació no ha evolucionat favorable-
ment. Les tensions existents entre el món arabomu-

sulmà i Occident continuen essent molt importants, 
i al final del túnel no s’albira cap indici que s’apai-
vagaran en un futur proper. L’any passat va estar 
marcat per una sèrie d’incidents que mostren que 
l’abisme entre ambdós mons no només continua es-
sent profund, sinó que no deixa de créixer. Alguns 
fets, com l’atac perpetrat contra l’egípcia Marwa El-
Sherbini, assassinada en plena Cort de Justícia de 
Dresden mentre declarava com a testimoni en un 
cas de racisme, o el projecte de llei a favor de la 
prohibició de la construcció de minarets a Suïssa no 
només van en contra dels principis fonamentals dels 
drets humans, sinó que també són eloqüents i ex-
pressen un augment de la islamofòbia a nombroses 
regions d’Europa. Altrament, per la banda musulma-
na la situació no és menys difícil. El recent intent 
d’atemptat amb cotxe bomba a Times Square, Nova 
York, perpetrat per un americà d’origen pakistanès, 
il·lustra clar i net que el sentiment antioccidental 
continua essent molt fort a certes parts del món mu-
sulmà i que el problema de les relacions amb Occi-
dent segueix constituint una qüestió molt seriosa 
que, algunes vegades, té conseqüències tràgiques i 
nefastes.
Així doncs, què està succeint? Els objectius d’Oba-
ma al seu discurs del 4 de juny de 2009 semblaven 
ben clars: dirigir-se a la majoria dels musulmans, 
allargar-los la mà i manifestar-los explícitament el seu 
compromís, com a president del país més poderós 
del planeta, amb la causa del diàleg i l’harmonia entre 
Occident i el món arabomusulmà. A través del seu 
discurs a la Universitat del Caire, el president dels 
Estats Units intentaria posar en relleu que, en realitat, 
els musulmans i els occidentals tenen més coses en 
comú que diferències. Dalia Mogahed, una nord-
americana d’origen egipci que el president Oba ma 
recentment va nomenar consellera per a la Casa 
Blanca del Consell Consultiu de Religions, sempre 

Societat i cultura | diàleg cultural

Obama: de la Universitat del Caire  
al Mavi Marmara
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insisteix en el següent: «Els nombrosos estudis i les 
recerques fetes indiquen, mitjançant xifres i fets, que 
la majoria dels musulmans, a l’igual que la majoria 
dels occidentals, comparteixen exactament els ma-
teixos objectius i ambicions quan es tracta, per 
exemple, de planificar la seva vida», i afegeix que «en 
ambdós mons les principals preocupacions de la 
gent són disposar de millors condicions de vida per 
a les seves famílies, tenir un treball digne i propor-
cionar una millor educació als seus fills». Es tracta 
d’unes observacions molt contundents i persuasives 
que mostren que, malgrat les diferències, aquestes 
es troben molt més en la superfície que en el fons, i 
que tant a Occident com al món arabomusulmà tots 

som éssers humans de la mateixa espècie, guiats 
pels mateixos instints i les mateixes emocions.
Convençut pels resultats de les nombroses enques-
tes i estudis realitzats per Gallup, i apostant per les 
seves pròpies conviccions, al Caire Obama va voler 
dirigir-se a la gran massa de musulmans que, sens 
dubte, componen la majoria aclaparadora dels prac-
ticants d’aquesta fe. «La intenció del president nord-
americà era crear un front que unís els musulmans 
dels Estats Units amb els de la resta del món al vol-
tant de valors i pràctiques moderades, així com trac-
tar d’excloure i marginar els extremistes», especifica 
Dalia, que fins i tot havia contribuït a l’elaboració del 
document, atès que algunes d’aquestes propostes 

L'Aliança de Civilitzacions va organitzar la segona i tercera reunió ofi-

cial els dies 6 i 7 d'abril de 2009 a Istanbul, i del 27 al 29 de maig de 

2010 a Rio de Janeiro. Aquesta organització de l'ONU, creada el 

2005 a partir d'una iniciativa espanyola secundada per Turquia, es va 

reunir per primera vegada el gener de 2008 a Madrid, sota l'ègida del 

seu Alt Representant, Jorge Sampaio, expresident de Portugal.

L’objectiu de l'Aliança és fomentar la col·laboració entre els estats àrabs 

i els occidentals per tal de promoure el diàleg entre les cultures i reli-

gions. L'Aliança està formada per un grup d'amics, compost per un cen-

tenar d'estats i organitzacions internacionals –el nombre no para d’aug-

mentar. En efecte, prop de dos mil participants es van desplaçar per 

assistir a aquests dos nous fòrums: caps de govern, ministres, líders 

religiosos i membres de la societat civil es van reunir per tal d'establir 

allò que Sampaio va qualificar de «diàleg productiu». Les prioritats de 

l'Aliança s'organitzen entorn de quatre eixos principals: l'educació i els 

mitjans de comunicació, com a vectors de la comprensió mútua, i la jo-

ventut i els emigrants, com a actors del diàleg intercultural.

El gran èxit del Fòrum va ser, sens dubte, el fet que va aconseguir cridar 

l'atenció de l'OTAN en la persona del seu secretari general, Anders 

Fogh Rasmussen, que va anunciar que convertiria en tema prioritari la 

intensificació de la cooperació amb els països de majoria musulmana; 

els participants es van felicitar per l'interès que una organització militar 

mostrava per l'Aliança, cosa que van considerar un èxit de la soft diplo-

macy. D'altra banda, entre els èxits de l'edició anterior del Fòrum podem 

destacar la redacció d'un informe sobre el paper del sector privat en la 

promoció del diàleg intercultural («Doing Business in a Multicultural 

World»), així com la creació d'un recurs en línia que permet posar en 

contacte periodistes i experts («Rapid Response Media Mechanism»).

El II Fòrum va permetre fer balanç dels progressos assolits en el marc 

dels projectes impulsats durant el Fòrum de Madrid, així com posar-ne 

en marxa de nous. Les iniciatives proposades a Istanbul giraven entorn 

de diverses idees centrals: el paper dels mitjans de comunicació (in-

closos els nous mitjans de comunicació) en el diàleg cultural, així com 

l'educació en aquests mitjans; la participació dels joves en la presa de 

decisions; la capacitat dels joves per accedir a un lloc de treball; la 

intensificació dels intercanvis universitaris, etc.

D'altra banda, durant les sessions plenàries, els interventors van reite-

rar el seu compromís amb el diàleg entre les cultures i les religions, en 

un context de crisi en què els estats tendeixen a aplicar polítiques 

nacionals per resoldre problemes globals. El secretari general de la 

Lliga Àrab, Amre Moussa, va recordar en especial que les tensions 

interculturals no podran desaparèixer mentre continuï el conflicte ara-

boisraelià. Finalment, també va subratllar que l'educació i el coneixe-

ment de l'altre constitueixen les condicions indispensables per a la 

construcció de la pau.

La dimensió euromediterrània no està absent de les preocupacions de 

l'Aliança de Civilitzacions, perquè aquesta organització col·labora es-

tretament amb la Fundació Anna Lindh, que va participar en les ses-

sions matinals sobre els temes del Partenariat Euromediterrani i sobre 

l'exemple euromediterrani del diàleg interregional entre els mitjans de 

comunicació.

D’altra banda, durant la celebració del III Fòrum de l'Aliança de Civilit-

zacions es van organitzar diverses sessions entorn dels temes predi-

lectes de l'Aliança: les qüestions religioses i la lluita contra la islamo-

fòbia, el paper de l'educació per a una major autonomia de les dones, 

o fins i tot la importància de la col·laboració entre el sector públic i el 

privat. Entre les novetats d'aquest Fòrum cal subratllar el llançament 

dels dos primers «Cafès de Diàleg» a Lisboa i Rio de Janeiro. Gràcies 

a la tècnica de la videoconferència, els «Cafès de Diàleg» permeten a 

persones procedents de diferents horitzons intercanviar idees i 

col·laborar, a distància, sobre nous projectes relacionats amb quatre 

temàtiques principals: el diàleg intercultural, la innovació social, la par-

ticipació cívica i la cultura. Avalada per l'èxit aconseguit, ja està previst 

estendre aquesta iniciativa al món mediterrani a partir de 2011, espe-

cialment a Istanbul i Ramallah.

Es van anunciar també diversos esdeveniments, com els de la primera 

escola d’estiu de l'Aliança de Civilitzacions, que es posarà en funciona-

ment a Aveiro, Portugal, així com la creació a Barcelona de l'Institut In-

ternacional de la Universitat de Nacions Unides per a l'Aliança de Civi-

litzacions.

El IV Fòrum de l'Aliança tindrà lloc el 2011 a Doha, capital de Qatar.

Per a més informació:

www.aocistanbul.org/default.en.mfa

www.unaoc.org/rioforum

ii i iii FÒruMS dE l'AliAnÇA dE CiVilitZACiOnS
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s’havien afegit al contingut del discurs presidencial. 
D’altra banda, Obama era perfectament conscient 
que els que instrumentalitzen l’islam amb fins polí-
tics i els que prediquen l’odi i la violència contra el 
pròxim només representen una ínfima minoria dels 
creients.

A través del seu discurs a la 
Universitat del Caire, el president 
dels Estats Units intentaria posar 
en relleu que, en realitat, els 
musulmans i els occidentals 
tenen més coses en comú que 
diferències

Alhora, i per donar més força a la seva argumenta-
ció, al discurs del Caire Obama recordaria que 
l’islam es troba fortament present al mosaic cultural 
i religiós del seu país, i va precisar que set milions de 
nord-americans són musulmans, i que no són dife-
rents dels que viuen a la resta del món.
Tanmateix, sorgeix una pregunta: ha estat tot plegat 
suficient per aportar una solució al problema de les 
relacions entre Occident i el món arabomusulmà? 
Malauradament, la resposta sembla negativa. Per 

què no ha funcionat l’estratègia preparada amb tan-
ta cura per Obama i el seu equip?
En realitat, i mirant la qüestió des del punt de vista 
dels musulmans, podem dir que en un primer mo-
ment el president Obama va aconseguir seduir el 
públic, especialment quan es va comprometre a 
desplegar els màxims esforços possibles per so-
lucionar el problema palestinoisraelià, tan car per 
al conjunt dels membres de la comunitat musul-
mana. Tanmateix, els esdeveniments que han tin-
gut lloc més endavant han demostrat que els Es-
tats Units no eren completament sincers en les 
seves intencions, en especial quan defensen in-
condicionalment les pràctiques d’Israel contra els 
palestins. Al llarg d’aquest darrer any des de la 
visita d’Obama al Caire, els musulmans no han 
deixat de sentir-se decebuts davant la incoherèn-
cia que existeix entre les paraules d’Obama i la 
posició dels Estats Units, sempre esbiaixada i fa-
vorable a l’Estat hebreu. Un cop més, els Estats 
Units s’han mostrat incapaços d’adoptar les més 
ínfimes mesures destinades a condemnar Israel 
pels greus crims comesos, com el bloqueig i el 
càstig col·lectiu contra la població de Gaza, o fins 
i tot, més recentment, per l’atac contra la flotilla 
dels activistes humanitaris, durant el qual nou per-
sones van sucumbir sota les bales disparades 
pels comandos israelians.





Annexos
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Mapa A.1 | Assentaments israelians construïts i planificats a Jerusalem Est

Elaboració Pròpia. Font: www.fmep.org; www.ir-amin.org i www.ochaopt.org
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Mapa A.2 | Enquesta Euromed: experts i actors de l’espai euromediterrani. Valoracions generals

Elaboració pròpia. Font: IEMed, Euromed Survey of Experts and Actors. Assessment of the Euro-Mediterranean Partnership: Perceptions and Realities, Barcelona: IEMed, 2010. 
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Mapa A.3 | Enquesta Euromed: experts i actors de l’espai euromediterrani. Prioritats

Elaboració pròpia. Font: IEMed, Euromed Survey of Experts and Actors. Assessment of the Euro-Mediterranean Partnership: Perceptions and Realities, Barcelona: IEMed, 2010. 
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Mapa A.5 | Evolució de l’índex de desenvolupament humà (2000-2007)

Elaboració pròpia. Font: PNUD, Informe sobre el desarrollo humano 2009.
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Mapa A.6 | Relacions comercials amb la UE: Importacions

Elaboració pròpia. Font: DG Trade.
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Mapa A.7 | Relacions comercials amb la UE: Exportacions

Elaboració pròpia. Font: DG Trade.
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Mapa A.9 | Arribades de turistes internacionals (2008)

Elaboració pròpia. Font: OMT World Tourism Barometer. Vol. 8, Núm.1 Gener 2010.
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Mapa A.10 | Gasoductes de l’est europeu i dependència energètica europea 

Elaboració pròpia. Fonts: Eurostat Pocketbooks. Energy, Transport and Environmental Indicators. 2009 Edition.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-DK-09-001/EN/KS-DK-09-001-EN.PDF
Eurogas. Natural Gas Demand and Supply, Long term Outlook to 2030.
www.eurogas.org/uploaded/Eurogas%20long%20term%20outlook%20to%202030%20-%20final.pdf
Energy Corridors. EU and Neighbouring countries, European Commission. DG for Research and Sustainable Energy Systems 2007.
www.energy.eu/publications/KINA22581ENC_002.pdf
Europe's Energy Portal. European Commission www.energy.eu; Nabucco Pipeline Project. www.nabucco-pipeline.com;
SouthStream Pipeline Project. http://south-stream.info; NordStrean Pipeline Project. www.nord-stream.com/en/;
GALSI Pipeline. www.mem-algeria.org/actu/comn/galsi.htm; Arab Gas Pipeline. www.petrojet.com.eg/arabpipeline.htm
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Mapa A.11 | Contaminació: emissions de CO2

Elaboració pròpia. Font: World Resources Institute; UNFPA, Population Reference Bureau, Nacions Unides i Cooperative Research Centre for Coal  in Sustainable Development 
CCSD).
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Mapa A.14 | Evolució de l’atur a la Mediterrània
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Elaboració pròpia. Font: OIT.

Mapa A.15 | Els drets de les dones a la regió MENA (2009)
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L'edició 2010 de l'informe Women's Rights in the Middle East and North-Africa dut a terme per Freedom
House analitza l'estatus de la dona a la regió a partir dels estàndards internacionals recollits per la Declaració
Universal dels Drets Humans (DUDH).
L'avaluació de la situació de cada país es duu a terme a partir d'un llistat de 44 criteris organitzats en cinc
categories.

De cada país és possible visualitzar l'avaluació respecte l'any 2009 en cada categoria segons una
puntuació entre 1 i 5, en què 1 representa el grau més baix i 5 el més alt de llibertat de què gaudeixen
les dones, incloent una adequada protecció dels seus drets i la manca de restriccions per actors estatals
o no.
Els gràfics també permeten una comparació entre els resultats de la primera (2004) i segona (2009) edició
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empitjorat (-).
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Mapa A.17 | Residents dels PSM a la UE i gestió fronterera de les migracions a la Mediterrània

Elaboració pròpia. Font: Per a la població europea i els estrangers residents a Europa, EUROSTAT any 2008; per a les dades de la zona Euromed, dades de la taula C1 dels annexes. 
FRONTEX, www.frontex.europa.eu. Política Europea de Veïnatge, http://ec.europa.eu/world/enp
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Cronologies

Cronologia dels principals conflictes 
i esdeveniments polítics

Gener de 2009

A França, Sarkozy anuncia canvis en 
l’executiu una setmana abans de la 
vaga general convocada. A Itàlia, les 
protestes a l’illa de Lampedusa –de 
52 km²– contra el Centre d’Iden-
tificació i Expulsió, que centralitzarà 
els immigrants a la recerca d’asil, po-
sen en dificultats el ministre de 
l’Interior, Roberto Maroni. A Grècia se 
succeeixen els episodis de violència 
després de la mort d’un jove en una 
manifestació a Atenes al desembre. A 
Turquia continuen les detencions pel 
cas Ergenekon. A Algè ria es confirma 
la candidatura de Bou teflika a un nou 
mandat presidencial, i Mauritània 
anuncia eleccions després del cop 
d’Estat d’agost de 2008. A la UE, 
l’anomenada «guerra del gas» entre 
Rússia i Ucraïna deixa mitja Unió sen-
se subministrament en ple hivern, i 
s’inicia la presidència txeca de la UE 
amb el repte per al Govern euroescèp-
tic del Partit Cívic Democràtic d’acom-
panyar el procés de ratificació del 
Tractat de Lisboa, encara no avalat pel 
president, Václav Klaus. La convoca-
tòria de dues cimeres simultànies de 
la Lliga Àrab posa en evidència la di-
visió entre els seus membres pel que 
fa a la crisi de Gaza.

Espanya

• El 8 de gener comença al Tribunal 
Superior de Justícia del País Basc el 
judici contra el lehendakari Juan José 
Ibarretxe, els dirigents socialistes Patxi 
López i Rodolfo Ares, i els membres de 
l’esquerra abertzale que van participar 
en unes converses de pau durant la 
treva de l’organització terrorista Euzka-
di i Llibertat (ETA) el 2006. El 19 de 
gener el Tribunal arxiva el cas.

• El 28 de gener el Banc d’Espanya 
fa oficial que Espanya entra en reces-
sió, amb una caiguda en l’últim tri-
mestre d’un 1,1%, la més important 
des de 1960.
• El 29 de gener el Tribunal Cons-
titucional dicta sentència a favor de 
la decisió del Tribunal Suprem, de 17 
de setembre de 2008, d’il·legalitzar i 
dissoldre Acció Nacionalista Basca 
(ANB), la plataforma amb què Bata-
suna va intentar concórrer a les elec-
cions municipals de 2007.

França

• El 15 de gener Nicolas Sarkozy 
anuncia canvis en l’executiu davant 
les eleccions parlamentàries euro-
pees. Els canvis més rellevants afec-
ten la cartera de Treball i Afers So-
cials, que passa a mans de Brice 
Hortefeux, actual ministre d’Im mi-
gració, en substitució de Xavier Ber-
trand. Eric Besson substitueix Horte-
feux a Inmigració. La vacant que deixa 
Besson al Departament d’Eco nomia 
Digital és coberta per la secretària 
d’Estat per a Ecologia, Nathalie Kos-
ciusko-Morizet.
• El 25 de gener remet la tempesta 
Klaus, que havia obligat les autoritats 
a declarar l’estat d’emergència en 
nou departaments del sud-oest, amb 
un balanç de quatre morts i un milió 
i mig de llars sense electricitat.
• El 29 de gener es convoca una 
vaga general per protestar contra la 
política anticrisi del Govern, dies 
després de la convocada per profes-
sors i estudiants per exigir la protec-
ció de l’ensenyament públic. Malgrat 
les protestes i l’oposició socialista, 
l’Assemblea Nacional aprova el ma-
teix dia els pressupostos generals per 
al 2009.

Itàlia

• L’1 de gener Itàlia rep del Japó la 
presidència anual del G8 amb els rep-
tes d’afrontar la crisi econòmica global 
i les perspectives d’ampliació del club.
• El 19 de gener la policia italiana 
arresta 23 persones del clan Madonia, 
dies després de les detencions dels 
capos de la Camorra Giuseppe Setola 
i Salvatore Zazo.
• El 23 de gener, després d’una arri-
bada massiva d’immigrants, la població 
de Lampedusa es manifesta per impe-
dir que entri en funcionament el Centre 
d’Identificació i Expulsió (CIE). El 24 
de gener 1.300 immigrants s’escapen 
del centre de retenció i es manifesten. 
El 27 de gener l’Ajuntament de Lam-
pedusa, que tem que el nou CIE posi 
fi al turisme que és la base de l’eco-
nomia de l’illa, convoca una vaga ge-
neral.

Malta

• L’11 de gener un vaixell de càrrega 
de les illes Marshall rescata 162 immi-
grants a 52 milles de Malta.

Croàcia

• El 17 de gener la policia croata deté 
Vjekoslav Vulovic, viceministre de 
l’Interior de Bòsnia i Hercegovina (amb 
nacionalitat bosniana i croata), encar-
regat de la lluita contra la delinqüència 
organitzada, de qui se sospita que ha 
subministrat explosius a dos individus 
per cometre un atemptat a Rijeka.

Bòsnia i Hercegovina

• El 18 i el 26 de gener es reuneixen 
a Banja Luka els líders dels principals 
partits bosnians, Milorad Dodik 
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(SNSD), Suljeman Tihic (SDA) i Dra-
gan Covic (HDZ), i el president de la 
República Srpska, Rajko Kuzmanovic, 
per aprofundir en la implementació del 
Procés de Prud, signat el novembre de 
2008, que estableix les bases per a 
una reforma constitucional que estabi-
litzi el país.

Montenegro

• El 5 de gener el president Filip Vu-
janovic exigeix, com a requisit per ini-
ciar relacions diplomàtiques, que Kos-
ovo reconegui els drets de la minoria 
montenegrina i garanteixi les mesures 
de seguretat necessàries per al retorn 
a Kosovo dels ciutadans no albanesos 
desplaçats a Montenegro.

Sèrbia

• El 8 de gener s’inicia el subminis-
trament de gas d’Hongria i Alemanya 
a Sèrbia, després que el país es que-
dés sense abastament a conseqüència 
del conflicte entre Rússia i Ucraïna pel 
subministrament de gas a la resta 
d’Europa.

Kosovo segons la Resolució núm. 
1244 del Consell de Seguretat de les 
Nacions Unides

• Els dies 3 i 4 de gener es pro-
dueixen violents enfrontaments a Mi-
trovica després que una deflagració al 
sector serbi de la ciutat destrossés 
diversos vehicles.
• El 21 de gener el Govern de Koso-
vo anuncia la creació d’un exèrcit pro-
pi, la Força de Seguretat de Kosovo, 
que comptarà amb 2.500 efectius. Sèr-
bia protesta formalment davant l’ONU 
i l’OTAN.

Albània

• El 8 de gener finalitza la missió del 
Fons Monetari Internacional a Albània 
després de 17 anys d’implementació.

Grècia

• L’1 de gener grups radicals ataquen 
diversos establiments i vehicles a Ate-
nes i Salònica. Els aldarulls es pro-
dueixen arran de la mort, el 6 de de-
sembre de 2008, d’un jove per un tret 
de la policia durant una manifestació a 

Atenes pels drets dels treballadors. Els 
dies 5, 7 i 9 de gener es produeixen 
nous enfrontaments i atemptats contra 
la policia, que se salden amb unes 70 
detencions.
• El 7 de gener, el primer ministre, 
Kostas Karamanlis, durament atacat 
per la crisi econòmica i els incidents 
violents contra el Govern, anuncia una 
remodelació del seu gabinet en el qual 
Hristos Markoyanakis asumeix el càrrec 
de viceministre de l’Interior i encarregat 
de l’ordre públic mentre que els minis-
tres d’Educació, Evripisdis Stilianidis, 
i d’Economia, Giorgos Alogoskufis són 
cessats.
• El 20 de gener prop de 8.000 agri-
cultors bloquegen les principals carre-
teres i la frontera amb Bulgària exigint 
mesures per contrarestar la caiguda 
dels preus agrícoles. El 29 de gener 
els agricultors aixequen el bloqueig 
després que el Govern els ofereixi aju-
des per valor de 500 milions d’euros.

Turquia

• L’1 de gener s’inicien oficialment les 
emis sions de TRT6, el nou canal de 
te levisió que emet en llengua kurda les 
24 hores, amb un missatge de Recep 
Tayyip Erdogan, que es dirigeix en 
aquest idioma als teleespectadors.
• El 13 de gener són detingudes 40 
persones involucrades en la xarxa Er-
genekon, acusada l’octubre de 2008 
de tramar un cop militar per enderrocar 
el Govern del Partit de la Justícia i el 
De senvolupament (AKP).
• El 21 de gener Turquia anuncia la 
intenció de reclamar el 15% del volum 
de gas que circuli pel futur gasoducte 
Nabucco quan esdevingui operatiu el 
2013. La UE considera «inacceptable» 
aquesta reclamació.

Xipre

• El 23 de gener Xipre presenta una 
denúncia davant el Tribunal Europeu 
de Drets Humans perquè Turquia acla-
reixi la desaparició de 1.500 persones 
durant la invasió de l’illa el 1974. El 28 
de gener el fiscal d’Istanbul Ali Cakir 
decideix obrir una investigació.
• El 29 de gener les autoritats xiprio-
tes procedeixen a escorcollar a Limas-
sol la càrrega del vaixell rus de bande-
ra xipriota Monchegorsk, procedent de 
l’Iran i sospitós de transportar arma-

ment amb destinació a Gaza i el Líban 
a través de Síria, violant les resolucions 
de l’ONU sobre el programa iranià 
d’armament.

Síria

• L’11 de gener una patrulla de 
l’exèrcit israelià és atacada des de ter-
ritori sirià mentre fa operacions de 
manteniment prop de la frontera als 
Alts del Golan.
• El 27 de gener el Govern sirià 
accepta el nomenament de Michel 
el-Khoury com a primer ambaixador del 
Líban a Síria.

Líban

• El 8 de gener tres coets llançats des 
del sud del Líban impacten a Israel. 
L’exèrcit israelià respon disparant cinc 
míssils. El 14 de gener un nou atac 
amb coets des del sud del Líban im-
pacta en la població galilea de Kiryat 
Shmona.
• El 26 de gener s’inicia la quarta 
ronda de diàleg nacional libanès, que 
dirigeix el president Michel Suleiman, 
per estudiar l’estratègia de defensa 
nacional i el paper que hi ha de tenir 
Hezbol·lah.

Egipte

• El 12 de gener Egipte obre la fron-
tera amb Gaza per primera vegada des 
de l’inici de l’operació Plom Sòlid per 
tal de permetre l’entrada d’ajuda mè-
dica i humanitària. Egipte manté tancat 
el pas de Rafah des que, el 2007, Ha-
màs va expulsar de Gaza els represen-
tants de l’Autoritat Nacional Palestina.

Tunísia

• El 19 de gener desapareixen, en 
naufragar la seva embarcació davant 
de les costes de Tunísia, 26 immigrants 
tunisians que pretenien arribar a Itàlia. 
Gràcies a les tasques de rescat es tro-
ben nou supervivents.

Algèria

• El 10 de gener Chakib Khelil, minis-
tre algerià d’Energia i Mines, anuncia 
que Algèria incrementarà els seus sub-
ministraments de gas a Europa, i que 
Sonatrach, la companyia estatal de 
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gas, vol obrir una refineria a Rotterdam 
per augmentar el subministrament de 
gas de 62.000 a 85.000 milions de 
metres cúbics anuals el 2012.
• El 18 de gener Abdelaziz Belkha-
dem, secretari general del Front 
d’Alliberament Nacional (FNL), confir-
ma la candidatura de l’actual president, 
Abdelaziz Bouteflika, a les eleccions 
presidencials de l’abril. La reforma de 
la Constitució, apro vada pel Parlament 
l’octubre de 2008, permet suprimir el 
límit de dos mandats vigent fins ales-
hores.
• El 30 de gener una trentena de per-
sones resulten ferides a la localitat de 
Berriane, al Mzab, durant els violents 
enfrontaments entre la comunitat mo-
zabita –berber– i la malaquita –àrab.

Marroc

• L’1 de gener mor un immigrant sub-
saharià quan la policia marroquina dis-
para contra un grup de 80 immigrants 
que intentaven creuar la frontera amb 
Melilla.
• El 29 de gener la Fiscalia del Tribu-
nal d’Apel·lació de Casablanca comu-
nica la detenció de 69 membres de 
l’exèrcit i dos advocats sota l’acusació 
de formar part d’una xarxa de tràfic de 
droga.

Mauritània

• El 23 de gener el general Mohamed 
Uld Abdelaziz, que ocupa el poder des 
del cop d’Estat del 6 d’agost de 2008, 
anuncia la convocatòria d’eleccions 
presidencials per al 6 de juny. El pre-
sident enderrocat, Sidi Mohamed Uld 
Cheikh Abdallahi, accepta la convoca-
tòria si els militars abandonen el poder 
definitivament.

Unió Europea

• L’1 de gener Txèquia assumeix la 
presidència semestral de la UE.
• L’1 de gener Eslovàquia adopta 
l’euro com a moneda oficial i es con-
verteix en el setzè membre de l’euro-
zona.
• El 10 de gener la UE i Rússia signen 
un acord per garantir el subministra-
ment de gas després que Rússia au-
toritzi que observadors europeus es 
desplacin el 9 de gener a Kíev per su-
pervisar l’en trada de gas a través 

d’Ucraïna, interrompuda des de princi-
pis de mes quan Rússia acusa Ucraïna 
de robar gas rus destinat a la UE i talla 
el subministrament com a mesura de 
pressió. El 17 de gener, després de 
diverses converses i amenaces de la 
UE, Iúlia Timoixenko i Vladímir Putin 
signen un acord definitiu. El 20 de ge-
ner Rússia reprèn el subministrament 
a través d’Ucraïna.
• El 26 de gener el Consell d’Assump-
tes Generals i Relacions Exteriors 
(CAGRE) no aconsegueix adoptar una 
posició comuna sobre l’acollida de pre-
sos de Guantánamo i decideix que 
cada país negociï bilateralment els 
seus compromisos amb Washington.

Lliga Àrab

• Els dies 19 i 20 de gener té lloc a 
Kuwait la Cimera Econòmica i Social 
de la Lliga Àrab. Amb aquest motiu se 
celebra una reunió extraordinària dels 
ministres d’Exteriors per superar la di-
visió interna sobre la crisi a Gaza, des-
prés que la Lliga condemnés, el 4 de 
gener, el fracàs del Consell de Segu-
retat de l’ONU per adoptar una reso-
lució que exigís la cessació immediata 
de les hostilitats israelianes. Com a 
resultat, s’adopta la petició conjunta 
d’un programa internacional de recons-
trucció i s’aprova un fons d’ajuda de 
2.000 milions d’euros. Paral·lelament, 
Qatar convoca el mateix dia una reunió 
de caps d’Estat de la Lliga Àrab a Doha 
per tractar la qüestió de Gaza, a la qual 
només assisteixen 13 països. La simul-
taneïtat de les reunions de Kuwait –a 
la qual assisteix Fatah– i Doha –a la 
qual assisteix Hamàs– posa de mani-
fest la bretxa que hi ha al si de la Lliga 
pel que fa al conflicte a Gaza.

Febrer de 2009

Espanya viu la primera vaga de jutges 
de la seva història, que provoca la di-
missió del ministre de Justícia. A Itàlia 
s’aprova la polèmica Llei de Seguretat, 
que implica fortes mesures restrictives 
a la immigració. Kosovo celebra el pri-
mer any de la seva autoproclamada 
independència amb taxes del 40% 
d’atur i constants problemes d’esta-
bilitat política. Els inspectors de l’Or-
ganització Internacional de l’Energia 
Atòmica (OIEA) troben a Síria restes 

d’urani que susciten sospites sobre el 
possible desenvolupament d’un reac-
tor nuclear. Jordània posa en marxa 
una reforma oberturista del seu execu-
tiu. A Egipte, l’opositor Ayman Nur és 
alliberat pel Govern. Muamar al-Gad-
dafi és investit president de la Unió 
Africana. A Algèria continuen els en-
frontaments entre l’exèrcit i els terro-
ristes d’Al-Qaida.

Portugal

• El 13 de febrer l’Institut Nacional 
d’Estadística portuguès confirma l’en-
trada de Portugal en recessió després 
de publicar les xifres corresponents al 
PIB del quart trimestre de 2008, que 
reflecteixen una caiguda del 2,1% del 
PIB, la més greu des de 1984.

Espanya

• El 6 de febrer l’Audiència Nacional 
obre la investigació del cas Gürtel, una 
xarxa de corrupció vinculada al princi-
pal partit de l’oposició, el Partit Popular 
(PP), que dóna peu a diverses dimis-
sions al PP. El 19 de febrer la investi-
gació judicial relaciona amb la trama el 
president de la Comunitat Valenciana, 
Francisco Camps. El 25 de febrer el 
jutge imputa l’eurodiputat popular Ge-
rardo Galeote.
• El 8 de febrer el Tribunal Suprem 
il·legalitza la plataforma abertzale De-
mocrazia 3 Milloi (D3M). El 10 de fe-
brer Askatasuna i D3M recorren la 
sentència davant el Tribunal Constitu-
cional.
• El 18 de febrer té lloc la primera 
vaga de jutges de la història d’Espanya 
que provoca, el 23 de febrer, la dimis-
sió del ministre de Justícia, Mariano 
Fernández Bermejo. Bermejo és subs-
tituït per Francisco Caamaño, fins ara 
secretari d’Estat de Relacions amb les 
Corts.

França

• El 2 de febrer una tempesta de neu 
afecta la meitat nord del país, bloque-
ja les entrades a París i els aeroports, 
i deixa 500.000 llars sense electricitat. 
El 9 de febrer les autoritats declaren 
58 departaments en alerta davant la 
imminència d’un nou temporal.
• El 9 de febrer Nicolas Sarkozy con-
firma la concessió de 6.500 milions 
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d’euros en préstecs als gegants de la 
indústria automobilística francesa, Re-
nault i PSA Peugeot Citroën. A canvi, 
tots dos es comprometen a mantenir 
les seves fàbriques a França i no efec-
tuar més acomiadaments.
• El 18 de febrer Nicolas Sarkozy 
anuncia mesures per valor de 2.600 
milions d’euros per lluitar contra la cri-
si entre els sectors socials més desfa-
vorits, després de mantenir una reunió 
amb els sindicats francesos, que ame-
nacen amb una nova vaga general al 
març.

Itàlia

• El 3 de febrer el Senat italià aprova 
l’acord signat amb Trípoli l’agost de 
2008, pel qual Itàlia es compromet a 
invertir a Líbia 5.000 milions de dòlars 
durant els pròxims 25 anys. Com a 
contrapartida, aquest país controlarà 
la sortida d’immigrants il·legals des de 
les seves costes cap a Itàlia.
• El 4 de febrer el Senat aprova la 
polèmica Llei de Seguretat, coneguda 
com a Llei Maroni, que preveu taxar 
amb un impost de 80 a 100 euros 
l’obtenció del permís de residència, 
fitxar tots els «sense sostre», obligar 
el personal hospitalari a denunciar els 
«sense papers» –la qual cosa va mo-
tivar una vaga el passat 2 de febrer–, 
legalitzar les «rondes padanes» de 
ciutadans i empresonar els expulsats 
que no abandonin el país.
• El 18 de febrer el secretari general 
del Partit Democràtic, Walter Veltroni, 
dimiteix el càrrec després de nou der-
rotes electorals consecutives del seu 
partit i reconeix que la impossibilitat 
de mitigar les lluites internes li ha im-
pedit fer una oposició ferma al Go-
vern.
• El 24 de febrer la XXVII Cimera Bi-
lateral Francoitaliana culmina a Roma 
amb un acord per a la producció con-
junta d’energia nuclear, que significa el 
retorn d’Itàlia a aquesta font d’energia, 
que va abandonar el 1987.

Malta

• El 18 de febrer, 230 immigrants són 
interceptats per un vaixell maltès i 
transferits als centres de retenció de 
Safi i Hal Far. Aquest grup se suma a 
un altre de 260 detectat dies abans per 
les autoritats malteses.

Eslovènia

• El 20 de febrer la premsa eslovena 
recull la decisió d’un tribunal de com-
pensar un primer grup dels 25.671 
ciutadans eslovens procedents d’altres 
antigues repúbliques iugoslaves que 
van ser esborrats del registre civil per-
què no van aconseguir obtenir la na-
cionalitat eslovena quan el país es va 
independitzar el 1991.
• El 24 de febrer la trobada entre els 
primers ministres d’Eslovènia, Borut 
Pahor, i Croàcia, Ivo Sanader, a la lo-
calitat de Mokrice deixa en punt mort 
les negociacions sobre el conflicte 
fronterer que tots dos estats mantenen 
per la delimitació de les seves aigües 
territorials a l’Adriàtic. Eslovènia recla-
ma una ampliació de les seves aigües 
a la badia de Piran, la seva única sor-
tida al mar, i un corredor que la comu-
niqui directament amb aigües interna-
cionals sense haver de travessar 
aigües croates. Ljubljana manté vetat 
l’ingrés de Croàcia tant a la UE com a 
l’OTAN per tal de pressionar Zagreb.

Bòsnia i Hercegovina

• El 21 de febrer el primer ministre de 
la República Srpska, Milorad Dodik, es 
retira de les negociacions sobre la re-
forma constitucional de Bòsnia en pro-
testa per l’anunci de la Fiscalia de 
presentar càrrecs contra ell per corrup-
ció.

Montenegro

• El 20 de febrer el Tribunal Penal 
Internacional per a l’antiga Iugoslàvia 
(TPII) allibera l’exgeneral montenegrí 
Pavle Strugar després d’haver com-
plert tres quartes parts de la seva con-
demna per perpetrar crims contra la 
humanitat a Dubrovnik l’any 1991.

Sèrbia

• El 16 de febrer dues granades es-
claten a Presevo, de població majori-
tàriament albanesa. L’incident eviden-
cia la tensió existent a la zona, que 
manté les aspiracions d’unificar-se 
amb Kosovo.
• El 26 de febrer el Tribunal Penal 
Internacional per a l’antiga Iugoslàvia 
exculpa l’expresident serbi Milan Milu-
tinovic, acusat de crims de guerra a 

Kosovo, però condemna a 22 anys de 
presó Nikola Sainovic, braç dret de 
Slobodan Milosevic.

Kosovo segons la Resolució núm. 
1244 del Consell de Seguretat de les 
Nacions Unides

• El 17 de febrer Kosovo celebra el 
primer aniversari de la seva indepen-
dència amb taxes d’atur del 40%. Com 
a balanç d’aquest primer any, Pieter 
Feith, representant de la UE a Kosovo, 
destaca el creixent rebuig albanokos-
ovar a la UE i les constants tensions al 
nord del país amb la minoria sèrbia.

Antiga República Iugoslava de Mace-
dònia

• El 23 de febrer el viceprimer minis-
tre per a Afers Europeus, Ivica Boce-
vski, i el representant de la UE a Sko-
pje, Er wan Fouere, signen tres acords 
d’im plementació de l’Instrument Euro-
peu de Preadhesió (IPA) que compor-
ten una inversió de 40 milions d’euros.

Albània

• El 16 de febrer el Tribunal Consti-
tucional deixa en suspens la llei apro-
vada el desembre de 2008 que permet 
l’obertura dels arxius de la Sigurimi, 
policia secreta del règim d’Enver Hoxa, 
fins a conèixer el pronunciament de la 
Comissió de Venècia. Un dels objec-
tius de la llei és fer una purga a l’Admi-
nistració de membres de l’estructura 
comunista i col·laboradors de la Sigu-
rimi. El Partit Socialista assegura que 
la llei és una maniobra de Sali Berisha 
per suspendre fiscals que investiguen 
possibles implicacions del primer mi-
nistre en casos de corrupció.

Grècia

• El 3 de febrer el grup Secta Revo-
lucionària atempta contra agents de 
policia davant d’una comissaria al barri 
atenès de Koridalos.
• El 25 de febrer el sindicat majori-
tari de treballadors públics grecs, 
ADEDY, inicia una vaga general de 24 
hores en protesta per l’escassa co-
bertura sanitària, educativa i de pen-
sions, l’edat de jubilació i la política 
de privatització de diverses empreses 
estatals.
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Turquia

• El 15 de febrer se succeeixen en-
frontaments entre les forces de segu-
retat i manifestants kurds amb motiu 
del desè aniversari de la detenció del 
líder separatista Abdullah Öcalan. Du-
rant les protestes, prohibides per 
Ankara, resulten ferits vuit manifestants 
i 17 policies.
• El 26 de febrer un tribunal militar 
emet la primera condemna pel cas Er-
genekon i sentencia un excomandant 
de l’exèrcit a 20 anys de presó.

Xipre

• El 13 de febrer, després de dur a 
terme dos escorcolls, les autoritats xi-
priotes decomissen la càrrega del 
vaixell rus de bandera xipriota Monche-
gorsk. El ministre de Defensa, Costas 
Papacostas, anuncia que no s’hi ha 
trobat armament però sí material per a 
la fabricació de munició. El 18 de fe-
brer les autoritats alliberen el vaixell.

Síria

• El 19 de febrer inspectors de l’OIEA 
troben restes de grafit i urani a la base 
militar d’Al-Kibar, destruïda per Israel 
el 2007. Israel i els EUA afirmen que 
Síria hi desenvolupava un reactor nu-
clear. Síria sosté que el material pro-
cedeix de l’armament utilitzat per Israel 
durant l’atac. L’OIEA considera impro-
bable aquesta afirmació i insta Síria a 
cooperar per aclarir l’origen del mate-
rial radioactiu.
• El 21 de febrer el senador John Ke-
rry es reuneix amb el president Bashar 
al-Assad a Damasc. En menys de tres 
setmanes, tres delegacions parlamen-
tàries nord-americanes han visitat el 
país per mostrar la intenció del Govern 
de Barack Obama de revisar la seva 
postura respecte a Damasc.

Líban

• El 21 de febrer un coet llançat des 
de la regió meridional de Nakura im-
pacta a Galilea i causa una víctima. 
Israel hi respon disparant set obusos 
contra la regió de Tir.
• El 25 de febrer la premsa informa 
que el representant libanès a l’ONU, 
Nawaf Salam, ha presentat una carta 
del primer ministre, Fuad Siniora, al 

secretari general, Ban Ki-moon, en què 
reclama compensacions d’Israel per la 
guerra de 2006 entre tots dos països 
i denuncia violacions de la Resolució 
1701 per part de Tel Aviv.

Jordània

• El 23 de febrer els deu nous mem-
bres de l’executiu del primer ministre 
Nader Dahabi juren el càrrec davant 
Abdullah II. Nayef al-Qadi succeeix 
com a ministre de l’Interior Eid al-Fa-
yez, la gestió del qual s’ha caracteritzat 
pels enfrontaments amb els partits is-
lamistes i les associacions de defensa 
dels drets humans. El pro reformista 
Bassem al-Salem, actual ministre de 
Treball, ocupa la cartera d’Economia 
per emprendre les reformes per con-
solidar el lliure mercat demanades pel 
Fons Monetari Internacional.

Egipte

• El 6 de febrer la policia egípcia deté 
sense càrrecs Philip Rizk, activista ger-
manoegipci, i el blocaire Diaa Eddin 
Gad, quan participaven en una mani-
festació de suport a Gaza.
• El 18 de febrer, a petició dels EUA, 
Ayman Nur, líder del partit liberal i laic 
Al-Ghad, opositor al Govern de Muba-
rak, és alliberat per raons de salut des-
prés de tres anys d’empresonament.
• El 22 de febrer una bomba als vol-
tants del soc de Khan al-Khalili i la gran 
mesquita d’Al-Hussein, al Caire, oca-
siona la mort de quatre persones i pro-
dueix diversos ferits de gravetat.

Líbia

• El 2 de febrer Muamar al-Gaddafi 
és investit president de la Unió Africa-
na a Addis Abeba.
• El 10 de febrer la comissària d’Ex-
teriors Benita Ferrero-Waldner obre a 
Trípoli la segona ronda de negocia-
cions entre la UE i Líbia sobre l’acord 
marc d’associació.

Algèria

• El 4 de febrer el cap d’una divisió 
d’Al-Qaida per al Magreb Islàmic 
(AQMI) conegut com a Seraka mor en 
una operació de l’exèrcit a Constantina, 
en un dels múltiples enfrontaments en-
tre l’exèrcit i cèl·lules islamistes que es 

produeixen sobretot a la Cabília i a la 
província de Tebes, i que només al fe-
brer es cobren una cinquantena de 
víctimes.
• L’11 de febrer es produeixen nous 
enfrontaments violents entre les comu-
nitats berbers i àrabs a la regió de 
Mzab.
• El 28 de febrer Abdelaziz Bouteflika 
anuncia la condonació total del deute 
contret pels productors agropecuaris, 
xifrat en 41.000 milions de dinars.

Marroc

• El 10 de febrer les forces de segu-
retat escorcollen les oficines del set-
manari Al-Ayam, a la recerca d’unes 
fotografies de la mare i l’àvia de Mo-
hamed VI, Lalla Latifa i Lalla Abla, que 
el setmanari havia demanat publicar, i 
en detenen el director, Nouredine Mif-
tah, i la redactora en cap, Maria Mou-
krim.
• El 18 de febrer el militant Chakib 
al-Khayari és arrestat a Nador acusat 
de difondre informacions «enganyoses» 
sobre la implicació d’alts càrrecs mar-
roquins en el tràfic d’estupefaents al 
nord del Marroc.
• El 18 de febrer el Tribunal d’A-
pel·lació de Salé confirma la condemna 
a deu anys de presó de Hicham Ahmi-
dan per participar en els atemptats de 
l’11-M a Madrid.
• El 21 de febrer la frontera entre Al-
gèria i el Marroc s’obre temporalment, 
per primera vegada en 14 anys, per 
permetre el pas d’un comboi britànic 
d’ajuda a Gaza. El ministre marroquí de 
Comunicació, Khalid Naciri, declara 
que el Marroc està disposat a «obrir 
una nova pàgina en les relacions amb 
Algèria».

Mauritània

• El 6 de febrer la Unió Africana (UA) 
anuncia la imposició de sancions a la 
junta militar mauritana després que el 
president colpista, Mohamed Uld Ab-
delaziz, anunciï que concorrerà a les 
eleccions del juny.

Unió Europea

• El 13 de febrer es confirma que la 
UE entra oficialment en recessió en 
fer-se públiques les xifres de l’oficina 
estadística europea, Eurostat, que re-
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velen una contracció de l’1,5% en el 
PIB dels 27 durant el quart trimestre 
de 2008.
• Els dies 26 i 27 de febrer se celebra 
a Brussel·les una cimera extraordinària, 
prevista inicialment per als països de 
l’Eurogrup però finalment ampliada als 
27 membres de la UE, per estudiar 
mesures financeres urgents contra la 
crisi.
• Els dies 26 i 27 de febrer el Consell 
de Ministres d’Interior estudia la crea-
ció d’una oficina europea d’asil, arran 
de la crida dels països mediterranis de 
la UE per fer front a la crisi de la immi-
gració.

Lliga Àrab

• El 18 de febrer el secretari general 
de la Lliga Àrab, Amr Moussa, declara 
que l’exigència d’Israel de vincular la 
cessació de les hostilitats a Gaza a 
l’alliberament del sergent Gilad Shalit 
va impedir un alto el foc.

Març de 2009

A Espanya, les eleccions al País Basc 
provoquen un canvi en el Govern au-
tonòmic, fins ara en mans del Partit 
Nacionalista Basc. França viu la seva 
segona vaga general de l’any. A Itàlia, 
la coalició governant es fusiona en el 
partit Poble de la Llibertat. El conflicte 
fronterer per la delimitació de les ai-
gües territorials entre Eslovènia i Croà-
cia experimenta avenços, i Ljubljana 
aixeca el veto perquè Croàcia ingressi 
a l’OTAN. El Partit Democràtic dels 
Socialistes venç en les segones elec-
cions a Montenegro des de la seva 
independència. El partit Justícia i Des-
envolupament obté les alcaldies 
d’Ankara i Istanbul a les eleccions mu-
nicipals turques. El Líban i Síria inicien 
relacions diplomàtiques. La Lliga Àrab 
celebra la seva XXI cimera sense 
l’assistència d’Egipte, el Marroc i Al-
gèria.

Portugal

• El 17 de març Portugal signa un 
acord amb l’empresa estatal algeria-
na Sonatrach, perquè aquesta pugui 
comercialitzar gas de manera directa 
al país. Algèria subministra el 80% 
del gas que Portugal consumeix en 

virtut de l’acord a 20 anys signat el 
1993.

Espanya

• L’1 de març Galícia i el País Basc 
ce le bren eleccions autonòmiques. A 
Galícia guanya el Partit Popular 
(PP), que obté 38 dels 75 escons. 
El Partit Socialista (PSG) es manté 
en 25 escons. Al País Basc, el Par-
tit Nacionalista Basc (PNB) és el 
més votat i obté 30 dels 75 escons, 
però la coalició formada pel Partit 
Socialista, Euskadiko Ezkerra i el PP 
investeix el líder del PSE, Patxi Ló-
pez, com a nou lehendakari (presi-
dent) .
• El 5 de març el jutge Garzón envia 
el cas Gürtel al Tribunal Superior de 
Justícia de València en trobar indicis 
de responsabilitat penal en el presi-
dent valencià, Francisco Camps, i el 
secretari general del Partit Popular 
de València, Ricardo Costa. El 31 de 
març el Tribunal Superior de Justícia 
de Madrid també accepta instruir el 
cas en trobar indicis de corrupció en 
tres diputats de l’Assemblea de Ma-
drid.
• El 23 de març el jutge Baltasar Gar-
zón processa 44 membres de les cú-
pules de Batasuna, Partit Comunista 
de les Terres Basques (PCTV) i Asso-
ciació Nacionalista Basca (ANB), acu-
sats de formar part d’ETA.
• El 29 de març el Banc d’Espanya 
intervé Caja Castilla-La Mancha per un 
forat pressupostari estimat en 3.000 
milions d’euros, en la primera interven-
ció d’una gran entitat financera des de 
la de Banesto el 1993.

França

• El 5 de març el Govern acorda un 
augment salarial i la disminució del 
preu dels productes de primera neces-
sitat per posar fi a la vaga de 44 dies 
que viu Guadeloupe i que amenaça 
d’estendre’s a altres departaments 
d’ultramar, com ara la Guaiana i Re-
unió. A Martinica continuen les protes-
tes per motius similars.
• El 19 de març una segona vaga ge-
neral massiva contra el pla de reformes 
anticrisi anunciat al febrer pel Govern, 
considerat insuficient, reclama un aug-
ment del salari mínim, més ajudes per 
al creixent nombre d’aturats, l’anul·lació 

de l’escut fiscal i el fre als acomiada-
ments massius.
• El 24 de març el ministre de Defen-
sa, Hervé Morin, anuncia una primera 
partida d’indemnitzacions per als afec-
tats pels assaigs nuclears efectuats 
entre el 1960 i el 1996 a Algèria i la 
Polinèsia.
• El 30 de març la justícia francesa 
condemna a 14 anys de presó Ainhoa 
García Montero, cap d’informació 
d’ETA fins a la seva detenció el 2003.

Mònaco

• El 26 de març Mònaco comunica 
que a finals d’any signarà un acord de 
cooperació fiscal amb la UE, després 
de finalitzar les converses amb l’OCDE 
per assumir els estàndards necessaris 
de transparència.

Itàlia

• El 13 de març les policies italiana 
i holandesa detenen a Amsterdam el 
mafiós Giovanni Strangio, acusat de 
la matança de Duisburg l’agost de 
2007. El dia 20 els carrabiners dete-
nen a Palerm Ludovico Sansone, cap 
del clan Brancaccio de la Màfia.
• El 17 de març els carrabiners des-
articulen el clan Farina, un dels prin-
cipals de la Camorra, gràcies a l’arrest 
de 24 persones a la província de Ca-
serta.
• El 27 de març la coalició que go-
verna Itàlia, formada per Força Itàlia i 
Aliança Nacional, es fusiona en un sol 
partit, Poble de la Llibertat, en el pri-
mer congrés de la nova formació, du-
rant el qual Berlusconi demana una 
reforma constitucional que atorgui 
majors poders al primer ministre.

Malta

• El 23 de març uns 500 immigrants 
il·legals en espera de ser expulsats 
s’amotinen al centre de detenció de 
Safi durant dues hores.

Eslovènia

• El 25 de març el comissari europeu 
Olli Rehn presenta al ministre d’Ex te-
riors eslovè, Samuel Zbogar, i al croat, 
Gordan Jandrokovic, una proposta 
d’acord sobre la delimitació de les ai-
gües territorials entre tots dos països. 
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Dos dies després, el Parlament eslovè 
dóna llum verda a l’entrada de Croàcia 
a l’OTAN.

Croàcia

• El 20 de març el primer ministre 
croat, Ivo Sanader, visita Sèrbia per 
superar el distanciament entre Zagreb 
i Belgrad per la qüestió del retorn dels 
refugiats serbis que van fugir de la Kra-
jina durant l’ofensiva croata de 1995, i 
pel reconeixement croat de la indepen-
dència kosovar.

Bòsnia i Hercegovina

• El 13 de març l’austríac Valentin Inzko 
és nomenat Alt Representant del Consell 
Internacional per a la implementació de 
la pau a Bòsnia i Hercegovina (PIC) en 
substitució de Miroslav Lajcak, que va 
dimitir el 23 de gener per ser nomenat 
ministre d’Exteriors d’Eslo vàquia. Inzko 
va ser el primer ambaixador d’Àustria a 
Bòsnia del 1996 al 1999.
• El 17 de març la Cambra d’Apel·la ció 
del TPII condemna a 20 anys de presó 
el líder serbobosnià Momcilo Krajisnik 
per crims contra la humanitat a Bòsnia.

Montenegro

• El 29 de març la coalició Montene-
gro Europeu, encapçalada pel Partit 
Democràtic dels Socialistes (DPS) del 
primer ministre, Milo Djukanovic, guan-
ya les eleccions parlamentàries antici-
pades amb un 51,5% dels vots.

Sèrbia

• El 9 de març, en la seva visita oficial 
a Espanya, Boris Tadic, el president 
serbi, rep el compromís de José Luis 
Rodríguez Zapatero de no reconèixer 
l’Estat kosovar.
• El 24 de març set persones resulten 
ferides i 28 detingudes a Belgrad du-
rant una manifestació ultranacionalista 
i antieuropeista amb motiu del desè 
aniversari del bombardeig de l’OTAN 
contra Sèrbia.

Kosovo segons la Resolució núm. 
1244 del Consell de Seguretat de les 
Nacions Unides

• El 3 de març un tribunal de la missió 
civil de la Unió Europea a Kosovo 

(EULEX) dicta la seva primera sentèn-
cia per crims de guerra, i condemna el 
ciutadà kosovar Gani Gash a 17 anys 
de presó.
• El 19 de març Espanya anuncia la 
retirada de les seves tropes de Kosovo 
al secretari general de l’OTAN, Jaap de 
Hoop Scheffer, que critica la decisió 
per «precipitada i unilateral». El 20 de 
novembre José Luis Rodríguez Zapa-
tero considera la decisió coherent amb 
el no-reconeixement espanyol de la 
independència de Kosovo. El 30 de 
març De Hoop Scheffer es mostra fi-
nalment «satisfet» amb el pla de retira-
da presentat per Espanya.

Grècia

• El 6 de març un empresari grec re-
sulta greument ferit en esclatar una 
bomba col·locada al seu vehicle. El dia 
9 esclata un nou artefacte en una ofi-
cina bancària d’Atenes. El 13, grups 
d’encaputxats destrueixen aparadors, 
vehicles i sucursals bancàries a Atenes 
i Salònica.

Turquia

• El 8 de març Hillary Clinton, en un 
co municat conjunt amb el ministre 
d’Ext eriors turc, Ali Babacan, afirma a 
Istanbul que els EUA i Turquia refermen 
la seva aliança, malmesa després del 
període presidencial de George W. 
Bush.
• Del 16 al 22 de març Istanbul acull 
el V Fòrum Mundial de l’Aigua, que no 
aconsegueix aprovar la iniciativa d’un 
grup d’estats europeus i llatinoameri-
cans perquè l’aigua sigui considerada 
dret de la humanitat.
• El 23 de març, durant la seva visita 
oficial a l’Iraq, el president turc, Abdu-
llah Gül, exigeix al costat del seu 
homòleg, Jalal Talabani, dirigent de la 
Unió Patriòtica del Kurdistan (UPK), 
que el Partit dels Treballadors del Kur-
distan (PKK), inclòs en la llista europea 
d’organitzacions terroristes, abandoni 
la lluita armada i surti del territori ira-
quià.
• El 26 de març s’estavella al sud del 
país l’helicòpter que transportava Mu-
hsin Yazicioglu, president del partit 
Gran Unitat de Turquia. En conèixer la 
notícia, Recep Tayyip Erdogan suspèn 
la seva campanya electoral per a les 
eleccions municipals del 29 de març.

• El 29 de març el Partit de la Justícia 
i el Desenvolupament (AKP) venç en 
les eleccions municipals i es manté en 
el poder a Ankara i Istanbul, tot i que 
perd el control d’algunes ciutats clau, 
com Izmir o Diyarbakir.

Síria

• El 2 de març el director general de 
l’OIEA, Mohamed el-Baradei, critica 
Síria per no col·laborar amb els seus 
inspectors per aclarir l’origen de l’urani 
trobat a Al-Kibar. El 4 de març els EUA 
també acusen Síria d’obstaculitzar la 
investigació.
• El 7 de març Jeffrey Feltman, secre-
tari d’Estat adjunt per al Pròxim Orient, 
i Dan Shapiro, del Consell de Nacional 
de Seguretat, arriben a Síria en la pri-
mera visita d’alts funcionaris nord-
americans a aquest país després que 
els EUA retiressin, el 2005, la seva 
ambaixadora arran de l’assassinat del 
primer ministre libanès Rafiq Hariri.

Líban

• L’1 de març es presenta el nou Tri-
bunal Internacional de la Haia, enca-
rregat d’investigar l’assassinat de Rafik 
Hariri.
• El 16 de març s’inaugura la primera 
ambaixada libanesa a Síria, que contri-
bueix a superar dècades d’enfron-
tament. Michel Jury, actual ambaixador 
a Xipre, es farà càrrec de l’ambaixada 
a partir de l’abril. El 24 de març el pre-
sident libanès accepta el nomenament 
d’Ali Abdel Karim Ali com a primer am-
baixador sirià al Líban.
• El 23 de març el dirigent de Fatah 
al Líban, Kamal Medhat, mor en un 
atemptat al camp de refugiats de Mie 
Mie. Fatah afirma que l’agressió estava 
destinada al màxim dirigent de l’OAP 
al Líban, Abbas Zaki, que havia aban-
donat Mie Mie minuts abans. El Líban 
i l’Iran acusen Israel d’estar al darrere 
de l’atemptat.

Egipte

• El 3 de març la policia egípcia deté 
el blocaire Rami al Sweisy, membre del 
moviment d’oposició al Govern Joven-
tuts del 6 d’Abril. Al Sweisy és alliberat 
el mateix dia 6.
• El 25 de març les forces de segu-
retat egípcies detenen 14 membres 
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dels Germans Musulmans a les provín-
cies de Sharquiya i Munufiya.

Líbia

• El 22 de març Itàlia entrega a Líbia 
350 immigrants rescatats en aigües 
líbies per un remolcador italià el dia 
anterior. El 31 de març una pastera 
amb 220 immigrants naufraga a Líbia. 
Els serveis de rescat només poden 
recollir 21 persones.

Tunísia

• El 17 de març la premsa informa 
que el dissident tunisià Moncef Mar-
zouki acusa el Govern de pressionar el 
Líban amb l’objectiu que li denegui el 
visat d’entrada per acceptar una càte-
dra sobre democràcia en el món àrab 
a l’Orient Institute de Beirut.

Algèria

• El 26 de març el diari Al Khabar 
informa d’una operació conjunta dels 
exèrcits algerià i libi contra una cèl·lula 
terrorista localitzada a la frontera entre 
tots dos països. Durant el mes de març, 
els continus enfrontaments entre les 
forces de seguretat algerianes i AQMI 
deixen una trentena de morts.
• El 29 de març el secretari general 
del partit El Islah (Moviment Nacional 
per a la Reforma), Yahid Yunsi, únic 
candidat islamista a les eleccions pre-
sidencials d’abril, demana una amnis-
tia general que inclogui els grups 
armats encara actius. El Govern exi-
geix l’aban donament de les armes 
com a requisit previ per a qualsevol 
negociació.

Marroc

• El 6 de març el Marroc trenca rela-
cions diplomàtiques amb l’Iran després 
de les declaracions fetes per Ali Akbar 
Nateq Nuri, conseller de l’aiatol·là Kha-
menei, afirmant que l’Iran té sobirania 
sobre Bahrain.
• El 20 de març el Marroc fa una crida 
a Algèria per obrir la frontera comuna i 
normalitzar les relacions, paralitzades 
des de 1994, per tal de reactivar la Unió 
del Magreb Àrab i el comerç bilateral. 
Algèria anuncia que no es plantejarà 
cap acció en aquest sentit fins que no 
es resolgui la qüestió sahrauí.

• El 22 de març el Govern marroquí 
anuncia que endurirà la legislació contra 
la pràctica de la branca xiïta de l’islam i 
contra l’homosexualitat, perquè consi-
dera que «són atemptats contra els fo-
naments i valors morals de l’Estat».

Mauritània

• El 6 de març Mauritània expulsa 
l’ambaixador israelià a Nouakchott des-
prés que el 5 de gener cridés a con-
sultes el seu ambaixador a Tel Aviv.
• L’11 de març l’Assemblea de Forces 
Democràtiques, que aglutina l’oposició, 
rebutja el calendari electoral proposat 
pel Govern, malgrat els esforços de la 
mediació líbia, i reclama l’alliberament 
dels presos polítics i la fi de la cam-
panya mediàtica del règim contra 
l’oposició.

Unió Europea

• El 10 de març el Consell de Minis-
tres d’Economia adopta el document 
d’estratègia econòmica i financera per 
al 2009 i decideix les prioritats comu-
nes de la UE per a la cimera del G20 
del març a Londres.
• Els dies 19 i 20 de març el Consell 
Europeu, els caps d’Estat i Govern de 
la UE, decideixen doblar els fons per a 
ajuts d’urgència als estats de l’Europa 
central fins a 50.000 milions d’euros per 
tal de frenar la caiguda de les seves 
economies i protegir el gruix de la UE.

Lliga Àrab

• El 30 de març la XXI Cimera de la 
Lliga Àrab, celebrada a Doha sense la 
compareixença d’Egipte, el Marroc i 
Algèria a causa de les seves divergèn-
cies amb la resta d’estats membres 
sobre la crisi de Gaza, culmina amb 
una resolució de suport al president 
sudanès, Omar al-Bashir, en recerca i 
captura pel Tribunal Penal Internacional 
per crims contra la humanitat a Darfur.

Abril de 2009

L’abril ve marcat per les perspectives de 
creixement de l’OTAN i la UE. Així, 
l’Aliança de l’Atlàntic Nord incorpora 
Croàcia i Albània com a nous membres 
i reincorpora França a la seva estructu-
ra militar 43 anys després que De Gau-

lle decidís abandonar-la en protesta per 
l’excessiu pes dels EUA. De la seva 
banda, la cimera de caps d’Estat de la 
UE a Praga aprova la candidatura a 
l’adhesió de Montenegro i rep la candi-
datura d’Albània. A Malta, el mes s’inicia 
amb la investidura de Gorg Abela com 
a vuitè president. A Itàlia, un sisme a 
L’Aquila causa 293 morts. Grècia i Mò-
naco viuen jornades de vaga general. 
Gjorge Ivanov guanya en segona volta 
les eleccions presidencials a l’Antiga 
República Iugoslava de Macedònia. Un 
altre país que celebra eleccions és Al-
gèria, on la victòria de Bouteflika, amb 
més d’un 90% dels vots, motiva les 
acusacions de l’oposició de frau elec-
toral. A la República Turca del Nord de 
Xipre també se celebren eleccions, en 
les quals s’imposa el Partit d’Unitat Na-
cional (PUN). Turquia insta el PUN a 
moderar el seu discurs antieuropeu i a 
cooperar amb vista a l’èxit de les nego-
ciacions de reunificació, en un mes en 
què Ankara anuncia un full de ruta per 
normalitzar les relacions amb Armènia 
i manté el seu programa de reformes 
per al poble kurd. El Consell de Segu-
retat de l’ONU aprova la resolució 
1871, que insta Rabat i el Polisario a 
reprendre les converses de pau.

Espanya

• El 7 d’abril el Govern espanyol pre-
senta la reforma de l’executiu. Destaca 
el nomenament d’Elena Salgado, actual 
ministra d’Administracions Públiques, 
com a ministra d’Economia i segona 
vicepresidenta del Govern en substi-
tució de Pedro Solbes.
• El 10 d’abril la policia francesa deté 
el número dos de l’aparell logístic 
d’ETA, Ekaitz Sirvent Auzmendi. El 18 
d’abril, la gendarmeria francesa deté a 
Perpinyà Jurdan Martitegui, considerat 
el successor de Garikoitz Azpiazu i 
Aitzol Iriondo, detinguts el 2008, en la 
direcció de l’aparell militar d’ETA.
• El 29 d’abril la Sala Penal del Tribu-
nal Suprem comunica a l’Audiència 
Nacional que queden absolts nou dels 
47 condemnats en el cas Ekin per de-
lictes relacionats amb ETA.

França

• El 4 d’abril la cimera d’Estrasburg-
Kehl de l’OTAN ratifica la reincorporació 
plena de França a la seva estructura 
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militar després de la seva apro vació per 
l’Assemblea Nacional francesa el 17 de 
març.
• El 21 d’abril es presenta a la seu de 
la UNESCO a París la Biblioteca Digi-
tal Mundial, que ofereix gratuïtament 
més d’un miler de documents traduïts 
a set idiomes. En l’ambiciós projecte, 
desenvolupat per la Biblioteca del 
Congrés dels EUA, hi participen la Bi-
blioteca d’Alexandria i 32 institucions i 
biblioteques de tot el món.
• El 29 d’abril Nicolas Sarkozy pre-
senta el macroprojecte futurista Gran 
París, que ha de materialitzar l’evolució 
i el creixement urbà del París del segle 
XXI a través de multimilionàries inver-
sions públiques i privades en els deu 
projectes urbanístics guanyadors.

Mònaco

• El 16 d’abril els sindicats monegas-
cos convoquen una vaga general en 
protesta contra la política d’acomiada-
ments adoptada pel sector de l’hos-
taleria.

Itàlia

• El 6 d’abril un terratrèmol de 6,7 
graus a l’escala de Richter, i amb epi-
centre a L’Aquila, causa 293 morts i 
1.500 ferits, i deixa 50.000 persones 
sense llar. El 8 d’abril una rèplica de 5,3 
graus causa la mort d’una altra persona.
• El 16 d’abril un vaixell mercant turc 
rescata 145 immigrants en aigües mal-
teses prop de Lampedusa. El vaixell 
continua aturat mentre Itàlia i Malta dis-
cuteixen quin dels dos països s’ha de 
fer càrrec dels immigrants. El 19 d’abril, 
davant les pressions d’ACNUR, Itàlia 
accedeix a acollir-los. El 18 d’abril, la 
guàrdia costera italiana intercepta una 
altra pastera amb 250 immigrants i la 
condueix al port sicilià de Pozzallo.

Malta

• L’1 d’abril el Parlament de Malta 
elegeix per unanimitat el laborista Gorg 
Abela com a vuitè president de la Re-
pública i successor d’Eddie Fenech 
Adami.

Eslovènia

• El 27 d’abril el Consell de Ministres 
de la UE insta Eslovènia a acceptar la 

proposta de mediació internacional 
presentada a Ljubljana i Zagreb pel 
comissari Olli Rehn, perquè una co-
missió internacional d’arbitratge resol-
gui el litigi fronterer entre Eslovènia i 
Croàcia.

Croàcia

• L’1 d’abril Croàcia ingressa a 
l’OTAN després que el Parlament es-
lovè hagi aprovat aixecar el veto que 
mantenia sobre aquesta qüestió.
• El 23 d’abril la UE decideix ajornar 
la conferència intergovernamental so-
bre l’adhesió de Croàcia, prevista per 
al 24 d’abril, davant la no-resolució de 
la disputa entre Croàcia i Eslovènia pel 
límit de les seves aigües territorials.

Bòsnia i Hercegovina

• El 8 d’abril el Ministeri de l’Interior 
informa del segrest d’Ante Jelavic, an-
tic membre bosniocroat del Govern 
bosnià, que residia a Zagreb des que 
va fugir a Croàcia en veure’s implicat 
en un procés judicial a Bòsnia per abús 
de poder amb relació al Banc Herce-
govacka.

Montenegro

• El 23 d’abril el Consell de Ministres 
de la UE aprova la sol·licitud d’adhesió 
de Montenegro, presentada el desem-
bre de 2008, i demana la valoració de 
la Comissió Europea per a una ober-
tura de les negociacions.

Kosovo segons la Resolució núm. 
1244 del Consell de Seguretat de les 
Nacions Unides

• El 16 d’abril el Govern kosovar ad-
verteix que no permetrà la visita del 
primer ministre serbi, Boris Tadic, pre-
vista l’endemà amb motiu de la Pasqua 
ortodoxa. El 17 d’abril, Pristina cedeix 
a les pressions de la UE i els EUA, i 
Tadic fa la seva primera visita a la regió 
des de la seva escissió de Sèrbia.
• El 23 d’abril la justícia sèrbia con-
demna quatre expolicies serbis a penes 
d’entre 13 i 20 anys de presó per la 
massacre de 48 albanokosovars durant 
la guerra de Kosovo.
• El 27 d’abril forces de la Missió de 
la UE per a Kosovo, EULEX, han 
d’inter venir per dispersar una manifes-

tació de ciutadans serbis a Mitrovica 
en contra del retorn a la ciutat de refu-
giats albanokosovars.

Antiga República Iugoslava de Mace-
dònia

• El 4 d’abril Gjorge Ivanov, líder de 
l’Organització Revolucionària Macedò-
nia de l’Interior, guanya les eleccions 
presidencials. Els comicis transcorren 
sense incidents, amb la qual cosa es 
compleix un dels requisits per tirar en-
davant l’apro ximació del país a la UE. 
Ivanov declara que les prioritats del seu 
Govern seran l’obertura de les nego-
ciacions d’adhesió i la resolució del 
conflicte amb Grècia pel nom del país.

Albània

• L’1 d’abril Albània ingressa formal-
ment a l’OTAN.
• El 28 d’abril el primer ministre, Sali 
Berisha, presenta a Praga la sol·licitud 
d’Albània com a país candidat a l’adhe-
sió a la UE.

Grècia

• El 2 d’abril una nova vaga general 
paralitza Grècia per exigir mesures ur-
gents per a la protecció contra la crisi 
de les petites i mitjanes empreses i els 
col·lectius més desfavorits.
• El 14 d’abril l’ambaixador grec als 
Estats Units, Alexandros Mallias, es 
mos tra favorable a la proposta de 
l’enviat de l’ONU, Matthew Nimetz, de 
donar a l’An tiga República Iugoslava 
de Macedònia el nom de República de 
Macedònia del Nord. Per primera ve-
gada, un representant grec accepta la 
inclusió del terme «Macedònia» en el 
nom del seu veí septentrional.

Turquia

• El 4 d’abril Turquia aixeca el veto a 
la candidatura d’Anders Fogh Rasmus-
sen per presidir l’OTAN, després que 
Barak Obama asseguri a Recep Tayyip 
Erdogan la vicepresidència per a Tur-
quia. El veto es remunta a la crisi per 
les caricatures de Mahoma publicades 
en el diari Aftenbladet el 2006, quan 
Rasmussen era primer ministre de Di-
namarca.
• El 6 d’abril Barack Obama assisteix 
a Istanbul al II Fòrum de l’Aliança de 
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Civilitzacions, en el qual s’acorda la 
cooperació entre aquesta iniciativa i 
l’OTAN. Obama reitera el seu suport a 
l’adhesió turca a la UE, en oberta con-
tradicció amb la postura de París i 
Berlín.
• El 13 d’abril es produeixen noves 
detencions pel cas Ergenekon. Entre 
els detinguts hi ha el rector de la Uni-
versitat Baskent d’Ankara.
• El 20 d’abril el PKK anuncia un alto 
el foc unilateral fins a l’1 de juny. El 29 
d’abril nou soldats turcs moren a causa 
de l’explosió d’una mina dipositada per 
milícies kurdes a la província de Diyar-
bakir. Paral·lelament, l’exministre de 
Justícia Hikmet Sami Turk surt il·lès d’un 
atemptat a la Universitat de Bilkent.
• El 22 d’abril la mediació helvètica 
aconsegueix que Turquia i Armènia 
acordin establir un full de ruta per nor-
malitzar les seves relacions. Aquest 
anunci deixa en suspens possibles re-
presàlies de l’Azerbaidjan, tradicional 
aliat de Turquia i enfrontat amb Armènia 
pel control de l’Alt Karabakh, que po-
dria optar per enviar el gas que pro-
dueix a través de Rússia en comptes 
de fer-ho per territori turc.

Xipre

• El 19 d’abril, el Partit Unitat Nacio-
nal (PUN) guanya les eleccions parla-
mentàries de la República Turca del 
Nord de Xipre amb un 44% dels vots. 
Davant les pressions d’Ankara, el PUN 
assegura que contribuirà a l’èxit de les 
negociacions de reunificació, que han 
de culminar abans del 2010, i refrena 
el seu discurs antieuropeu.
• El 28 d’abril el Tribunal Europeu de 
Justícia obre la via perquè els grecoxi-
priotes recuperin propietats abando-
nades al nord de l’illa, revenudes 
il·legal ment pels turcoxipriotes després 
de la divisió de Xipre el 1974.

Síria

• El 22 d’abril Síria i l’Iraq signen un 
acord estratègic de cooperació en di-
versos àmbits, entre els quals destaca 
la recuperació d’un projecte conjunt de 
construcció d’un oleoducte.
• El 27 d’abril el president sirià Bas-
har al-Assad insisteix que no hi haurà 
pau amb Israel si Tel Aviv no torna els 
Alts del Golan, en resposta a les de-
claracions del ministre d’Exteriors is-

raelià, Avigdor Lieberman, que va des-
cartar la retirada del Golan com a 
requisit per iniciar negociacions.

Líban

• El 13 d’abril l’atac contra una patru-
llera de l’exèrcit libanès a la localitat de 
Zahle se salda amb la mort de quatre 
soldats. L’atemptat sembla vinculat a la 
mort, el 27 de març, d’un traficant de 
droga libanès en un control militar.
• El 29 d’abril el Líban allibera els 
quatre generals que estaven detinguts 
sense càrrecs per l’assassinat el 2005 
del primer ministre libanès Rafiq Hariri. 
El bloc pro sirià celebra la decisió.

Egipte

• El 8 d’abril les autoritats egípcies 
acusen Hezbol·lah de reclutar una 
cèl·lula terrorista per cometre atemp-
tats a Egipte. Les relacions entre el 
Caire i Hezbol·lah s’havien deteriorat 
quan, al gener, Hezbol·lah va acusar 
Egipte de col·laboracionisme amb Is-
rael pel tancament del pas de Rafah 
durant l’ope ració Plom Sòlid.
• El 29 d’abril, el Govern egipci orde-
na el sacrifici del bestiar porcí del país 
–entre 300.000 i 400.000 animals– 
com a precaució davant el brot de grip 
A/H1N1.

Tunísia

• El 16 d’abril l’ONG Human Rights 
Watch (HRW) denuncia davant el Co-
mitè de Drets Humans de les Nacions 
Unides que Tunísia continua incomplint 
la seva promesa de facilitar als obser-
vadors independents el ple accés a les 
seves presons.
• El 23 d’abril Tunísia signa un acord 
de cooperació nuclear amb França du-
rant la visita oficial de Nicolas Sarkozy 
al país.

Algèria

• El 4 d’abril les forces de seguretat 
algerianes informen de la mort de 13 
mem bres d’AQMI en diverses opera-
cions dels serveis de seguretat alge-
rians a les províncies de Buira i Bordj 
Buareridj. El 5 d’abril unitats d’elit de 
l’exèrcit algerià inicien una gran opera-
ció antiterrorista a la zona de Sidi Ali 
Bunab.

• El 9 d’abril Abdelaziz Bouteflika 
guanya les eleccions presidencials 
amb el 90,2% dels vots i aconsegueix 
la seva tercera elecció; la participació 
és d’un 74,1% malgrat la crida al boi-
cot per part de la Unió per la Cultura i 
la Democràcia i el Front de Forces So-
cialistes. Els líders de l’oposició, com 
ara Louisa Hanoun del Partit dels Tre-
balladors, l’única dona presidenciable, 
denuncien que hi ha hagut frau en els 
comicis.

Marroc

• El 23 d’abril Amnistia Internacional 
(AI) demana a les autoritats espanyo-
les que no extradeixin al Marroc Ali 
Aarras ni Mohamed el Bay, detinguts 
a Melilla l’1 abril de 2008 després 
que les autoritats marroquines eme-
tessin, el 28 març de 2008, ordres 
internacionals de detenció acusant-
los de participar en la xarxa terrorista 
d’Abdelkader Belliraj per considerar 
que correrien el risc de ser torturats, 
detinguts en règim d’inco mu nicació o 
jutjats sense prou garanties proces-
sals.

Mauritània

• El 15 d’abril Mohamed Uld Abdela-
ziz anuncia la seva dimissió com a pre-
sident per presentar la seva candida-
tura a les eleccions presidencials del 
6 de juny. El seu número dos, el gene-
ral Mohamed Uld Cheikh Mohamed 
Ahmed, queda al capdavant de la Jun-
ta Militar. L’oposició anuncia que boi-
cotejarà les eleccions si Abdelaziz s’hi 
presenta.

Unió Europea

• El 5 d’abril la Cimera UE-EUA posa 
de manifest la voluntat d’augmentar la 
cooperació euroatlàntica en matèria de 
seguretat regional i energètica, canvi 
climàtic i mesures anticrisi, després 
que el 26 de març el Parlament Euro-
peu hagi aprovat la creació d’un nou 
marc d’associació euroatlàntica que es 
materialitzaria en un consell polític tran-
satlàntic com a òrgan consultiu i de 
coordinació.
• El 17 d’abril la Comissió Europea 
aprova 225 milions d’euros en ajuts a 
països tercers per lluitar contra el ter-
rorisme i el tràfic d’armes; les regions 
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prioritàries són el Sahel, el Pakistan i 
l’Afganistan.
• Els dies 27 i 28 d’abril el Consell 
Europeu d’Afers Exteriors adopta una 
declaració conjunta amb la Comissió i 
el Parlament sobre el Pla de rellança-
ment econòmic europeu, fixat en 5.000 
milions d’euros, i aprova un procedi-
ment contra França, Espanya, Grècia i 
Irlanda per excessiu dèficit.

Lliga Àrab

• L’11 d’abril sis membres de la Lliga 
Àrab –Jordània, l’Autoritat Nacional 
Palestina, Egipte, Aràbia Saudita, Qa-
tar i el Líban– reiteren el seu suport al 
pla de pau presentat, el 2002, per 
l’Aràbia Saudita a la Cimera de la Lliga 
Àrab de Beirut, en què es preveu 
l’intercanvi de pau per territoris.
• El 23 d’abril la Lliga Àrab i el Vaticà 
signen un acord de cooperació política 
i cultural per tal de contribuir a l’esta-
bilitat, a la seguretat regional i interna-
cional i al diàleg religiós.

Maig de 2009

El mes de maig porta noves disputes 
entre Malta i Itàlia sobre quin dels dos 
països s’ha de responsabilitzar dels 
immigrants interceptats en aigües limí-
trofes. El Govern eslovè presenta una 
sèrie d’esmenes al pla proposat per Olli 
Rehn per tancar la disputa amb Croàcia 
per la delimitació de les aigües territo-
rials. A Turquia el mes s’inicia amb 
l’anunci d’importants canvis en el Go-
vern. Els EUA decideixen ampliar un 
any les seves sancions contra Síria per-
què consideren que Damasc continua 
representant un paper ambigu a l’Orient 
Mitjà, malgrat les mostres d’acostament 
que ha fet Washington. A Egipte, la de-
cisió governamental de sacrificar la 
cabanya porcina del país per evitar la 
propagació de la grip A/H1N1 causa 
violents enfrontaments de la policia 
amb els cristians coptes, que denun-
cien la decisió com a discriminatòria. El 
Consell de Seguretat de l’ONU deci-
deix prorrogar sis mesos la missió de 
pau per a Xipre (UNFICYP) davant les 
dificultats per què passen les negocia-
cions de reunificació. A la UE, neix el 
Partenariat Oriental i se celebren les 
cimeres UE-Xina i UE-Rússia, amb re-
sultats dispars.

Espanya

• El 20 de maig la Policia Nacional 
deté 17 persones acusades de formar 
part d’una xarxa de tràfic de droga, fal-
sificació de targetes i robatoris sospi-
tosa de finançar la xarxa Al-Qaida al 
Magreb Islàmic (AQMI).
• El 21 de maig el Tribunal Constitu-
cional dictamina que Iniciativa Interna-
cionalista (II) pot presentar-se a les 
eleccions europees, després que el 16 
de maig el Tribunal Suprem hagi 
anul·lat la candidatura per considerar-la 
vinculada a Batasuna.
• El 25 de maig Iker Esparza, membre 
de l’aparell polític d’ETA, és detingut 
durant un control rutinari a París, quan 
conduïa amb símptomes d’embriaguesa 
un cotxe robat.
• El 25 de maig una allau de 200 per-
sones al pas fronterer del Tarajal, entre 
Ceuta i el Marroc, causa 12 ferits i la 
mort de dues dones.

França

• El 15 de maig l’Institut Nacional 
d’Estadística (INSEE) revela una cai-
guda del PIB francès d’un 1,2% el 
primer trimestre de l’any, cosa que mar-
ca l’entrada oficial del país en recessió, 
després de sis mesos consecutius de 
caiguda de l’economia.
• El 20 de maig la família de l’etarra 
Jon Anza presenta una denúncia da-
vant la Fiscalia de Baiona per la seva 
desaparició. La policia francesa inicia 
una investigació.
• El 26 de maig Nicolas Sarkozy in-
augura als Emirats Àrabs Units la pri-
mera base naval francesa al golf Pèrsic.
• El 28 de maig els serveis duaners 
francesos confisquen una partida de 
684 quilos de cocaïna en un camió 
britànic procedent d’Espanya.

Itàlia

• El 19 de maig els carrabiners dete-
nen el dirigent del clan camorrista dels 
Casalesi Franco Letizia, i cent mem-
bres del clan dels Escissionistes, dirigit 
per Raffaele Amato, detingut el 16 de 
maig a Marbella. El 27 de maig, una 
trentena de membres de la Camorra, 
diversos d’ells pertanyents al clan Sar-
no, són detinguts.
• El 6 de maig tres embarcacions 
procedents de Líbia amb 227 immi-

grants queden bloquejades a unes 
seixanta milles de Lampedusa a l’es-
pera de ser socorregudes, mentre 
s’obre una nova disputa entre Itàlia i 
Malta, que discuteixen qui se n’ha de 
fer responsable. Finalment Itàlia resca-
ta i retorna els immigrants a Líbia.
• El 19 de maig el Tribunal de Milà fa 
pública la sentència per la qual el 17 de 
febrer va acusar l’advocat britànic David 
Mills a quatre anys i mig de presó per 
acceptar suborns i cometre perjuri en 
els judicis contra Silvio Berlusconi pels 
casos Finninvest i All Iberian.

Malta

• El 13 de maig la Comissió Europea 
adverteix Malta de la necessitat de re-
duir de manera urgent el seu dèficit 
fiscal, del 4,7%, per tal de complir 
l’objectiu comú de no excedir el 3% del 
PIB.

Eslovènia

• El 15 de maig Eslovènia presenta 
esmenes a la proposta de la UE per 
resoldre el litigi fronterer amb Croàcia.

Croàcia

• El 5 de maig Croàcia accepta for-
malment la proposta de mediació del 
comissari europeu Olli Rehn per re-
soldre la disputa territorial amb Eslo-
vènia.

Bòsnia i Hercegovina

• El 12 de maig les restes de 33 víc-
times mortals de la guerra de Bòsnia 
reben sepultura en un acte multitudi-
nari a Bratunac.
• El 19 de maig Joe Biden, vicepresi-
dent nord-americà, insta els diferents 
partits del Parlament bosnià a contri-
buir a l’èxit de la reforma constitucional, 
i adverteix del gran risc que el país co-
rre de tornar a la violència si no s’arriba 
a una solució de consens.

Sèrbia

• El 18 de maig Boris Tadic rep a Bel-
grad el president macedoni Filip Vuja-
novic. La visita tanca la crisi dels dos 
estats després del reconeixement de 
la independència de Kosovo per part 
de Podgorica, fet que va provocar que 
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Belgrad declarés l’ambaixador mace-
doni persona non grata.

Kosovo segons la Resolució núm. 
1244 del Consell de Seguretat de les 
Nacions Unides

• El 5 de maig el Fons Monetari Inter-
nacional acorda l’ingrés de Kosovo.
• El 10 de maig una vintena de poli-
cies i dos manifestants resulten ferits 
al sud-est de Kosovo en produir-se 
violents enfrontaments a causa de la 
decisió de la companyia elèctrica de 
Kosovo de tallar el subministrament per 
impagament als habitants serbis de la 
zona, després que aquests exigissin 
pagar les seves quotes a la companyia 
elèctrica sèrbia.
• El 21 de maig, un dia després de 
visitar Sèrbia, Joe Biden es desplaça a 
Pristina, on reafirma el suport de Was-
hington a la integritat territorial de Ko-
sovo i al seu caràcter multiètnic.

Albània

• El 2 de maig el parlamentari de 
l’oposició socialista Fatmir Xhindi és 
assassinat a trets a la localitat de Ros-
kovec, setmanes abans de les elec-
cions legislatives albaneses.

Grècia

• El 12 de maig esclata una bomba 
en una sucursal bancària al barri atenès 
de Argirúpolis. El 19 de maig l’orga-
nització Nuclis de Foc atenta a Atenes 
i Salònica contra dues comissaries de 
policia.
• El 22 de maig centenars de musul-
mans s’enfronten a la policia durant 
una manifestació a Atenes per un pre-
sumpte cas d’abús policial contra un 
membre de la seva comunitat. El 23 de 
maig, un recinte utilitzat pels musul-
mans per a la pregària és incendiat al 
barri atenès d’Agios Pandeleimonas.

Turquia

• L’1 de maig el primer ministre Recep 
Tayyip Erdogan renova el Govern amb 
l’objectiu de preparar les legislatives 
de 2011. El fins ara assessor d’Erdogan 
Ahmet Davutoglu substitueix Ali Baba-
can com a ministre d’Exteriors. Baba-
can passa al capdavant del Ministeri 
per a la Coordinació de l’Economia. 

Vecdi Gonul es manté com a ministre 
de Defensa i l’expresident del Parla-
ment Bulent Arinc serà el nou vicepri-
mer ministre.
• El 4 de maig un grup d’encaputxats 
armats amb metralladores irromp en un 
casament a la localitat kurda de Bilge 
i assassina 45 persones. Les autoritats 
apunten a una venjança entre clans 
com a motiu de la massacre.
• El 9 de maig cinc persones moren 
en explotar una mina sota el camió en 
què viatjaven a la província de Sirnak, 
en un atemptat atribuït al PKK. El 27 
de maig les autoritats turques informen 
de la mort de vuit militants kurds en 
diverses operacions militars a les re-
gions de Diyarbakir i Siirt. El 28 de 
maig sis soldats moren en explotar una 
mina del PKK.

Xipre

• El 29 de maig el Consell de Segu-
retat de l’ONU decideix prorrogar la 
missió de pau per a Xipre, UNFICYP, 
fins al 15 de desembre de 2009, men-
tre les parts continuen les negocia-
cions de reunificació.

Síria

• El 8 de maig els EUA anuncien la 
seva decisió de prorrogar un any les 
sancions contra Síria. L’anunci es pro-
dueix l’endemà de la segona visita de 
Jeffrey Feltman i Daniel Shapiro a Da-
masc, que no aconsegueix dissipar les 
diferències existents sobre el paper de 
Síria pel que fa a l’Iraq i a Hamàs i 
Hezbol·lah, després que el 5 de maig 
Bashar al-Assad afirmés, en una con-
ferència amb Mahmud Ahmadinejad, 
que Síria i l’Iran continuarien donant 
suport a la resistència contra Israel.
• L’11 de maig Bashar al-Assad rep 
el rei Abdullah II de Jordània amb 
l’objectiu de continuar les converses 
iniciades a l’abril a Amman per com-
prometre’s a rellançar el procés de pau 
al Pròxim Orient, incloent Síria en la 
iniciativa nord-americana de pau, de la 
qual Jordània és un dels principals va-
ledors a la regió.

Líban

• El 22 de maig el líder de Hezbol·lah, 
Hassan Nasrallah, fa una crida a exe-
cutar a tothom que sigui descobert 

espiant per a Israel. Dos dies després, 
Der Spiegel publica una informació que 
acusa Nasrallah de ser el responsable 
de l’assassinat de Hariri, i no el servei 
secret sirià. Nasrallah nega les acusa-
cions, mentre que el ministre d’Exteriors 
israelià, Avigdor Lieberman, reclama 
que Nasrallah sigui detingut i jutjat.

Jordània

• El 9 de maig el príncep Ghazi Bin 
Mohamed, conseller d’afers religiosos 
d’Abdullah II, rep en visita oficial Benet 
XVI durant la seva gira pel Pròxim 
Orient, i agraeix el missatge de recon-
ciliació i disculpa pronunciat pel Papa 
sobre el polèmic discurs a la Universi-
tat de Ratisbona el 2006.

Egipte

• El 3 de maig les autoritats egípcies 
inicien el sacrifici de la cabanya porci-
na del país per evitar la propagació de 
la grip A/H1N1 davant les protestes 
dels criadors de porcs, majoritàriament 
cristians coptes, que denuncien la me-
sura com un acte de discriminació i 
ocasionen greus altercats amb les for-
ces de seguretat al Caire.
• El 21 de maig el Tribunal de Bab 
al-Luq condemna a mort Siham Talaat 
Mustafa, senador i alt càrrec del Go-
vern egipci, per instigar l’assassinat a 
Dubai, el juliol de 2008, de la cantant 
libanesa Suzanne Tamiz, amb qui man-
tenia una relació sentimental.

Líbia 

• Del 15 al 23 de maig una delegació 
d’Amnistia Internacional fa la seva pri-
mera visita a Líbia en cinc anys per 
avaluar la situació dels drets humans 
al país.

Tunísia

• El 26 de maig, Bechir Tekkari, mi-
nistre tunisià de Justícia, anuncia que 
Tunísia acollirà deu presoners de 
Guantánamo.

Algèria

• El 9 de maig la premsa algeriana 
publica un comunicat de l’exlíder sala-
fista Amari Saifi, en què insta a AQMI 
a abandonar les armes. Aquesta crida 
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està precedida per les que havien fet, 
a l’abril, Hassan Hattab, fundador del 
Grup Salafista per a la Predicació i el 
Combat, i l’excap de propaganda 
d’AQMI, Ben Messaoud Abdelkader.
• El 13 de maig 11 soldats moren en 
una operació contra AQMI a les mun-
tanyes d’Ikmuden. El 21 de maig un 
atac contra una patrulla a Tizi Ouzou 
causa dos morts. El 22 de maig un 
membre dels Grups de Legítima De-
fensa és assassinat a trets a Leghata, 
a la província de Boumerdes. El 25 de 
maig una brigada de paracaigudistes 
cau en una emboscada a la província 
de Biskra que causa nou morts.
• El 31 de maig Algèria comunica la 
intenció d’augmentar en 7.000 milions 
de metres cúbics la capacitat del ga-
soducte Transmed, que subministra 
gas a Europa occidental a través de 
Tunísia i Itàlia.

Marroc

• El 20 de maig fonts oficials informen 
que el jutge d’instrucció encarregat 
d’afers de terrorisme en el Tribunal 
d’Apel·lació de Salé ha ordenat presó 
preventiva contra el marroquí Moha-
med Belhadj, extradit per Síria, per la 
seva presumpta implicació en els 
atemptats de l’11 de març de 2004 a 
Madrid.

Mauritània

• El 21 de maig s’inicia la campanya 
electoral per a les presidencials del 6 
de juny enmig de les protestes de 
l’oposició, que provoquen enfronta-
ments amb les forces de seguretat. El 
25 de maig té lloc una manifestació en 
contra del Govern.

Unió Europea

• El 7 de maig la presidència txeca i 
la Comissió Europea llancen el Parte-
nariat oriental entre la UE i Armènia, 
l’Azer baidjan, Bielorússia, Geòrgia, 
Moldàvia i Ucraïna.
• El 20 de maig se celebra a Praga la 
Cimera UE-Xina després que la Xina 
suspengués la cimera prevista durant 
la presidència francesa com a protesta 
per la rebuda del Dalai Lama a París. 
La reunió finalitza amb el compromís 
de Pequín d’obrir les seves portes a les 
exportacions europees a canvi de 

l’eliminació de les barreres per als pro-
ductes xinesos d’alta tecnologia i la fi 
de l’embargament armamentístic.
• Els dies 21 i 22 de maig té lloc a la 
localitat russa de Javorobsk la Cimera 
UE-Rússia, en la qual s’evidencien les 
divergències existents entre Brussel·les 
i Moscou sobre seguretat energètica i 
la constitució del Partenariat Oriental.
• El 25 de maig el Consell Europeu 
de Ministres de Treball adopta la Car-
ta Blava, un permís de treball per a 
immigrants altament qualificats destinat 
a fer més atractiu el mercat laboral 
europeu a partir de 2011.

Lliga Àrab

• El 29 de maig el secretari general 
de la Lliga Àrab, Amr Moussa, fa una 
crida a Israel perquè aturi la construc-
ció d’assentaments jueus a Cisjor-
dània.

Juny de 2009

França inicia el mes amb la tragèdia 
de l’accident del vol d’Air France entre 
Rio de Janeiro i París. Sarkozy anuncia 
nous canvis en el Govern. A Espanya, 
ETA assassina l’inspector de policia 
Eduardo Puelles, i el Tribunal Europeu 
de Drets Humans confirma la il·lega-
lització de Batasuna. Als Balcans, 
l’OTAN aprova la retirada de 5.000 
dels 15.000 soldats desplegats davant 
la progressiva estabilitat del país, i Sali 
Berisha renova el seu mandat en unes 
eleccions titllades d’irregulars per 
l’oposició. A Xipre, l’obertura del nou 
pas fronterer de Limnitis arriba prece-
dida per un nou episodi de fricció a 
causa d’un exercici militar conjunt en-
tre Turquia i els turcoxipriotes. Al Lí-
ban, la coalició Forces del 14 de Març 
guanya les eleccions legislatives. A 
Egipte, el president nord-americà Ba-
rack Obama pronuncia un discurs qua-
lificat d’històric per a les relacions 
entre els Estats Units i el món àrab. El 
Marroc celebra eleccions municipals i 
el vencedor és el Partit Autenticitat i 
Modernitat. A Mauritània, la Junta Mi-
litar i l’oposició acorden un Govern de 
transició i la convocatòria d’eleccions 
al juliol. La UE celebra eleccions al 
Parlament Europeu, en què el Partit 
Popular Europeu obté la majoria de 
vots.

Portugal

• El 4 de juny s’inicia la vaga de 12 
dies del personal de l’aerolínia Portu-
galia, després de la que ja havia fet a 
l’abril durant 4 dies per reclamar millo-
res salarials.

Espanya

• El 19 de juny ETA assassina a Arri-
gorriaga el cap de la brigada de lluita 
contra ETA de la Policia Nacional, 
Eduardo Puelles, que havia participat 
en la desarticulació del comando Bis-
caia el 2004.
• El 23 de juny la Policia Nacional 
deté a Usurbil, Guipúscoa, Olatz Lasa-
gabaster, Ainara Vázquez i Patxi Uran-
ga, vinculats a atemptats d’ETA contra 
el projecte del Tren d’Alta Velocitat 
basc. El 25 de juny, la gendarmeria 
francesa i la Guàrdia Civil detenen a 
París Javier Arruabarrena i Ohiana Gar-
mendia, responsables de l’aparell 
d’informació d’ETA.
• El 25 de juny el Parlament aprova 
la nova llei d’asil, que estableix més 
garanties en la protecció de dones, 
nens, discapacitats i homosexuals, en-
cara que no inclou els ciutadans resi-
dents en altres països comunitaris. El 
text  preveu un procediment 
«d’urgència» que disposa de «les ma-
teixes garanties» que l’ordinari, inclosa 
la possibilitat que ACNUR presenti un 
segon informe en cas de denegació de 
la petició d’asil.
• El 30 de juny el Tribunal Europeu de 
Drets Humans dicta sentència per una-
nimitat a favor del Govern espanyol i 
il·legalitza Batasuna, que havia interpo-
sat un recurs contra les decisions del 
Tribunal Suprem i del Tribunal Consti-
tucional.

França

• L’1 de juny el vol AF447, de Rio de 
Janeiro a París, cau a l’oceà Atlàntic. 
Moren els 216 passatgers i els 12 tri-
pulants en el pitjor accident de la his-
tòria d’Air France.
• El 13 de juny tenen lloc noves jor-
nades de vaga a França convocades 
pels principals sindicats en protesta 
per les mesures insuficients adoptades 
pel Govern per pal·liar la crisi.
• El 23 de juny Sarkozy anuncia nous 
canvis en el Govern francès per afron-
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tar la «part final» de la crisi econòmica. 
Destaca el nomenament de Brice Hor-
tefeux, fins ara ministre d’Afers Socials, 
com a ministre d’Interior en substitució 
de Michèle Alliot-Marie, que passa a 
ocupar la cartera de Justícia.
• El 26 de juny, Nicolas Sarkozy de-
cideix convocar un referèndum per a 
l’autonomia de Martinica després de 
recents protestes a l’illa, però exclou 
qualsevol possibilitat d’independència.

Itàlia

• El 10 de juny Muamar al-Gaddafi 
arriba a Roma en la seva primera visita 
oficial per normalitzar les relacions de 
Trípoli i Roma, entre les crítiques de 
l’oposició i diversos moviments huma-
nitaris.

Eslovènia

• El 15 de juny s’interrompen les ne-
gociacions entre Eslovènia i Croàcia, 
amb la mediació de la UE, per resoldre 
el litigi fronterer de la badia de Piran, 
perquè no s’arriba a un acord sobre les 
esmenes de Ljubljana a la proposta del 
comissari Olli Rehn.

Bòsnia i Hercegovina

• El 5 de juny la premsa recull 
l’apel·la ció de l’ambaixador bosnià a 
Suïssa i líder de la comunitat jueva 
bosniana, Jacob Finci, i del membre del 
Consell Romaní Bosnià, Dervo Sejdic, 
al Tribunal Europeu de Drets Humans 
per derogar la limitació dels acords de 
Dayton en virtut de la qual només els 
membres de les comunitats musulma-
na, sèrbia i croata poden optar a la 
presidència del país, perquè conside-
ren que viola la Convenció Europea de 
Drets Humans.
• El 12 de juny, un tribunal bosnià 
condemna a 25 anys de presó Novak 
Djuvic, comandant de l’exèrcit serbo-
bosnià, per haver ordenat el 1995 un 
atac contra una població al nord de 
Bòsnia que va matar 71 persones.
• El 19 de juny l’Alt Representant per 
a Bòsnia, Valentin Inzko, demana assu-
mir poders legals extraordinaris des-
prés que les autoritats serbobosnianes 
hagin aprovat diverses lleis que sosca-
ven els acords de Dayton.
• El 23 de juny la justícia bosniana 
rebutja extradir el diputat Branimir Gla-

vas, reclamat per Croàcia per crims de 
guerra a l’Eslovènia oriental, al·legant 
que segons la legislació bosniana no 
és possible extradir-lo atès que té na-
cionalitat bosniana. Glavas s’havia fu-
gat a Bòsnia el 10 de maig.

Montenegro

• El 10 de juny el Parlament de Mon-
tenegro aprova el nou Govern de Milo 
Dukanovic, guanyador de les eleccions 
celebrades al març. Dukanovic anuncia 
que les prioritats del seu Govern seran 
l’ingrés a la UE i a l’OTAN.

Sèrbia

• El 10 de juny l’emissió a la televisió 
bosniana d’unes imatges en què apa-
reix el comandant serbobosnià Ratko 
Mladic, en parador desconegut des de 
1996 i reclamat a Sèrbia pel Tribunal 
Penal Internacional per a l’Antiga Iu-
goslàvia (TPII), provoca les queixes de 
Belgrad, que assegura que les escenes 
més recents són de fa vuit anys, i no 
de 2008, com suggereix l’emissora, i 
denuncia la filtració del vídeo com un 
intent d’obstaculitzar l’adhesió sèrbia 
a la UE.
• El 12 de juny, en una decisió quali-
ficada d’«històrica», la Fiscalia per a 
Crims de Guerra de Sèrbia decideix 
investigar el paper dels mitjans de co-
municació serbis durant les guerres de 
Croàcia i Bòsnia per esbrinar si hi va 
haver instigació als crims de guerra.

Kosovo segons la Resolució núm. 
1244 del Consell de Seguretat de les 
Nacions Unides

• El 4 de juny el Banc Mundial aprova 
l’ingrés de Kosovo, que s’oficialitza el 
29 de juny, després d’haver estat ac-
ceptat el maig de 2009 com a membre 
del Fons Monetari Internacional.
• L’11 de juny, els ministres de Defen-
sa de l’OTAN aproven el pla de retirada 
de 5.000 soldats de Kosovo per al ge-
ner de 2010, amb la qual cosa el con-
tingent es redueix a 10.000 efectius.

Antiga República Iugoslava de Mace-
dònia

• El 22 de juny, després d’una mora-
tòria de quatre mesos a causa de la 
celebració d’eleccions en ambdós paï-

sos, Atenes i Skopje reprenen a Gine-
bra les negociacions per solucionar la 
disputa del nom de l’Antiga República 
Iugoslava de Macedònia.

Albània

• El 28 de juny el Partit Democràtic 
(PD) de Sali Berisha renova el seu 
mandat en aconseguir una ajustada 
victòria en les eleccions parlamentàries 
amb un 46% dels vots. Berisha anuncia 
que formarà coalició amb el Moviment 
Socialista per a la Integració (LSI). El 
Partit Socialista (PS) denuncia irregu-
laritats en el recompte. Els observadors 
de l’OSCE confirmen les irregularitats, 
encara que es feliciten per la celebra-
ció pacífica dels comicis.

Grècia

• Els dies 4 i 5 de juny es produeixen 
nous atacs amb còctels Molotov de 
grups d’extrema esquerra contra ofici-
nes bancàries, una comissaria de po-
licia i la Delegació d’Hisenda a Atenes. 
El 17 de juny és assassinat un policia 
que vigilava un testimoni que havia pro-
piciat la detenció de diversos membres 
de l’organització Lluita Revolucionària 
Popular (ELA), desmantellada el 2003. 
La policia atribueix l’atemptat a l’orga-
nització Secta Revolucionària.
• El 25 de juny la vaga de controla-
dors aeris, que reclamen una millora en 
la seguretat del trànsit aeri del país, 
obliga l’aerolínia grega Olympic a 
cancel·lar les seves connexions amb 
les principals capitals europees.

Turquia

• El 17 de juny el primer ministre, Re-
cep Tayyip Erdogan, i el cap de l’Estat 
Major de l’exèrcit, el general Ilker Bas-
bug, es reuneixen arran de les tensions 
obertes entre el Govern i l’exèrcit des-
prés que el diari Taraf hagi fet públic 
un complot militar per enderrocar el 
partit del Govern, que se suma a la 
crisi provocada pel cas Ergenekon. El 
presumpte pla revelat per Taraf inclo-
uria acabar amb Fethullah Gülen, líder 
de la principal comunitat religiosa mu-
sulmana de Turquia.
• El 30 de juny la conferència minis-
terial UE-Turquia obre les negociacions 
del capítol sobre política fiscal. De mo-
ment, Turquia només ha tancat el ca-
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pítol sobre ciència i investigació. Vuit 
capítols continuen congelats per la UE 
des de 2006 a conseqüència de la 
negativa d’Ankara a obrir els seus ports 
a vaixells grecoxipriotes, i França man-
té bloquejats cinc capítols més.

Xipre

• El 16 de juny l’exèrcit turc inicia da-
vant de la península de Karpasia un 
exercici militar amb participació tur-
coxipriota. Això provoca les protestes 
de Nicòsia davant la UE i l’ONU, acu-
sant Turquia d’envair el seu espai aeri 
i aigües territorials.
• El 26 de juny els presidents Dime-
tris Christofias i Mehmet Ali Talat acor-
den l’obertura d’un nou pas fronterer a 
Limnitis, al nord-oest de l’illa, que se 
suma als sis existents.

Síria

• El 5 de juny l’OIEA denuncia de nou 
la manca de cooperació de Síria per 
determinar la naturalesa del complex 
militar d’Al-Kibar i comunica la troballa 
de noves partícules d’urani no decla-
rades en una instal·lació nuclear a Da-
masc.
• El 24 de juny The Washington Post 
fa pública la decisió de Barack Obama 
de nomenar un ambaixador dels EUA 
a Síria després d’una absència de més 
de quatre anys.

Líban

• El 7 de juny la coalició Forces del 
14 de Març, encapçalada per Saad 
Hariri, guanya les eleccions legislati-
ves, celebrades en un clima pacífic i 
de transparència segons l’informe de 
la missió d’observació de la UE. El 27 
de juny el president Michel Suleiman 
encarrega a Hariri la formació del nou 
executiu. El dia 29 Hariri inicia la ron-
da de consultes amb les formacions 
polítiques per formar un Govern de 
coalició.
• El 25 de juny Nabih Berri, el dirigent 
del partit xiïta Amal, és reelegit presi-
dent del Parlament libanès per cinque-
na vegada consecutiva.

Egipte

• El 4 de juny Barack Obama pronun-

cia un discurs a la Universitat Egípcia 
del Caire qualificat d’«històric» per a 
les relacions entre els Estats Units i el 
món àrab, en el qual lloa els èxits de la 
civilització islàmica, llança un missatge 
de conciliació i critica l’ocupació israe-
liana dels territoris palestins, la qual 
cosa confirma un canvi radical en la 
política exterior nord-americana a la 
regió.

Líbia

• El 17 de juny Abdelaziz Bouteflika 
arriba a Trípoli en una visita no anun-
ciada per entrevistar-se amb Muamar 
al-Gaddafi. Fonts oficials precisen que 
la trobada es produeix en el marc de 
«consultes entre tots dos països» per 
preparar la Cimera de la Unió Africana 
(UA) de l’1 de juliol a Líbia. Les rela-
cions entre tots dos països estan mar-
cades per punts de fricció, com la 
promesa incomplerta de Trípoli 
d’extradir més de 60 algerians, o el 
controvertit paper de Líbia com a me-
diadora en el conflicte entre el Govern 
algerià i els tuaregs de la regió de Ki-
dal.

Algèria

• El 3 de juny un atemptat islamista a 
Taouint Tessemat mata 11 persones. 
El 17 de juny moren 24 gendarmes en 
una emboscada preparada per terro-
ristes d’AQMI a la província de Bordj 
Buarreridj. El 22 de juny cinc membres 
de la guàrdia comunal moren en un 
atac a la província de Jenchela.

Marroc

• El 12 de juny el Partit Autenticitat i 
Modernitat (PAM) guanya les eleccions 
municipals en la seva primera partici-
pació en uns comicis nacionals. El 
partit fundat per Fuad Ali el Himma és 
el més votat a les zones rurals, amb el 
21,7% de les regidories. A les grans 
ciutats s’imposa el Partit Justícia i Des-
envolupament.
• El 29 de juny els diaris Al-Jarida, 
Al-Aoula, Al-Ahdath Al-Maghribiya i 
Al-Massae són condemnats a pagar en 
conjunt 270.000 euros de multa per 
atemptar «contra la dignitat d’un cap 
d’Estat», com a conseqüència de tribu-
nes d’opinió crítiques amb Muamar al-
Gaddafi. El 30 de juny la publicació 

mensual Economie & Entreprises és 
multada amb 531.000 euros per difa-
mar la societat Primarios, pertanyent al 
hòlding reial.

Mauritània

• El 2 de juny la junta militar colpista 
i l’oposició signen l’Acord de Dakar, 
que inclou la formació d’un Govern 
d’unitat nacional de transició, la decisió 
del president enderrocat, Sidi Moha-
med Uld Cheikh Abdallahi, de lliurar el 
seu mandat al poble, i l’elecció del 18 
de juliol com a data per celebrar elec-
cions.

Unió Europea

• Del 4 al 7 de juny tenen lloc les 
eleccions al Parlament Europeu. El 
Partit Popular Europeu (PPE) obté la 
victòria amb 265 escons i s’imposa en 
pràcticament tots els estats membres. 
El segueix l’Aliança Progressista dels 
Socialistes i Demòcrates (PSD), que 
obté 184 escons.
• El 10 de juny la Comissió Europea 
proposa un sistema de visats comú a 
tots els països de la UE.
• Els dies 18 i 19 de juny el Consell 
Europeu dóna suport al president de 
la Comissió, José Manuel Durão Barro-
so, per a un segon mandat, i també a 
les garanties exigides per Irlanda en 
matèria de neutralitat, sobirania fiscal, 
avortament o protecció dels treballa-
dors per celebrar un nou referèndum 
sobre el Tractat de Lisboa.
• El 22 de juny milers d’agricultors i 
ramaders europeus es manifesten du-
rant la reunió del Consell Europeu 
d’Agricultura per demanar més protec-
ció dels preus de producció agrope-
cuària i contra les mesures de libera-
lització del sector.

Lliga Àrab

• El 24 de juny la Lliga Àrab anuncia 
que col·laborarà amb la nova Adminis-
tració nord-americana, després de ce-
lebrar una reunió d’urgència per avaluar 
la seva postura arran del discurs 
d’Obama al Caire, a la qual només as-
sisteixen representants de 10 dels 22 
estats membres.
• El 30 de juny la Lliga es felicita per 
la intenció dels EUA de retirar les seves 
tropes de l’Iraq.
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Juliol de 2009

A Espanya, el dia 29 de juliol, un 
atemptat d’ETA a Burgos fereix 66 
persones, i un altre a Palma de Ma-
llorca mata dos guàrdies civils. Itàlia 
comença el mes amb la polèmica 
aprovació de la Llei Maroni, que pre-
veu fortes mesures restrictives contra 
la immigració. A Croàcia, Ivo Sanader 
dimiteix com a primer ministre; la mi-
nistra de Família, Jadranka Kosor, el 
succeeix com a primera ministra. Tur-
quia continua els seus moviments 
estratègics per representar un paper 
clau en el subministrament de gas a 
Europa i signa la seva participació en 
el gasoducte Nabucco. El líder del 
PKK, Abdullah Öcalan, i el Govern 
turc anuncien sengles fulls de ruta 
per solucionar el conflicte kurd. Al 
Líban, l’explosió d’un magatzem 
d’armament clandestí dóna peu que 
Israel acusi Hezbol·lah d’incomplir la 
Resolució 1701. A Algèria, una ope-
ració policial se salda amb la deten-
ció de més de 70 persones implica-
des en atemptats perpetrats durant el 
mes de juny. Al Marroc, Mohamed VI 
anuncia un pla per a l’autonomia del 
Sàhara durant el Discurs del Tron. A 
Mauritània, el general colpista Moha-
med Uld Abdelaziz guanya les elec-
cions i l’oposició denuncia irregulari-
tats en els comicis. Suècia assumeix 
la presidència de la UE amb els rep-
tes d’adoptar mesures contra la crisi, 
aconseguir una postura comuna per 
a la cimera de desembre sobre el 
canvi climàtic i ultimar la ratificació 
del Tractat de Lisboa.

Portugal

• El 31 de juliol el Tribunal Constitu-
cional dictamina que el matrimoni ho-
mosexual és anticonstitucional, un 
seriós revés per al Partit Socialista, que 
en recull la legalització en el seu pro-
grama electoral, a dos mesos de les 
eleccions generals.

Espanya

• El 2 de juliol el director del Centre 
Nacional d’Intel·ligència (CNI), Alberto 
Saiz, dimiteix després de ser acusat de 
nepotisme i corrupció. El general Félix 
Sanz Roldán, excap de l’Estat Major de 
la Defensa, passa a substituir-lo.

• El 29 de juliol una furgoneta amb 
200 quilos d’explosius esclata davant 
de la casa caserna de la Guàrdia Civil 
de Burgos i causa 66 ferits. El 30 de 
juliol ETA assassina amb una bomba 
dos guàrdies civils a la localitat mallor-
quina de Palma Nova.

França

• El 23 de juliol els bombers aconse-
gueixen controlar un incendi que, des-
prés de cremar 1.100 hectàrees, ame-
naçava d’arribar a Marsella. El 28 de 
juliol els bombers aturen els incendis 
declarats el dia 23 de juliol a Còrsega, 
que arrasen 6.000 hectàrees.
• El 29 de juliol el Govern aprova una 
reforma de les circumscripcions elec-
torals de 45 departaments per adaptar-
les als canvis de la població. El Partit 
Socialista anuncia que recorrerà la re-
forma davant el Tribunal Constitucional, 
perquè considera que la nova distribu-
ció el perjudica a favor del partit en el 
Govern, la Unió per un Moviment Po-
pular.

Itàlia

• Del 8 al 10 de juliol la ciutat de 
L’Aquila acull la cimera anual del G8, 
que reconeix que persisteixen els ris-
cos sobre l’estabilitat financera global, 
però acorda ajornar fins al setembre 
l’adopció de mesures concretes. Tam-
bé es decideix augmentar a 20.000 
milions de dòlars, durant els pròxims 
tres anys, les ajudes per lluitar contra 
la fam i s’arriba a un acord per limitar 
els efectes del canvi climàtic que, se-
gons Ban Ki-moon, secretari general 
de l’ONU, és insuficient i poc explícit. 
Pel que fa a les sis economies emer-
gents, el G8 es compromet a esforçar-
se per concloure el 2010 la Ronda de 
Doha per a la liberalització del comerç 
mundial.
• El 15 de juliol els carrabiners dete-
nen a les províncies de Caserta i Mò-
dena 32 membres del clan Casalesi de 
la Camorra. El 16 de juliol 57 membres 
dels poderosos clans Sarno i Casalesi 
són detinguts a les províncies de Ca-
serta i Nàpols.

Malta

• L’1 de juliol un tribunal maltès con-
demna 20 persones a penes de presó 

per l’enfonsament el 2006 d’un vaixell 
que traficava amb immigrants il·legals 
i que portava a bord 170 passatgers 
d’origen indi.

Croàcia

• L’1 de juliol el primer ministre, Ivo 
Sanader, líder de la Unió Democràtica 
Croata (HDZ), anuncia la seva dimissió 
i la seva renúncia a presentar-se com 
a candidat a les eleccions presiden-
cials, adduint raons personals, després 
d’un segon mandat erosionat per 
l’impacte de la crisi i la disputa territo-
rial amb Eslovènia. El 4 de juliol Ja-
dranka Kosor és elegida per unanimitat 
nova primera ministra.

Bòsnia i Hercegovina

• El 20 de juliol el Tribunal Penal In-
ternacional per a l’Antiga Iugoslàvia 
(TPII) condemna Milan i Sredoje Lucik 
a cadena perpètua i 30 anys respecti-
vament per l’assassinat de 119 musul-
mans bosnians el juny de 1992.

Montenegro

• El 31 de juliol 12 persones són sen-
tenciades a un total de 49 anys de 
presó, acusades de planejar atacs ter-
roristes contra l’Estat entre el 2004 i 
el 2006 amb l’objectiu d’establir una 
regió de domini albanès a Montenegro.

Sèrbia

• El 9 de juliol dos policies resulten 
ferits en un atac amb una granada a 
Lucane, a la vall de Presevo, on aug-
menten les tensions entre la població 
albanesa i les autoritats sèrbies.

Kosovo segons la Resolució núm. 
1244 del Consell de Seguretat de les 
Nacions Unides

• El 14 de juliol s’obre una fossa co-
muna trobada a Gnjilane, a l’est del 
país, amb 11 cossos d’albanokosovars 
assassinats durant la guerra contra 
Sèrbia.

Antiga República Iugoslava de Mace-
dònia

• El 7 de juliol Matthew Nimetz, enviat 
de l’ONU per fer de mediador en la 



34
3

M
ed

.2
01

0
A

nn
ex

os

disputa del nom, es reuneix a Skopje 
amb membres del Govern per presen-
tar algunes modificacions menors in-
troduïdes, després de la reunió del 
juny, a la proposta vigent llançada 
l’octubre de 2008, que inclou el pos-
sible ús del nom «República de Mace-
dònia del Nord». El qualificatiu geo-
gràfic («nord») és una exigència 
d’Atenes per impedir que Skopje recla-
mi exclusivitat sobre el terme «Mace-
dònia». El 8 de juliol Nimetz es des-
plaça a Atenes per sotmetre la 
proposta a la ministra d’Exteriors, Dora 
Bakoyanni.
• El 28 de juliol el Parlament aprova 
la llei que regula el finançament dels 
partits polítics, una de les tres lleis de 
reforma de l’Administració exigides per 
Brussel·les per complir els criteris de 
transparència i propiciar l’acostament 
del país a la UE.

Albània

• El 30 de juliol Sali Berisha anuncia 
que Albània aprovarà una llei per lega-
litzar el matrimoni homosexual. Repre-
sentants de la comunitat musulmana 
es mostren indignats perquè conside-
ren que «l’homosexualitat és un vici 
inacceptable i perjudicial que contradiu 
les lleis de Déu».

Grècia

• L’11 de juliol es declara un incendi 
intencionat en un edifici que acull 500 
immigrants il·legals a Atenes, un grup 
d’encaputxats tiroteja tres transeünts 
de nacionalitat estrangera en ple cen-
tre de la capital i un vehicle de la bri-
gada antiterrorista de la policia hel·lena 
també és tirotejat.

Turquia

• El 13 de juliol Turquia i la UE signen 
l’acord de trànsit per territori turc del 
gasoducte Nabucco, amb el qual la UE 
busca reduir la seva dependència ener-
gètica respecte de Rússia. Nabucco 
connectarà la terminal d’Erzurum (Tur-
quia), on arriba un gasoducte proce-
dent de l’Azerbaidjan, amb la de Baum-
garten an der March (Àustria) a través 
de Bulgària, Romania i Hongria.
• El 17 de juliol la premsa turca reve-
la que Abdullah Öcalan prepara un «full 
de ruta» per a la solució del conflicte 

kurd. El 29 de juliol el Govern turc 
anuncia que també prepara un pla per 
solucionar el conflicte kurd i accelera 
les millores en les condicions car-
ceràries del líder del PKK.
• El 20 de juliol s’inicia la segona fase 
del judici contra l’organització Ergene-
kom a la presó de Silivri. Els generals 
Sener Eruygur i Hursit Tolon, acusats 
de dirigir el cop, s’enfronten a penes 
de cadena perpètua. Els sectors laics 
temen una islamització del país a con-
seqüència del cas.

Líban

• El 14 de juliol té lloc una sèrie 
d’explosions en un magatzem clandes-
tí d’armaments al poble de Khirbet Se-
lim, a la zona d’operacions de la Força 
Provisional de les Nacions Unides per 
al Líban (FINUL). Israel acusa Hez-
bol·lah de no complir la Resolució 
1701 de les Nacions Unides, que té 
per objecte assegurar el desarmament 
del sud del Líban.

Jordània

• El 2 de juliol Abdullah II de Jordània 
promulga un decret pel qual designa 
príncep hereu el seu primogènit, el 
príncep Hussein.
• El 13 de juliol un tribunal militar con-
demna a mort el membre d’Al-Qaida 
Mohamed Ahmed Youssef al-Jaghbeer, 
per la seva implicació en l’assassinat a 
Amman del cooperant nord-americà 
Laurence Foley el 2002.

Egipte

• El 9 de juliol el Ministeri de l’Interior 
informa de la detenció d’una cèl·lula 
islamista constituïda per 25 ciutadans 
egipcis i un palestí sospitosos de pre-
parar atemptats contra oleoductes i 
vaixells estrangers durant el seu pas 
pel canal de Suez.
• Els dies 15 i 16 de juliol Egipte acull 
a Sharm al-Sheikh la XV Cimera del 
Mo viment de Països No Alineats. Les 
118 delegacions participants acorden 
dotar el moviment d’un major pes po-
lític propi.
• Els dies 27 i 28 de juliol es reuneix 
a Alexandria el XVII Consell de Minis-
tres dels estats membres de la conca 
del Nil per assolir un acord de coope-
ració que prengui el relleu dels acords 

colonials de 1929 i 1959, que benefi-
cien Egipte i el Sudan en detriment de 
la resta d’estats riberencs. Malgrat les 
reticències del Caire i Khartum a revi-
sar les quotes assignades pels tractats 
en vigor, la reunió finalitza amb una 
aproximació de posicions.

Tunísia

• El 6 de juliol la policia tunisiana 
arresta nou sospitosos per planejar 
atemptats contra militars nord-ameri-
cans que es troben al país amb motiu 
d’uns exercicis militars conjunts. Dos 
dels detinguts són oficials de la base 
militar de l’exèrcit tunisià a Bizerta.

Algèria

• El 2 de juliol la premsa algeriana 
informa d’un operatiu en què les forces 
de seguretat aconsegueixen avortar un 
atemptat contra l’ambaixada nord-
americana a Alger i en detenen el pre-
sumpte autor, relacionat amb Al-Qaida. 
Això s’emmarca dins de l’operació po-
licial que els últims dies aconsegueix 
la detenció de 72 persones relaciona-
des amb els atemptats del mes de juny. 
El 30 de juliol 14 militars moren en un 
atac a la província de Tipasa.

Marroc

• El 4 de juliol la policia marroquina 
informa de la detenció a la regió de Te-
tuan d’un destacat membre d’una xarxa 
de tràfic de drogues identificat per la 
Gendarmeria Reial com el germà de 
Nadia Yassin, dirigent de l’organització 
islamista Justícia i Caritat.
• El 28 de juliol un tribunal del Marroc 
sentència a cadena perpètua Abdelka-
der Beliraj, líder d’una cèl·lula islamista 
que pretenia perpetrar atemptats con-
tra diversos membres del Govern i 
l’exèrcit marroquins.
• El 30 de juliol Mohamed VI anuncia 
durant el tradicional Discurs del Tron, 
que enguany coincideix amb el desè 
aniversari de la seva entronització, un 
pla per a l’autonomia del Sàhara i in-
dulta 24.865 presos.

Mauritània

• L’1 de juliol, després d’una reunió a 
porta tancada a Sirte, on se celebra la 
XIII Cimera de caps d’Estat de la Unió 
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Africana, el Consell de Pau i Seguretat 
aixeca les sancions imposades a Mau-
ritània pel cop d’Estat de l’agost de 
2008, després que les diferents forces 
polítiques del país hagin assolit un 
acord per celebrar eleccions.
• El 18 de juliol el general colpista 
Mohamed Uld Abdelaziz guanya les 
eleccions amb més d’un 50% dels 
vots. El 19 de juliol l’oposició denuncia 
que les eleccions han estat «una mas-
carada per legitimar el cop d’Estat» i 
reclama un recompte, encara que una 
delegació de onservadors internacio-
nals considera «transparents» els co-
micis.

Unió Europea

• L’1 de juliol Suècia assumeix la pre-
sidència de la UE amb els reptes 
d’aprovar definitivament el Tractat de 
Lisboa, continuar la lluita contra la cri-
si econòmica i preparar una estratègia 
comuna per a la Cimera de l’ONU so-
bre el canvi climàtic, que tindrà lloc al 
desembre.
• El 14 de juliol el diputat polonès 
Jerzy Buzek, del Partit Popular Euro-
peu, és elegit president del Parlament 
Europeu per als pròxims dos anys i mig, 
amb el suport de 555 vots.
• El 15 de juliol la Comissió Europea 
proposa concedir la liberalització de 
visats a Sèrbia, l’Antiga República Iu-
goslava de Macedònia i Montenegro a 
partir de 2010.
• El 16 de juliol, el Parlament islandès 
aprova per majoria absoluta autoritzar 
el Govern de Johanna Sigurdadóttir a 
demanar l’ingrés a la UE. El 27 de juliol, 
Islàndia presenta formalment la seva 
sol·licitud d’adhesió a la cimera de mi-
nistres d’Exteriors de la UE a Estocolm.

Agost de 2009

El Senat italià aprova l’anomenada Llei 
anticrisi, que inclou una polèmica am-
nistia fiscal per permetre la repatriació 
de capital evadit il·legalment. Grècia 
lluita contra els incendis forestals que 
arrasen el país i amenacen la mateixa 
Atenes. A Turquia té lloc la primera 
reunió de Recep Tayyip Erdogan amb 
el líder del Partit de la Societat Demo-
cràtica (DTP), Ahmet Türk, per avançar 
en la resolució del conflicte kurd. Tam-
bé a l’agost, Turquia restableix rela-

cions diplomàtiques amb Armènia i 
firma amb Rússia l’acord perquè el 
gasoducte South Stream passi per ter-
ritori turc. A Xipre s’inicia la primera 
ronda de negociacions per a la reuni-
ficació de l’illa. Síria col·labora amb 
l’Organització Internacional de 
l’Energia Atòmica (OIEA) permetent la 
inspecció del complex d’Al-Kibar, però 
es troben noves restes d’urani en una 
instal·lació de Damasc. Mentrestant, 
les relacions entre Síria i l’Iraq empit-
joren després dels atemptats del 19 
d’agost a Bagdad, que fan que Bagdad 
acusi Damasc de permetre el trànsit 
de terroristes a través de la seva fron-
tera. A Jordània té lloc una reunió se-
creta entre alts funcionaris jordans i 
israelians per tranquil·litzar Amman, 
que tem que Israel faci una transferèn-
cia dels palestins amb nacionalitat 
jordana al regne haiximita. A Egipte 
continuen les detencions de membres 
dels Germans Musulmans. Líbia rep 
com un heroi nacional Ali al-Megrahi, 
autor de l’atemptat de Lockerbie del 
1988, després de la seva polèmica 
excarceració al Regne Unit.

Portugal

• El 7 d’agost el Govern portuguès 
anuncia el compromís d’acollir dos pre-
sos de nacionalitat siriana de la base 
militar de Guantánamo.
• El 21 d’agost un gran incendi es 
declara al municipi de Sintra. El 23 
d’agost un altre incendi amenaça el 
districte de Bragança i en calcina 
1.000 hectàrees. Segons l’Autoritat 
Forestal Nacional (AFN) portuguesa, 
més de 21.000 hectàrees s’han cremat 
a Portugal entre el gener i el juliol.

Espanya

• El 3 d’agost del Tribunal Superior 
de Justícia de València acorda el so-
breseïment de la causa oberta contra 
Francisco Camps, Ricardo Costa, Víc-
tor Campos i Rafael Betoret pel cas 
Gürtel. El mateix dia, la vicepresidenta 
del Govern, Mª Teresa Fernández de la 
Vega, anuncia que la Fiscalia General 
de l’Estat recorrerà la decisió del tri-
bunal.
• El 13 d’agost l’Audiència Nacional 
declara il·legals tres actes de suport a 
presos d’ETA convocats a Sant Sebas-
tià per Etxerat, plataforma de familiars 

de presos etarres, perquè considera 
que es tracta d’actes d’enaltiment i 
apologia del terrorisme. Etxerat reitera 
que mantindrà la convocatòria. Els dies 
14 i 15 d’agost la policia autonòmica 
basca dissol les manifestacions con-
vocades per Etxerat.
• El 19 d’agost una operació combi-
nada de les policies francesa i espan-
yola permet la detenció d’Alberto Ma-
chain Beraza, un dels sis etarres més 
buscats i sospitós de l’atemptat del 30 
de juliol a Palmanova, i d’Aitzol Etxa-
buru i Andoni Sarasola. Gràcies a la 
detenció es localitza una xarxa de zulos 
d’ETA a França on s’emmagatzemaven 
importants quantitats d’explosius.
• El 21 d’agost set pasteres amb 119 
immigrants arriben a Almeria, i una al-
tra, amb 35 ocupants, arriba a Gra-
nada.

França

• El 8 d’agost Nicolas Sarkozy exigeix 
l’alliberament immediat de la ciutadana 
francesa Clotilde Reiss, detinguda l’1 
de juliol a Teheran i acusada d’espionat-
ge i d’incitació a la violència. El 16 
d’agost Reiss és alliberada per la jus-
tícia iraniana.
• El 27 d’agost Martine Aubry, la se-
cretària general del Partit Socialista, 
anuncia la convocatòria d’eleccions 
primàries per elegir el candidat socia-
lista a les eleccions generals de 2012.
• El 31 d’agost la premsa francesa 
recull la decisió dels jutges Desset i 
Van Ruymbeke de jutjar davant el Tri-
bunal Correccional de París Jérôme 
Kerviel, acusat del major frau conegut 
a França, valorat en 4.900 milions 
d’euros i vinculat a la banca Société 
Générale.

Itàlia

• L’1 d’agost el Senat italià aprova per 
166 vots a favor i 109 en contra 
l’anomenada Llei anticrisi, que inclou 
una amnistia fiscal per als qui repatriïn 
capital fugat d’Itàlia, ajudes a les em-
preses que inverteixin els seus benefi-
cis en aquest país, moratòries per a les 
pimes en el pagament dels seus deutes 
bancaris, augment de l’edat mínima de 
jubilació fins als 65 anys per a les do-
nes que treballen a l’Administració, i 
mesures per regularitzar els empleats 
de la llar i cuidadors de nens i ancians.
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• El 12 d’agost els carrabiners, jun-
tament amb l’exèrcit italià, irrompen en 
una reunió de caps de la Camorra a la 
localitat de Casal di Principe (Nàpols) 
i arresten Raffaele Maccariello, un dels 
caps del clan dels Casalesi, i quatre 
persones més.
• El 30 d’agost, un dia abans de la 
data de commemoració de la revolució 
líbia del 1969, Silvio Berlusconi visita 
Líbia amb motiu del Dia Italià, durant el 
qual inaugura l’autopista finançada per 
Itàlia com a indemnització pels danys 
causats pel passat colonial. L’oposició 
i l’opinió pública critiquen la presència 
del primer ministre italià en un país go-
vernat per una dictadura.

Malta

• El 15 d’agost 115 immigrants a 
bord d’una embarcació són intercep-
tats per tres patrulleres malteses 20 
milles al sud de Malta.

Bòsnia i Hercegovina

• El 17 d’agost es fa pública una 
sol·licitud de Radovan Karadzic al Tri-
bunal Penal Internacional per a l’Antiga 
Iugoslàvia (TPII) en la qual afirma haver 
subscrit un pacte d’immunitat amb el 
Govern dels EUA al final de la guerra 
de Bòsnia. Karadzic es basa en el tes-
timoni del ministre suec d’Exteriors 
Carl Bildt, que llavors era mediador 
europeu per a l’antiga Iugoslàvia.

Kosovo segons la Resolució núm. 
1244 del Consell de Seguretat de les 
Nacions Unides

• El 13 d’agost el nou secretari ge-
neral de l’OTAN fa la seva primera vi-
sita a Kosovo per reunir-se amb el 
comandant en cap de la KFOR, l’italià 
Giuseppe Emilio Gay, el primer ministre 
Hashim Thaçi i el president Fatmir Se-
jdiu.
• El 28 d’agost simpatitzants del mo-
viment Vetevendosje (Autodetermi-
nació), que rebutja el sistema de su-
pervisió internacional de Kosovo, 
destrueixen més d’una vintena de ve-
hicles de la missió civil europea a Ko-
sovo (EULEX) durant una manifestació 
de protesta contra les gestions de 
Brussel·les i Belgrad per establir me-
canismes de cooperació judicial entre 
l’EULEX i Sèrbia.

Antiga República Iugoslava de Mace-
dònia

• El 18 d’agost Adamantios Vassila-
kis, l’ambaixador grec davant l’ONU, 
informa Matthew Nimetz, enviat de 
l’ONU per a la disputa sobre el nom de 
Macedònia, que Grècia és favorable al 
nom de República del Nord de Mace-
dònia proposat per Nimetz. El 20 
d’agost, Zoran Jolevski, l’ambaixador 
macedoni, es reuneix amb Nimetz i li 
comunica que el seu país estaria més 
disposat a acceptar la fórmula Repú-
blica de Macedònia del Nord.

Grècia

• El 21 d’agost es produeix un gran 
incendi 40 quilòmetres al nord d’Atenes 
i es declara l’estat d’excepció. El 23 
d’agost l’incendi, fora de control, arriba 
a 200 metres de les portes d’Atenes, 
d’on són evacuades 10.000 persones. 
Es tracta d’un dels 83 incendis decla-
rats en 24 hores a Grècia. Les autori-
tats demanen ajuda internacional i 
obren una investigació davant la sos-
pita que puguin ser incendis provocats 
per edificar a les zones calcinades. El 
26 d’agost s’aconsegueix finalment 
sufocar-los.

Turquia

• El 5 d’agost Recep Tayyip Erdogan, 
primer ministre turc, es reuneix per pri-
mera vegada amb Ahmet Türk, líder del 
Partit de la Societat Democràtica 
(DTP), per avançar en la solució del 
conflicte kurd.
• El 6 d’agost Turquia i Rússia signen 
a Ankara un acord pel qual Turquia ac-
cedeix a permetre que el gasoducte 
South Stream transiti per aigües tur-
ques, amb la qual cosa s’evita el pas 
per Ucraïna i es propicien preus avan-
tatjosos per a Turquia. L’acord repre-
senta la consolidació d’una resposta 
competitiva al projecte Nabucco, en el 
qual també participa Turquia.
• El 14 d’agost una bomba al barri 
de Gziosmanpasa (Istanbul) mata una 
persona la vigília del 25 aniversari del 
primer atemptat de l’organització te-
rrorista Partit dels Treballadors del 
Kurdistan contra l’Estat turc. El 30 
d’agost quatre militars moren a la pro-
víncia de Hakkari en esclatar una mina 
del PKK.

• El 31 d’agost Turquia i Armènia res-
tableixen relacions diplomàtiques sota 
mediació suïssa i reobren la frontera 
comuna.

Xipre

• El 6 d’agost finalitza la primera ron-
da negociadora auspiciada per l’ONU, 
en què els dirigents de les dues comu-
nitats, Mehmet Ali Talat i Dimitris Chris-
tofias, aconsegueixen progressos en 
matèria de ciutadania, immigració i asil, 
però no arriben a cap acord sobre el 
polèmic dret de propietat.

Síria

• El 19 d’agost un atemptat contra els 
ministeris de Relacions Exteriors i de 
Finances mata 95 persones i en fereix 
563 a Bagdad, un dia després que Bas-
har al-Assad s’hagi compromès amb el 
president iraquià, Nuri al-Maliki, a con-
trolar la frontera sirianoiraquiana per tal 
d’evitar el pas de terroristes. El 31 
d’agost l’Iraq acusa formalment Síria 
d’incomplir les seves promeses sobre 
el control fronterer entre ambdós paï-
sos.
• El 28 d’agost l’OIEA assenyala en el 
seu últim informe sobre Síria que el país 
ha permès la inspecció de les restes 
d’urani trobades al juny en unes 
instal·lacions de Damasc, però es nega 
a col·laborar en la investigació de les 
instal·lacions bombardejades per Israel 
el 2007.

Líban

• El 31 d’agost la policia libanesa 
arresta Salah Ezzedine, acusat d’un de-
licte de prop de 1.000 milions de dòlars 
en un esquema de banca piramidal. La 
bona relació d’Ezzedine amb Hezbol·lah, 
alguns dels alts dirigents del qual figu-
ren entre els estafats, amenaça de da-
nyar la imatge del partit entre la comu-
nitat xiïta. La premsa considera que és 
el pitjor escàndol financer al país des 
del col·lapse del Banc Intra el 1966.
• El 31 d’agost, el president del Par-
lament libanès i del grup xiïta Amal, 
Nabil Berri, acusa Muamar al-Gaddafi 
de formar part «de la cúspide del crim 
organitzat» i insta la justícia internacio-
nal a perseguir-lo per la desaparició a 
Líbia, fa 31 anys, de l’imam Musa Sadr, 
clergue xiïta libanès que el 1978 va 
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viatjar a Líbia en recerca de suport 
contra Israel. La desaparició de Sadr 
va motivar la ruptura de relacions entre 
Líbia i el Líban, que des d’aleshores 
n’exigeix l’alliberament.

Jordània

• El 4 d’agost Jordània se suma a la 
postura adoptada per l’Aràbia Saudita 
d’oposar-se a la crida dels EUA als 
estats àrabs per millorar les seves re-
lacions amb Israel i impulsar les nego-
ciacions de pau. Abdullah II defensa el 
mateix dia el «dret de retorn» dels re-
fugiats palestins.
• El 17 d’agost, el Jerusalem Post 
informa d’una trobada secreta entre 
alts funcionaris jordans i israelians 
arran de les sospites d’Amman que 
Israel podria planejar transferir al regne 
haiximita els nombrosos palestins resi-
dents a Cisjordània amb nacionalitat 
jordana. Segons fonts oficials hebrees, 
Israel hauria assegurat a Jordània que 
els seus temors eren infundats i que 
Tel Aviv desitjava mantenir les relacions 
de cooperació existents amb Amman.

Egipte

• El 13 d’agost Egipte anuncia la de-
cisió de suspendre la venda de bitllets 
d’avió per viatjar a la Meca i evitar així el 
risc de propagació de la grip A/H1N1.
• El 15 d’agost Hosni Mubarak inicia 
la seva primera visita oficial als EUA en 
cinc anys per reforçar l’aliança entre tots 
dos països i intentar avançar en les ne-
gociacions de pau a l’Orient Mitjà.
• El 18 d’agost els Germans Musul-
mans, segona força política del país, 
denuncien en un comunicat la detenció 
de 34 membres seus a la província de 
Suez.

Líbia

• El 20 d’agost Abdelbaset Ali al-
Megrahi, únic condemnat per l’atemptat 
de Lockerbie del 1988, és rebut a Trí-
poli com un heroi nacional després de 
la seva polèmica excarceració per la 
justícia escocesa davant els greus pro-
blemes de salut d’Al-Megrahi.

Algèria

• El 4 d’agost l’exèrcit algerià mata 
vuit membres d’AQMI a la província de 

Batna. Una operació paral·lela es porta 
a terme a la província de Gíger, durant 
la qual es desarticula un altre grupus-
cle armat.
• El 4 d’agost una disputa entre un 
comerciant algerià i un motorista de 
nacionalitat xinesa al districte de Bab 
Ezzouar, a Alger, desencadena violents 
aldarulls entre un centenar de perso-
nes en una manifestació de rebuig a la 
immigració xinesa sense precedents. 
A Algèria, la comunitat xinesa ronda les 
30.000 persones.

Marroc

• L’1 d’agost el Ministeri de l’Interior 
ordena el segrest de les edicions dels 
setmanaris Tel Quel i Nichane, que 
incloïen els resultats d’una enquesta, 
encarregada juntament amb el diari 
francès Le Monde, sobre la monarquia. 
El ministre de Comunicació, Khaled 
Naciri, al·lega que «la monarquia no pot 
ser sotmesa a un sondeig, sigui quin 
sigui el seu resultat».

Mauritània

• El 8 d’agost un jove vinculat a Al-
Qaida s’immola davant l’ambaixada 
francesa a Nouakchott. El 16 d’agost 
el Govern maurità anuncia que mobi-
litzarà 4.000 soldats per capturar els 
terroristes d’AQMI responsables dels 
últims actes terroristes al país.
• L’11 d’agost el president Mohamed 
Uld Abdelaziz nomena primer ministre 
Mulaye Uld Mohamed Lagdaf, que ha-
via ocupat aquest lloc després del cop 
d’estat de l’agost de 2008.

Unió Europea

• El 21 d’agost entra en vigor la di-
rectiva 2009/81/CE, que constitueix el 
pilar sobre el qual s’establirà un verita-
ble mercat europeu de la defensa.
• El 29 d’agost la UE signa un acord 
comercial preferent amb quatre països 
de l’Àfrica austral: Seychelles, Mada-
gascar, Maurici i Zimbabwe.

Setembre de 2009

El Partit Socialista guanya les elec-
cions a Portugal i revalida el seu man-
dat. A França s’inicia el judici pel cas 
Clearstream. L’OCDE esborra Mònaco 

de la seva llista de paradisos fiscals. 
Eslovènia i Croàcia arriben a un acord 
sobre la proposta del comissari 
d’Ampliació, Olli Rehn, per solucionar 
el litigi per les aigües territorials de la 
badia de Piran. A Bòsnia augmenten 
les tensions entre l’Alt Representant 
de la Comunitat Internacional per a 
Bòsnia, Valentin Inzko, i la República 
Srpska, reticent a acceptar la seva au-
toritat. A Grècia, Kostas Karamanlis 
convoca eleccions anticipades per al 
4 d’octubre. Xipre inicia la segona ron-
da de les seves negociacions de re-
unificació. Al Líban, el primer ministre, 
Saad Hariri, renúncia a governar des-
prés de no aconseguir tancar les ne-
gociacions amb l’oposició, però el 
Parlament el torna a designar per for-
mar Govern. Algèria signa un acord de 
cooperació antiterrorista amb Maurità-
nia, Mali i Níger. El Parlament Europeu 
reelegeix José Manuel Durão Barroso 
com a president de la Comissió.

Portugal

• El 27 de setembre el Partit Socia-
lista de José Sócrates s’imposa en les 
eleccions legislatives amb un 37% dels 
vots, però no aconsegueix la majoria 
absoluta de la legislatura anterior. El 
Partit Socialdemòcrata és la segona 
força més votada, amb un 29% dels 
vots. El 28 de setembre Sócrates 
anuncia que no formarà un Govern de 
coalició i farà pactes puntuals amb la 
resta de partits per governar.

Espanya

• L’1 de setembre el jutge de l’Audièn-
cia Nacional Baltasar Garzón dicta 
ordre de recerca i captura contra 
l’etarra Maite Aranalde, extradida el 25 
d’agost per França i en fuga després 
de ser posada en llibertat condicional 
sota fiança de 12.000 euros pel jutge 
Eloy Velasco.
• El 7 de setembre, l’Audiència Na-
cional processa 13 dirigents de les 
il·legalitzades Askatasuna i Democrazia 
3 Milloi.
• El 24 de setembre l’informe de la 
brigada de blanqueig de diners de la 
Policia Nacional que investiga el cas 
Gürtel a València revela que la trama 
finançava il·legalment el PP valencià. El 
28 de setembre el PSPV-PSOE pre-
senta un recurs de cassació contra la 
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sentència del Tribunal Superior de Jus-
tícia de València del 3 d’agost per la 
qual arxivava el cas Gürtel. El 29 de 
setembre el Tribunal Superior de Jus-
tícia de Madrid aixeca parcialment el 
secret de sumari de la trama, que arri-
ba ja a la xifra de 71 imputats.
• El 27 de setembre la premsa recull 
el comunicat d’ETA publicat pel diari 
Gara en què la banda terrorista afirma 
que no abandonarà les armes «mentre 
els enemics d’Euskal Herria apostin per 
la repressió i la negació». ETA mostra 
la seva «total disposició a desenvolupar 
un procés democràtic que condueixi a 
l’autodeterminació» del País Basc.

França

• El 7 de setembre Nicolas Sarkozy 
viatja al Brasil per defensar, amb el 
president Luiz Inácio Lula da Silva, la 
proposta francobrasilera de convertir 
el G8 en el G14, per incloure-hi així les 
economies emergents del Brasil, 
Mèxic, Sud-àfrica, Egipte, la Xina i 
l’Índia.
• El 20 de setembre s’inicia el judici 
pel cas Clearstream, que enfronta 
l’exministre d’Exteriors francès Domini-
que de Villepin, com a acusat, amb Ni-
colas Sarkozy, com a acusació civil. El 
24 de setembre, els advocats de Ville-
pin interposen davant del Tribunal de 
Gran Instància de París una demanda 
contra Sarkozy per haver qüestionat la 
presumpció d’innocència de l’exministre.
• El 22 de setembre la policia france-
sa desmantella el campament d’im-
migrants il·legals conegut com la jungla 
de Calais, un dels més grans de França, 
i deté 276 dels seus ocupants, que in-
tentaven passar al Regne Unit. El 29 de 
setembre la policia francesa desmante-
lla un altre campament de refugiats, de 
majoria afganesa, a Calais.

Mònaco

• El 8 de setembre Mònaco signa un 
acord de cooperació fiscal amb 12 
estats amb l’objectiu que l’excloguin de 
la llista de paradisos fiscals de l’OCDE. 
El 23 de setembre Mònaco és eliminat 
de la llista.

Itàlia

• El 3 de setembre el nombre de víc-
times de les fortes pluges que ocasio-

nen inundacions i esllavissades a Sicí-
lia arriba a la vintena.
• El 13 de setembre els carrabiners 
arresten, a Reggio, Carmelo Barbaro, 
important capo de la ‘Ndrangheta ca-
labresa. El dia 16 detenen 23 membres 
de la ‘Ndrangheta pertanyents als clans 
Cordi i Cataldo. El 25 de setembre els 
carrabiners aconsegueixen desarticular 
el clan Tornicchio i detenen 11 perso-
nes a la província de Crotona.
• El 20 de setembre a la regió de les 
Marques es produeix un terratrèmol de 
4,6 graus en l’escala de Richter.

Eslovènia

• El 4 de setembre la premsa eslove-
na informa de la decisió del Govern de 
Ljubljana de sumar-se a les crítiques 
dels sectors ecologistes i oposar-se 
als plans italians per construir una ter-
minal de gas al golf de Trieste.
• L’11 de setembre els primers minis-
tres d’Eslovènia, Borut Pahor, i de 
Croàcia, Jadranka Kosor, arriben final-
ment a un acord a Ljubljana per des-
bloquejar la disputa sobre la titularitat 
de les aigües territorials a la badia de 
Piran.

Bòsnia i Hercegovina

• El 18 de setembre l’Alt Represen-
tant de la Comunitat Internacional per 
Bòsnia, Valentin Inzko, recorrent als 
poders de Bonn, força l’aprovació de 
lleis per garantir la consolidació del 
sector elèctric bosnià, requisit previ per 
a la integració de Bòsnia a la xarxa eu-
ropea d’energia. La República Srpska 
rebutja la mesura, contrària a les seves 
aspiracions a un sistema elèctric inde-
pendent, i amenaça de retirar els seus 
representants del Govern federal si 
l’Oficina de l’Alt Representant (OAR) 
«augmenta les seves imposicions».

Montenegro

• El 17 de setembre els ministres 
d’Exteriors de Montenegro i Israel, Mi-
lan Rocen i Avigdor Lieberman, signen 
a Podgorica un acord perquè els ciu-
tadans de tots dos països puguin via-
tjar sense visat.

Sèrbia

• El 17 de setembre Olli Rehn, comis-

sari d’Ampliació, aconsella a Sèrbia no 
demanar l’adhesió a la UE mentre 
l’Acord d’Associació i Estabilització, 
signat l’abril de 2008, continuï bloque-
jat pels Països Baixos davant la incapa-
citat de Belgrad de lliurar l’excomandant 
Ratko Mladic.

Kosovo segons la Resolució núm. 
1244 del Consell de Seguretat de les 
Nacions Unides

• L’11 de setembre la missió civil eu-
ropea a Kosovo (EULEX) signa un pro-
tocol amb el Ministeri de l’Interior de 
Sèrbia per cooperar en la lluita contra 
el crim organitzat. L’acord suscita crí-
tiques entre la comunitat albanokoso-
var, que el considera una amenaça a la 
seva sobirania.

Antiga República Iugoslava de Mace-
dònia

• El 10 de setembre el Parlament 
aprova la llei de reforma del servei pú-
blic, que permet limitar el poder dels 
partits polítics sobre l’Administració, 
regula les carreres professionals en el 
seu si i estableix estàndards europeus 
de professionalitat. Aquesta reforma 
constitueix una de les principals exi-
gències de Brussel·les a Skopje per a 
l’acostament del país a la UE.
• El 24 de setembre el discurs del 
president Gjorge Ivanov davant 
l’Assemblea General de l’ONU, en què 
fa referència al seu país pel nom cons-
titucional, i no per la denominació pro-
visionalment adoptada pel Consell de 
Seguretat en les resolucions 817 i 
845, motiva una queixa formal de Grè-
cia al secretari general de l’ONU. Iva-
nov defensa sotmetre la qüestió, que 
ha entrat en un punt de paràlisi malgrat 
les converses mantingudes durant 
l’any, al Tribunal Internacional de Justí-
cia. També és partidari de convocar un 
referèndum i d’una fórmula doble de 
denominació. Atenes prefereix nego-
ciar amb l’única mediació de l’ONU fins 
a fixar una sola i definitiva denominació 
que blindi l’hel·lenitat del nom de «Ma-
cedònia» i la seva relació amb la inte-
gritat territorial grega.

Albània

• El 14 de setembre el Tribunal Su-
prem d’Albània suspèn el procés con-
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tra l’exministre de Defensa Fatmir 
Mediu per l’explosió d’un dipòsit 
d’armament que va causar 26 morts el 
març de 2008. La reelecció com a di-
putat de Mediu en les recents elec-
cions legislatives li atorga immunitat 
parlamentària.

Grècia

• El 2 de setembre esclata un arte-
facte explosiu prop de la Borsa 
d’Atenes. El grup d’extrema esquerra 
Lluita Revolucionària reivindica l’autoria 
de l’atemptat. Un segon artefacte, 
col·locat pel grup Nuclis de Foc, escla-
ta minuts després a Salònica. El 23 de 
setembre esclata una bomba al domi-
cili de la diputada socialista Luka Kat-
seli.
• El 2 de setembre Kostas Karaman-
lis convoca eleccions anticipades per 
al 4 d’octubre, dos anys abans 
d’esgotar la legislatura.

Turquia

• L’1 de setembre prop de 20.000 
persones convocades pel Partit de la 
Societat Democràtica (DTP) es mani-
festen a Diyarbakir per exigir que Anka-
ra iniciï converses amb l’organització 
terrorista PKK. Els manifestants exi-
geixen també l’ús oficial del kurd. Una 
altra manifestació similar reuneix a Is-
tanbul unes 5.000 persones.
• El 8 de setembre set soldats moren 
en diversos enfrontaments amb terro-
ristes kurds al sud-oest del país. El 14 
de setembre un militar i tres rebels mo-
ren en una operació militar a Cukurca.
• El 9 de setembre Turquia multa amb 
1.750 milions d’euros, la sanció més 
elevada mai imposada a una empresa 
turca, el primer grup mediàtic del país, 
Dogan Yayin, per evasió d’impostos. 
Per a determinats sectors indepen-
dents es tracta en realitat d’una ven-
jança per l’actitud crítica del grup amb 
el Govern. La UE i l’OSCE veuen amb 
preocupació la mesura.
• El 9 de setembre una tromba 
d’aigua nega barris sencers d’Istanbul 
i causa 31 morts.

Xipre

• El 10 de setembre s’inicia a Nicòsia 
la segona ronda de negociacions per 
a la unificació de l’illa i el repartiment 

de poders. Aquesta segona ronda, pre-
vista per al 3 de setembre, s’havia ajor-
nat a causa dels problemes sorgits al 
pas fronterer de Limnitis quan es va 
interceptar un grup de pelegrins gre-
coxipriotes.

Síria

• El 23 de setembre el president Bas-
har al-Assad viatja a l’Aràbia Saudita 
per recuperar les relacions bilaterals, 
deteriorades després de la invasió de 
l’Iraq de 2003 i trencades arran de 
l’assas sinat de Rafiq Hariri el 2005.
• El 30 de setembre Síria accepta la 
creació de la nova Banca Amman, li-
derada pel Banc Comercial de Síria i 
la Banca Saderat de l’Iran.

Líban

• El 10 de setembre el primer ministre 
Saad Hariri renuncia a formar Govern 
després de dos mesos de fracassades 
negociacions amb l’oposició. El 16 de 
setembre el Parlament libanès el reele-
geix amb 73 de 128 vots a favor. El 24 
de setembre Hariri inicia noves consul-
tes amb els partits polítics per formar 
Govern.
• L’11 de setembre es llancen dos 
coets des de la regió de Klaile, al sud 
del Líban, que impacten a Galilea. Is-
rael respon amb foc d’artilleria i acusa 
el Líban de no impedir els atacs. La 
FINUL i l’exèrcit libanès despleguen 
tropes per bloquejar nous incidents i 
obren una investigació.

Egipte

• L’1 de setembre agents de segure-
tat d’Egipte descobreixen un dipòsit de 
gairebé dues tones d’explosius a 100 
metres de la frontera amb Gaza, que 
podrien estar destinats a un enviament 
clandestí a través dels túnels de Rafah.
• El 26 de setembre la policia egípcia 
arresta 12 dirigents dels Germans Mu-
sulmans a la província septentrional de 
Beheira.

Líbia

• L’1 de setembre Líbia commemora 
el 40 aniversari del derrocament d’Idris 
I per part de l’ala esquerrana de 
l’exèrcit i la instauració del Consell Su-
prem de la Revolució, dirigit per Mua-

mar al-Gaddafi. La delegació marroqui-
na abandona els actes de celebració a 
causa de la presència de representants 
de la República Àrab Sahrauí Demo-
cràtica (RASD).
• El 7 de setembre, davant les pro-
meses del primer ministre britànic, 
Gordon Brown, d’indemnitzar les vícti-
mes d’atemptats de l’IRA, Saif al-Islam 
al-Gaddafi afirma que Líbia no pagarà 
cap compensació encara que el seu 
país hagi subministrat el material ex-
plosiu, tot i que sí que acataran una 
decisió judicial internacional sobre la 
qüestió.
• El 8 de setembre 32 algerians em-
presonats a Líbia són alliberats amb 
motiu del Ramadà, complint així un 
acord subscrit amb Algèria.

Tunísia

• El 23 de setembre l’agència de no-
tícies tunisiana informa de 17 morts a 
conseqüència de les inundacions que 
des de fa una setmana afecten el sud 
de Tunísia.

Algèria

• El 6 de setembre Algèria signa un 
acord amb Mauritània, Mali i Níger per 
combatre conjuntament el terrorisme i 
el crim organitzat que penetren en ter-
ritori algerià des del Sahel.
• L’11 de setembre un antic membre 
del Moviment de la Societat per la Pau 
(MSP) mor i dos policies resulten ferits 
després de l’explosió d’una bomba a 
la província de Boumerdes.

Marroc

• El 23 de setembre la policia marro-
quina anuncia la detenció de 24 per-
sones relacionades amb Al-Qaida en 
diverses ciutats del país.
• El 28 de setembre la policia marro-
quina clausura les instal·lacions del 
diari Akubar el-Youm a causa de la pu-
blicació d’una caricatura de Moulay 
Ismaïl, cosí de Mohamed VI.

Mauritània

• El 25 de setembre l’OTAN reprèn 
el programa de cooperació amb Mau-
ritània en constatar avenços en la nor-
malització política del país. La UE i el 
Banc Mundial anuncien també la 
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represa de les seves relacions amb 
Mau ritània.
• El 28 de setembre l’exèrcit deté set 
persones relacionades amb Al-Qaida 
al nord-est del país.

Unió Europea

• Els dies 14 i 15 de setembre el 
Consell Europeu d’Exteriors revisa els 
acords energètics amb països tercers 
que determinen l’obligació per als es-
tats membres de mantenir unes reser-
ves mínimes de cru per a eventuals 
crisis energètiques. Els ministres ex-
pressen també la seva voluntat 
d’aprofundir en l’associació de la UE 
amb els seus veïns de l’est.
• El 16 de setembre el Parlament 
Europeu reelegeix José Manuel Durão 
Barroso com a president de la Comis-
sió Europea per 382 vots a favor, 219 
en contra i 117 abstencions.
• El 17 de setembre el Consell Euro-
peu de caps d’Estat i Govern acorda 
una postura comuna per a la cimera del 
G20 a Pittsburgh. Els 27 decideixen 
prioritzar mesures coordinades de co-
hesió social i creació d’ocupació. De 
la mateixa manera, s’insisteix en la ne-
cessitat de millorar els mecanismes de 
supervisió financera.
• El 22 de setembre el Consell de 
Ministres d’Interior aprova la proposta 
de la Comissió per crear un programa 
conjunt de reassentament de refugiats.

Lliga Àrab

• El 17 de setembre Amr Moussa i els 
ministres d’Exteriors de Turquia, Síria i 
l’Iraq celebren a Istanbul una reunió 
d’urgència per tal de garantir l’es-
tabilitat de la regió davant les tensions 
sorgides entre Damasc i Bagdad per 
la seguretat fronterera, i per tal de crear 
un Consell estratègic en la lluita contra 
el terrorisme.

Octubre de 2009

A Espanya, l’Audiència Nacional dicta 
ordre de presó per a Arnaldo Otegi per 
haver intentat reconstruir Batasuna. A 
França, l’exministre de l’Interior Charles 
Pasqua és condemnat pel cas Angola-
gate, i Jacques Chirac és cridat a decla-
rar acusat de corrupció. Croàcia tanca 
cinc capítols de les seves negociacions 

d’adhesió i n’obre sis més. L’Antiga Re-
pública Iugoslava de Macedònia fixa la 
seva frontera amb Kosovo. A Albània, 
l’oposició es manifesta exigint un re-
compte de vots de les eleccions presi-
dencials del juny. A Grècia, el Partit 
Socialista Panhel·lènic (PASOK) guan-
ya les eleccions parlamentàries. Al Lí-
ban, l’explosió d’un nou arse nal i el 
descobriment de dos re ceptors de co-
municacions israelians atien la tensió 
entre Beirut i Tel Aviv. A Egipte s’inicia 
una campanya de l’oposició per evitar 
que Gamal, el fill de Hosni Mubarak, 
succeeixi el seu pare. Paral·lelament, a 
Líbia, Gaddafi proposa que el seu fill, 
Saif al-Islam, assumeixi funcions prò-
pies d’un cap d’Estat. A Tunísia, Zine El 
Abidine Ben Ali és reelegit president per 
a un cinquè mandat. A la UE, després 
de l’aprovació d’Irlanda i Polònia, només 
el president txec manté el Tractat de 
Lisboa sense ratificar.

Portugal

• El 10 d’octubre el Partit Socialista 
és el més votat a les eleccions munici-
pals, malgrat perdre alguns ajunta-
ments. S’imposa a 131 ajuntaments, 
un dels quals és Lisboa. El Partit So-
cialdemòcrata guanya en 138 munici-
pis i revalida l’alcaldia de Porto.
• El 22 d’octubre José Sócrates 
anuncia la composició del nou execu-
tiu, que inclou canvis en 10 de les 16 
carteres destinats a conformar un Go-
vern amb àmplies bases de consens 
que li permetin governar en minoria.

Espanya

• El 5 d’octubre la Fiscalia de l’Au-
diència Nacional demana el sobreseï-
ment provisional, per falta d’autor co-
negut, de la investigació d’una delació, 
el 4 de maig de 2006, que suposada-
ment va alertar ETA de la batuda poli-
cial que havia de tenir lloc al bar Faisán 
(Irun).
• El 13 d’octubre el jutge Baltasar 
Garzón ordena la detenció d’Arnaldo 
Otegi i nou dirigents més de l’esquerra 
abertzale, acusats d’intentar reconstruir 
Batasuna. El 17 d’octubre els sindicats 
nacionalistes bascos convoquen una 
protesta, a la qual se suma el Partit 
Nacionalista Basc (PNB). El 21 
d’octubre el diari Gara recull la decisió 
de la direcció de Batasuna d’obrir un 

debat intern que podria representar un 
abandonament de les armes.
• El 19 d’octubre són detinguts a 
Bretanya Aitor Elizarán i Ohiana San 
Vicente. Les autoritats espanyoles con-
sideren que Elizarán és el màxim res-
ponsable polític d’ETA des de la de-
tenció el 2008 de Francisco Javier 
López Peña, àlies Thierry.

França

• El 16 d’octubre les organitzacions 
de productors agraris de França es 
manifesten a París per reclamar un 
augment dels preus dels seus produc-
tes. El 28 d’octubre Nicolas Sarkozy 
anuncia un pla d’ajudes de 1.650 mi-
lions d’euros per al sector, un 80% de 
la xifra demanada pels productors 
agropecuaris.
• El 27 d’octubre el Tribunal Correc-
cional de París dicta sentència del cas 
conegut com a Angolagate, referent a 
la venda il·legal d’armes al Govern an-
golès entre el 1993 i el 1998. Entre els 
acusats es troben Jean-Christophe 
Mitterrand, conseller per a Afers de 
l’Àfrica durant el Govern del seu pare, 
François Mitterrand, i Charles Pasqua, 
exministre de l’Interior.
• El 27 d’octubre el Tribunal de Comp-
tes francès publica l’informe de despe-
ses de la presidència francesa de la UE, 
que puja a 171 milions d’euros, i la con-
sidera la més costosa de la història.
• El 30 d’octubre el Tribunal Correc-
cional de París crida a declarar Jacques 
Chirac, acusat de malversar fons du-
rant els anys que van del 1977 al 1995, 
període en què va ser alcalde de París.

Itàlia

• El 2 d’octubre la Cambra dels Di-
putats d’Itàlia aprova, per 270 vots a 
favor i 250 en contra, el polèmic decret 
llei que amplia l’amnistia fiscal per als 
evasors prevista per l’anomenada Llei 
anticrisi, ratificada a l’agost, davant les 
fortes crítiques de l’oposició. La mesu-
ra, coneguda com a «escut fiscal», per-
met retornar a Itàlia béns evadits sense 
que els seus propietaris hagin de res-
pondre davant la justícia per no haver-
los declarat prèviament.
• El 3 d’octubre té lloc a Roma una 
gran manifestació promoguda per la 
Federació Nacional de la Premsa Ita-
liana i les formacions d’esquerres per 
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denunciar la situació de persecució 
que viuen els periodistes i mitjans de 
comunicació crítics amb el Govern de 
Silvio Berlusconi.
• El 7 d’octubre el Tribunal declara 
inconstitucional la Llei Alfano, que con-
cedia immunitat davant la justícia a alts 
càrrecs del Govern. D’aquesta manera 
s’obre la possibilitat de reactivar diver-
sos processos legals contra Berlusco-
ni que estaven bloquejats.
• El 15 d’octubre L’Espresso publica 
documents que proven que l’Estat va 
negociar amb la Màfia durant el Govern 
d’Andreotti per frenar la cadena 
d’atemptats del 1992 que va acabar 
amb la vida dels jutges Falcone i Bor-
sellino. El 18 d’octubre el fiscal anti-
màfia Piero Grasso reconeix que 
aquests contactes es van dur a terme.
• El 25 d’octubre el Partit Demòcrata 
tria com a nou secretari general Pier 
Luigi Bersani, després de la dimissió 
el mes de febrer de Walter Veltroni.

Malta

• El 14 d’octubre s’inaugura a Malta 
l’oficina d’enllaç entre la UE i la Lliga 
Àrab encarregada de reforçar el diàleg 
de cooperació entre totes dues insti-
tucions.

Eslovènia

• El 20 d’octubre el Partit Democràtic 
d’Eslovènia (SDS) anuncia que s’oposa 
al nomenament com a nou ambaixador 
rus a Eslovènia de Doku Zavgajev, an-
tic president pro rus de Txetxènia i 
presumptament responsable de crims 
de guerra durant l’enfrontament entre 
Moscou i la república caucàsica.

Croàcia

• El 2 d’octubre la vuitena reunió a 
Brussel·les de la Conferència Intergo-
vernamental UE-Croàcia tanca cinc 
capítols i n’obre sis més en les nego-
ciacions d’adhesió de Croàcia, la data 
d’entrada de la qual a la UE es preveu 
el 2011.
• El 30 d’octubre dimiteix el vicepri-
mer ministre croat, Damir Polancec, en 
fer-se pública la seva implicació en un 
escàndol de corrupció relacionat amb 
l’apropiació indeguda d’accions de 
Podravka, la principal empresa alimen-
tària del país.

Bòsnia i Hercegovina

• El 9 d’octubre els principals partits 
polítics bosnians es reuneixen a la base 
militar de Butmir amb representants de 
la UE i els EUA per reprendre el procés 
de reforma constitucional sense acon-
seguir cap avenç. El 14 d’octubre Mi-
norad Dodik reclama que la República 
Srpska quedi fora del procés i que tin-
gui la possibilitat de separar-se de 
Bòsnia. Els dies 20 i 21 d’octubre es 
produeixen dues noves reunions infruc-
tuoses. Un grup d’experts europeus i 
dels EUA continuarà els treballs per 
reprendre les converses.
• El 13 d’octubre el Tribunal Penal 
Internacional per a l’antiga Iugoslàvia 
(TPII) rebutja les dues últimes apel·la-
cions de Radovan Karadzic. El 15 d’oc-
tubre el Tribunal denega la pròrroga 
sol·licitada per Karadzic per preparar 
la vista. El 26 d’octubre el judici co-
mença sense la compareixença de 
Karadzic.
• El 15 d’octubre Bòsnia i Hercego-
vina és elegida membre no permanent 
del Consell de Seguretat de les Na-
cions Unides.
• El 27 d’octubre el Govern suec 
posa en llibertat l’expresidenta de la 
República Srpska, Biljana Plavsic, des-
prés de complir dos terços de la con-
demna que li va ser imposada el 2003 
pel Tribunal Internacional de la Haia per 
crims a la guerra de Bòsnia. La decisió 
fa que el copresident croat de Bòsnia, 
Zeljko Komsic, cancel·li una visita ofi-
cial a Suècia.

Montenegro

• El 26 d’octubre es fa pública la de-
cisió dels governs montenegrí i croat 
de remetre informació al Tribunal Inter-
nacional de Justícia perquè prengui 
una decisió sobre la disputa fronterera 
a la península de Prevlaka.

Sèrbia

• El 9 d’octubre el Tribunal de Bel-
grad per als crims de guerra condem-
na a 12 anys de presó el militar bosnià 
Ilija Jurisic per l’atac, el 1992, a un con-
tingent de l’exèrcit iugoslau que es 
retirava de forma pacífica de Tuzla, amb 
el resultat de més de 50 morts.
• El 21 d’octubre Sèrbia rep per pri-
mera vegada de manera oficial un pre-

sident rus. La visita de Dmitri Medve-
dev conclou amb la signatura de sis 
acords de cooperació i l’anunci de Bel-
grad de sumar-se a la iniciativa russa 
d’una Aliança Europea per a la Segu-
retat que rellevi l’OTAN.

Kosovo segons la Resolució núm. 
1244 del Consell de Seguretat de les 
Nacions Unides

• El 17 d’octubre el ministre 
d’Exteriors de Kosovo, Skender Hyse-
ni, i el seu homòleg macedoni, Antonio 
Milososki, decideixen establir relacions 
diplomàtiques i conclouen les negocia-
cions per fixar la frontera comuna. El 
18 d’octubre, els parlaments a Skopje 
i Pristina ratifiquen l’acord.
• El 17 d’octubre Michael Giffoni, 
ambaixador d’Itàlia a Kosovo, és nome-
nat nou enviat de la UE per al nord de 
Kosovo.

Albània

• El 10 d’octubre els partits de l’opo-
sició inicien jornades de protesta da-
vant la seu del primer ministre per re-
clamar un nou recompte de vots de les 
eleccions presidencials del passat mes 
de juny, en què es va imposar el Partit 
Democràtic de Sali Berisha.
• El 12 d’octubre les autoritats alba-
neses arresten a Durrës l’imam Artan 
Kristo, cap de les xarxes salafistes del 
país, sota l’acusació d’incitar al terro-
risme a causa d’una publicació de 
l’imam a Internet en què fa una crida a 
la jihad.

Grècia

• El 4 d’octubre el Partit Socialista 
Panhel·lènic (PASOK), liderat per Ior-
gos Papandreu, s’imposa per majoria 
absoluta a les eleccions parlamen-
tàries, en què obté el 43,9% dels vots 
i desbanca la Nova Democràcia de 
Kostas Karamanlis, que n’assoleix el 
33,9%. Karamanlis anuncia la seva di-
missió com a president de la formació 
de centredreta. El 8 d’octubre, Papan-
dreu afirma que assumirà la cartera 
d’Exteriors, les prioritats de la qual se-
ran intensificar les relacions amb Tur-
quia, resoldre la disputa sobre el nom 
amb l’Antiga República Iugoslava de 
Macedònia i avançar en les negocia-
cions de reunificació de Xipre.
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• El 28 d’octubre sis policies resulten 
ferits en les proximitats d’una comissa-
ria del barri atenès d’Agia Paraskevi en 
un atac de l’organització Grups Prole-
taris d’Autodefensa Revolucionària 
(OPLA). El 30 d’octubre esclaten di-
versos artefactes contra el consolat 
d’Espanya a Salònica i la residència 
d’una eurodiputada conservadora a 
Atenes.

Turquia

• Els dies 6 i 7 d’octubre Istanbul 
acull la reunió anual del Banc Mundial. 
Mentrestant, manifestants vinculats als 
sindicats i moviments turcs d’esquerres 
protesten contra les repercussions que 
la política per a Turquia del Banc i el 
Fons Monetari Internacional ha tingut 
en la situació de crisi econòmica del 
país.
• El 10 d’octubre Turquia i Armènia 
signen un protocol d’entesa mútua. El 
14 d’octubre Turquia rep la primera 
visita oficial del president armeni, Serj 
Sarkissian. El mateix dia Recep Tayyip 
Erdogan rep una delegació del Parla-
ment de l’Azerbaidjan, país contrari a 
aquest procés.
• El 19 d’octubre 34 membres del 
PKK creuen la frontera amb l’Iraq i es 
lliuren a les autoritats turques a la lo-
calitat de Silopi, com a gest de bona 
voluntat davant el procés de reformes 
iniciat per Ankara. El 20 d’octubre el 
Govern turc els deixa en llibertat sense 
càrrecs.
• El 26 d’octubre, durant la seva visi-
ta oficial a l’Iran, Recep Tayyip Erdogan 
confirma les bones relacions amb Te-
heran, en ostensible contrast amb la 
manca d’entesa entre Ankara i Tel Aviv. 
Erdogan defensa el dret de l’Iran a ac-
cedir a tecnologia nuclear.

Xipre

• El 9 d’octubre la Comissió Europea 
nomena Leopold Maurer representant 
de la UE davant la Missió de l’ONU per 
a la reunificació de Xipre; Maurer havia 
estat cap de la delegació de la UE en 
les negociacions d’adhesió de Xipre.
• El 16 d’octubre Turquia ofereix a la 
UE obrir a Xipre els seus ports si la UE 
accepta, a canvi, iniciar intercanvis co-
mercials directes amb la República 
Turca del Nord de Xipre.
• El 27 d’octubre s’inicia una nova 

ronda de converses per a la reunifica-
ció de Xipre centrada en les compe-
tències que tindrà el Govern federal. 
La ronda finalitza el 29 d’octubre sen-
se que les parts arribin a acords relle-
vants.

Síria

• El 8 d’octubre, amb motiu de la vi-
sita d’Estat a Síria del rei de l’Aràbia 
Saudita, Abdullah bin Abdul Aziz, tots 
dos països anuncien el seu compromís 
d’arribar a un acord per posar fi a la 
inestabilitat política al Líban, provocada 
pels enfrontaments entre el bloc pro 
occidental i el bloc pro sirià.
• El 13 d’octubre Alep acull una tro-
bada bilateral entre els ministres 
d’Afers Exteriors, Defensa, Agricultura, 
Economia, Petroli, Electricitat, Sanitat 
i Interior de Síria i Turquia per estudiar 
estratègies per a una cooperació més 
estreta en aquests àmbits, després que 
el 16 de setembre s’acordés suprimir 
la necessitat de visat entre tots dos 
països.
• El 14 d’octubre Síria declara que ha 
d’estudiar detingudament la proposta 
d’acord d’associació entre la UE i Síria, 
subscrita el 8 d’octubre pels estats 
membres de la Unió després d’haver 
estat paralitzada des de 2004. Moallem 
no descarta ajornar-ne la signatura fins 
a 2010. El 27 d’octubre el Consell de 
ministres d’Afers Estrangers de la UE 
adopta una decisió favorable a la sig-
natura de l’acord.
• El 26 d’octubre Síria és acusada 
novament pel Govern iraquià d’acollir 
terroristes i de no controlar la seva en-
trada a l’Iraq des de territori sirià, arran 
d’un nou atemptat d’Al-Qaida que el 
dia anterior causa 155 morts a Bag-
dad. Després d’aquestes declaracions, 
tots dos països criden els seus am-
baixadors a consultes.

Líban

• El 12 d’octubre una explosió en un 
magatzem de municions a Tayr Filsi, 
localitat a l’àrea d’operacions de la FI-
NUL, fa que Israel i els EUA acusin 
Hezbol·lah de violar l’embargament 
d’armes decretat per l’ONU. El 14 
d’octubre el Consell de Seguretat de 
l’ONU, a instàncies d’Israel, tracta 
l’incident durant la reunió mensual so-
bre l’Orient Mitjà.

• El 14 d’octubre França lliura el con-
tingut d’unes escoltes telefòniques a 
les Forces de Seguretat Interior liba-
neses per a la investigació sobre 
l’assassinat de Rafiq Hariri. El material 
de les escoltes revela una extensa xar-
xa d’espies pro israelians que opera al 
Líban.
• El 15 d’octubre el Líban és elegit 
membre no permanent del Consell de 
Seguretat de les Nacions Unides.
• Els dies 17 i 18 d’octubre l’exèrcit 
israelià fa detonar dos receptors de 
comunicacions ocults a les localitats 
de Houla i Meiss al-Jabal, al sud del 
Líban, després de ser detectats per 
l’exèrcit libanès, que respon disparant 
contra avions militars israelians que 
sobrevolaven l’espai aeri libanès. La 
investigació oberta per la FINUL indica 
que els aparells podrien haver estat 
col·locats durant la guerra de 2006. 
Hezbol·lah declara que aquesta troba-
lla revela una violació de la Resolució 
1701.
• El 27 d’octubre un projectil llançat 
des Wadi al-Jamal, al sud del Líban, 
impacta en la població israeliana de 
Kiryat Shmona. Israel hi respon bom-
bardejant la zona de Wadi al-Jamal. El 
28 d’octubre soldats libanesos i de la 
FINUL desactiven a la zona nous coets 
llestos per al llançament.

Egipte

• El 14 d’octubre els partits de l’opo-
sició, encapçalats per Ayman Nur, llan-
cen una campanya contra la presump-
ta intenció del president Hosni 
Mubarak, de 81 anys, de preparar el 
seu fill Gamal per succeir-lo.

Líbia

• El 14 d’octubre, amb motiu d’una 
reunió secreta a la localitat de Sebha, 
Muamar al-Gaddafi proposa als co-
mandaments populars i socials del país 
que el seu fill, Saif al-Islam, exerceixi 
determinades funcions pròpies d’un 
cap d’Estat.
• El 15 d’octubre el Govern libi excar-
cera 88 presos pertanyents a organit-
zacions islamistes, acusats d’intentar 
enderrocar el Govern de Gaddafi du-
rant els anys noranta.
• El 22 d’octubre la ministra helvètica 
d’Afers Exteriors, Michelle Calmy-Rey, 
acusa Líbia de mantenir segrestats, 
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des del 18 de setembre, dos ciutadans 
suïssos. L’incident és una venjança per 
la detenció, el juliol de 2008, d’un dels 
fills de Gaddafi, acusat d’haver agredit 
dues empleades d’hotel a Ginebra. La 
ministra amenaça d’impedir o entorpir 
la circulació dels residents de nacio-
nalitat líbia mitjançant el Tractat de 
Schengen.

Tunísia

• El 6 d’octubre el Govern de Tunísia 
prohibeix aquest any el hajj, o viatge a 
la Meca, davant la impossibilitat de va-
cunar els pelegrins a temps i evitar la 
propagació massiva de la grip A/H1N1.
• El 25 d’octubre Zine El Abidine Ben 
Ali és reelegit president de Tunísia per 
a un cinquè mandat amb un 89,6% 
dels vots. Els col·lectius crítics amb el 
règim denuncien l’acaparament de 
l’espai publicitari electoral per Ben Alí. 
Els afins al Govern, Mohamed Buchiha, 
del Partit de la Unitat Popular, i Ahmed 
Inubli, de la Unió Democràtica Unionis-
ta, obtenen un 5% i un 3,8% dels vots 
respectivament.

Algèria

• El 20 d’octubre té lloc un motí a les 
comunes d’Al-Madania i Diar Echams, 
a Alger. Els habitants protesten contra 
el Govern per la creixent exclusió so-
cial, la destrucció de nombrosos habi-
tatges humils i la lentitud en l’aplicació 
de l’úl tim pla quinquennal que preveia 
construir un milió de nous habitatges. 
El 22 d’octubre el ministre de l’Interior, 
Nourredine Yazid Zerhouni, assegura 
que l’Estat reallotjarà els habitants i fa 
una crida a la calma.
• El 22 d’octubre, moren set guardes 
de seguretat i dos resulten ferits en una 
emboscada de l’organització terrorista 
AQMI a la Cabília.

Marroc

• El 22 d’octubre, a causa de la pu-
blicació d’una caricatura de Jean Plan-
tu considerada pel Govern marroquí 
irrespectuosa amb la família reial, es 
prohibeix la distribució al Marroc de les 
edicions del 22 i 23 d’octubre de Le 
Monde. El 25 d’octubre el Marroc veta 
la distribució d’El País per reproduir les 
caricatures de Plantu i la de Gueddar, 
publicada per Akhbar al-Youm.

Unió Europea

• El 2 d’octubre Irlanda ratifica en un 
segon referèndum el Tractat de Lisboa 
amb un 67% dels vots. El sí d’Irlanda 
augmenta la pressió sobre els presi-
dents de Polònia i Txèquia, Václav 
Klaus i Lech Kaczynski, que van afirmar 
que rubricarien el tractat si el resultat 
del referèndum a Irlanda era positiu. El 
8 d’octubre el president txec anuncia 
que només signarà el tractat després 
de conèixer el pronunciament del Tri-
bunal Constitucional de Brno sobre el 
recurs interposat al Tractat per 17 se-
nadors txecs al setembre. El 10 
d’octubre el president polonès, Lech 
Kaczynski, ratifica el Tractat de Lisboa. 
El 12 d’octubre Václav Klaus condicio-
na la ratificació del Tractat a la exemp-
ció de Txèquia de la Carta Europea de 
Drets Fonamentals, blindant així els 
Decrets de Benes, que impedeixen 
qualsevol reclamació alemanya sobre 
les propietats expropiades als Sudets 
després de la Segona Guerra Mundial. 
El 13 d’octubre la Comissió llança un 
ultimàtum a Praga advertint-li que po-
dria perdre la facultat de nomenar un 
comissari. El 16 d’octu bre la presiden-
ta irlandesa, Mary McAleese, rubrica el 
Tractat. El 31 d’octubre, la Cimera de 
caps d’Estat i de Govern de la UE 
aconsegueix que Václav Klaus es com-
prometi a signar el Tractat després 
d’haver-hi incorporat les dues clàusu-
les exigides per Praga.
• El 14 d’octubre la Comissió Euro-
pea presenta l’informe anual sobre el 
procés d’ampliació i anuncia que les 
negociacions amb Croàcia podrien fi-
nalitzar el 2010 i que Islàndia podria 
formar part amb Croàcia del bloc euro-
peu. L’informe recomana iniciar les ne-
gociacions amb l’Antiga República Iu-
goslava de Macedònia i dóna suport a 
la liberalització de visats amb els paï-
sos balcànics. Pel que fa a Turquia, la 
comissió critica les persistents man-
cances en matèria de llibertat d’ex-
pressió i premsa, drets sindicals i el 
paper de la dona, tot i que valora els 
avenços amb relació amb al poble kurd 
i Armènia.
• El 20 d’octubre, després de l’ober-
tura d’un procés sancionador de la 
comissió a 21 estats membres, el Con-
sell de ministres de Finances conclou 
amb l’acord d’aplicar mesures de re-
ducció del dèficit fiscal, que en aquests 

estats ha superat el límit màxim auto-
ritzat del 3% del PIB.
• El 20 d’octubre la reunió del Con-
sell Europeu de Finances no aconse-
gueix un acord sobre les ajudes finan-
ceres destinades als països en vies de 
desenvolupament per a la reducció 
d’emis sions de diòxid de carboni –xi-
frades entre 5.000 i 7.000 milions 
d’euros anuals per al període 2010-
2012 i 100.000 milions anuals a partir 
de 2020. El 21 d’octubre el Consell 
Europeu del Medi Ambient adopta una 
postura comuna en relació a la Cimera 
de l’ONU sobre el canvi climàtic, i 
acorda una reducció de les emissions 
per al 2050 d’entre un 80 i un 95% 
respecte al 1990. El 29 d’octubre la 
Cimera de Caps d’Estat i de Govern 
aconsegueix fixar una postura comuna 
basada en una simple acceptació dels 
costos econòmics del canvi climàtic, 
però sense especificar la quantitat que 
s’hi ha d’aportar ni la seva distribució.
• El 22 d’octubre el Parlament Euro-
peu adopta, per 437 vots a favor, 182 
en contra i quatre abstencions, els 
pressupostos anuals de la UE, que 
queden fixats en 127.500 milions 
d’euros. Aquests pressupostos inclo-
uen fons específics fora del marc finan-
cer plurianual per rellançar l’economia 
i un paquet específic de prop de 300 
milions d’euros per als sectors agríco-
la i lacti, després de les àrdues nego-
ciacions entre la Comissió i un bloc 
comú de 21 estats membres.

novembre de 2009

El novembre comença a França amb un 
simptomàtic llançament per part del 
Govern d’un debat sobre la identitat 
nacional. A Itàlia, davant l’anul·lació de 
la Llei Maroni pel Tribunal Constitucio-
nal, Berlusconi presenta un projecte de 
llei per reduir els terminis en què un 
jutge pot dictar sentència. Eslovènia i 
Croàcia signen finalment un acord que 
els compromet a acceptar un arbitratge 
de la UE per solucionar el seu litigi fron-
terer. La Voivodina obté un estatut 
d’autonomia de Sèrbia. El Partit Demo-
cràtic de Kosovo (PDK) guanya les 
primeres eleccions generals celebrades 
a Kosovo. El Consell Europeu aprova 
la candidatura albanesa d’adhesió a la 
UE. Al Líban, Saad Hariri aconsegueix 
formar un Govern de coalició. Jordània 
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convoca eleccions anticipades. Un par-
tit de futbol classificatori per al Mundial 
de Sud-àfrica de 2010 provoca una 
escalada de tensió entre Egipte i Al-
gèria. A la UE, Txèquia ratifica finalment 
el Tractat de Lisboa, Herman van Rom-
puy és elegit president de la UE, i Ca-
therine Ashton, Alta Representant 
d’Afers Exteriors i Defensa.

Portugal

• El 5 de novembre el ministre de Fi-
nances, Fernando Teixeira dos Santos, 
ordena fer una auditoria a nombroses 
empreses semipúbliques de Portugal, 
sospitoses d’estar implicades en una 
important trama de corrupció i tràfic 
d’influències que podria involucrar 
membres del Govern mateix.
• El 23 de novembre el ministre por-
tuguès d’Obres Públiques, Transports 
i Comunicacions, Antonio Mendoça, i 
el seu homòleg espanyol, José Blanco, 
acorden a Lisboa un impuls definitiu a 
les línies fèrries d’alta velocitat que 
uniran Madrid i Lisboa el 2013, i Porto 
i Vigo el 2015.

Espanya

• El 2 de novembre les autoritats in-
formen d’un total d’11 pasteres amb 
195 immigrants interceptats durant el 
cap de setmana, quan intentaven arri-
bar a les costes de Granada, Almeria, 
Múrcia i Alacant.
• El 18 de novembre el fiscal general 
de l’Estat, Cándido Conde-Pumpido, 
revela davant el Congrés dels Diputats 
els 616 casos de corrupció que invo-
lucren els diferents partits polítics es-
panyols; 264 afecten el Partit Socialis-
ta i 200, el Partit Popular.
• El 20 de novembre el sector agro-
pecuari fa una vaga general per exigir 
al Govern mesures urgents contra 
l’alar mant descens dels preus d’origen. 
El 21 de novembre Elena Espinosa, la 
ministra de Medi Ambient i Medi Rural 
i Marí, es compromet a defensar les 
reclamacions del sector.
• El 23 de novembre una operació 
combinada de la Policia Nacional i la 
Guàrdia Civil al País Basc i Navarra 
deté 34 integrants de Segi, el movi-
ment juvenil de la banda terrorista ETA. 
El 26 de novembre, el jutge Grande-
Marlaska ordena l’ingrés a la presó 
d’11 dels detinguts.

França

• El 2 de novembre Eric Besson, mi-
nistre de l’Interior, llança un debat na-
cional sobre els principis i valors de la 
identitat francesa i la seva relació amb 
les polítiques d’integració en el qual 
s’implicaran diputats de l’Assemblea 
Nacional, senadors i membres france-
sos del Parlament Europeu.

Itàlia

• L’1 de novembre cau a Avellino el 
clan dels Russo, un dels més impor-
tants de la Camorra. Durant els últims 
18 mesos, les autoritats han detingut 
3.600 mafiosos i han confiscat béns 
per valor de 5.600 milions d’euros.
• L’11 de novembre Nicola Consen-
tino, subsecretari d’Estat d’Economia, 
és acusat per la Fiscalia de Nàpols 
d’haver col·laborat amb la Camorra a 
canvi de suport electoral.
• El 14 de novembre el partit de Silvio 
Berlusconi, Poble de la Llibertat, pre-
senta davant el Senat un projecte de 
llei per reduir el termini màxim en què 
un jutge pot dictar sentència. La pro-
posta suscita fortes crítiques entre 
l’oposició, perquè es presenta poc 
després que el Tribunal Constitucional 
hagi invalidat la polèmica Llei Alfano, 
que possibilitava l’obertura de causes 
pendents contra Berlusconi.
• El 14 de novembre més de 100.000 
persones convocades pel sindicat 
Confederació General Italiana del Tre-
ball (CGIL) es manifesten a Roma exi-
gint al Govern mesures efectives con-
tra la crisi.

Malta

• El 25 de novembre el Govern maltès 
anuncia la decisió del Regne Unit de 
sumar-se a Malta, Portugal, Luxem-
burg, Eslovàquia, Eslovènia i França 
per participar en un programa pilot 
europeu que s’ocupa de distribuir els 
refugiats que entren a Europa a través 
de Malta.

Eslovènia

• El 4 de novembre Eslovènia i Croà-
cia acorden a Estocolm acceptar 
l’arbitratge de la UE per posar fi al liti-
gi fronterer que mantenen al mar 
Adriàtic. L’acord compromet Zagreb a 

acceptar que Eslovènia tingui una sor-
tida a aigües internacionals a canvi 
d’impedir que Ljubljana pugui bloquejar 
les negociacions d’adhesió de Croàcia 
a la UE.
• El 14 de novembre Eslovènia firma 
amb Rússia un acord de participació 
en el projecte italiano-rus per a la 
construcció del gasoducte South 
Stream.
• El 28 de novembre l’Aliança de Sin-
dicats Independents d’Eslovènia 
(ZSSS) convoca una vaga general a 
Ljubljana per exigir al Govern una pu-
jada del salari mínim i contra l’augment 
de l’edat de jubilació que preveu apro-
var l’executiu.

Croàcia

• El 20 de novembre el Parlament 
croat ratifica l’acord signat per Croàcia 
i Eslovènia per a un arbitratge interna-
cional de la disputa per les aigües ter-
ritorials de la badia de Piran.

Bòsnia i Hercegovina

• El 3 de novembre Radovan Karadzic 
compareix finalment davant el Tribunal 
Internacional de la Haia, després 
d’haver boicotejat el seu judici durant 
una setmana. El 5 de novembre el Tri-
bunal decideix imposar-li un advocat a 
Karadzic i fixa la represa del judici per 
a l’1 de març de 2010.
• El 22 de novembre Milorad Dodik, 
president de la República Srpska, 
anuncia la intenció de convocar un re-
ferèndum popular que decideixi sobre 
la presència dels oficials i magistrats 
de l’Oficina de l’Alt Representant de 
les Nacions Unides en territori serbo-
bosnià.

Sèrbia

• El 5 de novembre el Parlament ser-
bi aprova el text de l’estatut d’autonomia 
de la Voivodina. El 7 de novembre 
l’Assemblea de la Voivodina ratifica el 
text amb els vots del Partit Democràtic 
i la minoria hongaresa.
• El 20 de novembre la premsa recull 
l’anunci del ministre d’Exteriors serbi, 
Vuk Jeremic, de donar suport a Grècia 
en la seva disputa amb l’Antiga Rep ú-
blica Iugoslava de Macedònia. En pro-
testa, el primer ministre macedoni, 
Gjorge Ivanov, decideix no assistir a 
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l’homenatge a Belgrad del cap de 
l’Església ortodoxa sèrbia, el patriarca 
Pavle, mort recentment.

Kosovo segons la Resolució núm. 
1244 del Consell de Seguretat de les 
Nacions Unides

• El 30 de novembre la missió de la 
UE a Kosovo (EULEX) anuncia l’arrest 
de Nazim Bllaca, acusat d’assassinat i 
crim organitzat durant la seva partici-
pació en una unitat encarregada 
d’executar membres dels serveis se-
crets serbis, que depenia del Servei 
d’Informació de Kosovo (SHIK), lligat 
al Partit Democràtic de Kosovo; a 
aquest darrer pertany el primer ministre 
Hashim Thaçi.

Albània

• El 16 de novembre, el Consell Euro-
peu d’Exteriors aprova la candidatura 
d’Albània a l’adhesió a la UE i la fa arri-
bar a la Comissió Europea perquè dic-
tamini l’obertura de les negociacions.
• El 20 de novembre s’inicien a Albà-
nia manifestacions dels partits de 
l’oposició per reclamar un recompte de 
vots de les eleccions parlamentàries 
celebrades al juny, en què es va imposar 
el Partit Democràtic de Sali Berisha.

Grècia

• El 3 de novembre els estibadors del 
port del Pireu convoquen una vaga de 
48 hores per reclamar al Govern ga-
ranties sobre els seus llocs de treball 
en la renegociació del nou executiu 
hel·lè amb l’empresa estatal xinesa 
Cosco, adjudicatària de la gestió de 
mercaderies del port. A l’octubre, du-
rant el Govern de Karamanlis, es va 
produir una primera vaga de 16 dies 
pel mateix motiu.

Turquia

• El 3 de novembre Turquia i Israel 
reinicien a Ankara els exercicis militars 
conjunts, suspesos arran de la crisi 
diplomàtica pel conflicte a la franja de 
Gaza.
• El 13 de novembre Recep Tayyip 
Erdogan defensa davant el Parlament 
un projecte d’obertura democràtica 
cap a la comunitat kurda que autorit-
zaria l’ús de la llengua kurda. Erdogan 

anuncia també la creació de comis-
sions independents per prevenir les 
discriminacions i les tortures. El pro-
jecte no acontenta l’oposició kemalista 
i ultranacio nalista ni el PKK, que el con-
sidera «superficial».

Xipre

• L’11 de novembre l’ONU informa 
de l’oferiment del Regne Unit a l’enviat 
especial de les Nacions Unides per a 
Xipre, Alexander Downer, de cedir 
part del territori de les bases militars 
de la seva sobirania a un Xipre reuni-
ficat.

Síria

• El 15 de novembre la Cort penal de 
Damasc condemna els dirigents kurds 
Mustafa Jomaa Bakr, Mohamed Saïd 
Hussein Omar i Saadoun Mahmoud 
Cheikho a tres anys de presó per 
«atemptar contra la dignitat de l’Estat, 
afeblir el sentiment nacional i incitar a 
comportaments radicals».

Líban

• El 6 de novembre els principals 
partits polítics libanesos, inclòs Hez-
bol·lah, segellen un pacte per formar 
un nou Govern d’unitat nacional. El 9 
de novembre, Saad Hariri presenta la 
composició del nou Govern, que in-
clou dues dones en les carteres d’Eco-
nomia i Exteriors. Hezbol·lah obté les 
carteres de Reforma Administrativa i 
Agricultura.
• El 19 de novembre l’actual líder de 
Hezbol·lah, el xeic Hassan Nasrallah, 
és reelegit secretari general del partit 
durant el congrés general.

Jordània

• El 16 de novembre la vuitena reunió 
del Comitè d’Associació UE-Jordània 
constata els progressos fets per Am-
man en les relacions de bon veïnatge 
amb la UE i veu amb bons ulls un es-
tatut avançat en les relacions amb el 
regne haiximita.
• El 23 de novembre Abdullah II con-
voca eleccions anticipades, dos anys 
abans de finalitzar l’actual legislatura. 
El motiu de la decisió són les persis-
tents denúncies de frau en els resultats 
de les eleccions de 2007 i els nombro-

sos casos de corrupció airejats per la 
premsa.

Egipte

• El 12 de novembre la Cort Suprema 
per a la Seguretat de l’Estat accepta 
la demanda interposada per dos advo-
cats egipcis que inclou el secretari 
general de Hezbol·lah, Hassan Nasra-
llah, entre els acusats d’instigar la crea-
ció de la cèl·lula terrorista desarticula-
da a l’abril.
• El 17 de novembre el Govern egip-
ci crida a consultes l’ambaixador al-
gerià al Caire, després de les agres-
sions a la comunitat egípcia a Algèria 
arran del partit de futbol (classificato-
ri per a la Copa del Món de Sud-àfri-
ca de 2010) jugat al Caire el 14 de 
novembre entre les seleccions de tots 
dos països.

Tunísia

• El 4 de novembre 68 presos són 
excarcerats pel Govern després d’una 
reclusió de més d’un any per les pro-
testes populars de 2008 contra l’atur 
i l’elevat cost de la vida a la regió de 
Gafsa.
• El 7 de novembre un tribunal de 
Tunísia sentència vuit persones a pe-
nes d’entre tres i dotze anys de presó 
per pertànyer a una cèl·lula terrorista 
islamista.

Marroc

• El 2 de novembre un tribunal de 
Casablanca imposa a Taoufiq Boua-
chrine, director del diari Akhbar al-
Youm, i al caricaturista Khalid Gued-
dar un any de presó i una multa de 
9.000 euros per publicar una carica-
tura que atemptava contra l’emblema 
nacional.
• El 14 de novembre el diari Al-Mi-
chaal és clausurat per la justícia mar-
roquina a l’espera de designar un nou 
director per al setmanari. L’anterior di-
rector, Idriss Chahtan, va ser condem-
nat a l’octubre a un any de presó i a 
una multa de 900 euros per especular 
sobre la salut de Mohamed VI.

Mauritània

• El 29 de novembre tres cooperants 
espanyols de l’ONG Barcelona Acció 
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Solidària són segrestats per Al-Qaida 
a Chelkhett Legtouta, 170 quilòmetres 
al nord de Nouakchott. Aquest segrest 
se suma al del ciutadà francès Pierre 
Camat, retingut per AQMI a Mali el 26 
de novembre.

Unió Europea

• El 3 de novembre Václav Klaus, 
president txec, rubrica el Tractat de 
Lisboa, hores després que el Tribunal 
Constitucional txec dictamini que el 
tractat no és contrari a la Constitució.
• El 19 de novembre la conferència 
extraordinària convocada per la presi-
dència sueca per elegir els nous alts 
càrrecs de la UE que estableix el Trac-
tat de Lisboa elegeix, després d’àrdues 
negociacions, l’actual primer ministre 
belga, Herman van Rompuy, com a 
president de la UE, i la comissària eu-
ropea de comerç, la baronessa brità-
nica Catherine Ashton, com a nova 
Alta Representant d’Afers Exteriors i 
Defensa. El 27 de novembre es dóna 
a conèixer la distribució definitiva de 
les carteres de la nova Comissió Bar-
roso.

Lliga Àrab

• El 24 de novembre el secretari ge-
neral de la Lliga Àrab, Amr Moussa, 
insta Muamar al-Gaddafi, president de 
la Unió Africana, a intervenir en la crisi 
oberta entre Algèria i Egipte després 
del partit de futbol que va enfrontar tots 
dos països i va desencadenar atacs 
contra les respectives minories egípcia 
i algeriana al país contrari.

desembre de 2009

Desembre tanca l’any amb la primera 
volta de les eleccions presidencials 
croates, en què s’imposa el candidat 
de l’oposició, el socialista Ivo Josipo-
vic. A la veïna Bòsnia prossegueix la 
situació de tensió entre la República 
Srpska i l’alt representant de la Comu-
nitat Internacional, després que aquest 
decidís prorrogar el mandat dels jut-
ges internacionals que investiguen 
crims de guerra. Sèrbia presenta la 
seva candidatura d’adhesió a la UE, i 
Montenegro és convidat a ingressar a 
l’OTAN. Tots dos països, juntament 
amb l’Antiga República Iugoslava de 

Macedònia, signen l’acord de libera-
lització de visats amb l’Espai Schen-
gen. A Grècia continuen els altercats 
un any després de la mort d’un jove 
manifestant per un tret de la policia, 
mentre el dèficit públic es dispara cau-
sant alarma a l’eurozona. La UE també 
assisteix amb preocupació al retrocés 
de la normalització de les relacions 
entre Turquia i Armènia i a la il·le-
galització, per part d’Ankara, del Par-
tit de la Societat Democràtica (DTP). 
Al Pròxim Orient, les relacions entre 
Síria i el Líban experimenten avenços 
prometedors, mentre que a Jordània 
Abdullah II nomena un nou primer 
ministre. Egipte viu un mes especial-
ment intens marcat pels debats sobre 
les eleccions presidencials de 2011 
i la successió de Mubarak, les crei-
xents tensions al sud entre musul-
mans i coptes, i la radicalització dels 
Germans Musulmans. A Algèria i 
Mauritània s’intensifiquen els esforços 
en la lluita contra Al-Qaida, i el Marroc 
signa amb la UE un avantatjós acord 
de lliure comerç. Per a la UE, l’any 
acaba amb l’entrada en vigor del Trac-
tat de Lisboa després de superar un 
període de vicissituds per a la seva 
aprovació.

Portugal

• El 17 de desembre un terratrèmol 
de 6,3 graus a l’escala de Richter i amb 
epicentre 100 quilòmetres al sud del 
cap de Sant Vicenç sacseja el sud de 
Portugal i es nota també a Andalusia 
occidental; no es produeixen danys.

Espanya

• El 14 de desembre la quarta cime-
ra de presidents autonòmics, dedicada 
a la recuperació econòmica i l’ocu-
pació, fracassa després de 12 tenses 
hores de reunió; José Luis Rodríguez 
Zapatero no aconsegueix un acord so-
bre el programa de mesures presentat, 
malgrat haver acceptat vuit dels deu 
punts proposats pel Partit Popular 
(PP).
• El 19 de desembre milers de per-
sones, entre elles representants de 
totes les formacions polítiques bas-
ques a excepció del PSE-EE i el PP, 
es manifesten a Bilbao per demanar 
l’absolució dels cinc directius del clau-
surat diari Egunkaria, jutjats per l’Au-

diència Nacional per ser sospitosos de 
pertànyer a ETA.
• El 22 de desembre el Ministeri de 
Foment retira la llicència a Air Comet. 
L’aerolínia, que després de l’ordre 
d’embargament de la seva flota dicta-
da per un jutge britànic s’havia decla-
rat insolvent, va cancel·lar tots els seus 
vols i va deixar 7.000 passatgers a 
terra.

França

• El 21 de desembre la Xarxa Fran-
cesa de Transport d’Electricitat anun-
cia que dos milions de francesos han 
sofert talls d’electricitat a la Provença 
a conseqüència d’un incident tècnic a 
la localitat de Tavel, prop d’Avinyó, per 
evitar una apagada total a la regió, de 
cinc milions d’habitants.
• El 29 de desembre el Consell 
Constitucional veta l’anomenada «taxa 
del carboni» en considerar-la «injusta i 
ineficaç». La taxa havia de gravar de 
forma indirecta el consum de combus-
tibles fòssils a partir de l’1 de gener de 
2010.

Itàlia

• El 3 de desembre l’exmafiós i 
col·laborador de la justícia italiana Gas-
pare Spatuzza declara com a testimo-
ni davant el Tribunal de Torí per un cas 
obert contra el senador Marcello 
Dell’Utri, home de confiança de Silvio 
Berlusconi, i els implica a tots dos en 
els atemptats perpetrats per la Cosa 
Nostra el 1993, entre els quals figuren 
els comesos contra els jutges Falcone 
i Borsellino.
• El 12 de desembre Silvio Berlusco-
ni és agredit després d’un míting a Milà 
per un pertorbat mental que li tira a la 
cara una miniatura del Duomo milanès 
i li provoca diverses contusions. L’in-
cident atia el debat sobre la crispació 
política imperant a Itàlia.

Eslovènia

• El 3 de desembre Doku Zavgayev 
presenta les seves credencials al pre-
sident Danilo Turk com a nou ambaixa-
dor de Rússia a Ljubljana, malgrat la 
forta oposició oberta a Eslovènia a cau-
sa de les sospites que recauen sobre 
Zavgayev de violar els drets humans 
quan era president de Txetxènia.
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Croàcia

• El 17 de desembre la UE decideix 
que es reuneixen les condicions neces-
sàries per tancar dos nous capítols de 
les negociacions d’adhesió sobre lliure 
prestació de serveis i ocupació i polí-
tica social. Eslovènia segueix frenant 
l’obertura de tres nous capítols sobre 
medi ambient, pesca i política exterior, 
de seguretat i defensa. Les negocia-
cions, que podrien tancar el 2010 i 
permetre l’adhesió el 2011, ensope-
guen també amb les llacunes de 
l’Administració pública i el sistema ju-
dicial croats.
• El 27 de desembre Ivo Josipovic, el 
candidat del Partit Socialdemòcrata 
(SDP), venç amb un 32,7% dels vots 
en la primera volta de les eleccions 
presidencials. La segona ronda està 
prevista el 10 de gener de 2010.

Bòsnia i Hercegovina

• El 4 de desembre el general aus-
tríac Bernhard Bair assumeix el coman-
dament de la Força de la Unió Europea 
a Bòsnia (EUFOR). Bair substitueix el 
general italià Stefano Castagnotto.
• El 19 de desembre, després de 14 
mesos de difícils negociacions, Mostar, 
la principal ciutat d’Hercegovina, divi-
dida entre croats i musulmans, acon-
segueix elegir alcalde gràcies a la re-
forma de la llei electoral abordada per 
l’alt representant, Valentin Inzko, en 
virtut de la qual el croat Ljubo Beslic 
no va necessitar una majoria absoluta 
per poder imposar-se.
• El 15 de desembre l’alt represen-
tant per a Bòsnia, Valentin Inzko, pror-
roga el mandat dels jutges internacio-
nals que investiguen crims de guerra 
a Bòsnia fins al desembre de 2012, 
encara que a l’octubre el Parlament 
bosnià rebutgés aquesta possibilitat. 
El 28 de desembre el Parlament de la 
República Srpska rebutja la mesura i 
assegura que convocarà un referèn-
dum sobre la continuïtat de la figura 
d’un alt representant de la comunitat 
internacional.
• El 22 de desembre el Tribunal Euro-
peu de Drets Humans condemna Bòs-
nia per prohibir a jueus i gitanos pre-
sentar-se com a candidats en els 
processos electorals del país. La de-
manda va ser presentada pel jueu 
Jakob Finci, ambaixador bosnià a Suïs-

sa, i per Dervo Sejdic, líder de la co-
munitat romaní bosniana.

Montenegro

• El 4 de desembre els ministres 
d’Exteriors de l’OTAN conviden oficial-
ment Montenegro a avançar cap a la 
seva adhesió i li ofereixen participar en 
l’anomenat Pla d’Acció per a l’Adhesió 
(MAP).

Sèrbia

• El 7 de desembre la UE reactiva 
l’acord de lliure comerç amb Sèrbia 
després que els Països Baixos hagi 
aixecat el seu veto atesa la cooperació 
de Sèrbia amb el TPII. El 22 de de-
sembre Sèrbia presenta a Estocolm la 
seva esperada candidatura oficial a 
l’adhesió.

Kosovo segons la Resolució núm. 
1244 del Consell de Seguretat de les 
Nacions Unides

• El 13 de desembre la Lliga Demo-
cràtica de Kosovo (LDK) venç en se-
gona volta en les eleccions municipals 
kosovars i pren el control de Pristina i 
de sis localitats més d’un total de 36. 
El Partit Democràtic de Kosovo (PDK) 
guanya en 15 municipis, un dels quals 
és la conflictiva Mitrovica, dividida en 
un sector serbi i un altre d’albano ko-
sovar. Els resultats, segons la Comis-
sió Europea, presenten irregularitats en 
diversos municipis, i desencadenen 
protestes i enfrontaments.
• El 16 de desembre set persones 
són detingudes de conformitat amb 
una ordre d’arrest de l’EULEX, acusa-
des de traficar amb immigrants koso-
vars a través del Tizsa, riu fronterer 
entre Sèrbia i Hongria. Aquesta deten-
ció se suma a d’altres efectuades a 
l’octubre i posa de manifest el dramàtic 
increment del flux d’emigrants il·legals 
kosovars que tracten d’arribar a la UE 
per fugir de l’aguda crisi econòmica.

Antiga República Iugoslava de Mace-
dònia

• El 8 de desembre la UE decideix 
ajornar l’inici de les negociacions d’ad-
hesió amb Skopje. El motiu és la paràli-
si en què es troben les negociacions 
amb Grècia per acordar un nom defi-

nitiu per a l’Antiga República Iugoslava 
de Macedònia.

Grècia

• Els dies 1 i 2 de desembre Atenes 
acull la cimera ministerial de l’OSCE, 
presidida aquest any per Grècia. La 
reunió adopta una estratègia per al 
procés de Corfú sobre el sistema de 
seguretat comuna europea, acordat en 
la reunió informal del juny, a més de 
decisions en matèria de seguretat 
energètica, cooperació policial i reforç 
de la seguretat, en especial al Caucas 
meridional i Moldàvia.
• El 6 de desembre es produeixen 
nous enfrontaments violents als carrers 
d’Atenes. Això coincideix amb el primer 
aniversari de la mort d’un jove durant 
una manifestació de protesta contra la 
política econòmica i laboral del Govern 
de Kostas Karamanlis. Els aldarulls es 
produeixen en el context d’una greu 
crisi econòmica que amenaça de portar 
el país a la bancarrota. Brussel·les i 
Frankfurt temen possibles repercus-
sions en l’estabilitat de l’eurozona, a la 
qual Grècia es va incorporar el 2001.
• El 10 de desembre el vaixell de càr-
rega grec Ariana, segrestat des del 
maig per pirates somalis, és alliberat 
poc després que el propietari del 
vaixell anunciés que havia pagat un 
rescat. Un altre vaixell grec, el Maran 
Centauros, continua segrestat des del 
29 de no vembre.
• El 15 de desembre el Govern es 
reuneix amb els responsables dels par-
tits grecs per fer balanç de la lluita 
contra la corrupció i el frau fiscal, des-
prés que el dèficit públic del país s’hagi 
disparat fins a un 113,4% del PIB. El 
mateix dia, la Comissió Europea anun-
cia que vigilarà de prop els progressos 
fets per l’executiu de Papandreu.
• El 28 de desembre una bomba de 
l’organització terrorista Conspiració de 
Nuclis esclata al centre d’Atenes i cau-
sa importants danys materials en un 
edifici públic.

Turquia

• L’1 de desembre el ministre d’Exte-
riors turc, Ahmet Davutoglu, anuncia 
durant la cimera de l’OSCE a Atenes 
que Turquia no ratificarà els protocols 
signats amb Armènia per establir rela-
cions diplomàtiques fins que no se 
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solucioni el conflicte de l’Alt Karabakh 
i les tropes d’Erevan no abandonin la 
regió. Paral·lelament, Davutoglu convi-
da el canceller àzeri a fer una visita 
oficial a Turquia. El 24 de desembre el 
Parlament armeni rebutja ratificar els 
protocols signats entre els governs 
turc i armeni si el Parlament turc no ho 
fa abans, i fixa el mes d’abril de 2010 
com a data límit.
• El 2 de desembre el Govern insta 
els inversors turcs a retirar els seus 
diners d’empreses i bancs de Suïssa 
després que els suïssos rebutgin en un 
referèndum popular la construcció de 
minarets en territori helvètic.
• El 10 de desembre, una forta explo-
sió de gas metà en una mina de carbó 
a Mustafakemalpasha, al sud-oest de 
Bursa, ocasiona la mort de 19 treba-
lladors.
• El 11 de desembre, el Tribunal 
Cons titucional il·legalitza per unanimi-
tat al Partit de la Societat Democràtica 
(DTP), la principal formació kurda i 
l’única amb representació parlamen-
tària, per considerar-la vinculada a la 
il·legalitzada organització terrorista 
PKK. La UE mostra la seva preocupa-
ció per la mesura, mentre que a Is-
tanbul i Diyarbakir es convoquen ma-
nifestacions de repulsa.
• El 21 de desembre la presidència 
sueca i la Comissió anuncien l’obertura 
del capítol sobre medi ambient en les 
negociacions d’adhesió amb Turquia.

Xipre

• El 21 de desembre els presidents 
grecoxipriota, Dimitris Christofias, i tur-
coxipriota, Mehmet Ali Talat, es re-
uneixen a Nicòsia per avançar en les 
negociacions de reunificació, sota els 
auspicis de l’ONU, que a principis de 
mes va decidir tornar a ampliar el man-
dat de la UNFICYP fins al juny de 
2010. Segons Alexander Downer, con-
seller especial per a Xipre del secreta-
ri general de l’ONU, les postures estan 
cada vegada més pròximes i el 2010 
podria ser l’any decisiu per posar fi a 
la divisió de l’illa.

Síria

• El 20 de desembre Bashar al-Assad 
i el primer ministre libanès, Saad Hari-
ri, es reuneixen a Damasc i acorden les 
bases per buscar «nous horitzons» que 

fomentin definitivament la cooperació 
entre tots dos estats.

Líban

• El 21 de desembre un autobús amb 
treballadors sirians és tirotejat al nord 
del Líban amb el resultat d’un mort, un 
dia després de la reunió entre Bashar 
al-Assad i Saad Hariri per normalitzar 
les relacions sirianolibaneses després 
de cinc anys d’animadversió.
• El 26 de desembre, vigília de 
l’Aixura, un atemptat amb bomba al 
costat d’una seu de Hamàs al barri de 
Haret Hreik, al sud de Beirut, ocasiona 
la mort de dos dels seus militants.

Jordània

• El 9 de desembre Abdullah II nome-
na Samir Rifai com a nou primer minis-
tre després d’haver dissolt el Parlament 
al novembre. Rifai haurà de dirigir el 
nou executiu de transició abans de les 
eleccions convocades per al 2010.

Egipte

• El 5 de desembre deu dirigents dels 
Germans Musulmans són detinguts a 
la regió del Delta del Nil.
• El 8 de desembre Egipte anuncia 
en la reunió dels vuit països de la Ini-
ciativa de la Conca del Nil, celebrada 
a Dar es-Salaam, que necessita més 
temps per signar el tractat que ha de 
substituir els acords colonials per re-
gular l’ús dels recursos hídrics del riu. 
El tractat ha d’establir un organisme 
permanent, la Comissió de la Conca 
del Nil, que vetlli per la utilització equi-
tativa de la conca fluvial.
• El 10 de desembre l’exdirector de 
l’OIEA, Mohamed el-Baradei, qualifica 
en una entrevista per al diari Al Masry 
Al Yom d’«il·legítima» l’actual Constitu-
ció, i assegura la seva voluntat de tre-
ballar per canviar-la abans de les elec-
cions presidencials de 2011, a les 
quals estaria disposat a presentar-se, 
tal com demanen cada vegada més 
sectors contraris a Mubarak.
• El 21 de desembre els Germans 
Musulmans anuncien els primers no-
menaments per renovar la seva cúpula 
dirigent. Això posa de manifest una 
seriosa fractura entre la facció conser-
vadora i la moderada que amenaça de 
debilitar el partit de cara a les elec-

cions parlamentàries de 2010, i sembla 
pronosticar també un viratge de la for-
mació cap a la postura més conserva-
dora. D’aquest procés ha de sorgir 
també el successor de Mohamed Ma-
hdi Akef, que acaba el seu mandat el 
gener de 2010.
• El 22 de desembre Egipte es nega 
a permetre cap tipus de manifestació 
commemorativa del primer aniversari 
de l’operació Plom Sòlid, davant la 
petició de diversos grups pro palestins 
d’organitzar una marxa solidària amb 
Gaza. El 31 de desembre Egipte per-
met una manifestació pro palestina al 
Caire en protesta per la negativa egíp-
cia a deixar-los creuar pel pas de Ra-
fah per sumar-se a la Marxa per la 
Llibertat, iniciativa per condemnar el 
bloqueig imperant sobre Gaza.

Algèria

• El 14 de desembre les forces de 
seguretat algerianes detenen a la re-
gió de Setif quatre sospitosos de per-
tinença a AQMI. El mateix dia, les 
autoritats informen de l’arrest de sis 
persones acusades de practicar ex-
torsions per finançar l’organització 
terrorista.
• El 19 de desembre una delegació 
de la Comissió Europea visita Alger per 
analitzar una estratègia conjunta 
euroalgeriana amb l’objectiu de man-
tenir la seguretat al Sahel.

Marroc

• El 17 de desembre el Marroc firma 
amb la UE un acord de lliure comerç 
que permetrà al regne alauita un incre-
ment substancial de les seves expor-
tacions agrícoles als mercats euro-
peus. L’acord atia les protestes del 
sector agrari europeu, fortament debi-
litat per la crisi, especialment a França 
i Espa nya.

Mauritània

• El 15 de desembre el Govern apro-
va la nova llei antiterrorista que amplia 
els poders d’intervenció de les forces 
de seguretat per lluitar contra la 
creixent activitat d’AQMI al país. El 30 
de desembre s’anuncia la creació d’un 
tribunal especial de justícia per al ter-
rorisme i la seguretat interior.



35
8

M
ed

.2
01

0
A

nn
ex

os
• El 18 de desembre, una parella de 
turistes italians és segrestada a la ciu-
tat de Kobeny (Mauritània) per l’or-
ganització terrorista AQMI. El 21 de 
desembre la policia mauritana deté un 
ciutadà malià sospitós de participar en 
el segrest.

Unió Europea

• L’1 de desembre entra en vigor el 
Tractat de Lisboa.
• El 17 de desembre el Parlament 
Europeu aprova el pressupost de la UE 
per al 2010, que queda establert en 
264.000 milions d’euros. Les prioritats 
fixades són la seguretat energètica, la 
creació d’ocupació, el suport a la re-
cerca, la formació professional, les 
ajudes als sectors agrícola i lacti, i la 
lluita contra el canvi climàtic i la crisi 
econòmica.
• El 19 de desembre entra en vigor la 
supressió de visats per accedir a l’Es-
pai Schengen per a Sèrbia, Montene-
gro i l’Antiga República Iugoslava de 
Ma cedònia.
• El 19 de desembre es clausura a 
Copenhaguen la cimera de les Nacions 
Unides per al canvi climàtic amb 
l’objectiu d’aprovar un protocol que 
substitueixi el de Kyoto, que expira el 
2012. Després de 12 dies de tenses 
negociacions, la UE només aconse-
gueix pactar un acord de mínims amb 
els EUA, la Xina, l’Índia, Sud-àfrica i el 
Brasil, adoptat pel ple de l’Assemblea. 
El text, no vinculant, no fixa objectius 
de reducció d’emissions, encara que 
sí que estableix ajuts per un valor de 
10.000 milions de dòlars entre el 2010 
i el 2012, i 100.000 milions anuals a 
partir del 2020 per als països més vul-
nerables.
• El 22 de desembre la premsa recull 
els efectes de la primera gran onada 
de fred que afecta la UE; es compta-
bilitzen 80 morts. Gran part de França 
i Espa nya està en alerta màxima. Les 
temperatures arriben als -29º C al 
nord d’Itàlia i als -33º C a Alemanya. 
El temporal obliga a tancar totalment 
o parcialment alguns dels aeroports 
neuràlgics de la Unió i interromp el 
funcionament de l’eurotúnel durant els 
últims quatre dies, i el 19 de desem-
bre deixa 2.500 passatgers atrapats 
sota el canal de la Mànega durant 16 
hores.

Sàhara Occidental

• El 7 de gener el diplomàtic nord-
americà Christopher Ross és nomenat 
nou enviat especial de l’ONU per al 
Sàhara Occidental. Ross substitueix 
Peter van Walsum, que va haver de 
dimitir del seu càrrec en perdre la con-
fiança del Front Polisario després de 
declarar que la independència del 
Sàhara Occidental era «poc realista».
• El 2 d’abril, inicia les seves emis-
sions via satèl·lit des dels campaments 
de refugiats d’Algèria RASD TV, el pri-
mer canal de televisió sahrauí, que és 
una resposta en hassanià, dialecte àrab 
del sud-oest del Magreb, al canal re-
gional TV Laayoune, creat pel Marroc 
però que des de 2007 no rep subven-
cions de l’Estat.
• El 10 d’abril, durant una manifesta-
ció a favor de l’autodeterminació del 
Sàhara Occidental, un grup de sahrauís 
creua el filat que envolta el mur de la 
línia de demarcació del territori sahrauí 
administrat pel Marroc, i fa esclatar una 
mina que causa diversos ferits. El mi-
nistre d’Exteriors marroquí, Taieb Fassi 
Fihri, denuncia davant el Consell de 
Seguretat de l’ONU que la manifesta-
ció convocada pel Polisario viola l’alto 
el foc, en vigor des de fa 18 anys, i 
exigeix que l’ONU prengui mesures. El 
13 d’abril el representant del Polisario 
davant l’ONU, Ahmed Bujari, remet un 
comunicat al Consell de Seguretat as-
segurant que la manifestació, de caràc-
ter pacífic, no representa cap violació 
de l’alto el foc.
• El 30 d’abril el Consell de Segure-
tat de l’ONU adopta la Resolució 1871 
per fomentar l’inici d’una nova ronda 
de negociacions entre el Marroc i el 
Polisario, paralitzades des de l’última i 
fallida reunió a Manhasset (Nova York), 
el març de 2008. La resolució prorroga 
també el mandat de la Missió de l’ONU 
per al Referèndum al Sàhara Occiden-
tal (MINURSO) fins al 30 d’abril de 
2010. L’1 de maig França aconsegueix 
que el Consell de Seguretat bloquegi 
l’ampliació de competències de la MI-
NURSO proposada per la Resolució 
1871.
• El 10 d’agost el Marroc i el Polisario 
reprenen les negociacions sobre el 
futur del Sàhara Occidental a la loca-
litat austríaca de Dürnstein. La reunió, 
auspiciada per l’ONU, és fruit de les 
dues gires per la regió que emprèn 

l’enviat de l’ONU, Christopher Ross. 
La ronda finalitza amb l’únic acord de 
permetre visites familiars supervisades 
per l’ONU entre el Sàhara i els campa-
ments de refugiats a Algèria. Tant el 
Marroc com el Polisario es comprome-
ten a continuar les negociacions.
• El 12 de setembre, després d’una 
visita de cinc dies a Algèria i el Marroc, 
l’alt representant de les Nacions Uni-
des per als refugiats, Antonio Guterres, 
anuncia que tots dos països han ac-
ceptat la creació d’un corredor entre 
Tindouf i Al-Aaiun que asseguri el rè-
gim de visites familiars.
• El 30 de setembre, durant el tradi-
cional Discurs del Tron, Mohamed VI 
anuncia la creació d’una comissió con-
sultiva que ha d’elaborar un pla per 
instaurar una autonomia al Sàhara. Al-
guns experts veuen en aquesta decisió 
del monarca una estratègia per blindar 
la posició marroquina en les negocia-
cions amb el Polisario.
• El 8 d’octubre el diplomàtic egipci 
Hany Abdel Aziz és designat nou cap 
de la MINURSO i representant espe-
cial del secretari general de les Na-
cions Unides en substitució del britànic 
Julian Harston. Abdel Aziz dirigeix en 
l’actua litat la missió de suport a la força 
de pau de l’ONU a la República De-
mocràtica del Congo (MONUC).
• El 8 d’octubre set sahrauís, entre 
ells Brahim Dahane i Ali Salem Tamek, 
dos històrics activistes, són detinguts 
a l’aeroport de Casablanca quan tor-
naven d’Algèria, acusats de col·la-
boració amb l’enemic i alta traïció. El 
15 d’octubre tots dos compareixen 
davant d’un jutge de Casablanca, que 
es declara incompetent i els deriva al 
tribunal militar de Rabat. El Marroc ini-
cia un ampli desplegament policial al 
Sàhara per evitar manifestacions de 
suport als detinguts i imposa un ferri 
control fronterer per impedir més sor-
tides d’independentistes a l’exterior.
• El 6 de novembre, durant el discurs 
del 34è aniversari de la Marxa Verda, 
Mohamed VI fa una advertència als lí-
ders dels moviments separatistes, as-
segurant que els seus intents de tren-
car la unitat territorial del Marroc i 
desestabilitzar els plans d’autonomia 
de Rabat per al Sàhara seran contra-
restats i que «el Marroc no renunciarà 
ni a un gra de sorra del Sàhara».
• El 16 de novembre l’activista sahrauí 
Aminetu Haidar inicia una vaga de fam 
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indefinida a l’aeroport de Lanzarote en 
protesta contra els governs del Marroc 
i Espanya, després que el Govern mar-
roquí li impedís entrar al país dos dies 
abans, li retirés el passaport i la fes 
tornar a territori espanyol, on Haidar té 
targeta de residència. Haidar, que exi-
geix poder retornar a Al-Aaiun i té cada 
vegada més suports, rebutja l’oferta de 
Madrid de concedir-li la nacionalitat 
espanyola i l’oferta de Rabat de per-
metre-li demanar un nou passaport. El 
17 de desembre Nicolas Sarkozy, des-
prés de reunir-se dos dies abans amb 
el titular d’Exteriors marroquí, Taieb 
Fassi-Fihri, demana al Marroc que per-
meti el retorn de Haidar i li torni el pas-
saport. Mohamed VI accedeix a aques-
ta petició, basada en el suport gal a la 
proposta de Rabat de concedir una 
«àmplia autonomia» al Sàhara sota els 
auspicis de les Nacions Unides. El 17 
de desembre, un avió espanyol traslla-
da Haidar a Al-Aaiun.

Gibraltar

• El 4 de març la princesa Anna 
d’Anglaterra inicia una visita a Gibraltar 
durant la qual inaugura un hospital si-
tuat a l’istme que uneix Gibraltar amb 
territori espanyol i que Espanya consi-
dera ocupat il·legalment pel Regne 
Unit. La visita provoca el malestar de 
Madrid, que considera que pot posar 
en perill el fòrum tripartit que articula 
les relacions entre Espanya, el Regne 
Unit i la colònia.
• El 31 de març Gibraltar i el Regne 
Unit signen un acord amb els EUA per 
intercanviar informació fiscal. El 28 
d’abril Gibraltar ofereix al Govern es-
panyol un acord similar, dins de l’es-

tratègia de la colònia per ser eliminada 
de la llista de paradisos fiscals de 
l’OCDE.
• El 6 de maig el Govern de Gibraltar 
presenta un recurs contra la decisió de 
la Comissió Europea de designar les 
seves aigües com a lloc d’importància 
comunitària per a la regió biogeogràfi-
ca de la Mediterrània, aigües que la 
colònia considera pròpies.
• El 9 de juny Espanya reitera davant 
l’ONU la seva oposició al fet que Gi-
braltar quedi exclòs de la llista de te-
rritoris en procés de descolonització, 
com demana el Regne Unit, i defensa 
que el futur del Penyal passa, única-
ment i exclusivament, per la negociació 
entre Londres i Madrid.
• El 21 de juliol té lloc el Fòrum Tri-
partit de Diàleg al Penyal, que compor-
ta la primera visita d’un ministre d’Afers 
Exteriors espanyol a la colònia britàni-
ca. Durant el Fòrum Miguel Ángel Mo-
ratinos, ministre espanyol d’Afers Exte-
riors, afirma que la sobirania es panyola 
és «irrenunciable», però insisteix en la 
importància de mantenir la cooperació 
i el diàleg amb Londres i Gibraltar.
• El 16 de novembre el Govern es-
panyol comunica oficialment a les 
autoritats britàniques que, en referèn-
cia a les aigües jurisdiccionals de 
Gibraltar, «no els reconeix més espais 
que els estrictament cedits pel Trac-
tat d’Utrecht». El comunicat s’emet 
en resposta a una queixa presentada 
per l’ambaixada britànica a Espanya 
el 18 de setembre, segons la qual 
Londres considera com a «atacs a la 
sobirania britànica que posen en pe-
rill el diàleg tripartit» una sèrie 
d’incursions de la Guàrdia Civil en 
aigües properes al Penyal però de 
sobirania espanyola.

• El 7 de desembre la policia gibral-
tarenya reté quatre guàrdies civils que 
s’havien internat en aigües del port del 
Penyal mentre perseguien dos narco-
traficants. Hores més tard, els guàrdies 
civils són alliberats. El ministre espa-
nyol de l’Interior, Alfredo Pérez Rubal-
caba, demana disculpes a Gibraltar per 
l’incident. El 10 de desembre Gibraltar 
entrega a Espanya els narcotraficants, 
detinguts per la policia gibraltarenya.
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Cronologies

Cronologia d’Israel-Palestina

L’any 2009 comença en plena opera-
ció Plom Sòlid, l’ofensiva de més 
abast del Tashal, l’exèrcit israelià, con-
tra Gaza des de 1967. L’atac, iniciat 
el 27 de desembre de 2008 després 
que el 19 de desembre Hamàs tren-
qués l’alto el foc en protesta contra la 
persistència de l’embargament israelià 
a Gaza, es prolonga fins al 21 de ge-
ner, quan Hamàs reprèn el control 
sobre la franja i deixa un balanç de 
1.317 morts, 45.000 evacuats i danys 
estimats en 1.220 milions d’euros.
Paral·lelament, a Gaza s’agreugen les 
hostilitats entre el Govern de Hamàs i 
els partidaris de Fatah. El 26 de febrer, 
ambdós anuncien la seva voluntat de 
posar fi a l’enfrontament i inicien di-
verses rondes de negociació. A Gaza, 
el conflicte influeix de manera decisi-
va els resultats de les eleccions gene-
rals israelianes del 10 de febrer; la 
líder del Kadima i ministra d’Afers Ex-
teriors, Tzipi Livni, obté una ajustada 
victòria que, tanmateix, no aconse-
gueix contrarestar l’augment de su-
ports al Likud de Benjamin Netanyahu 
i a Israel Beitenu, liderat per Avigdor 
Lieberman. El Likud, en coalició amb 
els laboristes d’Ehud Barak, s’alça 
amb el poder i Netanyahu és nomenat 
primer ministre.
El primer repte del nou executiu és fer 
front al nomenament de la Comissió 
Goldstone de les Nacions Unides que 
investiga possibles crims contra la 
humanitat comesos per Israel i Hamàs 
durant l’operació Plom Sòlid, mentre 
prossegueixen les converses entre 
Israel i Hamàs, amb mediació egípcia 
i alemanya, que inclouen l’alliberament 
del sergent Gilad Shalit a canvi de la 
devolució de presos palestins. Aques-
tes negociacions es veuen seriosa-
ment amenaçades per l’anunci de la 
construcció de nous assentaments a 

Jerusalem Est. El 2 de setembre, es 
publica l’informe Goldstone, la qual 
cosa motiva una intensa campanya 
d’Israel per desacreditar-lo i una nova 
crisi entre Fatah i Hamàs.
El 28 d’octubre, davant la paràlisi de 
les converses de pau entre faccions 
palestines, Hamàs anuncia la seva 
intenció de boicotejar les eleccions 
palestines convocades per Fatah a 
Gaza per a gener de 2010. La persis-
tència de les tensions ocasiona la 
dimissió de Mamoud Abbas com a 
president de l’Autoritat Nacional Pa-
lestina (ANP), tot i que l’Organització 
per a l’Alliberament de Palestina 
(OAP) decideix prorrogar el seu man-
dat fins a les eleccions de juny de 
2010.
Desembre tanca l’any amb un nou 
augment de la tensió a causa de 
l’estancament del procés de pau arran 
de la negativa israeliana a variar la 
seva postura sobre l’estatus de Jeru-
salem Est i la política d’assentaments 
a Cisjordània, la persistència d’atacs 
des de Gaza al sud d’Israel, els escas-
sos avenços sobre l’alliberament del 
sergent Shalit i l’aferrissada oposició 
palestina a reconèixer un Estat jueu a 
Israel.

Gener de 2009

Israel

• El 8 de gener Israel llança cinc 
míssils que impacten al sud del Líban 
com a resposta a tres projectils 
llançats des de la zona contra Israel. 
Tel Aviv descarta que sigui obra de 
Hezbol·lah però l’incident, ocorregut 
durant el transcurs de l’operació Plom 
Sòlid, intensifica la tensió al Pròxim 
Orient. El 14 de gener té lloc un nou 

atac amb coets des del sud del Líban 
contra la població galilea de Qiryat 
Xemona.
• El 28 de gener el director general 
del Rabinat d’Israel, Oded Weiner, 
comunica al papa Benet XVI el trenca-
ment de les relacions amb el Vaticà i 
l’anul·lació de l’encontre judeocristià 
previst a Roma el març arran de la de-
cisió del papa de rehabilitar el bisbe 
lefebvrià Richard Williamson, negacio-
nista de l’Holocaust. El mateix dia 28 
Benet XVI condemna l’Holocaust en 
un comunicat. El 29 de gener un altre 
lefebvrià, Floriano Abrahamowicz, nega 
l’Holocaust en unes declaracions a la 
premsa local, i agreuja la crisi oberta. 

Palestina

• L’1 de gener, aniversari de la fun-
dació de Fatah, centenars dels seus 
partidaris surten als carrers de Gaza 
per protestar contra el Govern de Ha-
màs. Alguns seguidors de Fatah dis-
paren contra milicians de Hamàs i in-
tenten fer-se amb el control de les 
principals ciutats de Gaza. S’inicien 
enfrontaments entre ambdues fac-
cions, paral·lels al conflicte entre Ha-
màs i Israel, que es prolonguen fins al 
final de l’ofensiva hebrea. Hamàs acu-
sa de traïdors i de col·laboracionistes 
amb Israel els partidaris de Fatah, i se 
succeeixen les detencions i les execu-
cions.

Negociacions de pau

• El 22 de gener la secretària d’Estat, 
Hillary Clinton, comunica el nomena-
ment oficial de George Mitchell com a 
nou enviat especial dels EUA per al 
Pròxim Orient.
• El 31 de gener l’enviat especial del 
Quartet per a l’Orient Mitjà, Tony Blair, 
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demana la inclusió de Hamàs en el 
procés de pau entre palestins i israe-
lians per considerar que marginar la 
força que controla la franja de Gaza 
desestabilitzaria encara més la pre-
cària situació política palestina. 

Conflictes entre les parts

• L’1 de gener un bombardeig sobre 
Jabaliya durant l’operació Plom Sòlid 
causa la mort de Nizar Rayan, un dels 
principals líders de Hamàs. La ministra 
israeliana d’Afers Exteriors, Tzipi Livni, 
reitera a París que l’ofensiva israeliana 
no cessarà fins que Hamàs no aturi els 
seus atacs.
• El 2 de gener Israel permet l’eva-
cuació dels estrangers que es troben 
a la franja de Gaza a través del pas 
d’Erez.
• El 3 de gener Israel inicia l’ofensiva 
terrestre. El 4 de gener l’exèrcit israe-
lià penetra a Gaza i aconsegueix con-
trolar totes les vies d’aprovisionament 
de Hamàs així com dividir la franja en 
dos. El 5 de gener la franja ja es troba 
dividida en tres parts i prossegueixen 
els atacs de l’artilleria israeliana.
• El 4 de gener Egipte llança una pro-
posta secundada per França d’alto el 
foc entre Israel i Hamàs.
• El 6 de gener més de 40 persones 
moren durant un atac israelià a una 
escola de l’ONU a Jabaliya. El 8 de 
gener l’agència de l’ONU per als Re-
fugiats Palestins (UNRWA) suspèn 
totes les seves operacions a Gaza 
després que l’exèrcit israelià mati el 
conductor d’un comboi d’ajuda durant 
un nou atac. El 7 de gener es declara 
una treva humanitària de tres hores, 
després de la qual es reprenen els 
enfrontaments.
• El 8 de gener el Consell de Segu-
retat de l’ONU aprova, amb l’abstenció 
dels EUA, la Resolució 1860 que, a 
proposta del Regne Unit, insta un alto 
el foc immediat. Israel i Hamàs desate-
nen la resolució, fruit del consens en-
tre europeus i àrabs.
• El 13 de gener Israel inicia el setge 
a la ciutat de Gaza.
• El 14 de gener Hamàs anuncia la 
seva intenció d’acceptar amb condi-
cions l’alto el foc proposat per Egipte 
i França. Israel mobilitza els reservistes 
per reforçar la invasió terrestre.
• El 15 de gener mor durant un bom-
bardeig el ministre de l’Interior de 

Gaza, Saïd Siam. Israel bombardeja el 
Centre Internacional de Premsa i la 
seu de la UNWRA.
• El 16 de gener Israel impedeix que 
el vaixell Spirit of Humanity, que prové 
de Xipre, arribi a Gaza amb ajuda hu-
manitària.
• El 17 de gener Israel llança un nou 
atac i una altra escola de l’ONU a 
Gaza en resulta afectada.
• El 17 de gener el primer ministre 
israelià, Ehud Olmert, anuncia que Is-
rael estudia un cessament de les hos-
tilitats però no que contempli la retira-
da de Gaza mentre continuï el 
llançament de coets sobre territori is-
raelià. Els EUA ofereixen garanties a 
Olmert per frenar el tràfic d’armes cap 
a Gaza.
• El 18 de gener els líders del Regne 
Unit, Egipte, França, Alemanya, Itàlia, 
Espanya, Jordània i Turquia, junt amb 
els secretaris generals de les Nacions 
Unides i la Lliga Àrab, entre d’altres, 
participen en la Cimera Internacional 
de Sharm al-Sheikh per recolzar el pla 
de pau egipci.
• El 18 de gener Hamàs i altres or-
ganitzacions palestines anuncien un 
alto el foc immediat amb l’objectiu de 
forçar la retirada de l’exèrcit israelià de 
Gaza.
• El 20 de gener l’exèrcit d’Israel ini-
cia la retirada de Gaza. El 21 de gener 
Hamàs reprèn el control sobre la fran-
ja. El balanç de l’operació Plom Sòlid 
és de 1.317 morts (1.300 palestins, 
13 soldats israelians i quatre civils 
d’Israel), 45.000 palestins evacuats, 
4.000 edificis atacats i danys estimats 
en 1.220 milions d’euros.
• El 25 de gener comencen al Caire 
les negociacions entre Israel i Hamàs, 
amb la mediació d’Egipte i Turquia.
• El 26 de gener es produeix un atac 
bomba a la frontera nord de Gaza con-
tra una patrulla israeliana. Israel respon 
entrant durant algunes hores amb els 
seus tancs i helicòpters a Gaza i bom-
bardeja Deir el-Balah. En plena cam-
panya electoral, Tzipi Livni, ministra 
d’Exteriors i candidata del Kadima, ad-
verteix que qualsevol atac serà respost 
«amb duresa i immediatesa» malgrat 
les negociacions amb Hamàs, mentre 
els sondeigs electorals mostren una 
pèrdua de vots del Kadima en favor 
dels partits de dreta.
• El 28 de gener, coincidint amb la 
primera visita de George Mitchell, el 

nou enviat especial dels EUA a Israel, 
Ehud Omert, assegura que Israel no 
obrirà les fronteres de Gaza fins que 
el sergent Gilad Shalit, segrestat per 
Hamàs el juny de 2006, sigui retornat 
sa i estalvi. Hamàs posa la condició 
que Israel alliberi més de 1.500 presos 
palestins.
• El 28 de gener l’aviació israeliana 
bombardeja els túnels de subministra-
ment de Rafah i la frontera nord de la 
franja com a resposta a un intent 
d’atac de Hamàs contra el sud d’Israel.
• El 28 de gener les Brigades d’Al-
Aqsa, braç armat de Fatah, llancen un 
coet des de Gaza contra la regió 
d’Ashkol. El 29 de gener un altre 
llançament impacta contra Sderot. 
Israel respon amb un bombardeig aeri 
sobre Khan Yunis.
• El 29 de gener l’ONU reclama al 
Fòrum de Davos 450 milions d’euros 
de la comunitat internacional per a la 
reconstrucció de la franja de Gaza. 
Durant la seva intervenció, el presi-
dent israelià Shimon Peres critica du-
rament Hamàs, la qual cosa origina 
tensions amb Turquia i provoca que el 
primer ministre turc Recep Tayyip Er-
dogan abandoni la sessió. La gestió 
dels fons es preveu difícil atès que 
Hamàs rebutja que l’ANP, liderada per 
Fatah, prengui part en la seva admi-
nistració.

Febrer de 2009

Israel

• L’1 de febrer Haaretz informa dels 
plans del Govern per construir un cor-
redor de 14 quilòmetres en què s’as-
sentaria un nou barri, Mevaseret, que 
garantiria la continuïtat territorial entre 
Jerusalem i l’assentament de Ma’ale 
Adumim, un dels tres grans blocs d’as-
sentaments a Cisjordània.
• El 2 de febrer Haaretz divulga 
l’informe del Ministeri de Defensa is-
raelià que demostra l’expropiació 
il·legal de terrenys a Cisjordània per 
ampliar els seus assentaments. L’in-
forme, realitzat l’any 2008, havia estat 
mantingut en secret per l’executiu 
d’Olmert.
• El 5 de febrer l’exèrcit israelià con-
firma l’abordatge del vaixell Tali proce-
dent del Líban, que pretenia arribar a 
Gaza per oferir ajuda humanitària.
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• El 7 de febrer el Vaticà revoca la 
rehabilitació del bisbe lefebvrià Ri-
chard Williamson arran de la seva 
negativa a retractar-se de les seves 
declaracions negacionistes. El 15 de 
febrer Ehud Olmert anuncia la visita a 
Israel el maig del papa Benet XVI.
• El 10 de febrer Tzipi Livni, líder del 
partit centrista Kadima, obté la victòria 
a les eleccions israelianes amb un 
23% dels vots –28 escons–. El Likud 
de Benjamin Netanyahu és la segona 
força més votada, amb un 21% dels 
vots –27 escons–. L’ajustada diferèn-
cia motiva ambdós dirigents a reunir-
se amb Avigdor Lieberman, líder de 
l’ultranacionalista Israel Beitenu, la 
tercera força més votada amb un 12% 
dels vots i 15 escons, per aconseguir 
formar coalició. Livni intenta trencar el 
bloc de dretes apel·lant a la decisió 
majoritària de l’electorat i a la consti-
tució d’un Govern d’unitat nacional. 
El 13 de febrer la possibilitat d’una 
coalició entre el Kadima i el Likud 
queda descartada en no renunciar ni 
Livni ni Netanyahu a les seves aspira-
cions a primer ministre. El 21 de fe-
brer, després d’assegurar-se el su-
port de Lieberman, Netanyahu rep 
l’encàrrec de Shimon Peres de formar 
un nou Govern.
• El 14 de febrer Turquia denuncia 
les declaracions del general israelià 
Avi Mizrahi que qüestionaven la políti-
ca turca envers el poble kurd, la divisió 
de Xipre i el genocidi armeni. L’incident 
se suma a l’escalada oberta entre Tur-
quia i Israel arran del conflicte de 
Gaza.
• El 21 de febrer un de tres coets 
llançats des de la regió de Nakura, al 
sud del Líban, aconsegueix impactar 
sobre la regió israeliana de Galilea i 
causa la mort d’una dona. Israel res-
pon disparant set obusos contra la 
regió de Tir.
• El 23 de febrer Ehud Olmert desti-
tueix Amos Gilad, encarregat de les 
negociacions per aconseguir una treva 
a Gaza, arran de les seves discrepàn-
cies sobre la gestió del segrest del 
sergent Gilad Shalit. 

Palestina

• El 6 de febrer el portaveu de la UN-
RWA, Christopher Gunness, anuncia 
la suspensió dels enviaments d’ajuda 
humanitària a Gaza i acusa Hamàs de 

saquejar material humanitari. Gunness 
adverteix que els enviaments no es 
reprendran fins que Hamàs no torni el 
material confiscat.
• El 22 de febrer cinc contrabandis-
tes palestins moren en inhalar gas in-
troduït per les forces de seguretat 
egípcies en un dels túnels que comu-
niquen Gaza amb Egipte.
• El 26 de febrer Fatah, Hamàs i la 
resta de formacions palestines es re-
uneixen al Caire i comuniquen la vo-
luntat de posar fi a les seves divisions 
i iniciar converses per formar un Go-
vern d’unitat nacional. Hamàs i Fatah 
acorden a més l’alliberament de pre-
sos d’ambdós grups i el cessament de 
qualsevol tipus d’atac. A la reunió es 
decideix crear sis comitès que debatin 
les diferents fractures existents.

Negociacions de pau

• El 3 de febrer Hamàs es mostra 
disposat davant la mediació egípcia a 
oferir a Israel una treva d’un any, ne-
gociable a un any i mig, a canvi que 
s’aixequi el bloqueig sobre Gaza. El 4 
de febrer Hamàs abandona les con-
verses amb la mediació egípcia per 
acceptar la proposta de pau amb Is-
rael per considerar inacceptables les 
condicions exigides per Tel Aviv: la 
creació d’una zona desmilitaritzada de 
mig quilòmetre entre Egipte i la franja 
de Gaza i l’alliberament del sergent 
Gilad Shalit.
• El 15 de febrer Ehud Olmert inicia 
una sèrie de consultes polítiques amb 
els diferents partits polítics israelians 
per abordar una segona ronda de ne-
gociacions amb Hamàs i constituir la 
delegació israeliana, en què prendrien 
part Tzipi Livni, ministra d’Afers Exte-
riors d’Olmert i líder del Kadima, i Ben-
jamin Netanyahu, líder del Likud.
• El 28 de febrer Hamàs rebutja la 
petició de Hillary Clinton que accepti 
les condicions exigides pel Quartet, 
entre les quals figura que Palestina 
accepti l’existència d’un Estat jueu, a 
canvi de reconèixer Hamàs com a re-
presentant palestí a les negociacions 
de pau. 

Conflictes entre les parts

• El 2 de febrer l’aviació israeliana 
bombardeja Rafah, resultant afectat 
un cotxe en què viatjaven membres 

del grup armat palestí Comitè de Re-
sistència Popular. El 9 de febrer 
l’aviació israeliana bombardeja posi-
cions de Hamàs a Beit Lahia i Khan 
Yunis.
• El 23 de febrer l’aviació israeliana 
ataca un vehicle al camp de refugiats 
de Moazi, a la franja de Gaza, després 
que la nit abans Hezbol·lah disparés 
dos coets contra territori israelià. Cap 
dels atacs no produeix víctimes.
• El 25 de febrer Israel bombardeja 
diversos túnels de contraban al sud de 
la franja de Gaza com a resposta a 
l’impacte de dos coets palestins con-
tra el sud d’Israel.
• El 28 de febrer cinc coets disparats 
des de la franja de Gaza cauen sobre 
el sud d’Israel, un en una escola d’Ash-
kelon. Ehud Olmert anuncia una reac-
ció «dolorosa, dura, forta i sense com-
promisos».

Març de 2009

Israel

• El 15 de març el Likud i Israel Bei-
tenu signen un acord per formar un 
Govern de coalició. El 24 de març 
Benjamin Netanyahu arriba a un acord 
amb el líder del Partit Laborista i actual 
ministre de Defensa, Ehud Barak, per 
incloure el seu partit en el nou Govern 
després que el Comitè Central del 
Partit Laborista de Barak autoritzés 
l’entrada en la coalició. El 30 de març 
la Knesset (Parlament) aprova l’exe-
cutiu de Netanyahu amb els vots de 
69 dels 120 legisladors. El 31 de març 
Netanyahu jura el seu càrrec com a 
primer ministre.
• El 19 de març la policia israeliana 
arresta 10 destacats membres de Ha-
màs a Cisjordània. 

Palestina

• L’1 de març cinc palestins moren 
en esfondrar-se un túnel al sud de la 
franja de Gaza com a conseqüència 
dels bombardeigs israelians.
• El 7 de març el primer ministre pa-
lestí, Salam Fayad, presenta la dimis-
sió per facilitar la creació d’un Govern 
d’unitat nacional entre Hamàs i Fatah. 
El president Abbas es nega a acceptar 
la dimissió i Fayad segueix al capda-
vant de l’executiu.
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• El 10 de març es reprenen les con-
verses de pau entre les diverses fac-
cions palestines sota mediació egíp-
cia. El 16 de març s’acorda celebrar 
eleccions palestines el 25 de gener de 
2010. El 19 de març se suspenen les 
converses davant la impossibilitat 
d’arribar a un acord sobre la forma que 
ha d’assumir el Govern d’unitat i sobre 
l’acceptació dels acords per part de 
l’Organització per a l’Alliberament de 
Palestina (OAP) i Israel.
• El 18 de març Hamàs impedeix als 
ciutadans de la franja de Gaza creuar 
a Egipte després que el Caire decidís 
obrir les seves fronteres amb la franja. 
El Ministeri de l’Interior de la franja 
critica que la decisió egípcia s’hagi 
produït de manera unilateral i sense 
coordinarse amb les autoritats de 
Gaza.

Negociacions de pau

• El 3 de març Hillary Clinton viatja 
a Israel per entrevistar-se amb Shimon 
Peres, Ehud Olmert, Benjamin Netan-
yahu, Tzipi Livni i Ehud Barak. El 4 de 
març viatja als territoris palestins per 
reunir-se a Ramallah amb Mahmoud 
Abbas i el primer ministre, Salam Fa-
yad. En ambdues trobades Clinton 
reitera el compromís infrangible dels 
EUA amb l’Estat jueu i les converses 
de pau, però critica la postura israe-
liana respecte als assentaments a 
Cisjordània. La reunió amb el primer 
ministre Netanyahu conclou sense 
avenços d’importància sobre el con-
flicte palestí i se centra més en la 
qüestió iraniana.
• El 16 de març les converses que 
Israel i Hamàs mantenen al Caire per 
negociar un bescanvi de presoners 
palestins pel sergent del Tashal (exèr-
cit) Gilad Shalit, conclouen sense re-
sultats positius. Ehud Olmert adverteix 
que amb aquest fracàs s’esgota la 
possibilitat d’arribar a un acord abans 
que el nou Govern de Netanyahu, 
menys receptiu al diàleg amb Hamàs, 
assumeixi les seves funcions. 

Conflictes entre les parts

• El 2 de març té lloc a Sharm al-
Sheikh la conferència internacional per 
a la reconstrucció de Gaza. Les dues 
principals condicions que exposa 
Egipte són la constitució d’un Govern 

d’unitat palestí l’obertura dels passos 
fronterers de Gaza. La conferència 
acorda ajudes per valor de 4.500 mi-
lions de dòlars. Hillary Clinton reitera 
que el reconeixement d’un Govern pa-
lestí que integri Hamàs haurà d’accep-
tar la solució de dos estats i la renún-
cia a les armes.
• El 5 de març tres milicians palestins 
de la Jihad islàmica moren en atacs 
aeris israelians al centre i sud de Gaza. 
El 31 de març dos milicians palestins 
moren en un enfrontament amb 
l’exèrcit israelià a la tanca fronterera 
de la franja de Gaza.
• El 14 de març dos policies israe-
lians moren víctimes d’un atemptat en 
una carretera fronterera a la vall del 
Jordà.
• El 21 de març les forces de segu-
retat d’Israel impedeixen els actes de 
celebració de Jerusalem com a capital 
cultural del Món Àrab l’any 2009 i de-
tenen una vintena de palestins que 
pretenien accedir a l’Esplanada de les 
Mesquites. Finalment, la commemora-
ció se celebra a Betlem, on el presi-
dent de l’ANP, Mahmoud Abbas, acu-
sa públicament Israel de practicar la 
«neteja ètnica» a Jerusalem. 

Abril de 2009

Israel

• L’1 d’abril el Govern de Benjamin 
Netanyahu assumeix les seves fun-
cions. 

Palestina

• L’1 d’abril té lloc al Caire una ter-
cera ronda de negociacions entre Fa-
tah i Hamàs que no aconsegueix un 
acord definitiu. Els dies 27 i 28 d’abril 
es reprenen les converses, fet que 
dóna inici a una quarta ronda el clima 
de diàleg de la qual, tot i ser positiu, 
tampoc no aconsegueix un consens 
entre les parts.
• El 20 d’abril el Banc Mundial di-
vulga un informe en què mostra que 
els israelians posseeixen quatre ve-
gades més recursos hídrics que els 
palestins, i que el sistema de canalit-
zació de l’ANP es troba al caire del 
col·lapse.
• El 28 d’abril un tribunal militar es-
pecial de l’ANP condemna a mort un 

palestí acusat d’«alta traïció» per haver 
venut terres a colons israelians.

Negociacions de pau

• L’1 d’abri l  el  nou ministre 
d’Exteriors, Avigdor Lieberman, decla-
ra que Israel no està obligat pels com-
promisos adquirits a Annapolis l’any 
2007 sobre la creació d’un Estat pa-
lestí, cosa que neguen tant Israel Bei-
tenu com el Likud de Netanyahu. En 
resposta, el representant de Hamàs al 
Líban, Osama Hamdan, adverteix que 
el rebuig dels Acords d’Annapolis pot 
significar una nova guerra al Pròxim 
Orient.
• El 12 d’abril, en el transcurs d’una 
conversa telefònica, Benjamin Netan-
yahu ofereix a Mahmoud Abbas la seva 
cooperació per assolir la pau. Abbas 
havia trucat a Netanyahu per felicitar-lo 
amb motiu de la Pasqua jueva. Tel Aviv 
qualifica el to de la conversa d’«afec-
tuós i amistós». No obstant això, Abbas 
declara el mateix dia que no es reunirà 
amb Netanyahu fins que Israel no es 
comprometi a acceptar els acords 
d’Annapolis.
• El 27 d’abril Mahmoud Abbas afir-
ma que no reconeixerà Israel com a 
Estat jueu, condició prèvia exigida per 
Netanyahu per avançar en el procés 
de pau.

Conflictes entre les parts

• El 3 d’abril l’ONU anuncia que el 
jutge sud-africà Richard Goldstone 
encapçalarà la missió d’investigació 
sobre el conflicte a la franja de Gaza.
• El 4 d’abril dos milicians palestins 
moren en un enfrontament amb soldats 
israelians a Gaza. El mateix dia, una 
jove palestina mor pels trets de la po-
licia israeliana després d’haver obert 
foc contra una comissaria a Arad, al 
Neguev.
• El 17 d’abril l’exèrcit israelià mata 
un jove palestí que participava en una 
marxa pacífica al llogaret de Bilín con-
tra el mur de separació de Cisjordània. 

Maig de 2009

Israel

• El 10 de maig Benjamin Netanyahu 
assegura que Israel no es retirarà des 
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Alts del Golan, reclamats per Síria des 
de la seva ocupació l’any 1967.
• L’11 de maig Benet XVI inicia una 
visita oficial a Israel dins d’una gira pel 
Pròxim Orient, un cop superat l’in ci-
dent diplomàtic entre Tel Aviv i el Va-
ticà arran de la rehabilitació del bisbe 
lefebvrià Richard Williamson. Benet 
XVI advoca a favor de la solució de 
dos estats i la fi de l’embargament a 
Gaza durant una visita no exempta de 
certes reserves per part de nombrosos 
diputats de la Knesset.
• El 18 de maig Benjamin Netanyahu 
s’entrevista amb Barack Obama a 
Washington per tractar la posició bi-
lateral respecte al programa nuclear 
iranià i el conflicte palestí. Netanyahu 
es mostra procliu a iniciar les conver-
ses de pau amb els palestins de ma-
nera imminent, però continua rebutjant 
la solució de dos estats aprovada a 
Annapolis així com la divisió de Jeru-
salem.
• El 21 de maig Netanyahu, en el seu 
discurs de commemoració del 41è 
aniversari de la conquesta i annexió del 
sector oriental de la ciutat, insisteix 
que «Jerusalem unida és la capital 
d’Israel. Jerusalem sempre ha estat i 
serà nostra. Mai no serà dividida ni 
separada de nou». 

Palestina

• El 5 de maig la premsa informa del 
desplegament de les forces de segu-
retat de Hamàs a les zones frontereres 
de la franja de Gaza per impedir atacs 
contra Israel, després que el cap del 
buró polític de l’organització, Jaled 
Meshal, declarés a Damasc al New 
York Times que Hamàs estaria dispo-
sada a mantenir un alto el foc amb 
Israel per un període de deu anys per 
tal de possibilitar l’avenç de les con-
verses de pau.
• El 16 de maig s’inicia al Caire la 
cinquena ronda de negociacions entre 
Fatah i Hamàs. Dos dies després con-
clou sense resultats.
• El 31 de maig la cerca per part de 
la policia palestina de Mohamed Yas-
sin i Mohamed Samman, dos des-
tacats líders de Hamàs, provoca un 
tiroteig a Kalkília que causa sis morts. 
Hores més tard, la televisió de Hamàs 
anima els seus partidaris a manifes-
tar-se i atacar la policia palestina. 
L’inci dent posa en greu perill la con-

tinuïtat de les converses entre Fatah 
i Hamàs. 

Negociacions de pau

• L’11 de maig Benjamin Netanyahu 
inicia una visita oficial a Egipte per es-
tudiar fórmules que consolidin la pau 
al Pròxim Orient. Es tracta de la seva 
primera visita oficial després d’haver 
accedit al poder el març.
• El 19 de maig l’OLP descarta re-
prendre les converses de pau fins 
que Israel no aturi la construcció 
d’assentaments als territoris ocupats, 
després que l ’ANP denunciés 
l’edificació de la nova colònia de 
Maskiot a la vall del Jordà. El 28 de 
maig Mahmoud Abbas s’entrevista 
amb Barack Obama i sol·licita que 
Washington pressioni Netanyahu per-
què paralitzi la colonització jueva a 
Cisjordània i accepti la creació d’un 
Estat palestí.

Conflictes entre les parts

• Els dies 1 i 2 de maig Israel bom-
bardeja diversos túnels clandestins a 
Rafah arran del llançament, des de la 
franja, de tres projectils contra Israel.
• El 5 de maig una investigació de 
les Nacions Unides considera Israel 
responsable dels atacs a instal·lacions 
de l’ONU a Gaza en què es va fer 
servir fòsfor blanc. Israel qualifica 
l’informe de «tendenciós» i l’ONU 
avança que reclamarà compensacions 
a Israel.
• El 22 de maig moren dos milicians 
palestins per trets de soldats israelians 
mentre intentaven col·locar un artefac-
te explosiu a la tanca de separació de 
Gaza i Israel.

Juny de 2009

Israel

• L’1 de juny és detingut a Israel el 
destacat militant de Hamàs, Abdel 
Rahman Talalka. A l’interrogatori, la 
policia israeliana descobreix que Ta-
lalka ha passat a vincular la seva ac-
tivitat a la facció Al-Jaljala d’Al-Qaida.
• L’1 de juny Israel evacua l’assenta-
ment de Najalat Yossef, al nord de 
Cisjordània, després que quatre pa-
lestins resultessin ferits per un grup 

de colons que pretenia impedir el seu 
desallotjament i el d’altres assenta-
ments que Israel considera il·legals.
• El 29 de juny Israel aprova la cons-
trucció de 50 habitatges addicionals 
a la colònia d’Adam, a prop de Jerusa-
lem. 

Palestina

• El 28 de juny Fatah i Hamàs inicien 
al Caire la sisena ronda de diàleg en-
tre faccions palestines per arribar a un 
acord de reconciliació.

Negociacions de pau

• El 14 de juny Benjamin Netanyahu 
fa pública la decisió d’acceptar un Es-
tat palestí desmilitaritzat que no supo-
si una amenaça per a Israel i que el 
reconegui com a llar del poble jueu. 
Ambdós estats conviurien, però Pales-
tina hauria de ser sotmesa a un control 
de la comunitat internacional que ga-
ranteixi la no formació d’un exèrcit pa-
lestí. L’ANP, Síria, el Líban i el Consell 
de Cooperació del Golf (CCG) rebut-
gen aquestes condicions.
• El 23 de juny Israel posa en lliber-
tat Aziz Dweik, president del Parla-
ment de l’ANP i islamista de Hamàs, 
en un gest per facilitar l’alliberament 
del sergent Gilad Shalit. En les prime-
res declaracions després del seu alli-
berament, Dweik insta a la unitat del 
poble palestí.

Conflictes entre les parts

• El 3 de juny sis palestins resulten 
ferits arran d’una incursió de l’exèrcit 
israelià al nord de Gaza.
• El 3 de juny Israel declara «zona 
militar tancada» l’àrea que circumda la 
ciutat cisjordana de Nabulus per blo-
quejar l’entrada d’activistes d’esquerra 
que impedien les tasques d’inspecció 
dels passos de control.
• El 8 de juny cinc milicians palestins 
moren i altres sis resulten ferits en un 
enfrontament armat amb soldats israe-
lians al costat del pas fronterer de 
Nahal Oz, al nord-est de la franja de 
Gaza. El 14 de juny quatre palestins 
resulten ferits durant un bombardeig 
israelià de diversos túnels de contra-
ban a Rafah com a resposta al llança-
ment d’un coet efectuat per milicians 
palestins.
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Juliol de 2009

Israel

• El 5 de juliol Benjamin Netanyahu 
pronuncia per primera vegada en pú-
blic un discurs en què es refereix a la 
fórmula de «dos estats per a dos po-
bles», en destacar que el consens na-
cional assolit al respecte és el triomf 
més important dels seus primers 100 
dies de Govern.
• El 26 de juliol es produeixen inci-
dents entre un grup d’àrabs israelians 
i manifestants de l’extrema dreta 
d’Israel que sol·licitaven l’aturada dels 
assentaments de beduïns a la localitat 
de Rahat, al sud del país.

Negociacions de pau

• El 27 de juliol, l’enviat especial dels 
EUA per al Pròxim Orient, Robert Mit-
chell, es reuneix amb Mahmoud Abbas 
en una gira arreu de la regió per pro-
moure la continuïtat de les converses 
de pau. El 29 de juliol Mitchell visita 
Netanyahu i aconsegueix progressos 
en la posició israeliana.

Conflictes entre les parts

• El 2 de juliol una jove palestina mor 
i altres tres persones resulten ferides 
en un enfrontament entre milicians pa-
lestins i l’exèrcit israelià al camp de 
refugiats d’Al-Bureij, a Gaza.
• El 9 de juliol l’imam de la mesquita 
d’Al-Aqsa, el xeic Alí Abasi, és expulsat 
de Jerusalem per l’exèrcit israelià, 
al·legant que no té permís per roman-
dre a la ciutat.
• Els dies 20 i 21 de juliol tenen lloc 
atacs de colons israelians a oliverars 
propietat de palestins arran del desa-
llotjament d’un petit assentament jueu 
a la zona de Nabulus.

Agost de 2009

Israel

• El 2 d’agost, la policia israeliana 
desallotja 50 palestins al veïnat de 
Xeic Jarra, a Jerusalem Est, i permet 
que colons jueus es traslladin als seus 
habitatges, fet que desencadena les 
crítiques dels palestins, l’ONU i el de-
partament d’Estat nord-americà.

• El 2 d’agost la policia israeliana re-
comana a la Fiscalia General de l’Estat 
processar el ministre d’Exteriors Avig-
dor Lieberman, sobre el qual es du a 
terme una investigació per blanqueig 
de diners, frau fiscal i abús de poder. 
Lieberman, que ja va ser interrogat per 
la policia el mes abril en aquest sentit, 
anuncia que dimitirà si finalment es veu 
imputat.
• El 2 d’agost un individu irromp en 
una associació gai de Tel Aviv i mata 
a trets dues persones i en fereix 15 
més.
• El 30 d’agost la Fiscalia del Tribunal 
de Districte de Jerusalem acusa for-
malment, després de mesos d’inves-
tigació, l’exprimer ministre Ehud Ol-
mert, per corrupció en els casos 
coneguts com a «Rishon Tours», «So-
bres d’efectiu» i «Centre d’inversions». 
Shula Zaken, l’assistent i excap del 
gabinet d’Olmert, també és imputada 
per diversos càrrecs, entre altres, el 
d’escoltes il·legals.

Palestina

• El 4 d’agost Fatah celebra a Betlem 
el seu sisè congrés, el primer des de 
l’any 1989. L’assemblea advoca a favor 
de la pau amb Israel però sense aban-
donar la resistència «legítima» i sense 
reconèixer l’Estat d’Israel com a Estat 
jueu. Per la seva banda, Hamàs reté a 
Gaza uns 400 delegats de Fatah, que 
segueixen la reunió per televisió. Du-
rant la convenció es reelegeix Mah-
moud Abbas com a president.
• El 14 d’agost el xeic Abelatif Musa, 
líder espiritual del grup salafista pro 
Al-Qaida Ansar Jund Al·là (els guerrers 
d’Al·là), proclama durant l’oració del 
divendres la instauració d’un emirat 
islàmic a la franja de Gaza i l’aplicació 
efectiva de la xara. Això ocasiona vio-
lents enfrontaments armats entre An-
sar Jund Al·là i les forces de Hamàs. 
El 15 d’agost prossegueixen els en-
frontaments, que causen la mort del 
xeic i 19 persones més en els disturbis 
que tenen lloc a Rafah, declarada en 
toc de queda per Hamàs.
• El 16 d’agost els més de 2.000 
delegats de Fatah elegeixen a Betlem 
18 escons del Comitè Central i 81 
escons del Consell Revolucionari entre 
els quals figura Uri Davis, el primer 
jueu a convertir-se en membre del mo-
viment palestí en el seu mig segle 

d’història. Davis, que es considera pa-
lestí no àrab i antisionista, va renunciar 
als anys vuitanta a la ciutadania israe-
liana i va obtenir la palestina en pro-
testa per l’ocupació de Gaza i Cisjor-
dània.
• El 25 d’agost l’ANP presenta un 
programa per a la fi de l’ocupació i la 
creació d’un Estat independent en un 
termini de dos anys.

Conflictes entre les parts

• El 25 d’agost quatre palestins mo-
ren arran d’un atac aeri israelià en un 
túnel de contraban a Gaza.
• El 30 d’agost l’aviació israeliana 
destrueix un túnel que comunicava el 
nord de la franja de Gaza amb el sud 
d’Israel sense causar víctimes. Segons 
portaveus de l’exèrcit israelià, el túnel 
hauria estat excavat per perpetrar 
atemptats a Israel. L’existència de tú-
nels entre el nord de Gaza i el sud 
d’Israel no és habitual. 

Setembre de 2009

Israel

• El 6 de setembre el Govern de Ne-
tanyahu anuncia l’edificació a Jerusa-
lem Est de 450 habitatges addicionals 
als 2.500 ja en construcció. El 14 de 
setembre Netanyahu notifica a la 
Knesset la negativa a paralitzar la 
construcció de nous habitatges al sec-
tor oriental de Jerusalem, tot i que sí 
que es plantejarà una reducció per un 
període limitat.
• L’11 de setembre dos coets katyus-
ha llançats des de la regió de Klaile, al 
sud del Líban, impacten a prop de la 
localitat galilea de Nahariya. Israel res-
pon amb foc d’artilleria i acusa el Go-
vern libanès de passivitat. La FINUL i 
l’exèrcit libanès despleguen tropes per 
evitar nous incidents i obren una in-
vestigació. 

Palestina

• El 14 de setembre el comitè central 
de Fatah accepta la proposta presen-
tada per la mediació egípcia per solu-
cionar l’enfrontament amb Hamàs. El 
28 de setembre Hamàs es mostra fa-
vorable a acceptar l’esborrany de la 
mediació egípcia. 
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Negociacions de pau

• El 2 de setembre Mahmoud Abbas 
es reuneix a Madrid amb José Luis 
Rodríguez Zapatero. La trobada fina-
litza amb l’oferiment d’Espanya a 
col·laborar en l’organització d’una re-
unió tripartida entre Palestina, Israel i 
els EUA al si de l’Assemblea General 
de l’ONU els dies 24 i 25 de setembre 
per reactivar les negociacions de pau. 
El 4 de setembre Nicolas Sarkozy rep 
Mahmoud Abbas a París per estudiar 
vies que rellancin les negociacions de 
pau. Del 13 al 18 de setembre l’enviat 
especial dels EUA, George Mitchell, 
realitza una gira per la regió sense 
arribar a un compromís explícit de les 
parts per reprendre les negociacions. 
Finalment, el 22 de setembre Barack 
Obama reuneix a Nova York Netan-
yahu i Abbas per a una primera troba-
da trilateral. 

Conflictes entre les parts

• El 15 de setembre Richard Golds-
tone, cap de la missió investigadora 
de l’ONU sobre el conflicte a Gaza, 
presenta un informe en què denuncia 
crims de guerra comesos per Israel i 
Hamàs i denuncia la manca de coope-
ració amb la missió per part d’Israel. 
El 17 de setembre Israel anuncia que 
mobilitzarà tots els seus suports a 
l’ONU, els EUA i la UE perquè l’informe 
no arribi al Consell de Seguretat. El 
dia 24 Netanyahu reitera davant l’ONU 
el seu rebuig a l’informe declarant que 
l’operació Plom Sòlid es va produir en 
defensa pròpia, la qual cosa provoca 
que la representació palestina aban-
doni la sala.
• El 25 de setembre un atac aeri is-
raelià sobre el nord de Gaza causa la 
mort de tres militants de la Jihad islà-
mica que preparaven un llançament de 
míssils contra Israel a prop del camp 
de refugiats de Jabaliya.
• El 27 de setembre esclaten enfron-
taments entre palestins i els antidistur-
bis israelians a l’Esplanada de les 
Mesquites, després que un grup de 
visitants jueus hi entrés fent-se passar 
per un grup de colons que preparaven 
un nou assentament. L’atac, que causa 
52 ferits i cinc detinguts, motiva que 
alguns grups palestins cridin a l’alça-
ment a Gaza com a protesta, i provoca 
el tancament de l’Esplanada com a 

mesura preventiva davant la imminèn-
cia del Yom Kippur.
• El 30 de setembre dues persones 
moren i altres set resulten ferides en 
un bombardeig israelià sobre els tú-
nels que comuniquen Gaza i Egipte 
com a resposta a atacs des de la fran-
ja de Gaza a les regions d’Ashkelon i 
Eshkol en protesta pels incidents a 
l’Esplanada de les Mesquites.

Octubre de 2009

Israel

• El 6 d’octubre el viceprimer ministre 
israelià Moshe Yaalon suspèn una vi-
sita al Regne Unit per temor a ser de-
tingut per la seva presumpta implicació 
en l’assassinat d’un membre de Hamàs 
l’any 2002 a Gaza.
• El 7 d’octubre la científica israelia-
na Ada I. Yonath, de l’Institut Weiz-
mann d’Israel, obté el Premi Nobel de 
química pel descobriment de 
l’estructura dels ribosomes a través de 
cristal·lografia de raigs X.
• El 13 d’octubre l’OTAN anuncia que 
Israel prendrà part en les maniobres 
navals de l’Endeavour Force al Medi-
terrani.
• El 13 d’octubre el ministre israelià 
de Defensa, Ehud Barak, mostra pre-
ocupació pel refredament de les rela-
cions amb Ankara, després que Tur-
quia suspengués un exercici militar 
conjunt entre Israel i l’OTAN sobre es-
pai aeri i aigües de Turquia. El 15 
d’octubre, un alt comandament de 
l’exèrcit turc anuncia que la suspensió 
es deu al retard d’Israel a subministrar 
quatre avions adquirits per Turquia 
l’any 2005 per un valor de 180 milions 
de dòlars i no a causa de l’ofensiva 
israeliana contra Gaza. El mateix oficial 
anuncia que el seu país imposarà una 
multa a Israel si els avions no són sub-
ministrats abans de finals d’any. El 14 
d’octubre el distanciament entre Israel 
i Turquia s’agreuja quan Avigdor Lie-
berman, ministre israelià d’Exteriors, 
convoca l’ambaixador turc a Tel Aviv 
per demanar explicacions sobre 
l’emissió, a la televisió turca, de la sèrie 
Ayrilik (Separació), en què apareixen 
soldats israelians matant nens i mal-
tractant ancians. El 22 d’octubre la 
televisió turca decideix censurar algu-
nes escenes de la sèrie.

• El 13 d’octubre la representant 
d’Israel davant l’ONU, Gabriela Shalev, 
reclama una reunió urgent del Consell 
de Seguretat per examinar una possi-
ble violació de la Resolució 1701, que 
estableix la desmilitarització del sud 
del Líban, després que el dia abans 
explotés un arsenal clandestí de 
Hezbol·lah.
• El 21 d’octubre es posa en marxa 
el macroexèrcit militar més important 
de la història d’Israel en col·laboració 
amb els EUA per provar la capacitat 
del sistema de defensa aèria Juniper 
Cobra 10, dissenyat per detectar i eli-
minar míssils llançats a llarga distància 
contra Israel.
• El 22 d’octubre el portaveu de la 
Comissió d’Energia Atòmica d’Israel, 
Yael Doron, desvela que Israel va par-
ticipar en un fòrum secret sobre pers-
pectives d’un Orient Mitjà sense armes 
nuclears junt amb representants de 
l’Iran els dies 29 i 30 de setembre de 
2009 al Caire; és el primer contacte 
oficial entre Tel Aviv i Teheran des de 
la revolució iraniana de 1979. A la tro-
bada van participar també la Lliga 
Àrab, Jordània, Egipte, l’Aràbia Saudi-
ta, Turquia, Marroc, Tunísia, els Emirats 
Àrabs Units, diversos països europeus 
i els EUA.
• El 22 d’octubre la Cort Suprema 
d’Israel ordena a l’exèrcit israelià tornar 
a permetre el pas de ciutadans pales-
tins a través d’un corredor de 15 qui-
lòmetres al sud-est d’Hebron.
• El 26 d’octubre té lloc la conferèn-
cia inaugural de J Street, un nou lobby 
jueu pacifista dels EUA. Tel Aviv mos-
tra la seva desconfiança davant la in-
fluent American Israel Public Affairs 
Committee (AIPAC) i no hi envia cap 
representant.
• El 27 d’octubre, després que l’ONU 
sol·licités a Israel el cessament de la 
seva activitat d’espionatge al Líban, la 
representant israeliana davant les Na-
cions Unides declara que Israel no té 
intenció d’abandonar les seves activi-
tats de vigilància per no tenir suficients 
garanties sobre la capacitat del Líban 
per controlar la seguretat de la fronte-
ra amb Israel ni les activitats terroristes 
al sud del país.
• El 28 d’octubre el viceprimer minis-
tre israelià, Silvan Shalom, posa en 
dubte l’oferiment sirià de reprendre les 
converses de pau al·legant que es 
tracta d’«una maniobra de Damasc per 
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guanyar punts davant la comunitat in-
ternacional mentre continua ajudant 
Hezbol·lah, Hamàs i altres grups terro-
ristes». En declaracions a Israel Radio, 
Shalom assenyala que «Síria encara 
persisteix a permetre l’entrada d’arma-
ment iranià al sud del Líban a través 
del seu territori violant d’aquesta ma-
nera la Resolució 1701 de Nacions 
Unides».
• El 29 d’octubre, Itàlia confirma al 
Ministeri d’Afers Exteriors espanyol que 
a principis de 2010 cedirà a Espanya 
el comandament de la FINUL, després 
de les tensions dels darrers dies entre 
Madrid, Roma i Tel Aviv a causa del 
suggeriment italià, amb el suport de 
Netanyahu, de prolongar sis mesos 
més el comandament italià sobre la 
FINUL, argumentant que el Líban pas-
sa per un moment «especialment deli-
cat». Beirut no posa objeccions perquè 
Espanya assumeixi el comandament. 

Palestina

• El 2 d’octubre la mediació egípcia, 
que des de juny de 2007 tracta 
d’aconseguir que cessin les hostilitats 
entre Hamàs i Fatah, anuncia per ter-
cera vegada que ambdós grups signa-
ran la pau al Caire. El mateix dia el 
su port de l’ANP a la petició de demo-
rar l’estudi de l’informe Goldstone al 
Consell de Drets Humans de l’ONU 
posa en perill el procés de reconcilia-
ció entre Fatah i Hamàs. Per la seva 
banda, l’enviat especial dels EUA, 
George Mitchell, comunica a la media-
ció egípcia que els EUA no donavan 
suport a un acord entre Hamàs i Fatah 
que violi les condicions imposades pel 
Quartet. El 14, Mahmoud Abbas signa 
la proposta egípcia i anuncia que Fa-
tah està disposat a celebrar eleccions 
presidencials i legislatives l’any 2010, 
una de les principals clàusules del do-
cument. El 16, Hamàs comunica a 
Egipte la necessitat d’un termini addi-
cional per estudiar la proposta, però 
exigeix la inclusió d’una clàusula que 
reconegui «el dret de resistència con-
tra Israel». Egipte i l’ANP acusen Ha-
màs de dinamitar la proposta de pau 
amb Fatah. El dia 23, malgrat un nou 
fracàs de les converses entre Fatah i 
Hamàs, Abbas convoca eleccions per 
al 24 de gener de 2010. El 28 d’octu-
bre Hamàs anuncia que impedirà les 
votacions a Gaza.

• El 13 d’octubre Hamàs acusa Egip-
te de la mort de Youssef Abou-Zouhri, 
germà del portaveu de l’organització, 
Sami Abou-Zouhri. El Ministeri de 
l’Interior egipci assegura que la mort 
d’Abou-Zhouri a la presó va ser per 
«causes naturals».
• El 27 d’octubre el Consell de Mi-
nistres d’Exteriors de la UE adopta una 
posició comuna per renovar per un any 
els permisos de residència a la UE 
dels ciutadans palestins evacuats de 
Betlem arran del setge de l’església 
de la Nativitat efectuat per l’exèrcit 
israelià l’any 2002.

Negociacions de pau

• L’1 d’octubre la mediació d’Egipte 
i Alemanya aconsegueix que Israel i 
Palestina avancin en les negociacions 
per alliberar el sergent israelià Gilad 
Shalit bescanviant-lo per un miler de 
presos palestins. El 2 d’octubre Israel 
allibera 19 preses palestines a canvi 
d’un vídeo que prova que Shalit es 
troba sa i estalvi.
• El 28 d’octubre el secretari general 
de l’ONU, Ban Ki-Moon, declara du-
rant el Fòrum Internacional sobre Je-
rusalem a Rabat que Jerusalem ha de 
ser la capital de dos estats, l’israelià i 
el palestí, amb un acord acceptable 
per ambdues parts sobre els llocs sa-
grats perquè la pau a l’Orient Mitjà 
sigui definitiva, i urgeix també Israel a 
permetre la ràpida reconstrucció de 
Gaza i la fi de la seva política d’assen-
taments a Jerusalem Est, tot recordant 
que la comunitat internacional no dóna 
suport a l’ocupació d’aquest sector de 
la ciutat.

Conflictes entre les parts

• El 2 d’octubre el Consell de Drets 
Humans de l’ONU posposa fins al 
març de 2010 una decisió sobre 
l’informe Goldstone, que acusa Israel 
i Hamàs de crims de guerra durant 
l’operació Plom Sòlid, a petició dels 
països africans i àrabs que havien 
presentat un projecte de resolució del 
conflicte. La moratòria, a instàncies 
dels EUA, compta amb el beneplàcit 
de l’ANP. D’altra banda, el 7 d’oc tubre 
el Consell de Seguretat accepta dis-
cutir l’informe Goldstone. El dia 8, 
davant les crítiques ocasionades per 
la decisió de l’ANP i la campanya de 

descrèdit empresa per l’opinió públi-
ca àrab envers el president palestí 
Mahmoud Abbas, el ministre palestí 
d’Exteriors, Riyad al-Malki, anuncia 
que l’ANP recolza que l’informe 
Goldstone es tracti al Consell de 
Drets Humans sense dilació malgrat 
que els EUA i gran part de les dele-
gacions occidentals consideren que 
és imparcial. El 14 d’octubre té lloc 
la reunió mensual del Consell de Se-
guretat sobre el conflicte, avançada 
sis dies a petició de Líbia, membre no 
permanent del Consell, en què es va-
lora l’informe Goldstone. El 15 d’octu-
bre el Consell de Drets Humans es 
reuneix finalment en una sessió espe-
cial per estudiar l’informe malgrat les 
reiterades protestes d’Israel. El 16 
d’octubre el Consell de Drets Hu-
mans dicta una resolució per 25 vots 
a favor, sis en contra i 11 absten-
cions, i sol·licita al Consell de Segu-
retat que porti l’informe Goldstone al 
Tribunal Internacional de la Haia si 
Israel i Hamàs rebutgen una investi-
gació exhaustiva sobre les conclu-
sions del document. Israel assegura 
que bloquejarà qualsevol iniciativa per 
reprendre les negociacions de pau si 
el procés sobre l’informe Goldstone 
segueix endavant. El 26 d’octubre 
fonts del Govern israelià comuniquen 
a la BBC que Benjamin Netanyahu 
podria donar llum verda a una revisió 
de la investigació interna realitzada 
per l’exèrcit israelià per dilucidar el 
paper dels soldats hebreus durant el 
conflicte a Gaza. El 26 el representant 
permanent de la Lliga Àrab davant 
l’ONU, Yahya Mahmassani, anuncia 
que remetrà al president de l’Assem-
blea General, Ali Triki, la sol·licitud del 
grup àrab perquè l’Assemblea debati 
l’informe Goldstone.
• El 6 d’octubre la policia israeliana 
es desplega en massa a l’Esplanada 
de les Mesquites per sufocar els en-
frontaments que prossegueixen des de 
finals de setembre. L’ANP convoca una 
vaga general per «aturar la judaïtzació 
de Jerusalem». El xeic Raed Salah, cap 
del moviment radical al nord de Cisjor-
dània, crida a «la defensa d’Al-Aqsa». 
El 9 d’octubre la policia israeliana de-
clara l’estat d’alerta davant la crida a 
la vaga general. El 25 d’octubre, des-
prés de setmanes d’enfrontaments, 
empitjora la violència a l’Esplanada de 
les Mesquites i les autoritats hebrees 
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comencen a témer per l’aparició d’una 
possible tercera Intifada. Entre els 16 
detinguts es troba el ministre palestí 
d’Afers Exteriors de Jerusalem, Abdel 
Qader. El 27 d’octubre la delegació 
palestina davant les Nacions Unides 
reclama una acció urgent de condem-
na de la comunitat internacional.
• El 14 d’octubre la força aèria des-
trueix dos túnels d’aprovisionament a 
través de la frontera de Gaza amb 
Egipte arran de l’impacte d’un coet 
palestí al sud d’Israel.
• El 21 d’octubre l’ambaixadora dels 
EUA davant l’ONU, Susan Rice, es 
pronuncia en contra de «les actituds 
antiisraelianes al si de Nacions Unides 
i a favor del reconeixement definitiu del 
dret d’Israel a ser reconegut i existir en 
pau». Sense fer esment exprés al de-
bat sobre l’informe Goldstone, Rice 
reafirma el suport dels EUA a la segu-
retat d’Israel.
• El 27 d’octubre l’ANP informa que 
Mahmoud Abbas amenaça Barack 
Obama de no presentar-se a la reelec-
ció als propers comicis palestins, pre-
vistos per a gener de 2010, si Israel 
no paralitza el seu programa d’assen-
taments a Cisjordània.
• El 28 d’octubre l’Alt Representant 
de la UE per a la PESC, Javier Solana, 
condemna la demolició a Jerusalem 
Est d’habitatges palestins per part 
d’Israel.

novembre de 2009

Israel

• L’1 de novembre la policia israelia-
na informa, arran de l’aixecament del 
secret de sumari, de la detenció 
l’octubre passat de Yaakov Teitel, un 
colon extremista jueu de Shvut Ra-
chel, a Cisjordània, originari de Flori-
da, que s’havia acollit a la Llei de 
Retorn per instal·lar-se a Israel i ven-
jar pel seu compte els atacs suïcides 
palestins. Teitel és culpable d’assas-
sinar a trets un taxista palestí de Je-
rusalem i un pastor a Yatta, al sud 
d’Hebron, als anys noranta, i de múl-
tiples atemptats dirigits a la comunitat 
palestina i a col·lectius homosexuals 
d’Israel.
• El 3 de novembre el ciutadà 
d’origen rus Damian Kerlik és detingut 
per l’assassinat, la matinada del 17 

d’octubre a Rishon Lezion, dels sis 
membres de la família Oshrenko, emi-
grada des de l’Uzbekistan i que re-
gentava diversos restaurants i locals 
d’oci.
• El 4 de novembre l’armada israelia-
na intercepta en aigües properes a 
Xipre el vaixell de càrrega Francop, i 
declara que transportava 300 tones 
d’armament procedent de l’Iran i des-
tinat a Hezbol·lah a través de Síria. 
Damasc, Teheran i Hezbol·lah neguen 
aquestes acusacions. L’11 de novem-
bre Israel publica documentació que 
al seu parer confirmaria l’origen iranià 
de l’armament confiscat amb fotogra-
fies dels contenidors en què figura 
l’acrònim IRISL (Línies de Transport 
Marítim de la República Islàmica de 
l’Iran).
• El 4 de novembre la Unió Europea 
i Israel signen un nou acord en matèria 
de comerç i agricultura que suposa 
considerables avenços en la liberalit-
zació de mercats entre ambdós socis. 
El conveni entrarà en vigor l’1 de gener 
de 2010.
• El 9 de novembre la publicació del 
llibre La Torà del Rei, de Yitzhak Sha-
piro, cap de l’escola talmúdica Od 
Yosef Chai, provoca fortes polèmiques 
a Israel arran de la seva apologia de 
l’assassinat dels no jueus.
• El 10 de novembre Benjamin Ne-
tanyahu i Barack Obama es reuneixen 
a Washington. Portaveus de la Casa 
Blanca comuniquen el compromís dels 
EUA a donar ple suport a Israel i la 
voluntat mútua de redoblar esforços 
per avançar en les negociacions de 
pau a l’Orient Mitjà, fent especial 
èmfasi en el cessament de les cons-
truccions d’assentaments a Cisjordà-
nia. L’11 de novembre Netanyahu arri-
ba a París per entrevistar-se amb 
Nicolas Sarkozy. La trobada evidencia 
el distanciament de les posicions fran-
cesa i israeliana, especialment al vol-
tant de l’informe Goldstone. Durant la 
visita, Netanyahu anuncia que Israel 
accepta correspondre a l’oferiment 
sirià d’iniciar negociacions per norma-
litzar les relacions entre els dos estats.
• El 17 de novembre el Govern israe-
lià aprova la construcció de 900 habi-
tatges més a l’assentament de Gilo, a 
Jerusalem Est, malgrat les advertèn-
cies fetes el dia anterior per l’enviat 
especial dels EUA, George Mitchell.
• El 24 de novembre Ehud Barak, 

ministre de Defensa, anuncia que Is-
rael considerarà el Govern del Líban 
responsable de qualsevol atac contra 
Israel des de territori libanès, en un 
intent d’augmentar la pressió contra 
Hezbol·lah.

Palestina

• El 5 de novembre Mahmoud Abbas 
adverteix que no es presentarà a les 
eleccions palestines l’any 2010. La 
renúncia s’interpreta com un pols als 
EUA perquè insti Israel a com pro me-
tre’s en l’èxit de les negociacions de 
pau. Egipte i Jordània fan una crida a 
Abbas per evitar la seva retirada da-
vant el temor que es generi un buit 
polític de conseqüències imprevisi-
bles. El 8 de novembre milers de pa-
lestins surten als carrers demanant 
que Abbas sigui candidat a les elec-
cions. El 13 de novembre, davant la 
renúncia d’Abbas i la crida de Hamàs 
al boicot electoral a Gaza, la Comissió 
Electoral Central de l’ANP exigeix pos-
posar els comicis. El 19 de novembre 
Abbas confirma la resolució d’ajornar 
les eleccions palestines i reitera la 
seva decisió de no presentar-se a la 
reelecció. També anuncia l’adopció de 
mesures especials per evitar un buit 
constitucional atès que el seu mandat 
i el de l’Assemblea Nacional finalitzen 
el 25 de gener de 2010.
• El 20 de novembre el Consell Euro-
peu acorda prorrogar el mandat de la 
Missió d’Assistència Fronterera per al 
pas fronterer de Rafah (EUBAM en les 
seves sigles en anglès) fins al 24 de 
maig de 2010.
• El 22 de novembre les Brigades 
Ezzedin al-Qassam, el braç armat de 
Hamàs, declaren un acord amb la res-
ta de faccions palestines de Gaza per 
aturar les hostilitats contra Israel, tot i 
que el Front Popular per a l’Alliberament 
de Palestina desmenteix les infor-
macions.
• El 23 de novembre un funcionari 
egipci informa de la confiscació al pas 
de Rafah d’una furgoneta carregada 
amb una tona d’explosius preparats 
per ser introduïts a Gaza a través dels 
túnels clandestins. La mateixa font fa 
pública la descoberta i destrucció, per 
part de la policia egípcia, de quatre 
túnels.
• El 23 de novembre moren dos mi-
licians del braç armat de Hamàs a 
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conseqüència d’una explosió en un 
barri de Gaza mentre manipulaven un 
artefacte explosiu. Israel nega qualse-
vol implicació en l’incident.
• El 26 de novembre la premsa recull 
la decisió de Hamàs d’imposar als ciu-
tadans palestins de la franja de Gaza 
autoritzacions prèvies per poder creuar 
a Israel a través del pas d’Erez.

Negociacions de pau

• L’1 de novembre Benjamin Netan-
yahu insta Fatah i Hamàs a reprendre 
les negociacions de pau sense condi-
cions prèvies. El missatge es produeix 
un dia després de la visita de la secre-
tària d’Estat nord-americana, Hillary 
Clinton, que en entrevistes per separat 
amb els líders israelians i palestins 
insta les parts a reprendre les conver-
ses de pau. Per la seva banda, Mah-
moud Abbas reitera a Clinton que 
l’ANP no reprendrà les converses 
mentre Israel continuï amb la política 
d’assentaments. El 3 de novembre Hi-
llary Clinton declara, durant una visita 
a Egipte, que la forma més ràpida 
d’aturar les construccions és que pa-
lestins i israelians reprenguin les ne-
gociacions. Arran de la visita de Clin-
ton, el ministre egipci d’Exteriors, 
Ahmed Abu al-Gheit, anuncia la reti-
rada del suport egipci a Palestina afir-
mant que el Govern palestí hauria de 
centrar-se en les converses i no perdre 
el temps a posar condicions. El 25 de 
novembre Netanyahu declara la inicia-
tiva de reiniciar les negociacions de 
pau que contempla la paralització du-
rant deu mesos de nous assentaments, 
tot i que continuaran les edificacions 
que estan en marxa. Aquesta condició, 
el caràcter temporal de la iniciativa i 
l’exclusió de Jerusalem Est fan que 
l’ANP la rebutgi i redobli les seves cri-
des a l’ONU perquè exerceixi pressió 
sobre Israel.
• El 15 de novembre Saeb Erekat, 
principal negociador palestí amb Is-
rael, declara que l’ANP demanarà al 
Consell de Seguretat de l’ONU el seu 
suport a la proclamació unilateral d’un 
Estat palestí independent amb capital 
a Jerusalem Est i les fronteres de 
1967, atès el bloqueig en què es tro-
ben les negociacions de pau. Israel 
adverteix que qualsevol moviment pa-
lestí en aquest sentit acabarà amb 
qualsevol possibilitat de pau.

• El 22 de novembre Shimon Peres i 
Hosni Mubarak s’entrevisten al Caire 
per instar a l’avenç de les converses 
de pau al Pròxim Orient després que 
Egipte acusés el Govern de Netanyahu 
de minar el procés de pau. La reunió 
no aconsegueix un apropament efectiu 
en les respectives posicions.
• El 23 de novembre fonts israelianes 
declaren a Egipte, on una delegació 
de Hamàs s’ha desplaçat per negociar 
amb Israel, que podria ser proper 
l’alliberament del sergent Gilad Shalit 
a canvi del dirigent palestí i possible 
successor de Mahmoud Abbas, Ma-
ruan Barguti, empresonat a Israel des 
de l’any 2002. El 29 de novembre la 
ràdio pública israeliana informa sobre 
la decisió de Tel Aviv d’alliberar 980 
presos palestins a canvi de Shalit. En 
una audiència davant la Cort Suprema, 
el fiscal general de l’Estat precisa que 
450 dels presos podran ser escollits 
per Hamàs. 

Conflictes entre les parts

• El 5 de novembre l’Assemblea Ge-
neral de l’ONU aprova la proposta de 
resolució no vinculant presentada pels 
estats àrabs de portar l’informe Golds-
tone al Consell de Seguretat per a un 
dictamen definitiu.
• El 19 de novembre l’aviació israe-
l iana bombardeja una fàbrica 
d’armament i dos túnels clandestins a 
Gaza, en resposta al llançament de 
diversos projectils des de la franja 
contra el sud d’Israel.
• El 22 de novembre l’aviació israe-
liana bombardeja dues fàbriques a 
Gaza sospitoses de fabricar armament 
i un túnel clandestí a la frontera amb 
Egipte, i fereix una desena de perso-
nes. L’atac es produeix en resposta al 
llançament d’un coet des de la franja 
contra el sud d’Israel. Aquest inter-
canvi d’hostilitats sembla confirmar la 
manca d’un acord entre les faccions 
palestines de Gaza per aturar els atacs 
a Israel, tal com havien assegurat les 
Brigades Ezzedin al-Qassam. El 24 de 
novembre tres palestins més resulten 
ferits en un bombardeig israelià en 
resposta a un nou llançament des de 
Gaza. El 27 de novembre una nova 
ofensiva aèria israeliana contra Gaza 
fereix quatre militants palestins que 
preparaven un llançament de coets 
contra Israel.

desembre de 2009

Israel

• El 9 de desembre milers de colons 
es manifesten a Jerusalem contra la 
decisió del Govern d’establir una mo-
ratòria als nous assentaments jueus a 
Cisjordània. Els colons temen que a 
aquesta moratòria segueixi una política 
d’evacuació. El 13 de desembre el 
Consell de Ministres aprova ajudes 
addicionals per a alguns assentaments 
en marxa considerats «prioritat nacio-
nal», malgrat l’oposició del ministre de 
Defensa Ehud Barak. El 18 de desem-
bre els mitjans recullen les declara-
cions del ministre d’Exteriors, Avigdor 
Lieberman, assegurant que la colonit-
zació de Cisjordània seguirà una ve-
gada conclosa la moratòria de deu 
mesos decretada per Netanyahu. El 
mateix dia, la Comissió Europea fa pú-
blica una declaració en què desaprova 
la política d’assentaments del Govern 
israelià.
• El 10 de desembre tropes israelia-
nes irrompen en el domicili a Ramallah 
de l’activista palestí, Abdullah Abú 
Rahmeh, destacat líder del moviment 
contra el mur de separació de Cisjor-
dània, i el detenen acusat d’instigar al 
desordre públic.
• El 12 de desembre un tribunal lon-
dinenc dicta ordre d’arrest contra 
l’exministra d’Exteriors i dirigent del 
Kadima, Tzipi Livni, per «crims de gue-
rra» durant l’operació Plom Sòlid. El 
Govern israelià tanca files al voltant de 
Livni i presenta una queixa formal al 
Regne Unit.
• El 20 de desembre Israel sol·licita 
l’obertura dels arxius del Vaticà sobre 
la Segona Guerra Mundial com a re-
acció a la intenció del papa Benet XVI 
de beatificar Pius XII, acusat per molts 
historiadors de passivitat davant 
l’Holocaust.
• El 24 de desembre Benjamin Ne-
tanyahu invita Tzipi Livni, líder de 
l’oposició, a sumar-se a la coalició go-
vernamental per formar un Govern 
d’unitat nacional que protegeixi la de-
licada posició israeliana a la regió un 
any després de l’operació Plom Sòlid. 
Livni, que es mostra receptiva a l’ofe-
riment, cerca mitigar la divisió interna 
del Kadima, set parlamentaris del qual 
amenacen a abandonar, i refor çar-se 
davant el número dos, Shaul Mofaz, 
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que reclama eleccions internes antici-
pades.
• El 29 de desembre Israel anuncia 
la construcció de 700 nous habitatges 
als assentaments cisjordans de Pisgat 
Zeev, Neve Yaakov i Har Homa, que 
Tel Aviv considera barris de Jerusalem 
als quals no s’estén la moratòria de 
deu mesos sobre la construcció 
d’assentaments decretada per l’exe-
cutiu. 

Palestina

• El 16 de desembre l’OAP decideix 
prorrogar el mandat de Mahmoud Ab-
bas al capdavant de l’ANP, fins que se 
celebrin les eleccions legislatives pre-
vistes per al 28 de juny de 2010.
• El 16 de desembre centenars de 
palestins es manifesten a Gaza en 
contra de la decisió d’Egipte de cons-
truir una barrera subterrània al llarg de 
la frontera comuna per evitar el tràfic 
a través dels túnels clandestins.

Negociacions de pau

• El 8 de desembre el Consell Euro-
peu insta Israel i l’ANP a reprendre les 
converses de pau i a assumir que Je-
rusalem sigui la capital de tots dos 
estats, davant l’estancament de les 

negociacions de pau. Els 27 adver-
teixen Tel Aviv que la UE «mai no ha 
reconegut l’annexió del sector oriental 
de Jerusalem».
• El 22 de desembre Israel fa arribar 
a Hamàs, a través de la mediació ale-
manya, la seva resposta a l’oferta de 
bescanvi del sergent per 980 presos 
palestins. Tel Aviv es mostra disposat 
a acceptar els alliberaments però exi-
geix que determinats presos alliberats 
siguin confinats a Gaza i no puguin 
tornar a Cisjordània. 

Conflictes entre les parts

• El 17 de desembre es produeixen 
nous enfrontaments entre la policia 
israeliana i manifestants palestins a 
Jerusalem Est arran de les celebra-
cions de cloenda de la capitalitat cul-
tural del món àrab l’any 2009.
• El 24 de desembre un colon israe-
lià mor en ser tirotejat al nord de 
Cisjordània, en un atac reivindicat pel 
fins aleshores desconegut grup Imad 
Mughniya, pertanyent a les Brigades 
de Màrtirs d’Al-Aqsa. El 26 de desem-
bre l’exèrcit israelià causa la mort, en 
una incursió a Nabulus, de tres mili-
tants de Fatah sospitosos de l’assas-
sinat del colon israelià. Mahmud Abbas 
adverteix del perill d’una nova escala-

da de violència, un any després de 
l’inici de l’operació Plom Sòlid.
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Cronologies

Cronologia del Procés de Barcelona

Gener de 2009

1 de gener de 2009
Presidència txeca de la Unió Europea
Brussel·les: La República Txeca assu-
meix la presidència després de França 
i abans que Suècia. Tots tres països 
han elaborat un programa del trio de 
presidències a 18 mesos vista. Les 
principals prioritats de la presidència 
txeca es poden resumir en «les 3 E»: 
Economia, Energia i relacions Exteriors. 
La presidència txeca desitja incremen-
tar la competitivitat d’Europa, abordar 
la crisi financera per aplicar la Política 
Agrària Comunitària (PAC), i fomentar 
l’ocupació. En l’àmbit de l’energia es 
busca l’equilibri entre les demandes del 
medi ambient i la seguretat energètica 
a Europa. Pel que fa al tema de les re-
lacions exteriors, es vol posar l’accent 
en les relacions euroatlàntiques i en 
l’ampliació de la Unió Europea, tot 
potenciant la integració dels Balcans 
Occidentals i millorant el Partenariat 
Oriental.
www.eu2009.cz

4 de gener de 2009
UE-Palestina
Brussel·les: La Troica Europea Amplia-
da, encapçalada pel nou president txec 
del Consell de la Unió Europea, Karel 
Schwarzenberg, inicia una visita a 
l’Orient Mitjà en el context dels esforços 
de la UE per aconseguir un alto el foc i 
facilitar ajuda humanitària a les víctimes 
del conflicte. Es reuniran amb líders is-
raelians i palestins.

22 de gener de 2009
Medi ambient
Brussel·les: La Comissió Europea (CE) 
i els països mediterranis que formen 
part de la Convenció de Barcelona arri-
ben a un acord sobre el text del nou 

Protocol sobre Gestió Integrada de Zo-
nes Costaneres, adoptat el gener de 
2008. Els objectius són facilitar el des-
envolupament sostenible de les zones 
costaneres per assegurar que es tinguin 
en compte el medi ambient i el paisatge 
en harmonia amb el desenvolupament 
econòmic, social i cultural; preservar les 
zones costaneres en benefici de les 
generacions actuals i futures; evitar i/o 
reduir els efectes dels perills naturals i, 
especialment, del canvi climàtic.
www.unepmap.org

26 de gener de 2009
Veïnatge
Brussel·les: Un Fons Fiduciari permetrà 
que els estats membres de la Unió Eu-
ropea proporcionin fons addicionals a 
la Facilitat d’Inversions de Veïnatge 
(FIV), un element clau de la Política Eu-
ropea de Veïnatge. L’Acord del Fons 
Fiduciari de la FIV se signa al marge del 
Consell d’Afers Generals i Relacions 
Exteriors (CAGRE). El Fons ha estat 
creat pel Banc Europeu d’Inversions 
(BEI) per tal de rebre les aportacions 
bilaterals dels estats membres per al 
finançament de projectes d’infraestruc-
tures a l’est i el sud de la Unió.

31 de gener de 2009
Euromed Qualitat
Brussel·les: El Programa Euromed Qua-
lity s’acaba a final de gener, després 
d’haver format més de 1.600 partici-
pants dels Països Socis Mediterranis 
(PSM), d’haver comptat amb la partici-
pació de més de 300 experts i d’haver 
organitzat més de 220 activitats durant 
els seus cinc anys de funcionament. El 
seu objectiu ha estat crear un entorn 
estable per ajudar les empreses dels 
països socis a col·locar productes de 
qualitat capaços de competir en els 
mercats d’exportació. El programa, que 

es va engegar el gener de 2005, ha 
aconseguit crear una xarxa d’infraestruc-
tures de qualitat a la regió, tot reforçant 
la cooperació i la integració regionals.

Febrer de 2009

5 de febrer de 2009
Gènere
Brussel·les: El nou programa «Potenciar 
la igualtat d’homes i dones a la regió 
euromediterrània» (2008-2011) publica 
la primera edició del seu butlletí trilingüe 
Gender Dynamics. El programa es basa 
en les fites assolides pel Programa 
Euromed sobre el paper de les dones 
en la vida econòmica. Els tres principals 
objectius són la plena implementació de 
la Convenció sobre l’Eliminació de totes 
les formes de Discriminació contra la 
Dona (CEDAW), l’enfortiment de les 
estratègies de lluita contra la violència 
de gènere envers les dones i el suport 
al seguiment de la conferència cele-
brada a Istanbul el 2006 sobre «Enfor-
timent del paper de la dona en la so-
cietat».
www.euromedgenderequality.org

9/10 de febrer de 2009
Veïnatge
Trípoli: La comissària de la PEV Ferrero-
Waldner manté converses clau sobre el 
desenvolupament de les relacions entre 
la Unió Europea i Líbia. Sosté que Líbia 
té potencial per convertir-se en un soci 
fonamental per a la UE a la Mediterrània. 
La visita assenyala l’inici d’una segona 
ronda de negociacions amb vista a un 
Acord Marc UE-Líbia, que es traduiria 
en la cooperació en política exterior i 
matèria de seguretat, en una àrea de 
lliure comerç, i en la col·laboració en 
àmbits clau d’interès comú com l’ene r-
gia, el transport, la migració, els visats, 
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la justícia i els temes d’interior, i el medi 
ambient.

11/12 de febrer de 2009
Energia
El Caire: El Centre de Cooperació 
Euro àrab del Gas al Maixreq (EAMGCC) 
du a terme una taula rodona sobre aran-
zels energètics i inversió. L’agenda in-
clou temes com la seguretat energèti-
ca i el canvi climàtic. L’EAMGCC dóna 
suport al desenvolupament d’un mercat 
del gas integrat entre quatre països 
(Egipte, Jordània, el Líban i Síria) amb 
la finalitat de crear un mercat regional 
del gas i avançar cap a la integració 
amb el mercat del gas de la Unió Eu-
ropea.
www.eamgcc.org/archive/docs/File/
Conclusions%20FINAL.pdf

12 de febrer de 2009
Veïnatge
Brussel·les: La CE anuncia un ajut a 
Egipte de 149 milions d’euros. Aquest 
paquet servirà per finançar programes 
en l’àmbit de l’educació, reformes en el 
sector del transport, la millora dels ser-
veis d’aigua i d’aigües residuals, i el 
suport a la societat civil.

13 de febrer de 2009
Pla Solar
Brussel·les: La comissària de la PEV 
subratlla el compromís de la Unió Euro-
pea amb el Pla Solar Mediterrani, que 
és descrit com una necessitat, més que 
no pas una opció, davant del canvi cli-
màtic en el context de la Setmana de 
l’Energia Sostenible de la UE. Estableix 
tres prioritats per al Pla Solar Medite-
rrani: continuar donant suport al desen-
volupament d’un marc legislatiu estable 
i regulador en l’àrea euromediterrània; 
compartir experiències amb els Països 
Socis Mediterranis (PSM) de la UE en 
els esforços per complir els seus objec-
tius quant a energies renovables, i faci-
litar el desenvolupament i l’adopció de 
tecnologies modernes.
www.eusew.eu

15/16 de febrer de 2009
UE-Síria
Damasc: La comissària Ferrero-Wald-
ner visita Síria i manté converses amb 
el president Bashar al-Assad. Tracten 
de les relacions bilaterals entre la Unió 
Europea i Síria, incloent-hi el procés per 
tancar l’Acord d’Associació que han 

negociat les dues parts, a més dels re-
cents esdeveniments que s’han produït 
a la regió. La comissària valora els re-
cents avanços positius en la política 
regional de Síria, en particular l’es-
tabliment de relacions diplomàtiques 
amb el Líban i les converses de pau 
indirectes amb Israel.

16/17 de febrer de 2009
UE-Líban
Beirut: La comissària de la PEV visita 
el Líban i es reuneix amb el president 
libanès Sleiman, el primer ministre Si-
niora i altres destacats ministres. Posa 
l’èmfasi, especialment, en una major 
implementació de l’Acord de Doha, 
que va posar fi a la crisi política al Lí-
ban, i, sobretot, en el diàleg nacional, 
l’enfortiment de l’autoritat de l’Estat i 
les pròximes eleccions parlamentàries 
previstes per al mes de juny. La Unió 
Europea destinarà 43 milions d’euros 
a ajudar el Líban a reformar el seu sec-
tor educatiu, a millorar la gestió de les 
seves presons i a continuar treballant 
en matèria de drets humans i reforma 
electoral.

18 de febrer de 2009
IEVA
Brussel·les: El Parlament Europeu 
adopta un informe que examina 
l’Instrument de la Política Europea de 
Veïnatge. Insta la Comissió a desenvo-
lupar nous mecanismes de consulta 
amb la societat civil i les autoritats lo-
cals, per tal d’implicar-les més en el 
disseny i el control de la implementació 
de l’Instrument Europeu de Veïnatge i 
Associació (IEVA) i dels programes de 
reforma nacional. També sosté que el 
suport pressupostari sectorial i general 
en el marc de l’IEVA s’hauria de posar 
només a disposició dels governs que 
siguin capaços d’implementar-lo de ma-
nera transparent i responsable, i en els 
quals constitueixi un incentiu real.
www.europarl.europa.eu/oeil/FindB 
yProcnum.do?lang=en&procnum=I
NI/2008/2236

18/19 de febrer de 2009
SMAP
Alexandria: Els socis del SMAP orga-
nitzen l’últim taller regional, titulat «Fites 
i perspectives per al futur». Més de cent 
cinquanta funcionaris i experts de la 
regió i d’Europa en general assisteixen 
a l’esdeveniment, que corona una dè-

cada de cooperació euromediterrània 
en l’àmbit del medi ambient i el desen-
volupament sostenible.

19 de febrer de 2009
UpM
Brussel·les: El Parlament Europeu (PE) 
adopta un informe sobre la Unió per la 
Mediterrània que afirma que la propos-
ta d’una UpM «compleix les seves 
promeses i ofereix resultats concrets i 
visibles», contribueix a la pau i la pros-
peritat, i constitueix «un pas cap a la 
integració regional i econòmica, a més 
de la cooperació ecològica i climàtica, 
entre els països mediterranis». El PE 
insta el Secretariat de la UpM a donar-
li vigència de manera urgent, i consi-
dera necessari que es reafirmi el valor 
estratègic de les relacions euromedi-
terrànies i els progressos del Procés 
de Barcelona, incloent-hi la implicació 
de la societat civil.
www.europarl.europa.eu/oeil/FindB 
yProcnum.do?lang=en&procnum=I
NI/2008/2231

23 de febrer de 2009
Medi ambient
Brussel·les: La CE adopta dues comu-
nicacions relatives a desastres: un plan-
tejament comunitari per reduir l’impacte 
dels desastres naturals i artificials a la 
Unió Europea, i una estratègia per tre-
ballar per a la reducció del risc de de-
sastres en els països en desenvolupa-
ment. Les principals prioritats són 
l’enfortiment del diàleg polític amb els 
països en desenvolupament; la integra-
ció de la reducció del risc de desastres 
en la política i acció, tant de la Unió 
Europea com dels països en desenvo-
lupament; i l’establiment de plans regio-
nals, que incloguin el suport a campa-
nyes de conscienciació.

27 de febrer de 2009
Migració
Brussel·les: El Consell Econòmic i So-
cial Europeu (CESE) celebra un debat 
a l’entorn d’una política d’asil i immigra-
ció comuna per a la Unió Europea amb 
el responsable de Justícia, Llibertat i 
Seguretat de la Comissió Europea. El 
comissari Barrot posa l’èmfasi en 
l’impacte positiu de la immigració en el 
mercat de la UE en una era d’envelliment 
demogràfic, i subratlla la necessitat del 
diàleg amb tercers països per tal 
d’assegurar una gestió òptima i eficaç 
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dels fluxos migratoris. També recalca la 
importància de respectar els drets fo-
namentals en les polítiques d’immigració 
i asil.
www.eesc.europa.eu

Març de 2009

3/4 de març de 2009
Aviació
Brussel·les: El III Seminari Euromed so-
bre Gestió del Tràfic Aeri (GTA) comp-
ta amb la participació de 40 persones 
de vuit països mediterranis i vuit orga-
nitzacions internacionals. L’objectiu 
d’aquest seminari és reunir els respon-
sables de GTA de la regió i acordar amb 
ells les futures accions per a l’ampliació 
del «Cel Únic Europeu».
www.euromedtransport.org

6 de març de 2009
PIMES
Rabat: Els participants en la V Con-
ferència de la FEMIP aborden, entre 
altres temes, l’actualització del pronòs-
tic de finançament que requeriran les 
PIMES mediterrànies per aconseguir 
unes condicions d’inici i d’expansió que 
afavoreixin l’emergència de paladins 
regionals capaços d’elevar el perfil de 
les empreses i d’incrementar l’atractiu 
dels PSM.
w w w. e i b . e u r o p a . e u / p r o j e c t s /
events/5th-femip-conference-rabat.
htm?lang=-en

13 de març de 2009
FEMIP
Brussel·les: Per primera vegada, la 
FEMIP signa tres operacions per a 
grans projectes privats en sectors clau 
de l’economia a Algèria i Tunísia. Els 
projectes finançats són una declaració 
d’intencions per deixar fins a 500 mi-
lions d’euros a MEDGAZ, el primer ga-
soducte directe entre Algèria i Europa; 
70 milions d’euros per construir un nou 
aeroport a Enfidha, Tunísia; 130 milions 
d’euros per a Tunisian Indian Fertilizers 
destinats a la construcció d’una planta 
d’àcid fosfòric a Skhira, Tunísia.

15/17 de març de 2009
APEM
Brussel·les: L’Assemblea Parlamentària 
Euromediterrània (APEM) se centra en 
l’Orient Mitjà i dóna suport a la Iniciativa 
Àrab de Pau i als esforços per aconse-

guir la reconciliació intrapalestina, en 
una recomanació dirigida a la Unió per 
la Mediterrània (UpM). L’APEM adopta 
recomanacions sobre el Pla Solar Me-
diterrani amb l’objectiu d’incrementar 
l’ús d’energies renovables a la regió. 
Jordània assumeix la presidència de 
l’Assemblea per un any, i el nombre de 
membres de l’APEM s’incrementa fins 
a 280 en acollir Albània, Mauritània i 
Mònaco.

18 de març de 2009
Banca
Luxemburg: El Tribunal Europeu 
d’Auditors presenta un informe especial 
sobre «Mesures bancàries a l’àrea me-
diterrània en el context del programa 
MEDA i els protocols previs». L’informe 
examina les mesures bancàries en el 
marc dels programes MEDA, determina 
si els projectes vigents han estat ade-
quadament controlats per la Comissió 
Europea i el Banc Europeu d’Inversions, 
si aquests projectes han assolit els ob-
jectius; i fa algunes recomanacions so-
bre tot plegat.
http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/
docs/1/2296291.PDF

19/20 de març de 2009
Gas
París: El comissari d’Energia de la Co-
missió Europea, Andris Piebalgs, pren 
part en el Fòrum Euroàrab del Gas. És 
la primera reunió que es dedica a dis-
cutir les implicacions i perspectives 
específiques del ràpid desenvolupa-
ment del comerç de gas entre els paï-
sos MENA i la Unió Europea.
www.arab-oil-gas.com/MAG/EuroAra 
bGasForum.pdf

20 de març de 2009
UpM
Brussel·les: Durant el Consell Europeu, 
els caps d’Estat i de Govern de la Unió 
Europea demanen que s’accelerin els 
treballs per establir el Secretariat per-
manent de la UpM i que es reprengui la 
implementació de projectes identificats, 
a més de reiterar el suport a l’enfortiment 
del Partenariat amb els socis de la Me-
diterrània sud.

21 de març de 2009
Aigua
Istanbul: Durant el V Fòrum Mundial de 
l’Aigua es presenten els programes hí-
drics regionals euromediterranis: el Pro-

grama MEDA de l’Aigua, el SEMIDE i la 
Iniciativa de l’Aigua de la Unió Europea. 
La gestió de l’aigua és un dels temes 
prioritaris de la cooperació euromedite-
rrània, amb el creixent problema de 
l’extrema escassetat. Els ministres euro-
mediterranis responsables de l’aigua 
han subratllat repetidament que no és 
possible resoldre aquests problemes 
només amb mesures relatives a infraes-
tructures a gran escala, i que es redui-
ran si es millora la gestió local dels re-
cursos hídrics.
www.medawater-rmsu.org/documents/
Fact_sheet_MedaWater_Istanbul.pdf

20 de març de 2009
Empresa
Rabat: Durant una reunió amb actors 
destacats es presenten les conclusions 
d’un exercici pilot per avaluar la imple-
mentació de la Carta Euromediterrània 
de l’Empresa al Marroc. L’informe és el 
resultat del control i la revisió dels pro-
gressos aconseguits a l’empara de la 
Carta, adoptada pels ministres 
d’Indústria el 2004. La implementació 
de la Carta constitueix una de les prio-
ritats del capítol de «Política d’Empresa» 
dels Plans d’Acció bilaterals, acordats 
amb la majoria dels països mediterranis 
en el marc de la PEV.
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/
international/files/2008_report_char 
ter_en.pdf

23-27 de març de 2009
Pesca
Tunis: En la reunió anual de la Comissió 
General de Pesca per a la Mediterrània 
(CGPM), la Unió Europea proposa un 
transcendental paquet de mesures per 
protegir les espècies pesqueres al Me-
diterrani i el mar Negre. La proposta 
conté nombroses mesures per millorar 
el control, la vigilància i la selectivitat 
dels aparells d’arrossegament.
www.gfcm.org/gfcm

25 de març de 2009
Síria-Líban
Brussel·les: La comissària de Relacions 
Exteriors i PEV, Benita Ferrero-Waldner, 
i l’alt representant de la Unió Europea 
per a la PESC, Javier Solana, celebren 
l’aprovació per part del president del 
Líban del nomenament de l’ambaixador 
sirià a Beirut. Tots dos afirmen que 
constitueix un moment històric amb vis-
ta a la normalització de les relacions 
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entre Síria i el Líban, i que ajudarà a 
l’estabilitat de tota la regió.

Abril de 2009

1/2 d’abril de 2009
Energia
Amman: S’inicia la Conferència Euro-
jordana sobre Energies Renovables 
amb la intenció d’aconseguir els objec-
tius següents: abordar els reptes pre-
sents en els àmbits emergents de 
l’energia i el medi ambient; donar suport 
al desenvolupament d’un futur d’energia 
sostenible per a Jordània; crear una pla-
taforma perquè els acadèmics, tècnics, 
empresaris i polítics intercanviïn idees, 
coneixements i tecnologies en l’àmbit 
de les energies renovables; i educar els 
participants mitjançant l’oferta d’un pro-
grama tècnic consistent en presenta-
cions, taules rodones i sessions acadè-
miques.
www.ejrec.org/e2009.html

3 d’abril de 2009
Migració
Brussel·les: Després de l’enfonsament 
davant les costes de Líbia d’un vaixell 
que transportava més de tres-centes 
persones que fugien de la pobresa a la 
recerca d’una vida millor a Europa, el 
president del Parlament Europeu adver-
teix que el Mediterrani podria convertir-
se en un enorme cementiri i que cal 
trobar solucions per posar fi a aquestes 
tragèdies.

6/7 d’abril de 2009
Aliança de Civilitzacions
Istanbul: El segon Fòrum de l’Aliança 
de Civilitzacions pretén abordar algunes 
de les actuals tensions i divisions entre 
cultures i religions, i examinar els reptes 
més grans de la bona governança. El 
Fòrum se centra en l’acció, i compta 
amb una plataforma internacional per-
què els participants desenvolupin inicia-
tives i programes conjunts i sessions de 
treball concretes que reuneixin polítics, 
organitzacions internacionals i grups de 
la societat civil per compartir lliçons so-
bre bones pràctiques.
www.unaoc.org

6 d’abril de 2009
Migració
Brussel·les: Els ministres de la Unió 
Europea debaten sobre immigració exa-

minant plans per establir un permís únic 
i un conjunt de drets comuns per als 
treballadors de tercers països a la UE. 
Quant a la lluita contra el tràfic de per-
sones, el Consell de Justícia i Afers 
d’Interior aspira a reforçar el compromís 
dels estats membres per evitar i com-
batre un tràfic que té principalment do-
nes i nens com a víctimes.

8 d’abril de 2009
Drets humans
Brussel·les: La Comissió Europea es 
disposa a plantejar a les autoritats alge-
rianes un seguit de qüestions sobre 
drets humans en el marc de l’Acord 
d’Associació (AA) amb aquest país, tal 
com afirma la comissària de la PEV. L’AA 
proporciona un marc sòlid per abordar 
qüestions de drets humans i llibertats 
públiques d’una manera més contínua 
que abans, en un esperit de diàleg i amb 
ple respecte per la sobirania d’Algèria.

8 d’abril de 2009
CESE
Niça: Més de dos-cents representants 
de la societat civil de tota la Mediter-
rània prenen part en una conferència 
organitzada pel CESE sobre «Desen-
volupament sostenible a la regió medi-
terrània». Es presenta als participants 
una sèrie d’exemples concrets d’ini-
ciatives que mostren la bona pràctica 
en el Partenariat entre les ribes nord i 
sud de la Mediterrània. Altres temes 
importants que s’examinen són els rep-
tes de la degradació mediambiental i 
el canvi climàtic, l’atur, la demografia i 
la desigualtat.
http://eesc.europa.eu/activities/press/
cp/docs/2009/communique-presse-
eesc-045-2009-fr.doc

9/11 d’abril de 2009
EMUNI
Rabat: L’EMUNI i l’Associació GRET del 
Marroc organitzen el XIV Fòrum Inter-
nacional GRET, sobre el tema «Eurome-
diterrània: la història del futur», centrat 
en els drets humans i els drets d’identitat 
a la regió euromediterrània.

20/23 d’abril de 2009
Dona
Tunis: El programa per potenciar la 
igualtat d’homes i dones a la regió euro-
mediterrània organitza una trobada re-
gional sobre violència de gènere. La 
reunió aspira a avaluar els mètodes uti-

litzats en la investigació sobre violència 
de gènere, i a proposar assistència tèc-
nica per crear un consens per obtenir 
una definició comuna i un marc concep-
tual coherent que s’hauran de posar a 
prova en tres sondejos pilot a la regió 
euromediterrània.

28/29 d’abril de 2009
Lliure comerç
Barcelona: El Programa Euromed Mar-
ket celebra la seva última conferència. 
Aquest Programa ha aplanat el camí per 
establir una Àrea de Lliure Comerç 
Euromediterrània el 2010, amb la crea-
ció d’una sèrie de xarxes temàtiques i 
institucionals. La Unió Europea ha fi-
nançat el Programa Euromed Market, 
orientat a donar suport al desenvolupa-
ment d’administracions eficients en els 
PSM a fi de facilitar el compliment de 
les seves obligacions en el marc dels 
Acords d’Associació. A més, ha ajudat 
a desenvolupar un coneixement comú 
dels marcs reguladors i mecanismes 
d’aplicació necessaris en sectors prio-
ritaris.
www.euromedmarket .org/ ingles/
FC2009_list.asp

29 d’abril de 2009
UE-CCG
Mascate: El Consell Conjunt de la Unió 
Europea i el Consell de Cooperació 
dels Estats Àrabs del Golf (CCG) dis-
cuteix una sèrie de temes regionals, que 
inclouen la situació a l’Orient Mitjà, el 
terrorisme i la proliferació d’armes de 
destrucció massiva. En el comunicat 
conjunt, totes dues parts reafirmen la 
convicció comuna que una pau justa, 
global i duradora a l’Orient Mitjà resulta 
vital per a la pau i la seguretat interna-
cionals, i expressen el seu suport a la 
Iniciativa Àrab de Pau.
www.consilium.europa.eu/uedocs/
c m s _ d a t a / d o c s / p r e s s d a t a / e n /
er/107449.pdf

Maig de 2009

1 de maig de 2009
Energia
El Caire: La Delegació de la Unió Euro-
pea al Caire i el projecte d’integració 
del Mercat Euromediterrani de l’Energia 
(MED-EMIP) acorden amb el Departa-
ment d’Energia de la Lliga d’Estats 
Àrabs fomentar la cooperació tècnica 
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en els àmbits de l’eficiència energètica 
i el Pla Solar Mediterrani. Per facilitar 
aquesta cooperació, la CE i el MED-
EMIP tindran un observador en les re-
unions del Consell de Ministres Àrabs 
d’Electricitat.
www.medemip.eu/WebPages/Com 
mon/NewsDetails.aspx?NID=31

4/5 de maig de 2009
Energia
Brussel·les: El projecte del MED-EMIP 
organitza la primera reunió del Grup 
d’Experts/Comitè de Direcció per trac-
tar temes importants relacionats amb 
l’energia. El MED-EMIP treballa en 
cooperació amb el Centre Regional 
d’E nergies Renovables i Eficiència 
Energètica (RCREEE), i ha rebut de la 
Co missió Europea el mandat d’asse-
gurar la coordinació global de l’actual 
estudi sobre les estratègies per al Pla 
Solar Mediterrani, un dels sis projectes 
prioritaris de la UpM.

8 de maig de 2009
Corredor Meridional
Praga: En la Cimera del Corredor Me-
ridional –que reuneix la Unió Europea i 
representants d’Azerbaidjan, Armènia, 
Geòrgia, Turquia i Egipte–, el president 
Barroso afirma que la iniciativa implicarà 
la seguretat del subministrament, el 
transport i la demanda energètica a tra-
vés de projectes sostenibles, la qual 
cosa garantirà beneficis per a tothom.
www.eu2009.cz

10/11 de maig de 2009
FEMIP
Mònaco: Segons les recomanacions de 
la VI Conferència de la FEMIP, les solu-
cions al repte que afronta el subminis-
trament d’aigua a la Mediterrània davant 
del canvi climàtic han de ser globals i 
integrades. La conferència reuneix líders 
polítics, especialistes hidrològics i re-
presentants d’institucions financeres i 
organitzacions internacionals.
www.eib.europa.eu

15/18 de maig de 2009
Política i seguretat
Malta: Durant el XXVI seminari de for-
mació de diplomàtics euromediterranis, 
els principals temes abordats són el 
Partenariat Euromediterrani (PEM) i la 
UpM; la dimensió humana i cultural del 
PEM, la transferència de tecnologia 
euromediterrània; el canvi climàtic; els 

drets de la dona, i el procés de pau a 
l’Orient Mitjà.

18 de maig de 2009
Protecció civil
Brussel·les: Els ministres d’Afers Exte-
riors de la Unió Europea adopten, du-
rant el CAGRE, les línies bàsiques 
sobre cooperació en matèria de pro-
tecció civil amb els socis mediterranis, 
amb vista a celebrar una reunió minis-
terial de la UpM sobre justícia, llibertat 
i seguretat.

18 de maig de 2009
EUPOL COPPS
Brussel·les: El Consell de Relacions 
Exteriors celebra el treball policial de la 
Unió Europea als Territoris Palestins en 
l’àmbit de la policia i la justícia penal. El 
Consell també acorda continuar la feina, 
tot abordant noves accions en l’àmbit 
general de l’Estat de dret als Territoris 
Palestins.

19 de maig de 2009
UE-Turquia
Brussel·les: La reunió del Consell 
d’Associació proporciona una bona 
oportunitat per repassar les relacions 
entre la UE i Turquia. La Unió assenya-
la els progressos realitzats per Turquia 
durant els preparatius per a la seva 
adhesió: d’un total de 35 capítols, se 
n’han obert 10 i un s’ha tancat provi-
sionalment. La UE celebra els progres-
sos de Turquia amb vista a la seva 
alineació amb els progressos comuni-
taris, si bé també subratlla que encara 
fan falta reformes i esforços substan-
cials en diverses àrees, com ara la 
continuïtat de la reforma judicial, 
l’estratègia anticorrupció, la protecció 
efectiva dels drets dels ciutadans, les 
garanties de llibertat d’expressió i de 
religió per a totes les comunitats reli-
gioses, el respecte a la propietat i la 
protecció de les minories.
www.consilium.europa.eu

19 de maig de 2009
Crisi
Brussel·les: El Consell de Relacions 
Exteriors, en les conclusions sobre el 
«suport als països en desenvolupament 
per afrontar la crisi», afirma que la Unió 
Europea adoptarà mesures concretes 
per sostenir l’activitat econòmica i 
l’ocupació, tot fomentant la inversió amb 
un impacte ràpid en les activitats pro-

ductives i la creació de llocs de treball. 
Els ministres també animen el BEI a 
reforçar el suport a les PIMES i la CE 
perquè faci un ús òptim de la FEMIP i 
la FIV.
www.consilium.europa.eu

19 de maig de 2009
Aigua
Brussel·les: El BEI signa un crèdit de 
100 milions de dòlars per finançar la 
construcció d’un aqüeducte que portarà 
100 milions de metres cúbics anuals 
d’aigua des de Disi, al sud de Jordània, 
fins a Amman. El projecte ajudarà a so-
lucionar l’escassetat d’aigua a Jordània.

26/27 de maig de 2009
Aviació
El Caire: El Projecte Euromed Aviation 
celebra el seu primer taller sobre el Full 
de Ruta, que reuneix 22 participants de 
set països mediterranis i tres organitza-
cions internacionals, a més del mateix 
equip del projecte. L’objectiu del taller 
és presentar, discutir i polir els esbor-
ranys preparats per al projecte sobre el 
Full de Ruta per a la implementació de 
l’Àrea d’Aviació Comuna Euromediter-
rània.
www.euromedtransport.org/550.0. 
html?&L=0

26 de maig de 2009
Banca
Brussel·les: Els ministres de la Unió 
Europea acullen positivament l’informe 
del Tribunal d’Auditors que examina les 
mesures bancàries adoptades en el 
marc del programa MEDA a fi de deter-
minar si han estat adequadament con-
trolades per la CE i el BEI, i si els pro-
jectes han arribat als seus objectius.. La 
CE, el BEI i altres socis internacionals i 
locals han de tenir millor coordinació.

27 de maig de 2009
Migració
Brussel·les: Els ministres de la Unió 
Europea adopten una directiva, orien-
tada a combatre la immigració il·legal, 
que prohibeixi la contractació d’im-
migrants il·legals i posi fi als abusos per 
part d’empresaris sense escrúpols. Els 
ministres també adopten la directiva de 
la «Targeta Blava», que aspira a facilitar 
les condicions d’entrada i residència a 
la UE als ciutadans de tercers països 
amb finalitats d’ocupació altament qua-
lificada.
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Juny de 2009

4 de juny de 2009
Sàhara Occidental
Brussel·les: La Comissió Europea as-
signa 10 milions d’euros a la població 
sahrauí que viu als camps dels voltants 
de Tinduf, a Algèria occidental. Els fons 
ajudaran a cobrir les necessitats bàsi-
ques dels refugiats pel que fa a alimen-
tació, atenció sanitària, aigua potable i 
sanejament adequat. Els refugiats 
sahrauís fa més de tres dècades que 
viuen en quatre camps situats a la regió 
desèrtica de Tinduf.

4 de juny de 2009
Migració
Luxemburg: Segons les conclusions del 
Consell de Justícia i Afers d’Interior, la 
Unió Europea examinarà les maneres 
d’evitar tragèdies humanes i reforçar la 
lluita contra la immigració il·legal. Prenen 
nota de les propostes de la Comissió, 
que afecten en particular el dret d’asil i 
la protecció humanitària, el control de 
fronteres i les operacions marítimes, i el 
diàleg amb els països veïns.

9 de juny de 2009
Energia
El Caire: L’Associació de Reguladors 
d’Electricitat i Gas Natural de la Medi-
terrània (MEDREG) celebra la seva VII 
Assemblea General, a la qual assis-
teixen 17 reguladors energètics de la 
conca mediterrània, a més de represen-
tants d’organitzacions internacionals. El 
principal objectiu de la MEDREG és 
reforçar la cooperació entre els regula-
dors energètics de la UE i els dels PSM, 
per fomentar un marc regulador estable 
i harmònic en el mercat energètic de la 
Unió Europea i la Mediterrània.
http://medreg.ipi.it

9 de juny de 2009
Líban
Brussel·les: L’alt representant de la 
PESC, Javier Solana, i la presidència de 
la Unió Europea celebren la manera pa-
cífica i ordenada com s’han dut a terme 
les eleccions parlamentàries libaneses, 
que han estat observades per la Missió 
d’Observació Electoral de la UE. 
L’informe final de la CE sobre aquesta 
missió d’observació lloa el grau de 
consciència cívica i el compromís amb 
els valors democràtics mostrat per la 
població libanesa, com també pels can-

didats i partits polítics del Líban. Tot i el 
predomini del confessionalisme, el sis-
tema de vot majoritari i els acords elec-
torals entre partits han reduït el nivell de 
competència electoral.
http://ec.europa.eu/external_relations/
human_rights/election_observation/le 
banon_2009/final_report_en.pdf

15 de juny de 2009
UE-Israel
Luxemburg: En una postura adoptada 
pel CAGRE després del IX Consell 
d’Associació UE-Israel, la Unió Europea 
confirma la gran importància que atri-
bueix a les seves relacions amb Israel i 
la predisposició a continuar enfortint 
l’associació bilateral; qualsevol millora 
de la seva relació haurà de basar-se en 
valors compartits i interessos comuns, 
incloent-hi la resolució del conflicte pa-
lestinoisraelià mitjançant la implemen-
tació de la solució dels dos estats.
www.delisr.ec.europa.eu/docs/State 
ment%20of%20the%20European%20
Union.doc

18/19 de juny de 2009
Migració
Brussel·les: Els líders de la Unió Euro-
pea prometen una decidida resposta 
europea basada en la fermesa i la soli-
daritat per abordar la creixent immigra-
ció il·legal i evitar les tragèdies huma-
nes. El Consell Europeu insta a reforçar 
el control de fronteres coordinat per 
FRONTEX i la cooperació amb els paï-
sos d’origen i de trànsit.

22 de juny de 2009
Unió Europea-Israel
Jerusalem: La Comissió Europea i Israel 
signen un acord de finançament per a 
la implementació del Programa d’Acció 
Anual 2008 per a Israel en el marc de 
la PEV. L’objectiu és arribar a un nivell 
significatiu d’integració econòmica i 
aprofundir en la cooperació política. El 
Programa d’Acció Anual 2008 per a 
Israel fomentarà l’aproximació legislativa 
i reforçarà el diàleg entre les adminis-
tracions públiques de la Unió Europea 
i la israeliana en els àmbits de la igualtat 
d’oportunitats laborals i els serveis ve-
terinaris.

24 de juny de 2009
Crisi
Brussel·les: La Direcció General d’Afers 
Econòmics i Financers de la Comissió 

Europea publica un paper sobre 
«L’impacte de la crisi global als països 
veïns de la Unió Europea». Hi conclou 
que, si bé els indicadors financers po-
den portar a la conclusió que la regió 
CEI és la més exposada, la regió medi-
terrània està desprotegida i resulta 
igualment vulnerable. Els autors asse-
nyalen la combinació de vulnerabilitats 
d’ambdues regions, que augmenten el 
risc d’insostenibilitat fiscal i tensió finan-
cera, incloent-hi la debilitat dels sectors 
privats, l’elevat atur i la falta d’elements 
de contenció.
http://ec.europa.eu/economy_finance/
publications/publication15398_en.pdf

25 de juny de 2009
Desenvolupament sostenible
París: La copresidència egípcia i fran-
cesa reuneix les parts de la UpM per a 
la I Conferència Ministerial sobre Des-
envolupament Sostenible, a més dels 
representants de la UE, la CE i la Lliga 
d’Estats Àrabs. Els ministres celebren 
les recomanacions de les sessions 
d’experts en els àmbits de l’energia, 
l’aigua i el medi ambient, el transport i 
el desenvolupament urbà sostenible. 
També la llista dels projectes recopilats 
de la UpM, i aplaudeixen els progres-
sos realitzats a l’entorn dels projectes 
que s’espera que s’iniciïn el 2009.
www.ufm-water.net

28 de juny de 2009
Medi ambient
Sharm el-Sheik: El projecte MED-EMIP 
organitza un taller amb el títol MENA 
Energized: Regional Challenges to 
Green the Power Sector, que aborda 
quatre dels principals reptes de l’energia 
sostenible a la regió: el sorgiment d’un 
marc regulador a la regió MENA, el Pla 
Solar Mediterrani, el finançament dels 
projectes d’energies renovables, i la 
transferència i producció local de tec-
nologia.
www.medemip.eu/WebPages/Com 
mon/showpage.aspx?pageid=160

30 de juny de 2009
UE-Turquia
Brussel·les: En la VII reunió de la Con-
ferència Intergovernamental, s’obren 
les negociacions per a un nou capítol: 
la tributació. Aquest capítol comprèn 
àrees que resulten d’una importància 
vital per als preparatius de Turquia 
amb vista a implementar les polítiques 
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europees. La Unió Europea recalca 
que Turquia hauria de fer progressos 
significatius per alinear-se en els àm-
bits de l’IVA i els impostos indirectes, 
a més d’eliminar plenament la tributa-
ció discriminatòria de les begudes 
alcohòliques, els cigarrets i el tabac 
importats.
www.consilium.europa.eu

Juliol de 2009

1 de juliol de 2009
Presidència sueca de la UE
Brussel·les: Les prioritats de la Unió 
Europea sota la presidència sueca són 
abordar la depressió econòmica, res-
taurar i contrastar el funcionament dels 
mercats financers, i canalitzar la soste-
nibilitat de les finances públiques dels 
estats membres.
www.se2009.eu

1 de juliol de 2009
Audiovisual
Brussel·les: La Comissió Europea apro-
va una contribució d’11 milions d’euros 
per a un nou Programa Euromed Audio-
visual, basat en les fites dels seus pre-
decessors, Euromed Audiovisual I i II, 
que aspiraven a aprofitar el potencial 
d’un mercat audiovisual en desenvolu-
pament en la regió i a contribuir a fer 
que les pel·lícules de la regió mediterrà-
nia obtinguessin un lloc en l’escena 
global. L’objectiu general és contribuir 
al desenvolupament del diàleg intercul-
tural i la diversitat cultural mitjançant el 
suport al desenvolupament i el reforç de 
la capacitat cinematogràfica i audiovi-
sual als països socis mediterranis, uns 
sectors que afavoreixen la integració 
regional i la societat civil.

4 de juliol de 2009
APEM
Amman: L’APEM referma el seu com-
promís amb els esforços de pau a 
l’Orient Mitjà, tot donant suport a 
l’establiment d’una solució amb dos 
estats: un Estat d’Israel amb fronteres 
segures i internacionalment reconegu-
des, que coexisteixi pacíficament amb 
un Estat de Palestina lliure, sobirà, de-
mocràtic i viable en el seu propi territo-
ri reconegut internacionalment. Això 
només es pot aconseguir amb la impli-
cació activa de totes les parts, el final 
de la violència entre els bàndols i 

l’establiment de mesures que generin 
confiança in situ.

7 de juliol de 2009
ECOFIN
Brussel·les: Els ministres d’Hisenda 
dels països de la UpM subratllen la ne-
cessitat de cooperació i celebren les 
accions coordinades per estabilitzar el 
sector financer i les mesures d’estímul 
amb l’objectiu de donar suport al creixe-
ment econòmic. Els ministres reafirmen 
el seu compromís d’implementar refor-
mes estructurals clau adaptades a cada 
país a fi d’ajudar les seves economies 
a recuperar-se de les conseqüències 
de la crisi. Prenen nota de la creació 
d’InfraMed, un fons d’inversió a llarg 
termini destinat a complementar els ins-
truments actuals com la FEMIP.

8 de juliol de 2009
Educació
Luxemburg: El BEI deixarà 200 milions 
d’euros al Marroc per ajudar a finançar 
un ambiciós programa de modernització 
de les seves escoles, que pretén millo-
rar l’accés a l’educació per als nens de 
sis a quinze anys. Millorar l’educació a 
la Mediterrània és un objectiu clau de la 
FEMIP. Aquest crèdit augmenta el su-
port de la FEMIP al capital humà a la 
Mediterrània fins a la xifra de gairebé 
cinc-cents milions d’euros. Entre 2004 
i 2008, el BEI va signar crèdits al Ma-
rroc per un total de 1.300 milions 
d’euros.

8/9 de juliol de 2009
FEMISE
Ais de Provença:
El FEMISE organitza un taller per abor-
dar els temes relacionats amb les me-
sures de productivitat i la relació entre 
obertura i eficiència estable, amb 
l’objectiu de comprendre millor els me-
canismes d’ajustament microeconòmics 
i les accions polítiques necessàries.
www.femise.org

8/10 de juliol de 2009
Invest in Med
Atenes: El projecte Invest in Med fi-
nançat per la Unió Europea du a terme 
la conferència anual, que reuneix els 
membres del consorci i les seves xarxes 
poc abans del fòrum empresarial 
d’Atenes. El fòrum s’organitza per refer-
mar el compromís de fomentar els vin-
cles econòmics que generen desen-

volupament, creixement i creació 
d’ocu pació a la regió euromediterrània, 
i agrupa més de vuit-cents empresaris 
i funcionaris de tota la Mediterrània.
www.invest-in-med.eu

10 de juliol de 2009
Energia
Ankara: El president de la Comunitat 
Europea, José Manuel Durão Barroso, i 
el comissari d’Energia, Andris Pielbags, 
celebren la signatura de l’Acord Inter-
governamental Nabucco, que estableix 
els termes i les condicions en què es 
pot exportar gas del mar Caspi i l’Orient 
Mitjà a la Unió Europea i Turquia. Po-
tencialment, Nabucco pot abastir fins al 
5%-10% de la demanda europea de 
gas.

10 de juliol de 2009
UpM
Brussel·les: La Comissió Europea pu-
blica un memoràndum base que defineix 
l’estat de la Unió. El memoràndum de-
talla els sis projectes prioritaris identifi-
cats en la Cimera de París, a més de la 
seva estructura i el funcionament admi-
nistratius. Arran de la suspensió de les 
reunions i les activitats de la UpM a 
causa de la crisi de Gaza, a finals de 
l’any 2008, el document detalla la gra-
dual represa de les reunions a partir de 
final d’abril. També analitza els 90 mi-
lions d’euros de finançament que la CE 
destina a diversos projectes prioritaris 
de la UpM.

13/14 de juliol de 2009
Veïnatge
Càller: Conferència del programa de 
l’IEVA per a la Cooperació Transfronte-
rera a la Mediterrània (CBC-MED). La 
Conferència aplega representants polí-
tics nacionals i regionals dels països 
participants per discutir l’estratègia del 
programa segons les necessitats i les 
expectatives dels territoris afectats. El 
programa proporciona el marc per a la 
implementació de les activitats trans-
frontereres i de cooperació en el context 
de la PEV.
www.enpicbcmed.eu

20/21 de juliol de 2009
Economia
Milà: El Fòrum Econòmic i Financer per 
a la Mediterrània reuneix un gran nom-
bre d’alts representants dels països 
europeus i mediterranis. És el primer 
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fòrum d’aquesta mena, ha estat conce-
but per desenvolupar la cooperació en 
la UpM i se centrarà en projectes rela-
cionats amb la integració econòmica de 
la petita i mitjana empresa, i en la inicia-
ció de grans projectes d’infraestructures 
i energia. La reunió també tracta de la 
dependència energètica d’aquests paï-
sos, en termes de sostenibilitat a llarg 
termini i de cooperació i comerç.

21 de juliol de 2009
Audiovisual
Torí: Un programa de formació organit-
zat pel projecte de patrimoni audiovisual 
MED-MEM, finançat per la Unió Euro-
pea, representa un important pas enda-
vant en els esforços per digitalitzar els 
arxius audiovisuals a tota la Mediterrà-
nia. La formació és part d’un cicle que 
proporcionarà als tècnics de televisió 
l’oportunitat de digitalitzar els seus ar-
xius i proveir regularment el lloc web de 
MED-MEM amb importants documents 
audiovisuals. A partir de 2011, el mate-
rial recopilat estarà a la disposició del 
públic.

Agost de 2009

6 d’agost de 2009
Medi ambient
Brussel·les: Es publica un informe sobre 
els progressos dels tres primers anys 
d’Horitzó 2020 a la pàgina web 
d’aquesta iniciativa. Una de les princi-
pals conclusions és el ràpid progrés en 
la reducció de la contaminació en el 
marc de l’Horitzó 2020 de la Unió Eu-
ropea. Si bé adverteix que no es pot 
caure en la complaença, l’informe con-
clou amb un missatge positiu, ja que el 
projecte demostra que, quan els inte-
ressats treballen en col·laboració, resul-
ten molt més efectius.
http://ec.europa.eu/environment/enlarg/
med/pdf/sec1118.pdf

9-11 d’agost de 2009
Medibtikar
Damasc: El Programa Euromed d’In -
novació i Tecnologia Medibtikar organit-
za un curs sobre «La creació i gestió 
d’incubadores» a Síria. Medibtikar és un 
projecte finançat per la Unió Europea 
que aspira a proporcionar als PSM ins-
truments que estimulin la innovació i la 
interrelació entre els països de la regió, 
i també amb els estats de la UE.

15/16 d’agost de 2009
Medi ambient
Damasc: El projecte MED-EMIP orga-
nitza un taller sobre les oportunitats 
dels mecanismes de desenvolupament 
nets (MDN) perdudes en el sector 
elèctric. Se centra en la identificació 
d’aquelles mesures d’oferta i demanda 
en el sector elèctric que poden quali-
ficar-se com a projectes MDN, amb les 
empreses elèctriques com a inverso-
res i promotores d’aquests projectes. 
Els MDNL constitueix una estructura 
que, en el marc del Protocol de Kyoto, 
permet que els països industrialitzats 
compromesos amb la reducció de ga-
sos d’efecte hivernacle inverteixin en 
projectes per reduir les emissions en 
els països en desenvolupament, com 
a alternativa a les reduccions d’emis-
sions, més costoses, als seus propis 
països.

Setembre de 2009

7/8 de setembre de 2009
Aigua
Atenes: El Grup d’Experts de l’Aigua de 
la UpM celebra la seva primera reunió, 
que se centra en els esforços per a 
l’elaboració de l’Estratègia sobre l’Aigua 
a la Mediterrània, com també en projec-
tes concrets proposats per la UpM. A 
més, discuteix el seguiment de la Con-
ferència Ministerial Mediterrània sobre 
l’Aigua celebrada el 2008.
www.ufm-water.net

11 de setembre de 2009
Medi ambient
Brussel·les: La Comissió Europea pre-
senta una estratègia per millorar la go-
vernança marítima a la Mediterrània que 
actuarà com un important impuls per 
aconseguir un creixement més sosteni-
ble, al mateix temps que abordarà temes 
d’interès comú. La competència per 
l’espai marí, les amenaces a la segure-
tat marítima, la degradació mediambien-
tal i els efectes del canvi climàtic: tot 
això apunta a la necessitat d’una res-
posta més coordinada no només per 
part de la Unió Europea, sinó també en 
col·laboració amb tots els veïns medite-
rranis. L’estratègia de la CE inclou as-
sistència tècnica, intercanvi de bones 
pràctiques i capacitació.
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/pdf/
com_2009_466_en.pdf

16 de setembre de 2009
MEDA
Brussel·les: La CE encarrega a un grup 
d’experts una avaluació de la coopera-
ció amb els Països Socis Mediterranis 
implementada en el marc de MEDA II. 
L’objectiu és analitzar el rendiment de 
l’assistència de la CE als PSM per mi-
llorar la implementació de l’estratègia 
actual i ajudar a preparar l’estratègia 
futura en el marc de l’IEVA. Segons els 
autors de l’informe, els bons resultats 
obtinguts en els sectors econòmic i so-
cial no han estat acompanyats de 
l’equivalent consolidació dels drets hu-
mans i la democratització, ni de 
l’enfortiment de la participació de la so-
cietat civil en el procés de desenvolu-
pament.
http://ec.europa.eu/europeaid/how/
evaluation/evaluation_reports/2009/ 
1264_docs_en.htm

17 de setembre de 2009
FRONTEX
Varsòvia: L’Agència Europea per a la 
Gestió de la Cooperació Operativa a 
les Fronteres Exteriors (FRONTEX) pu-
blica un informe sobre «L’impacte de la 
crisi econòmica global en les migra-
cions il·legals a la Unió Europea», que 
examina la possible connexió entre 
l’impacte de la crisi econòmica i la dis-
minució de la pressió migratòria a les 
fronteres exteriors de la UE.
www.frontex.europa.eu

21 de setembre de 2009
Periodisme
Estocolm: La cooperació regional i la 
potencial contribució dels periodistes a 
les situacions de postguerra es discu-
teixen en un acte organitzat per la Fun-
dació Anna Lindh, amb la participació 
del Grup de Treball de la ENJN (Xarxa 
de Periodisme de Veïnatge Europeu), 
finançada per la UE; també van assistir 
a la reunió de representants dels mitjans 
de comunicació i de la societat civil.
www.journalismnetwork.eu/index.
php/_en

25/26 de setembre de 2009
EMUNI
Portoroz: La Universitat Euromediterrà-
nia organitza la segona conferència 
sobre Ensenyament Superior i Investi-
gació amb el tema «La internacionalit-
zació i el paper de la xarxa universitària». 
La xarxa universitària ofereix una opció 
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moderna perquè les universitats siguin 
més presents en l’opinió pública per 
assegurar la qualitat de l’ensenyament 
superior i la competència dels estu-
diants i els professors. Permet la mobi-
litat d’estudiants, professors i personal 
universitari, la qual cosa uneix una im-
portant experiència multicultural amb 
una bona pràctica.
www.emuni.si

30 de setembre de 2009
BEI
Luxemburg: El BEI concedeix dos crè-
dits a Egipte. El primer, de 70 milions 
d’euros, millorarà l’oferta d’aigua pota-
ble i sanejament per a quatre milions 
d’habitants del delta del Nil i contribuirà 
a estalviar recursos hídrics addicionals, 
reduirà l’abocament incontrolat d’aigües 
residuals no tractades i millorarà les 
condicions sanitàries. El segon crèdit, 
de 50 milions d’euros, finançarà un am-
biciós parc eòlic davant les costes del 
mar Roig destinat a ampliar la generació 
d’electricitat a partir d’energies reno-
vables.

Octubre de 2009

1 d’octubre de 2009
Medi ambient
Brussel·les: El Comitè Econòmic i So-
cial Europeu aprova en sessió plenària 
l’informe sobre el clima. Aquest informe 
assenyala que la governança de les 
polítiques mediambientals i de desen-
volupament sostenible a la Mediterrà-
nia presenta seriosos problemes, i que 
la falta de polítiques comunes tindrà un 
impacte negatiu en la població de tota 
la regió; per aquesta raó resultarà 
d’extrema importància enfortir la cohe-
sió social en la UpM a fi de desenvo-
lupar un gran acord de cooperació 
nord-sud.

1/4 d’octubre de 2009
Fundació Anna Lindh
Rodes: Més de cinquanta experts i ac-
tivistes que treballen en l’àmbit de l’art 
i la cultura són convocats per la Funda-
ció Anna Lindh per discutir el paper de 
l’art en el foment del diàleg intercultural 
a la regió euromediterrània en un taller 
titulat «Creativitat, mobilitat i diàleg». La 
trobada inclou cinc grans sessions de 
treball: art i educació, mitjans de comu-
nicació, mobilitat, xarxes i traducció.

6/7 d’octubre de 2009
Brussel·les: El projecte Euromed Avia-
tion avalua l’impacte de l’Àrea d’Aviació 
Comuna Euromediterrània i discuteix el 
Full de Ruta per a la seva implementació 
en un taller de dos dies. L’esdeveniment 
reuneix experts i representants de la CE, 
a més dels representants dels diversos 
països, i avalua també els costos i els 
beneficis de l’establiment de l’Aviació 
Comuna.

6/8 d’octubre de 2009
Aigua
Beirut: La Xarxa Mediterrània d’Orga-
nis mes de Conca (REMOC) organitza 
la seva Assemblea General, que se 
centra en tres temes principals: aigua i 
agricultura en la gestió de la conca me-
diterrània; adaptació al canvi climàtic i 
estalvi d’aigua, i utilitat de les eines de 
la Directiva Marc Europea de l’Aigua als 
Països Socis Mediterranis. Com a com-
plement de l’Assemblea General, el 
projecte EMWIS organitza un taller que 
se centra en els resultats de l’estudi 
sobre xarxes de control de l’aigua re-
centment realitzat als països mediter-
ranis.
www.emwis.net

8/9 d’octubre de 2009
Ciutats mediterrànies
Marsella: El BEI organitza el seminari 
sobre Rehabilitació de Ciutats Històri-
ques a la Mediterrània, en el marc de la 
seva iniciativa «Medines 2030». Els cen-
tres històrics de les ciutats del sud i l’est 
de la Mediterrània ocupen un paper fo-
namental per preservar el capital cultu-
ral i social dels països mediterranis. És, 
per tant, imperatiu desenvolupar un 
plantejament global i integrat per a la 
rehabilitació de les medines amb la im-
plementació de les inversions neces-
sàries.

9 d’octubre de 2009
Banc Mundial
Marsella: El Banc Mundial crea, junta-
ment amb el BEI, els governs d’Egipte, 
França, Jordània, el Líban, el Marroc i 
Tunísia, i la ciutat de Marsella, el Centre 
Marsellès d’Integració Mediterrània 
(CMIM). El Centre facilitarà l’accés als 
coneixements i les bones pràctiques, i 
millorarà la cooperació per donar suport 
a polítiques de desenvolupament. Les 
àrees d’activitat del CMIM inclouen des-
envolupament urbà i espacial; desenvo-

lupament sostenible; transport i logísti-
ca; reptes de l’ocupació i la mobilitat 
laboral, i economia del coneixement, 
innovació i tecnologia.

9 d’octubre de 2009
Energia
Brussel·les: Una seixantena de minis-
tres d’Exteriors i d’Energia (a més de 
representants d’organitzacions interna-
cionals, de la indústria, d’instituts 
d’inves ti gació i d’institucions finance-
res) assisteixen a la Conferència sobre 
Energies Renovables UE-Mediterrani-
Golf, que aborda els reptes i les possi-
bilitats de cooperació pràctica per fa-
cilitar el desenvolupament d’oportunitats 
locals d’energies renovables. Segons 
la comissària de PEV, les tres àrees 
principals en les quals haurien de con-
centrar-se els esforços són un marc de 
polítiques i regulacions que permetin el 
funcionament eficient d’un Mercat 
Energètic Verd, la infraestructura física 
necessària, i les activitats d’investigació 
i desenvolupament per fer que les ener-
gies renovables siguin cada vegada 
més viables econòmicament.
http://ec.europa.eu/external_relations/
energy/events/renewable_energy_con 
ference_2009/index_en.htm

13 d’octubre de 2009
UpM
Brussel·les: Durant la sessió plenària 
de la Cambra de Comerç nord-ameri-
cana, la comissària de la CE Ferrero-
Waldner afirma que la Unió per la Me-
diterrània ha dotat d’un nou vigor a la 
relació d’Europa amb els seus veïns del 
sud; també subratlla que l’establiment 
d’una Àrea de Lliure Comerç Eurome-
diterrània continua sent un objectiu 
important, alhora que reconeix el pes 
dels obstacles polítics que afecten la 
UpM.

13/14 d’octubre de 2009
Transport
Brussel·les: En el curs d’una reunió de 
dos dies de durada, el Programa Euro-
med Transport discuteix els temes 
d’infraestructura i de regulació amb els 
països que participen en aquest progra-
ma. Els representants de tots els països 
socis es reuneixen per presentar la si-
tuació dels projectes d’infraestructures 
als seus països. També avaluaran el 
progrés dels projectes finançats en el 
marc del Programa Euromed Transport, 
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és a dir, Autopistes del Mar, SAFEMED, 
GNSS i Euromed Aviation.
www.euromedtransport.org

16/17 d’octubre de 2009
Fundació Anna Lindh
Alexandria: La Fundació Anna Lindh 
organitza el primer festival cultural anual 
mediterrani per fomentar, a través de les 
arts, una millor comprensió de la cultu-
ra de l’altre i facilitar el coneixement 
mutu entre les diferents comunitats que 
viuen a la regió euromediterrània. Cons-
tarà de diverses activitats culturals, que 
inclouran balls tradicionals de Palestina 
i Grècia, representacions teatrals, nar-
ració de contes i manualitats presenta-
des per artistes de molt diversos llocs 
d’Egipte, com ara el Caire, Asiut, Siwa 
i Port Saïd.

18/19 d’octubre de 2009
CESE
Alexandria: La Cimera Euromediterrània 
de Consells Econòmics i Socials i Insti-
tucions Similars reuneix representants de 
la societat civil organitzada dels 43 paï-
sos que participen en la UpM. El princi-
pal tema de debat serà la participació 
activa de la societat civil organitzada en 
la UpM; també s’abordarà l’impacte so-
cial i econòmic de la crisi financera a la 
regió euromediterrània, així com els efec-
tes del canvi climàtic a la regió.
http://eesc.europa.eu/sections/rex/
e u r o m e d / e v e n t s / i n d e x _ e n .
asp?id=304012rexen

19 d’octubre de 2009
Justícia
Brussel·les: Euromed Justice II celebra 
la seva segona conferència regional per 
presentar els temes i la metodologia de 
les sessions de formació i visites 
d’estudi previstes per a la segona fase 
del projecte. També presenta el treball 
desenvolupat a través de les 12 re-
unions de grups de treball realitzades 
durant la primera fase. El projecte vol 
donar suport al desenvolupament de la 
capacitat institucional i administrativa i 
a la bona governança dels socis medi-
terranis en l’àmbit de la justícia, que 
inclou la seva modernització i més faci-
litats per accedir-hi.
www.euromed-justice.eu

20 d’octubre de 2009
Acord d’Agadir
París: La Unitat Tècnica d’Agadir orga-

nitza el Fòrum de Cooperació en el Sec-
tor Tèxtil i de la Confecció. La cooperació 
entre la Unió Europea i els quatre països 
membres de l’Acord (Egipte, Jordània, el 
Marroc i Tunísia) es considera un dels 
principals objectius de l’Acord mateix, 
atès que el sector tèxtil i de la confecció 
ocupa un paper important per aconse-
guir la cooperació entre les dues ribes 
del Mediterrani, a més de potenciar la 
integració i la inversió.
www.agadiragreement.org

20/21 d’octubre de 2009
Transport
Nàpols: La conferència anual sobre la 
Xarxa Transeuropea de Transports 
(RTE-T) aspira a desenvolupar un plan-
tejament comú a l’entorn de la dimensió 
exterior de les xarxes de transport 
d’Europa, tot buscant establir vincles 
amb els països veïns. L’objectiu polític 
últim de la RTE-T és l’establiment d’una 
única xarxa multimodal que comprengui 
les estructures i els equipaments terres-
tres tradicionals per poder permetre un 
tràfic segur i eficient. La RTE-T 
s’establirà gradualment per integrar 
components d’infraestructures de trans-
port terrestre, marítim i aeri.
w w w. t e n - t - d a y s - 2 0 0 9 - n a p l e s .
eu/4.0.html

23 d’octubre de 2009
Protecció civil
Brussel·les: Primera reunió del Comitè 
de Direcció del Programa sobre Preven-
ció, Preparació i Resposta als Desas-
tres Naturals i Artificials, que reuneix 
les autoritats nacionals de protecció 
civil dels 27 estats membres de la Unió 
Europea i els 14 països socis de la 
Mediterrània i els Balcans. El Comitè 
de direcció és el responsable de san-
cionar les estratègies del Programa i 
d’aprovar el pla de treball, que inclou 
tallers sobre temes com terratrèmols, 
inundacions, sequeres, tsunamis, grans 
incendis, contaminació marina i acci-
dents industrials.

23/26 d’octubre de 2009
Política i seguretat
Malta: El XXVII seminari de formació per 
a diplomàtics euromediterranis aborda, 
entre altres temes, el Partenariat Euro-
mediterrani, el Tractat de Lisboa i la 
Mediterrània, la UpM: reptes i perspec-
tives, les tendències econòmiques a la 
zona euromediterrània i la crisi global, 

el repte de la migració irregular i els 
drets humans a la zona euromediterrà-
nia. Els seminaris de Malta constitueixen 
un projecte de formació per als di-
plomàtics de la Unió Europea i la Medi-
terrània, i pretenen proporcionar-los una 
informació regular i actualitzada sobre 
les institucions europees i els aspectes 
clau del Partenariat Euromediterrani.
www.euromed-seminars.org.mt

24/25 d’octubre de 2009
Igualtat de gènere
Istanbul: La Xarxa Euromediterrània de 
Drets Humans organitza una conferèn-
cia orientada a preparar recomanacions 
per a la reunió Ministerial Euromedite-
rrània sobre «L’enfortiment del paper de 
la dona en la societat», que s’ha de ce-
lebrar al Marroc el mes de novembre. 
La conferència reuneix al voltant d’un 
centenar de participants de les princi-
pals organitzacions que treballen a favor 
de la dona i els drets humans a la regió 
euromediterrània, a més de represen-
tants de la Unió Europea i els diversos 
governs. Els seus principals objectius 
són incrementar la consciència del Pla 
d’Acció d’Istanbul, explorant les siner-
gies entre els marcs nacional, regional 
i internacional amb vista a la promoció 
i protecció de la igualtat de gènere, i 
enfortir la cooperació de la societat civil 
i la creació de coalicions a la regió euro-
mediterrània sobre la igualtat de gènere 
i els drets de la dona.
http://gender.euromedrights.org

29/30 d’octubre de 2009
Duanes
Istanbul: Cent trenta representants de 
43 països de la UpM es reuneixen per 
discutir la manera de reforçar la lluita 
contra els contrabandistes a la regió 
mediterrània en una conferència sobre 
«Assistència administrativa mútua en 
temes duaners en el marc de la Unió 
per la Mediterrània». Una declaració fi-
nal conté recomanacions que subratllen 
la importància de reforçar l’assistència 
administrativa mútua en temes duaners.
http://ec.europa.eu/anti_fraud/Events/
Istanbul-Oct2009.html

novembre de 2009

2-6 de novembre de 2009
Economia
Barcelona: La Cambra de Comerç de 
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Barcelona i l’Associació de Cambres de 
Comerç i Indústria de la Mediterrània 
(ASCAME) organitzen la III Setmana 
Mediterrània de Líders Econòmics. 
Aquesta setmana econòmica i empre-
sarial mediterrània aspira a consolidar 
el pilar econòmic de la UpM i el Secre-
tariat permanent a Barcelona. Inclou 
tres esdeveniments principals: el Fòrum 
de Desenvolupament Empresarial del 
Nord d’Àfrica, el Fòrum Mediterrani de 
Dones Emprenedores, i el Fòrum 
Econòmic de la Ciutat Mediterrània.
www.medaeconomicweek.org

5 de novembre de 2009
Periodisme
Mònaco: El príncep Albert II i André 
Azoulay inauguren la cerimònia interna-
cional de concessió de l’edició de 2009 
del Premi de Periodisme de la Fundació 
Anna Lindh. Diversos periodistes que 
treballen en comunitats de tota la regió 
de la UpM han rebut el més alt reco-
neixement regional pels seus reportat-
ges sobre temes de diversitat cultural. 
La cerimònia també inclou un reconeixe-
ment especial per als reportatges rea-
litzats després del conflicte de Gaza. El 
Principat de Mònaco celebrarà durant 
els pròxims tres anys la cerimònia inter-
nacional de lliurament del Premi de Pe-
riodisme Mediterrani.
www.euromedalex.org/journalist-award/
about

9/11 de novembre de 2009
Euromed Heritage
Beirut: Euromed Heritage IV organitza 
un taller sobre «Prevenció i lluita contra 
el tràfic il·lícit de propietat cultural». El 
taller compara les legislacions actuals i 
els serveis especialitzats als països so-
cis amb les normes establertes per les 
grans convencions internacionals. Euro-
med Heritage IV és un programa que 
contribueix a l’intercanvi d’experiències 
sobre patrimoni cultural, crea xarxes i 
fomenta la cooperació amb els PSM.
www.euromedheritage.net

11/12 de novembre de 2009
Gènere
Marràqueix: Conferència ministerial 
euromediterrània sobre el reforçament 
del paper de la dona en la societat. Els 
ministres es reuneixen per acordar no-
ves mesures amb la finalitat d’aconseguir 
els objectius del document adoptat a 
Istanbul el 2006. La Unió Europea fi-

nança un projecte regional sobre igual-
tat de gènere als països socis medite-
rranis. El programa, a tres anys vista i 
amb un pressupost de 4,5 milions 
d’euros, té tres objectius principals: la 
plena implementació de la CEDAW, el 
reforç de les estratègies de lluita contra 
la violència de gènere vers les dones, i 
el suport al seguiment de la Conferència 
Ministerial d’Istanbul de 2006.
http://ec.europa.eu/external_relations/
euromed/women/docs/2009_11_con 
ference_en.pdf

13 de novembre de 2009
Energia
Nicòsia: Els reguladors energètics es 
reuneixen en la VIII Assemblea General 
de l’Associació de Reguladors d’Elec-
tricitat i Gas Natural de la Mediterrània 
(MEDREG) per definir el Pla d’Acció 
2010-2012 orientat a desenvolupar el 
marc regulador necessari per a la crea-
ció d’un mercat energètic euromedite-
rrani estable, harmònic i integrat. Els 
participants també analitzen i aproven 
el treball realitzat pels quatre Grups ad 
hoc de temes institucionals: electricitat, 
gas, medi ambient, fonts d’energies re-
novables i eficiència energètica.

13/16 de novembre de 2009
Ocupació
El Caire: Vladimir Spidla, comissari 
europeu d’Ocupació, Afers Socials i 
Igualtat d’Oportunitats visita Egipte per 
intercanviar experiències amb el seu 
homòleg respecte a la manera d’abordar 
els impactes socials de la crisi econò-
mica i tractar els progressos de cara als 
objectius socials i d’ocupació en el 
marc de la PEV. La visita també contri-
bueix a potenciar la cooperació entre la 
Comissió i la copresidència egípcia de 
la UpM per implementar el marc d’acció 
acordat pels ministres euromediterranis 
d’Ocupació i de Treball en la conferèn-
cia celebrada el 2008 a Marràqueix.

14/15 de novembre de 2009
FEMISE
Brussel·les: En la conferència anual del 
FEMISE, els participants aborden i 
intercanvien punts de vista sobre temes 
relacionats amb el Partenariat Eurome-
diterrani, la PEV i la UpM, a més dels 
seus efectes en matèria social i econò-
mica en els PSM. Les sessions ple-
nàries aborden el tema de la conver-
gència dels països del sud de la Medi-

terrània amb Europa en dues sessions: 
«Convergència dels PSM del sud», i 
«Obstacles a la convergència dels paï-
sos del sud de la Mediterrània». L’esde-
veniment també serveix com a platafor-
ma d’in terrelació entre els membres de 
l’as sociació i amb altres participants 
distingits.
www.femise.org

14/16 de novembre de 2009
Joventut
Malta: El projecte Salto Youth organitza 
una conferència per discutir el paper de 
les ONG en les polítiques de joventut 
de la regió mediterrània i les seves ex-
periències en els àmbits d’organització 
i de gestió amb els interessats, polítics, 
membres directius i representants 
d’ONG juvenils de la UE i els PSM. En-
tre els temes abordats a la reunió hi ha 
la política de joventut en el context re-
gional, les realitats de les ONG en l’àrea 
euromediterrània, les bones pràctiques, 
la informació sobre els actors clau en 
l’àrea euromediterrània i les eines de 
gestió de projectes.
www.salto-youth.net/euromedplatform

16 de novembre de 2009
UE-Jordània
Brussel·les: En una declaració publica-
da després del VIII Consell d’Associació 
UE-Jordània, la Unió Europea valora 
Jordània com un soci molt important en 
el marc de la PEV, com també en la 
UpM. Cal destacar especialment la 
creació d’una subcomissió de drets hu-
mans. La declaració recorda la propos-
ta de Jordània d’ampliar la relació amb 
la UE en un marc d’estatut avançat, i 
afirma que la UE ha iniciat una avaluació 
preliminar de les seves propostes.

16/17 de novembre de 2009
Pla Solar
Brussel·les: Durant la III Conferència 
Europea sobre Polítiques d’Energies 
Renovables, la comissària de la UE, Be-
nita Ferrero-Waldner, recalca un seguit 
d’objectius ambiciosos per al Pla Solar 
Mediterrani, i afirma que per a 2020 
s’aspira a arribar als 20 GW de produc-
ció de noves energies renovables i a 
aconseguir estalvis significatius d’ener-
gia a tota la Mediterrània; també asse-
nyala que la Unió Europea i la Mediter-
rània tenen, potencialment, un dels 
mer cats d’energies renovables més 
grans del món.
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17 de novembre de 2009
Empresa
Brussel·les: Durant un Seminari Euro-
mediterrani sobre desenvolupament 
empresarial sostenible, experts dels 
països del sud de la Mediterrània i de 
l’OCDE desenvolupen una proposta per 
«fer més verd» l’Estatut Euromediterrani 
de l’Empresa. El taller, a més, presenta 
els últims progressos i les bones pràc-
tiques en les polítiques mediterrànies i 
de la UE pel que fa al desenvolupament 
industrial sostenible. Les propostes 
d’esmena a l’Estatut es presentaran als 
ministres d’Indústria perquè siguin apro-
vades en la VIII Conferència Ministerial 
Euromediterrània sobre Indústria, que 
s’ha de celebrar el 2010.

20/22 de novembre de 2009
Regles d’origen
Brussel·les: La reunió de ministres 
europeus en el Consell d’Educació, 
Joventut i Cultura adopta una decisió 
que autoritza la comissió a iniciar ne-
gociacions amb vista a una convenció 
regional sobre regles d’origen prefe-
rents paneuropees. En la Conferència 
Euromediterrània de Comerç celebra-
da a Lisboa el 2007 amb l’objectiu 
d’elaborar una convenció per a l’àrea 
paneuromediterrània per tal de reem-
plaçar l’actual xarxa de protocols sobre 
regles d’origen s’incloïen també els 
països participants en el Procés 
d’Estabilització i Associació.

20/22 de novembre de 2009
APEM
El Caire: El president del Parlament 
Europeu participa en la reunió de la 
Mesa de l’APEM, i subratlla la necessi-
tat d’una cooperació forta per crear una 
col·laboració més estreta entre tots els 
països i societats de la regió euromedi-
terrània. En una declaració final, l’APEM 
expressa la preocupació per l’ajorna-
ment de la reunió de ministres d’Exte-
riors de la UpM, però celebra les dis-
cussions sobre l’establiment de la 
Secretaria de la UpM a Barcelona, i re-
comana que pugui ser plenament ope-
rativa en el futur pròxim.
www.europarl.europa.eu/intcoop/empa/
home/20091120bureau_ufm_en.pdf

23/24 de novembre de 2009
Aigua
Lió: El Comitè Mediterrani de Ciutats i 
Governs Locals Units organitza una 

conferència internacional centrada en 
la contribució de les autoritats locals i 
regionals a l’estratègia de l’aigua de la 
UpM. Aquesta trobada es tradueix en 
recomanacions sobre l’estratègia de 
l’aigua de la UpM i permet identificar els 
projectes de cooperació descentralitza-
da que han de presentar-se, a més de 
reforçar el suport dels donants impor-
tants als projectes liderats per les auto-
ritats mediterrànies.
www.ufm-water.net

23/25 de novembre de 2009
UE-Jordània
Brussel·les: El programa Euromed Au-
diovisual II organitza un taller per pre-
sentar un informe sobre els progressos 
de la seva base de dades jurídica. 
Aquesta base de dades es considera 
una eina jurídica única en relació amb 
les lleis que regeixen el copyright i altres 
drets que s’hi relacionen, i les lleis sobre 
cinema i audiovisuals als països meri-
dionals de l’IEVA, i per unificar les lleis 
d’aquests països. Hi assisteixen uns vint 
representants de les autoritats audiovi-
suals nacionals dels nou països meri-
dionals de l’IEVA.

30 de novembre de 2009
UE-Jordània
Brussel·les: La Comissió Europea i Jor-
dània signen un Acord de Cooperació 
en Ciència i Tecnologia amb la finalitat 
d’ajudar a potenciar la cooperació en 
àmbits d’interès comú per obtenir be-
neficis mutus. Jordània es converteix en 
el cinquè país soci mediterrani que sig-
na un Acord de Cooperació en Ciència 
i Tecnologia amb la CE (els altres qua-
tre són Egipte, Tunísia, el Marroc i Is-
rael). Jordània considera que l’energia, 
el desenvolupament sostenible, la sani-
tat i l’agricultura són les seves prioritats 
per a la cooperació internacional en in-
vestigació.

desembre de 2009

5 de desembre de 2009
FEMISE
Marsella: FEMISE presenta un nou in-
forme relatiu a «Els Països Socis Medi-
terranis davant la crisi», segons el qual 
aquests països semblen força resistents 
a la crisi financera i econòmica global. 
Malgrat això, l’informe prediu que la cri-
si s’estendrà principalment a través dels 

efectes de renda vinculats a la caiguda 
de la demanda externa, a les dificultats 
laborals dels treballadors immigrants i 
els seus efectes en les transferències 
de fons, als fluxos turístics i al descens 
de la inversió directa.
www.femise.org/PDF/Femise_A2008 
9gb.pdf

6/16 de desembre de 2009
Empresa
Orient Mitjà: Un equip de funcionaris de 
la UE i experts de la CE, l’OCDE i la 
Fundació Europea de Formació ha re-
corregut Egipte, Israel, els Territoris 
Palestins Ocupats, Jordània, Líban i Sí-
ria per tal de revisar els progressos 
aconseguits en el marc de la Carta Me-
diterrània de l’Empresa des de l’última 
avaluació fins l’abril de 2008. A cada 
país, entre trenta i seixanta interessats 
del sector públic i la comunitat empre-
sarial han debatut activament els resul-
tats de 2008, els últims progressos i els 
pròxims passos. A més, un seminari re-
gional celebrat a Brussel·les reuneix 
experts dels nou països amb l’objectiu 
d’examinar propostes per millorar la 
Carta i la seva eina d’avaluació en qua-
tre àrees: desenvolupament de capaci-
tats, accés al mercat, accés al finança-
ment i innovació.

7 de desembre de 2009
UE-Marroc
Brussel·les: El VIII Consell d’Associació 
de la Unió Europea amb el Marroc as-
senyala un nou pas en les seves rela-
cions. La tasca del Consell d’Associació 
consisteix a controlar la implementació 
de l’Acord d’Associació, el Pla d’Acció 
i l’acord sobre l’«estatut avançat» del 
Marroc. La declaració de la UE propor-
ciona una àmplia descripció dels pro-
gressos del Marroc en àmbits que van 
des de la cooperació regional fins als 
drets humans, passant per la política 
econòmica i social, i celebra els pro-
gressos realitzats en tots aquests 
camps.

8/9 de desembre de 2009
Patrimoni
Rabat: Un seminari organitzat pel pro-
grama Euromed Heritage IV examina la 
manera de conciliar les exigències de 
conservació per als edificis antics amb 
els usos adaptats a les necessitats con-
temporànies, alhora que es tenen en 
compte els imperatius de la revitalització 
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econòmica i social. Aspira a contribuir 
a la millora de la legislació regional i de 
les pràctiques per a la salvaguarda del 
patrimoni cultural a la Mediterrània.

9 de desembre de 2009
Comerç
Brussel·les: Els ministres de Comerç 
euromediterrani es reuneixen per discu-
tir les maneres de potenciar la integra-
ció i la diversificació econòmiques i de 
fomentar el comerç i la inversió eurome-
diterranis amb vista a aconseguir una 
genuïna Àrea de Lliure Comerç el 2010. 
Els ministres avaluen els progressos 
realitzats de cara a una futura EMFTA, 
que implica una xarxa d’Acords de Lliu-
re Comerç nord-sud i sud-sud. El Full 
de Ruta del Comerç Euromediterrani 
fins a 2010 i a partir d’aquest any inclou 
tant mesures concretes per abordar 
l’actual debilitat del comerç i les rela-
cions econòmiques euromediterrànies 
com propostes per convertir els actuals 
Acords d’Associació (AA) euromedite-
rranis en Acords de Lliure Comerç pro-
funds i globals. Els ministres també 
celebren els progressos realitzats en les 
negociacions sobre l’establiment d’un 
mecanisme de resolució de disputes 
més eficient en relació amb les dispo-
sicions comercials dels AA.

10/11 de desembre de 2009
Veïnatge
Roma: Durant la Conferència Anual per 
a la Cooperació Transfronterera (CBC) 
de l’IEVA, els participants intercanvien 
experiències i discuteixen les iniciatives 
estratègiques rellevants en l’àmbit de la 
CBC-IEVA, com el Partenariat Oriental. 
La Cooperació Transfronterera de l’IEVA 
aspira a promoure el desenvolupament 
econòmic i social a les zones frontere-
res. Treballa per abordar reptes comuns, 

assegurar unes fronteres eficients i se-
gures, i promoure la cooperació de per-
sona a persona.
www.interact-eu.net/enpi/13

14/16 de desembre de 2009
Patrimoni
Annaba: Durant un taller organitzat pel 
projecte MANUMED en el marc del pro-
grama Euromed Heritage IV, els partici-
pants examinen les maneres de salvar 
manuscrits antics de valor incalculable 
que donen testimoni de segles de la 
història mediterrània. El taller, anomenat 
«Salvaguarda i transmissió del patrimo-
ni escrit mediterrani», reuneix una sèrie 
d’experts i professionals en la matèria a 
fi de crear una xarxa que estimuli la in-
vestigació local i treballi per a la salva-
guarda i la transmissió d’aquest preciós 
patrimoni històric. Durant l’esdeveniment 
també es presenta la Biblioteca Virtual 
desenvolupada pel projecte MANU-
MED.
www.manumed.org

15/17 de desembre de 2009
Euromed Justice II
Lisboa: El programa Euromed Justice II 
organitza un seminari sobre la coopera-
ció judicial internacional en l’àmbit dels 
conflictes familiars transfronterers, amb 
especial referència als problemes rela-
tius a complir les decisions estrangeres 
adoptades en els aquests conflictes. La 
majoria dels experts consideren que la 
formació és la qüestió clau en qualsevol 
procés de canvi que afecti el bon fun-
cionament de les institucions i la bona 
governança.
http://euromed-justice.eu

17 de desembre de 2009
UE-Marroc
Brussel·les: Els negociadors marro-

quins i de la UE signen un esborrany 
d’acord de les negociacions que han 
estat en vigor durant gairebé quatre 
anys amb vista a un futur acord sobre 
la millora de les condicions comercials 
bilaterals per als productes dels sec-
tors agroalimentari i pesquer. Aquest 
acord, que reforça els mecanismes de 
cooperació i salvaguarda, permetrà 
que les dues parts puguin aprofitar 
plenament el canviant potencial de 
consum i de mercat. Inicia una etapa 
significativa en les relacions comercials 
entre la Unió Europea i el Regne del 
Marroc, en sintonia amb els compro-
misos polítics adoptats en el marc del 
Procés de Barcelona.

22 de desembre de 2009
FEMIP
Ramallah: El BEI, a través de la FEMIP, 
es compromet a realitzar una inversió 
«àncora» de cinc milions d’euros en el 
primer fons de capital risc per captar 
inversions en empreses de Tecnologies 
de la Informació (TIC) orientades a 
l’exportació i creades als Territoris Pa-
lestins. El compromís del BEI s’anuncia 
en la cerimònia de la signatura. El Fons 
de Capital Risc d’Orient Mitjà donarà 
suport al desenvolupament d’empreses 
de TIC d’alt creixement i orientades a 
l’exportació mitjançant participacions de 
capital en projectes que estiguin en les 
primeres etapes. El desenvolupament 
dels sectors de la tecnologia de la in-
formació i la comunicació constitueix 
una prioritat clau per als Territoris Pa-
lestins, ja que representa l’única activi-
tat econòmica que ha crescut de ma-
nera gairebé constant durant l’última 
dècada. Les exportacions de software 
no estan sotmeses als impactes de la 
incertesa política, com ara els obstacles 
de moviment i accés.
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i la iniciativa de Cooperació d’is-
tanbul

Als anys seixanta, l’OTAN va co-
mençar a centrar l’atenció en la Me-
diterrània, en establir un Grup de 
Treball d’Especia listes al Pròxim 
Orient i el Magreb i, posteriorment, 
un grup ad hoc sobre la Mediterrània. 
No obstant això, fins que no es va 
acabar la guerra freda no hi va haver 
una política comuna clara adreçada 
a la Mediterrània. L’OTAN estava molt 
preocupada per les diferents amena-
ces a la seguretat que podien emer-
gir de la costa septentrional de la 
Mediterrània (polítiques, econòmi-
ques, ambientals…). El 1994, els 
ministres d’Exteriors de l’OTAN van 
posar en marxa el Diàleg Mediterrani 
(DM) cas per cas. Des d’aleshores, 
el nombre de països participants en 
el DM ha augmentat, com també el 
nombre de temes abordats per la ini-
ciativa. Egipte, Israel, Mauritània, Ma-
rroc i Tunísia van acceptar la invitació 
el 1994; més tard se’ls van sumar 
Jordània (1995) i Algèria (2000). El 
primer objectiu del Diàleg era establir 
bones relacions i aconseguir una mi-
llor entesa mútua, tot promovent la 
seguretat i l’estabilitat regionals i dis-
sipant les idees errònies quant als 
objectius i polítiques de l’OTAN. La 
idea bàsica era que, si els membres 
de l’OTAN i els socis mediterranis 
treballaven junts i compartien el seu 
know how, podrien fer front al nou 
context de seguretat.
Des d’aleshores, tant els mètodes 
com els àmbits de col·laboració del 
Diàleg han anat més enllà: s’ha con-
sultat amb més freqüència els països 
del DM; s’han introduït noves activi-
tats de cooperació, així com un enfo-

cament adaptat a cada país, tenint en 
compte la seva situació i l’interès pel 
DM. A la Cimera d’Istanbul, deu anys 
després que el DM comencés a ca-
minar, els aliats van decidir donar un 
nou impuls a la iniciativa, i van convi-
dar els països socis a crear un entorn 
de col·laboració més ambiciós i dila-
tat, conforme als nous principis que 
regeixen el Partenariat renovat. 
Aquest progrés respon a raons diver-
ses: els nous reptes a afrontar des-
prés de l’11-S, la invasió nord-ame-
ricana de l’Iraq i les percepcions 
negatives que això generava entre els 
socis del DM.
El Diàleg té un caràcter progressiu, 
és a dir, el nombre de països que hi 
participen pot augmentar, i s’hi poden 
desenvolupar les dimensions políti-
ques i pràctiques (progressivitat) . 
Cada soci rep la mateixa base i pro-
posta per a les activitats, però cada 
país decideix el seu nivell de partici-
pació, en funció dels seus interessos 
i necessitats (no-discriminació i au-
todiferenciació) . En virtut d’aquest 
últim principi, l’objectiu de l’OTAN no 
és imposar les idees, sinó tenir en 
compte les opinions dels països so-
cis per construir una relació benefi-
ciosa (comunitat). Finalment, el DM 
complementa una altra iniciativa in-
ternacional (com els socis mediterra-
nis de la UpM i l’OSCE), que contri-
bueix en termes de col·laboració 
política i pràctica a l’àmbit de la se-
guretat (complementarietat).
El Grup de Contacte Mediterrani 
(GCM), creat el 1997, s’encarrega 
del DM; en les seves reunions periò-
diques, els assessors polítics deba-
ten sobre la situació i les novetats 
futures del DM. Les consultes políti-
ques es poden produir en format bi-
lateral (OTAN + 1) , en un context 

diplomàtic i de treball, per dialogar 
sobre temes importants relatius a la 
seguretat. En l’altre format, el multi-
lateral (OTAN + 7), les consultes se 
solen dur a terme després de les re-
unions ministerials de l’OTAN, les 
cimeres de caps d’Estat i de Govern. 
Els alts funcionaris de l’OTAN (el se-
cretari general i el vicesecretari ge-
neral) també visiten països del DM. 
El propòsit d’aquestes visites és re-
unir-se amb les respectives autoritats 
amfitriones, intercanviar opinions so-
bre el DM i conèixer millor els objec-
tius i les prioritats de cada soci. En 
aquest sentit, els programes de co-
operació individuals permeten als 
països del DM que hi estiguin inte-
ressats emmarcar la seva col·la-
boració d’una manera més específica, 
perquè puguin traçar els seus objec-
tius a llarg i curt termini en la seva 
participació amb l’Aliança.
La cooperació pràctica del DM 
s’organitza a l’entorn d’un Programa 
de Treball Anual dedicat a temes de 
defensa i seguretat. El programa in-
clou la lluita contra la proliferació de 
les armes de destrucció massiva, els 
plans d’emergència civil i la ciència. 
Un dels propòsits de la cooperació 
pràctica del Diàleg és assolir la inter-
operabilitat de manera que aliats i 
països del DM puguin treballar con-
juntament en operacions dirigides per 
l’OTAN. En aquest aspecte és desta-
cable que tres països del DM (Egipte, 
Marroc i Jordània) hagin col·laborat 
amb els aliats en les operacions de 
manteniment de la pau abanderades 
per l’OTAN. També hi ha activitats 
informatives, com la invitació de pe-
riodistes, acadèmics, líders d’opinió 
i parlamentaris dels socis del DM per-
què assisteixin a actes de l’OTAN. La 
cooperació militar del DM inclou la 

Cronologies

Altres iniciatives de cooperació  
a la Mediterrània
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invitació a presenciar exercicis mili-
tars o a prendre-hi part, i a assistir a 
seminaris o cursos (al Col·legi de De-
fensa de l’OTAN de Roma o a l’Escola 
de l’OTAN, a Alemanya).
El 2004, durant la cimera en què es 
va gestar la reforma del Diàleg, 
l’OTAN va llançar la Iniciativa de Co-
operació d’Istanbul (ICE). Aquesta 
iniciativa té els mateixos objectius 
que el DM, com ara la millora de la 
seguretat i l’estabilitat, i la lluita con-
tra el terrorisme, però enfocats a la 
més extensa regió del Pròxim Orient. 
La iniciativa és oberta a tots els paï-
sos que subscriguin els seus propò-
sits. Fins ara, se n’hi han sumat qua-
tre del Consell de Cooperació del 
Golf (CCG): Bahrain, Kuwait, Qatar 
i els Emirats Àrabs Units. Es tracta 
d’una iniciativa bilateral (OTAN + 1) 
que proporciona assessorament a 
mida en diferents àmbits als quals 
l’OTAN pot aportar els seus coneixe-
ments: reformes i plans de defensa, 
cooperació militar, intercanvi d’in-
formació per combatre el terrorisme, 
cooperació marítima i també respos-
ta davant desastres.
A la Cimera de Riga de 2006, els 
caps d’Estat i Govern de l’OTAN van 
llançar la Iniciativa de Cooperació per 
a la Formació de l’OTAN, per com-
partir l’experiència i el know how at-
lantistes en formació i educació amb 
els socis del DM i la ICE, a més de 
rebre les seves aportacions i el seus 
comentaris.
Caldria esmentar el paper de l’As-
semblea Parlamentària de l’OTAN, tot 
i que no manté cap relació formal 
amb aquesta entitat i durant molt de 
temps ha funcionat com un organis-
me completament diferent de l’OTAN, 
malgrat que representi una expressió 
tangible de la seva missió fonamental. 
És l’organització interparlamentària 
de legisladors dels països membres 
de l’Aliança i de 14 membres asso-
ciats. L’Assemblea aporta un fòrum 
essencial per al diàleg parlamentari 
internacional sobre diversos temes. 
El seu principal objectiu és fomentar 
l’entesa mútua entre els parlamenta-
ris de l’Aliança. L’Assemblea va iniciar 
un diàleg amb els països MENA a 
principis dels noranta, i el 1996 va 
engegar un mecanisme formal per 
abordar reptes regionals: el Grup Es-
pecial Mediterrani i de l’Orient Mitjà 

(GSM). Aquest mecanisme propor-
ciona un fòrum de debat per a parla-
mentaris dels països de l’OTAN i la 
regió MENA, amb la finalitat de dia-
logar sobre temes de política i segu-
retat, i potenciar la cooperació. El 
Diàleg Mediterrani de l’Assemblea 
Parlamentària pretén reflectir les 
prioritats de l’OTAN, però també va 
més enllà de l’àmbit del DM de 
l’OTAN. De fet, integra el Consell Le-
gislatiu Palestí com a observador 
parlamentari, i convida als seus se-
minaris els parlaments de Xipre i Mal-
ta. El 2004, quan es va ampliar el DM, 
i amb la finalitat d’augmentar la inte-
gració dels socis mediterranis en 
l’Assemblea, es va introduir l’estatus 
de membre associat mediterrani, per 
permetre que aquests països partici-
pessin en les reunions de l’Assemblea. 
L’Assemblea també ha començat a 
establir vincles amb consells asses-
sors i institucions parlamentàries de 
la regió del Golf, després del llança-
ment de la ICE el 2004. El GSM de 
l’Assemblea celebra dos seminaris 
l’any, que cobreixen els temes se-
güents: afers relacionats amb la se-
guretat de la regió MENA i Aràbia, 
progressos en les iniciatives DM i ICE 
que afectin els parlamentaris, el pa-
per de la cultura i la religió, i temes 
de preocupació mútua, com l’energia 
i l’emigració.
Des del seu naixement, el diàleg ha 
topat amb diversos impediments po-
lítics i pràctics. En primer lloc, la 
turbulenta situació del procés de pau 
al Pròxim Orient, que dificulta la con-
fiança entre els països; l’absència de 
diversos països clau en la regió (Sí-
ria, el Líban i Líbia); la limitació de 
recursos i, finalment, la proliferació 
de fòrums i iniciatives sobre les re-
lacions Nord-Sud, que de vegades 
generen confusió i encobriment de 
rols.

Cronologia gener 2009 – desembre 
2009

• 10-11 de gener, Amman (Jordà-
nia): el secretari general de l’OTAN, 
Jaap de Hoop Scheffer, es reuneix 
amb el rei Abdullah II per debatre la 
situació de seguretat regional i la co-
operació jordana en l’OTAN, en el 
marc del DM. En un discurs pronun-
ciat al Col·legi de Defensa de l’OTAN 

jordà, el secretari general subratlla 
l’augment de les activitats de coope-
ració per fer front als diferents canvis 
de l’entorn de seguretat. Jordània ha 
estat el primer país del DM a benefi-
ciar-se del Projecte de Fons Fiducia-
ri del DM (per a l’eliminació segura 
de municions i armes obsoletes) i 
actualment està acabant d’elaborar 
el programa de cooperació individual, 
per identificar prioritats clau en la 
col·laboració amb l’OTAN.
• 11-12 de gener, Tel Aviv (Israel): 
el secretari general de l’OTAN 
s’entrevista amb el primer ministre 
Olmert, la ministra d’Afers Exteriors 
Livni i el ministre de Defensa Barak. 
En un discurs pronunciat a l’Institut 
d’Estudis de Seguretat Nacional, el 
secretari general subratlla la neces-
sitat d’accelerar la cooperació en 
l’interior del DM, atenent la interde-
pendència òbvia entre les tres ribes 
mediterrànies. També reconeix la 
contribució israeliana a l’operació 
Active Endeavour (en la qual naus de 
l’OTAN patrullen pel Mediterrani com 
a protecció contra l’activitat terroris-
ta) . Quant al conflicte del Pròxim 
Orient, crida les parts a fer tot el que 
estigui a les seves mans per garantir 
que les converses d’Egipte arribin a 
conclusions satisfactòries.
• 27 de gener, Kuwait: el vicesecre-
tari general de l’OTAN visita Kuwait, 
el primer país a sumar-se a la Inicia-
tiva de Cooperació d’Istanbul el 
2004. En un discurs pronunciat a 
l’Institut Diplomàtic de Kuwait aborda 
diferents temes, com ara la demanda 
creixent d’energia i la necessària as-
sociació per fer front als reptes per a 
la seguretat que afecten la Medite-
rrània i el Golf.
• 16 de febrer, Brussel·les (Bèlgi-
ca): membres del Senat i del Parla-
ment jordà visiten la seu de l’OTAN i 
es reuneixen amb diversos funciona-
ris de l’organització per debatre so-
bre la transformació de l’Aliança, les 
activitats de col·laboració de l’OTAN 
amb Jordània en virtut del DM i la 
lluita contra el terrorisme.
• 19 de maig, Manama (Bahrain): el 
vicesecretari general de l’OTAN viat-
ja oficialment al país per dialogar 
sobre la col·laboració pràctica i polí-
tica futura en el marc de la ICE.
• 14-15 de juny, Nàpols (Itàlia): el 
GSM de l’Assemblea Parlamentària 
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de l’OTAN es reuneix per debatre so-
bre immigració a la regió mediterrà-
nia, seguretat mediterrània, seguretat 
energètica i crisi econòmica interna-
cional. Hi participen 40 membres de 
parlaments d’estats membres de 
l’OTAN i la regió MENA.
• 25 de setembre, Brussel·les (Bèl-
gica): l’OTAN decideix reprendre la 
cooperació amb Mauritània en el 
marc del DM, del qual és membre des 
de 1994. La decisió arriba després 
del procés polític que s’ha iniciat al 
país arran de les últimes eleccions 
presidencials.
• 22 d’octubre, Nàpols (Itàlia): sig-
natura d’un Tactical Memorandum of 
Understanding (Memoràndum Estra-
tègic d’Entesa) en el marc de 
l’operació Active Endeavour, missió 
antiterrorista de l’OTAN. L’acord de-
fineix les modalitats de la participació 
marroquina en l’operació, que plan-
teja un ventall ampli d’activitats de 
col·laboració: des de l’intercanvi d’in-
formació fins a la contribució d’actius 
navals i aeris.
• 24-27 d’octubre, Luxor (Egipte): 
un taller en el marc del programa de 
la Ciència per a la Pau i la Seguretat 
de l’OTAN reuneix científics, univer-
sitats locals, grups de reflexió i òr-
gans governamentals per debatre 
aspectes tècnics sobre la producció 
i la qualitat de l’aigua, així com per 
millorar el subministrament hídric a 
Egipte.
• 29-30 d’octubre, Abu Dhabi (Emi-
rats Àrabs Units): la Divisió de Di-
plomàcia Pública de l’OTAN i el Mi-
nisteri d’Afers Exteriors dels EAU 
organitzen una conferència sobre les 
«relacions OTAN-EAU i el camí a se-
guir en la ICE». S’hi reuneixen repre-
sentants d’alt nivell de l’OTAN i del 
Govern local, a més de líders d’opinió 
i acadèmics de la regió del Golf. 
L’objectiu de la trobada és fomentar 
una millor entesa mútua entre l’OTAN 
i els països de la ICE. Arran de la 
conferència, l’OTAN i els EAU signen 
un acord per facilitar l’intercanvi 
d’informació classificada.
• 16-18 de novembre, Haifa (Is-
rael): Ciència per a la Pau i la Se-
guretat de l’OTAN (SPS, en les si-
gles en anglès) patrocina un curs 
destinat a professionals de la gestió 
d’emer gències, amb l’objectiu de 
preparar-los per actuar en situa-

cions en què es produeixin víctimes 
a gran escala.
• 19-20 de novembre, Brussel·les 
(Bèlgica): coincidint amb el nou Fons 
Fiduciari OTAN-Jordània, represen-
tants d’alt nivell de mitjans de comu-
nicació visiten la seu de l’OTAN. En-
tre els temes que es debaten hi ha la 
co l · l aborac ió  OTAN-Jo rdàn ia , 
l’operació de l’Aliança a l’Afganistan 
i la lluita contra el terrorisme. Sota el 
nou Fons Fiduciari s’engegaran ini-
ciatives per a l’eliminació de residus 
explosius de guerra i la gestió de 
l’arsenal de municions.
• 23-24 de novembre, Tel Aviv (Is-
rael): el vicepresident general de 
l’OTAN manté converses d’alt nivell 
amb dirigents israelians en el marc 
del programa de cooperació indivi-
dual OTAN-Israel.
• 2-4 de desembre, Brussel·les, 
(Bèlgica): amb motiu de la reunió de 
ministres d’Afers Exteriors de l’OTAN, 
s’organitza una conferència de prem-
sa de tres dies a la seu de l’OTAN, 
destinada a periodistes dels princi-
pals mitjans de comunicació dels 
països del DM i la ICE. Durant les 
reunions informatives s’aborda infini-
tat de temes, entre ells la cooperació 
de l’Aliança en el marc del DM i la 
ICE, el programa de la reunió minis-
terial de l’OTAN i les operacions de 
l’Aliança. Durant una roda de premsa, 
el secretari general, Rasmussen, afir-
ma que, des que va assumir el càrrec, 
s’han sostingut reunions amb tots els 
ambaixadors dels països socis per 
debatre com desenvolupar la coope-
ració amb l’OTAN, de manera bilate-
ral i multilateral, en el si de totes dues 
entitats.
www.nato. int/cps/en/natol ive/to 
pics_52927.htm?selectedLocale=en 
Diàleg Mediterrani
www.nato. int/cps/en/natol ive/to 
pics_52956.htm?selectedLocale=en 
Iniciativa de Cooperació d’Istanbul
w w w. n a t o - p a . i n t / D e f a u l t . a s p ? 
SHORTCUT=1900 Seminari MSG 
de l’Assemblea Parlamentària de 
l’OTAN

2. Socis mediterranis per a la co-
operació en l’OSCE

La relació especial que manté l’OSCE 
amb els sis socis mediterranis per a 

la cooperació (SMC) es remunta a 
l’inici del Procés d’Hèlsinki. Té les 
arrels en els sòlids vincles històrics, 
culturals, econòmics i polítics entre 
la zona de l’OSCE i la conca mediter-
rània. Els estats participants de 
l’OSCE i els socis mediterranis reco-
neixen que, en un món cada vegada 
més globalitzat, els reptes a la segu-
retat als quals s’en fronten estan en-
trellaçats.
Els estats participants de l’OSCE 
han declarat la intenció de potenciar 
el desenvolupament d’una coopera-
ció que sigui beneficiosa mútuament 
en diversos camps de l’activitat eco-
nòmica, amb la finalitat d’incrementar 
la confiança recíproca per promoure 
la seguretat i l’estabilitat en el con-
junt de la Mediterrània. L’OSCE ha 
compartit el seu enfocament exhaus-
tiu i tridimensional de la seguretat 
amb els socis mediterranis en diver-
sos temes, entre aquests el foment 
de la confiança i la seguretat, la pro-
tecció dels drets humans, l’OSCE 
com a plataforma per al diàleg i la pro-
moció de normes de conducta, els 
compromisos de l’OSCE en les dimen-
sions ambiental i econòmica, i les po-
lítiques migratòries i integradores. 
L’enfocament integral de l’OSCE pel 
que fa a la seguretat no preveu no-
més la integritat territorial i les qües-
tions militars, sinó també les dimen-
sions econòmica, social, política, 
ambiental i cultural.
La iniciativa SMC de l’OSCE inclou 
Algèria, Egipte, Israel, Jordània, Ma-
rroc i Tunísia, països amb moltes 
oportunitats de sumar-se al treball 
de l’OSCE, que assisteixen en qua-
litat d’obser vadors a diverses activi-
tats de l’OSCE: consells ministe-
r ials, reunions periòdiques del 
Consell Permanent i el Fòrum de 
Cooperació en matèria de Seguretat 
de l’OSCE. També els convida a en-
viar observadors a missions elec-
torals de l’Oficina d’Institucions 
Democràtiques i  Drets Humans 
(OIDDH). Participen activament en 
la Conferència Mediterrània Anual 
de l’OSCE, seminaris per a socis 
mediterranis, l’Annual Security Re-
view Conference (Conferència anual 
sobre seguretat) , el Fòrum Econò-
mic, el Grup de Contacte Mediterra-
ni del Consell Permanent i el Fòrum 
Mediterrani organitzat en el marc de 
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la reunió de tardor de l’Assemblea 
Parlamentària de l’OSCE. L’Assem-
blea Parlamentària de l’OSCE és un 
fòrum on es poden assajar idees no-
ves o explorar altres formes de co-
operació (per exemple, es va poder 
comptar amb la presència de parla-
mentaris de Líbia en diverses re-
unions). Des de 1995, les conferèn-
cies mediterrànies anuals de 
l’OSCE, que s’acostumen a celebrar 
en un país mem bre, van brindar 
l’oportunitat d’in tercanviar opinions 
i contribuir a anar més enllà en el 
desenvolupament de la iniciativa me-
diterrània de l’OSCE. En comptar 
també amb la presència de parla-
mentaris, d’acadèmics i de destaca-
des ONG, aquestes reunions obren 
la porta a un marc incomparable per 
a l’intercanvi d’idees i assessora-
ment. L’any 2001 el president de 
l’Assemblea va nomenar un repre-
sentant especial per a temes medi-
terranis, amb la finalitat de millorar 
el compromís dels membres de 
l’Assemblea i els parlamentaris dels 
SMC. Al llarg dels anys, els SMC i 
l’Assemblea han intercanviat punts 
de vista i experiències en temes de 
seguretat, com la lluita contra el ter-
rorisme i el tràfic de persones; rep-
tes econòmics i ambientals, com la 
immigració, el desenvolupament i la 
desertificació; i també van treballar 
en compromisos de dimensió huma-
na, com ara combatre tota mena de 
discriminació, racisme i intolerància.
Durant l’any 2009 cal destacar la pre-
sentació de dos documents, per part 
d’Egipte i el Marroc, amb suggeri-
ments sobre el futur del Partenariat. 
En concret, The Future of the OSCE 
Mediterranean Partnership: The Mo-
roccan Vision presenta propostes 
pràctiques amb la finalitat de conso-
lidar el Partenariat Mediterrani de 
l’OSCE. La iniciativa s’hauria de cen-
trar més en projectes concrets i cal-
dria establir mecanismes efectius per 
posar en pràctica les recomanacions 
fetes en conferències i seminaris me-
diterranis. La delegació marroquina 
també insta a potenciar la participa-
ció de la societat civil en el Partena-
riat, i opina que s’haurien de revisar 
els mètodes de treball del Grup de 
Contacte Mediterrani, orientant-los 
cap a l’acció, en lloc de constituir 
únicament un fòrum de debat.

Grup de Contacte Mediterrani

24 d’abril (Viena, Àustria): el repre-
sentant personal de la presidència en 
exercici per als països socis mediter-
ranis, nomenat per la presidència 
grega, afirma que, a la Mediterrània, 
la seguretat ha d’abordar-se sobre la 
base de tres principis: flexibilitat (ma-
jor eficàcia a l’hora de superar les 
diferències existents); millora de la 
visibilitat del Partenariat de l’OSCE 
(implicant-hi els líders i la societat 
civil); orientació a resultats concrets, 
a partir de les recomanacions que 
sorgeixin de les conferències anuals. 
Sota la presidència kazakh, el Grup 
de Contacte Mediterrani celebra nou 
reunions el 2009. Aquestes reunions 
han servit per intercanviar idees so-
bre diversos temes, com la llibertat 
de premsa, la lluita antiterrorista, el 
tràfic d’éssers humans, l’Aliança de 
Civilitzacions, la dimensió política i 
militar, i les activitats econòmiques i 
ambientals. 

Seminari sobre autoregulació perio-
dística dels SMC de l’OSCE

• 19 de juny (Viena, Àustria): a par-
tir d’un suggeriment d’Egipte, el se-
minari aspira a introduir The Media 
Self-Regulation Guide (guia d’auto-
regulació periodística) publicada per 
l’OSCE en els SMC. A més, pretén 
debatre la relació entre la llibertat de 
premsa i la responsabilitat, tot cen-
trant-se en la promoció del respecte 
mutu i l’entesa intercultural.

Seminari sobre tolerància i no-discri-
minació dels SMC de l’OSCE

• 30 de juny (Astana, Kazakhstan): 
la vigília del III Congrés de Líders del 
Món i Religions Tradicionals, els par-
ticipants en el seminari debaten el 
paper del diàleg interètnic i interreli-
giós i la protecció dels drets dels 
treballadors emigrants. Entre els as-
sistents hi ha representants de la 
troica de l’OSCE; Lituània, en qualitat 
de presidència entrant del Grup de 
Contacte Mediterrani de l’OSCE; els 
SMC; responsables de les institu-
cions de l’OSCE; els representants 
personals del president en exercici 
de l’OSCE sobre tolerància i no-
discriminació, i també dels socis me-

diterranis, així com diversos dirigents 
del país amfitrió.

Seminari sobre el compromís dels 
socis mediterranis de l’OSCE

• 22-23 de juliol, Washington 
(EUA): més de cinquanta participants 
dels estats mediterranis membres de 
l’OSCE, membres del Congrés dels 
Estats Units i ONG prenen part en el 
seminari organitzat per les comis-
sions d’Hèlsinki dels EUA i presidit 
pel representant especial sobre Afers 
Mediterranis de l’Assemblea Perma-
nent de l’OSCE, Alcee L. Hastings. 
L’objectiu del seminari és mantenir un 
debat franc i intercanviar idees sobre 
com enfortir el Partenariat de l’OSCE 
amb els seus veïns mediterranis, per 
tal d’optimitzar les seves contribu-
cions potencials. Al llarg de les tres 
sessions del seminari, es tracten di-
versos temes: seguretat a la Medite-
rrània, temes actuals a la regió medi-
terrània (joventut, educació i atur) , 
temes de la regió de l’OSCE. Des-
prés de les conclusions, s’imposa la 
necessitat d’un major lideratge, que 
garanteixi l’èxit de les iniciatives de 
cooperació entre l’OSCE i els socis 
mediterranis; se suggereix centrar els 
esdeveniments i els congressos en 
un sol tema, en lloc d’abordar tots els 
aspectes de la seguretat humana, 
perquè les conferències siguin més 
fàcils de dur a terme i l’aplicació dels 
acords, més eficaç; finalment, les si-
nergies amb altres mecanismes de 
cooperació regionals (OTAN, UpM…) 
s’han de constituir de manera que 
evitin la duplicació d’esforços i la 
competitivitat pels recursos.

Reunió de tardor de l’Assemblea Par-
lamentària de l’OSCE – Fòrum Me-
diterrani

• 11 d’octubre (Atenes, Grècia): el 
Fòrum Mediterrani s’articula en dues 
sessions, la primera dedicada a les 
perspectives i els reptes de la Dimen-
sió Mediterrània de l’OSCE; la sego-
na, al desenvolupament comercial i 
econòmic a la Mediterrània. El repre-
sentant especial per a Afers Medite-
rranis, Hastings, subratlla quatre ele-
ments clau per renovar les bases del 
Partenariat: en primer lloc, la neces-
sitat d’identificar un paper regional 
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per a la dimensió mediterrània de 
l’OSCE en el context d’altres temes 
regionals, ja que un bon nombre de 
delegacions dels SMC han reiterat el 
cansament que genera la multiplicitat 
de marcs regionals mediterranis; en 
segon, la necessitat de fomentar la 
propietat dels SMC en les activitats 
relacionades amb l’OSCE; en tercer 
lloc, l’objectiu d’optimitzar el Fons de 
Cooperació de l’OSCE en programes 
d’intercanvi destinats a diplomàtics i 
funcionaris dels SMC; i, finalment, la 
implicació del Partenariat en el pro-
cés de pau al Pròxim Orient. Diversos 
ponents destaquen el seu interès a 
implicar l’Autoritat Nacional Palestina 
(ANP) en les activitats mediterrànies 
de l’OSCE, després que l’ANP en 
sol·licités oficialment l’admissió. La 
segona sessió aborda la importància 
de la cooperació econòmica per a la 
pau i l’estabilitat a la Mediterrània i el 
Pròxim Orient. Tenint en compte que 
els joves a la recerca de feina repre-
senten el 65% de la població, la crea-
ció d’ocupació és d’una importància 
primordial per potenciar l’estabilitat 
al Pròxim Orient. Durant la reunió 
anual de l’Assemblea Parlamentària 
de l’OSCE, també es ratifica la De-
claració de Vilnius, la qual inclou una 
resolució sobre lliure comerç a la Me-
diterrània, que advoca per la creació 
d’una comissió econòmica mediterrà-
nia amb la tasca de reduir les barre-
res comercials entre els països de la 
regió. A més, recomana la creació 
d’un organisme de comercialització 
agrícola mediterrani, amb la finalitat 
de generar llocs de treball per a la 
població jove en el sector agrícola.
www.oscepa.org

Reunió de la troica ministerial de 
l’OSCE amb els SMC

• 30 de novembre (Atenes, Grècia): 
la presidència grega subratlla diver-
sos temes clau del treball amb els 
SMC, com el nomenament d’un re-
presentant personal de la presidència 
en exercici per als socis mediterranis. 
Els SMC, per la seva banda, aborden 
diversos temes importants: el seu 
interès per seguir el desenvolupa-
ment del Procés de Corfú (iniciat per 
fer front als reptes de seguretat eu-
ropea amb una actitud basada en la 
confiança, la transparència i la 

col·laboració). Reconeixen la impor-
tància del Fons de Cooperació com 
a eina per aprofundir el seu compro-
mís en l’OSCE. Elogien els esforços 
del Kazakhstan per identificar aques-
tes prioritats de cara a la seva pròxi-
ma presidència, el 2010: gestió i 
seguretat de fronteres; lluita contra 
l’escassetat d’aigua i la desertifica-
ció; pràctiques patrocinades finança-
des en una estructura executiva per 
als funcionaris dels SMC. Tenint en 
compte l’augment de casos d’in-
tolerància, els SMC demanen que 
s’efectuï un seguiment de la con-
ferència de 2007 a Còrdova sobre la 
discriminació de la població musul-
mana. Gairebé tots els SMC donen 
suport a l’admissió de l’ANP com a 
SMC, per considerar que podria con-
tribuir al procés de pau al Pròxim 
Orient.

Consell Ministerial de l’OSCE

• 1-2 de desembre (Atenes, Grè-
cia): els SMC participen com a ob-
servadors en el Consell Ministerial. El 
Consell Ministerial de l’OSCE és 
l’organisme rector i decisor central 
de l’Organització. Els ministres 
d’Afers Exteriors dels 56 estats par-
ticipants es reuneixen per revisar i 
assessorar les activitats de l’OSCE. 
Gairebé tots els SMC destaquen els 
temes recurrents següents: la lluita 
contra el terrorisme i el seu finança-
ment; la participació en el Procés de 
Corfú; la promoció i cooperació entre 
l’OSCE i altres organitzacions regio-
nals, com la Unió Africana i la Lliga 
Àrab; el fort suport a la inclusió de 
l’ANP en el Partenariat mediterrani i 
la represa de les negociacions de 
pau al Pròxim Orient.
w w w . o s c e . o r g / c o n f e r e n c e s /
mc_2009.html

Conferència de la Mediterrània de 
l’OSCE

• 14-15 de desembre (el Caire, 
Egipte): és la cinquena vegada que 
Egipte acull una Conferència de la 
Mediterrània de l’OSCE. Durant les 
tres sessions de treball, els partici-
pants dels estats membres de 
l’OSCE, els socis mediterranis, la 
Lliga Àrab i representants de l’OTAN 
aborden el tema principal: «Els socis 

mediterranis de l’OSCE: cooperació 
per a una major seguretat i estabili-
tat». També hi són presents, com a 
convidats del país amfitrió, represen-
tants de l’ANP. Les conclusions prin-
cipals, pel que fa als aspectes politi-
comilitars de l’OSCE, giren a l’entorn 
de la participació de socis mediterra-
nis en consultes informals sobre el 
Procés de Corfú i l’ús de Mesures 
Destinades a fomentar la Confiança 
i la Seguretat (CSBM, en les sigles 
en anglès) per potenciar la coopera-
ció. Les «Implicacions de la crisi 
econòmica i financera actual» són un 
altre dels temes a tractar, segons un 
enfocament interdimensional, que té 
en compte el sòlid vincle que hi ha 
entre la immigració i la seguretat, la 
necessitat de protegir els drets hu-
mans i les llibertats fonamentals dels 
immigrants, la vulnerabilitat d’aquests 
com a grup social i el descens de les 
remeses de diners arran de la crisi 
econòmica. D’acord amb les recoma-
nacions, es preveu organitzar un grup 
de treball. La sessió final es dedica a 
dos temes bàsics: d’una banda, la 
revisió del que s’ha aconseguit; de 
l’altra, la creació d’un mecanisme de 
seguiment efectiu de les conferèn-
cies de la Mediterrània. Els partici-
pants avaluen de manera positiva el 
Partenariat mediterrani de l’OSCE i 
elogien el naixement del Fons de Co-
operació, la figura del representant 
personal de la presidència en exerci-
ci per a la Mediterrània i la seva di-
mensió parlamentària. A més, es pro-
posen d’ampliar la col·laboració en 
diversos àmbits, com ara el medi am-
bient (desertif icació, gestió de 
l’aigua), la seguretat fronterera (lluita 
antiterrorista, tràfic d’éssers humans) 
i la cooperació en matèria de toleràn-
cia i no-discriminació, que serà l’eix 
de les activitats de l’any 2010.
w w w . o s c e . o r g / d o c u m e n t s /
ec/2010/02/42596_en.pdf

Seminari dels SMC de l’OSCE sobre 
seguretat de la cadena de subminis-
trament

• 16 de desembre (la Valletta, Mal-
ta): reuneix alts especialistes públics 
i privats dels estats i els països mem-
bres mediterranis de l’OSCE. L’objec-
tiu del taller és afavorir el diàleg, la 
creació de xarxes i l’intercanvi d’expe-
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riències, amb la finalitat de guanyar 
eficàcia a l’hora d’abordar el terroris-
me, sense deixar de facilitar el co-
merç i el transport legals.

3. El diàleg 5 + 5

El Diàleg 5 + 5 és un fòrum de diàleg 
informal entre els països de les cos-
tes septentrional i meridional de la 
Mediterrània occidental. Es va iniciar 
l’any 1990, durant una reunió minis-
terial celebrada a Roma. Hi participen 
cinc països de la UE –Portugal, Es-
panya, França, Itàlia i Malta– i els cinc 
països de la Unió del Magreb Àrab 
(UMA): el Marroc, Mauritània, Algèria, 
Tunísia i Líbia. El seu objectiu princi-
pal és ser un laboratori d’idees i un 
fòrum per fer front als problemes de 
la regió mitjançant un enfocament 
exhaustiu que tingui en compte la in-
terdependència creixent de factors i 
temes. Gràcies al seu caràcter flexi-
ble i informal, s’ha anat obrint pro-
gressivament. Al llarg dels anys, mi-
nistres i alts funcionaris han debatut 
cada vegada més afers. De fet, al 
principi, el Diàleg tan sols expressava 
un compromís polític entre ministres 
d’Afers Exteriors, si bé posteriorment 
es va ampliar de manera progressiva 
fins a abraçar diferents esferes: Inte-
rior des de 1995, Immigració des de 
2002; Relacions Interparlamentàries 
des de 2003; Defensa des de 2004; 
Turisme des de 2006 i Transport des 
de 2007. Es preveuen dos camps 
més de cooperació en aquest marc: 
Educació i Medi ambient. També s’ha 
d’esmentar que l’única trobada de 
caps d’Estat i de Govern de la Medi-
terrània occidental es va celebrar a 
Tunísia el 2003. El Diàleg 5 + 5 re-
presenta un marc útil per al diàleg 
multidisciplinari, que compta actual-
ment amb nou fòrums de cooperació 
sectorial.

Principals reunions durant l’any 2009

• 20-21 d’abril, Còrdova (Espanya): 
els representants ministerials d’Afers 
Exteriors dels països del Diàleg 5 + 
5, a més de la comissària europea de 
Relacions Exteriors, Ferrero-Waldner, 
i el secretari general de la UMA, Ben 
Yahia, es reuneixen per abordar di-
versos temes que afecten les nacions 

de les dues ribes del mar Mediterra-
ni: els efectes de la crisi internacional 
en les perspectives econòmiques a 
Europa i el desenvolupament econò-
mic en els països del Magreb; la Unió 
per la Mediterrània (els ministres su-
bratllen la important complementarie-
tat de la UpM amb altres marcs de 
cooperació regional); la immigració 
(els participants expressen el desig 
de desenvolupar una col·la boració 
permanent entre els països d’origen, 
trànsit i destinació); el Pròxim Orient 
(tot advocant per una solució biesta-
tal al conflicte araboisraelià), reafir-
mació del Diàleg (el model 5 + 5 es 
pot fer servir per a la cooperació 
oberta amb els països de la UpM; en 
aquest sentit, els participants mani-
festen la voluntat d’obrir el 5 + 5 a 
nous actors, com els mitjans de co-
municació de masses, les patronals 
o l’autoritat territorial); relacions de 
cooperació amb el Magreb (els mi-
nistres reiteren la necessitat d’asso-
ciar esforços per impulsar la integra-
ció regional i prosseguir els contactes 
d’alt nivell entre la CE i la UMA). La 
pròxima reunió de ministres d’Afers 
Exteriors del Diàleg 5 + 5 tindrà lloc 
a Tunísia l’any 2010.
www.maec.es/es/MenuPpal/Actuali 
d a d / N o t i c i a s M A E C / P a g i n a s / 
20090421_not1.aspx
• 17 de maig, Trípoli (Líbia): els mi-
nistres de Defensa i dirigents de la 
Mediterrània occidental celebren la 
seva cinquena trobada per parlar de 
cooperació i seguretat a la regió, per 
mitjà d’un pla d’acció anual pactat en 
un comitè directiu i aprovat pels mi-
nistres en la seva reunió anual. Els 
participants es plantegen formes 
d’intercanvi de la informació, coordi-
nen els comandants de l’exèrcit i im-
pulsen el paper de les dones en les 
forces armades. Per millorar la co-
operació entre les dues ribes, els 
representants proposen crear un 
centre de formació en neteja de mi-
nes, amb seu a Líbia; un centre euro-
magrebí de recerca en estudis estra-
tègics, situat a Tunísia, i un Col·legi 
de Defensa 5 + 5 a França. Líbia ce-
deix la presidència de torn a Malta, la 
prioritat de la qual serà la promoció 
de la recerca i salvament.
• 19-20 de maig, Roma (Itàlia): la VI 
Conferència de Ministres de Trans-
port de la Mediterrània Occidental 

(GTMO 5 + 5) reuneix ministres i alts 
representants dels països del Diàleg 
5 + 5, a més del comissari de Trans-
port de la CE, el secretari general de 
la UMA i el vicepresident del BEI. 
Durant la reunió, Tunísia cedeix a 
Itàlia la presidència per als pròxims 
dos anys; els presidents també pre-
senten i ratifiquen l’informe d’activitat 
de la presidència sortint. Entre les 
prioritats definides destaquen les 
següents: actualització de la xarxa 
multimodal; aplicació dels vincles 
pendents en els eixos magrebins 
es tratègics; consolidació de la 
col·laboració Nord-Sud, per contri-
buir a l’emergència i la identificació 
de connexions marítimes; elaboració 
d’un document sobre l’estat actual 
dels transports a la Mediterrània oc-
cidental. Algèria acollirà la pròxima 
conferència GTMO 5 + 5.
www.cetmo.org/e_act.asp?cod= 
323&despl=0
• 28-29 de setembre, Biarritz (Fran-
ça): primera reunió dels ministres 
d’Educació de la Mediterrània occi-
dental, en presència de represen-
tants de la CE i la UMA, en qualitat 
d’ob servadors. Els participants con-
sideren molt important l’ús i la pro-
moció de les TIC en l’àmbit de 
l’educació. En aquest sentit propo-
sen una Carta 5 + 5 per a Internet 
a l’escola; una certificació comuna 
per al professorat de TIC de la Me-
diterrània occidental i el desenvolu-
pament de continguts digitals edu-
catius comuns a la zona. La pròxima 
Conferència 5 + 5 sobre Educació 
se celebrarà a Tunísia.
www.genie.gov.ma/Documents/Ac 
tualités/Centrales/Biarritz/relevee.pdf
• 23-24 de novembre, Venècia 
(Itàlia): els ministres dels deu països 
de les dues ribes del mar Mediterra-
ni es reuneixen en la XIV Conferència 
de Ministres d’Interior de la Mediter-
rània Occidental (CIMO). La CE hi 
participa en qualitat d’observadora. 
Des del seu naixement el 1995 és 
l’únic fòrum multilateral que aborda 
temes relatius a les responsabilitats 
dels ministeris de l’Interior. Dediquen 
una atenció especial a la lluita contra 
el terrorisme transnacional (tot ex-
pressant la necessitat de coordinar 
la cooperació regional per fer front 
als delictes a través de la neutralitza-
ció dels mitjans de finançament 
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il·legal d’aquestes activitats, així com 
la necessitat d’una resposta de se-
guretat basada en l’intercanvi d’in-
formació), la lliure circulació de per-
sones (subratllant la importància de 
progressar en l’àmbit de la immigra-
ció legal i gestionar els fluxos migra-
toris), la cooperació en l’àmbit de la 
protecció civil (enfortint el sistema de 
protecció civil i la comunicació entre 
els punts de control nacionals) i, fi-
nalment, la importància de les auto-
ritats locals en el desenvolupament 
sostenible. Algèria organitzarà la XV 
Conferència CIMO.
www.interno.it/mininterno/export/si 
tes/default/it/assets/files/17/00117_
dichiaraz_finale_ITA_24_nov.pdf

4. la iniciativa Adriaticojònica 
(Aii)

Arran de la caiguda del mur de Ber-
lín, la fragmentació de l’antiga Iugos-
làvia i la inestabilitat als Balcans, la 
Un ió  Eu ropea  va  p romoure 
l’anomenat Pacte d’Estabilitat per al 
Sud-est d’Europa, relatiu als països 
del sud-est d’Europa aspirants a 
incorporar-se a la Unió en el futur. 
Durant la cimera finesa de la UE, 
l’octubre de 1999, el Govern italià, 
amb el suport de Grècia, va presen-
tar la Iniciativa Adriaticojònica, que 
es va establir formalment en la Con-
ferència sobre Desenvolupament i 
Seguretat dels mars Adriàtic i Jònic, 
l’any següent. Els caps d’Estat i de 
Govern d’Itàlia, Albània, Bòsnia i 
Hercegovina, Croàcia, Grècia i Es-
lovènia van signar la Declaració 
d’Ancona, que continua sent el marc 
de referència de l’AII. Més tard, Sèr-
bia i Montenegro es van sumar a la 
iniciativa; després del referèndum a 
Montenegro, van continuar sent es-
tats membres de l’AII. Segons la 
declaració, l’objectiu de l’AII és re-
forçar la cooperació regional per 
fomentar l’estabilitat política i econò-
mica amb vista al procés d’integració 
europea; aportar solucions comunes 
a problemes compartits, des de la 
lluita contra la delinqüència fins a la 
protecció de l’entorn natural dels 
mars Adriàtic i Jònic; cooperació 
interuniversitària; cultura; coopera-
ció marítima. Cal esmentar que men-
trestant la situació ha canviat, ja que 

Eslovènia es va incorporar a la UE el 
2004 i la resta dels països balcànics 
s’aproxima a la Unió en el marc del 
procés d’estabilització i associació, 
si bé amb diversos calendaris i con-
dicions.
El Consell Adriaticojònic (constituït 
pels ministres d’Afers Exteriors dels 
estats membres de l’AII) és l’òrgan 
decisor, l’agenda del qual es prepa-
ra mitjançant les reunions periòdi-
ques dels alts funcionaris (l’exe-
cutiva). La presidència de la inicia tiva 
és rotativa, i es canvia els mesos de 
maig/juny, per ordre alfabètic. La 
presidència grega s’acaba al final 
del mes de maig de 2009 i Itàlia en 
prendrà el relleu fins al maig de 
2010. El juny de 2008 es va fer un 
pas organitzatiu important, en esta-
blir-se la Secretaria Permanent (SP). 
L’SP de l’AII treballa braç a braç amb 
la presidència de torn en la produc-
ció, recopilació i difusió dels docu-
ments corresponents. Les tasques 
principals són les següents: garantir 
la coordinació entre els estats mem-
bres en el marc de les activitats de 
l’AII; proporcionar qualsevol docu-
mentació oficial procedent, i desen-
volupar qualsevol altra funció que li 
encomani el consell de l’AII, la pre-
sidència i el comitè de tots els alts 
funcionaris. L’SP té el compromís de 
transformar l’AII en una iniciativa 
orientada als projectes, a més de 
mantenir els vincles amb institucions 
locals i fòrums dels mars Adriàtic i 
Jònic.
L’acció de l’AII s’organitza a l’entorn 
de quatre taules rodones: petites i 
mitjanes empreses; cooperació en 
l’àmbit marítim i de transports; turis-
me, cultura i cooperació interuniver-
sitària; medi ambient i protecció 
contra els incendis. Durant la presi-
dència grega, la promoció del turis-
me a la regió ha estat el tema prin-
cipal tractat en cada taula rodona, 
sota diferents punts de vista.
En virtut de la Declaració d’Atenes 
de maig de 2009, l’AII desitja des-
envolupar els vincles dels estats 
membres amb la UpM. De fet, el nou 
marc euromediterrani inclou, de ple 
dret, la zona de l’Adriàtic en el Par-
tenariat Euromediterrani, amb la in-
corporació a la UpM de quatre paï-
sos de l’AII: Albània, Croàcia, Bòsnia 
i Hercegovina i Montenegro.

Esdeveniments principals sota la pre-
sidència grega el 2009

• 13 de febrer, Corfú: Conferència 
Internacional sobre una «Estratègia 
de desenvolupament adriaticojònica». 
Primera reunió informal, amb l’as sis-
tència no només de funcionaris d’alt 
nivell dels països participants, sinó 
també de membres de la comunitat 
acadèmica, representants de les au-
toritats locals, empresaris i represen-
tants de la societat civil. L’objectiu és 
intercanviar idees sobre cooperació 
regional més àmplia, coordinació i 
objectius futurs de l’AII.
• 4-5 de març, Atenes: les taules 
rodones sobre medi ambient i protec-
ció contra incendis reuneixen repre-
sentants dels estats membres, el 
programa de la Comissió Europea i 
UNEP-MAP MEDPOL, i el Fòrum de 
Ciutats Adriàtiques i Jòniques. Deba-
ten sobre les interconnexions entre 
medi ambient i turisme (tot impulsant 
un projecte de desenvolupament 
ecoturístic), la situació quant al canvi 
climàtic, la possibilitat de posar en 
pràctica la cooperació transfrontere-
ra en l’extinció d’incendis per aire i la 
protecció dels turistes en cas de de-
sastres.
• 4 de maig, Atenes: VII Reunió de 
presidents/ponents dels parlaments 
dels països membres de l’AII, amb la 
participació de set països de l’AII, 
representants de la presidència txeca 
de la UE i de la Cooperació Econò-
mica del Mar Negre. Els assistents 
expressen la satisfacció per la incor-
poració d’Albània i Croàcia a l’OTAN. 
Tenint en compte el clima d’incertesa 
causat per la crisi internacional, ad-
meten la importància de la coopera-
ció regional en aquest àmbit; també 
manifesten inquietud pel canvi cli-
màtic i l’escalfament del planeta.
• 6-8 de maig, Atenes: taules rodo-
nes sobre turisme, cultura i coope-
ració interuniversitària. La presidèn-
cia grega desitja iniciar projectes 
concrets i realistes sobre coopera-
ció cultural a la regió, en concret 
sobre promoció del turisme regional 
als països de l’AII, protecció del pa-
trimoni cultural submarí a la regió i 
del patrimoni cultural intangible, i 
cooperació en l’àmbit de la cultura 
contemporània. La cooperació en 
turisme i desenvolupament sosteni-
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ble és un altre tema que aborden els 
participants en la taula rodona. En la 
subtaula rodona sobre educació i 
cooperació interuniversitària, els as-
sistents afirmen que continuaran fent 
esforços per desenvolupar projectes 
comuns.
• 14 de maig, Atenes: durant la XI 
Trobada del Consell Adriaticojònic, 
els participants expressen la seva 
satisfacció pels progressos pel que 
fa a transformar l’AII en una iniciativa 
orientada als projectes. Així mateix, 
expressen el desig que l’AII prengui 
part en programes més amplis de la 
UE. També donen suport a la propos-
ta d’ajustar-se a un objectiu concret 
comú en les reunions de taules rodo-
nes i apostar-hi.

Esdeveniments principals sota la pre-
sidència italiana el 2009

• 16 de juny, Ancona: reunió del 
comitè d’alts funcionaris. Una de les 
prioritats de la presidència italiana és 
una cooperació més estreta amb la 
UE en l’adquisició de fons de la UE 
per iniciar projectes i ajudar els paï-

sos participants de l’AII que no siguin 
estats membres de la UE a la seva 
adhesió. Amb aquest objectiu, la co-
operació amb autoritats locals, uni-
versitats i cambres de comerç s’hau-
ria de potenciar, amb la coordinació 
de l’AII i l’SP. Com a camps priorita-
ris, la presidència italiana de l’AII cita 
transport i logística, petites i mitjanes 
empreses, i cooperació interuniversi-
tària.
• 25 de setembre, Ancona: taula 
sobre turisme, cultura i cooperació 
interuniversitària. En l’àmbit turístic, 
la presidència desitja promoure un 
document per comunicar una postu-
ra comuna sobre la promoció del tu-
risme a la conca.
• 26-27 de novembre, Ancona: tau-
la rodona sobre petites i mitjanes 
empreses. Es presenta un protocol 
destinat a la creació de marcs per a 
una cooperació més activa, que hau-
ria de potenciar l’enfocament orien-
tat als projectes de cooperació de 
les PIME en el si de l’AII. Els partici-
pants declaren que es requereix la 
coordinació regional per ampliar el 
desenvolupament de la conca. Tam-

bé s’anuncia la creació d’un nou 
instrument per a la resolució de con-
flictes.
• 30 de novembre, Roma: es con-
voca una sessió especial de la taula 
rodona sobre turisme, per proporcio-
nar informació detallada sobre els 
instruments de què es disposa, i de 
quina mena són, per al projecte turís-
tic cofinançat per la UE i destinat a 
la conca adriaticojònica.
• 4-5 de desembre, Teramo: con-
ferència internacional sobre «El paper 
de les universitats i la investigació en 
la integració adriaticojònica i medite-
rrània». En el marc de la cooperació 
interuniversitària de l’AII, la col·la-
boració ha estat una prioritat des del 
naixement de la iniciativa. Ha desem-
bocat en la constitució de la xarxa 
UniAdrion, amb la Declaració de Ra-
venna de 2001. L’objectiu de la con-
ferència és constituir una xarxa de 
cooperació interuniversitària que re-
uneixi l’experiència de diversos con-
sorcis (UniAndrion, Emuni, Uni-
med…).
Més informació a:
www.aii-ps.org
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En aquest article es proporcionen de-
talls sobre els resultats de les elec-
cions presidencials i legislatives que 
es van celebrar el 2009 en diversos 
estats independents, presentats en 
ordre circummediterrani. La llista inclou 
referèndums, com també les eleccions 
celebrades en ens autònoms o en 
qualssevol altres territoris rellevants 
que tinguin una especial importància 
política.

Portugal
Eleccions legislatives

27 de setembre de 2009
Eleccions anteriors: 20 de febrer de 
2005
Portugal té una Assemblea de la Repú-
blica unicameral (Assembleia da Repu-
blica) amb 230 escons. Els diputats són 
elegits a través d’un sistema de repre-
sentació proporcional amb llistes de 
partit. Els membres de l’Assemblea re-
presenten tot el país, i no les circums-
cripcions per les quals van ser escollits. 
Els governs requereixen el suport ma-
joritari de l’Assemblea per continuar el 
seu mandat.

Partit % Escons

Partit Socialista (PS) 36,6 97

Partit Socialdemòcrata 
(PSD)

29,1 81

Centre Democràtic Social / 
Partit Popular (CDS/PP, 
democratacristià)

10,5 21

Bloc d’Esquerres (BE, 
socialista-trotskista-
comunista)

9,8 16

Coalició Democràtica 
Unitària (CDU, coalició del 
Partit Comunista i el Partit 
Ecologista)

7.9 15

Participació: 60,6%.

itàlia
Referèndum

21-22 de juny de 2009
Segons les normes actualment vigents, 
la coalició preelectoral que obtingui la 
majoria relativa dels vots obté automàti-
cament la majoria dels escons. Aquest 
referèndum abordava tres preguntes:

Pregunta 1: S’haurien d’adjudicar la 
majoria dels escons de la Cambra al 
partit amb majoria relativa en lloc 
d’adjudicar-los a la coalició que ha ob-
tingut aquesta majoria?

Pregunta 2: S’haurien d’adjudicar la 
majoria dels escons del Senat en cada 
regió al partit amb majoria relativa en 
lloc d’adjudicar-los a la coalició que ha 
obtingut aquesta majoria?

Pregunta 3: S’hauria d’il·legalitzar la 
possibilitat de candidatures múlti-
ples?

Sí no

Pregunta 1 78,11% 21,89%

Pregunta 2 78,16% 21,84%

Pregunta 3 87,85% 12,15%

No obstant això, la participació va ser 
només del 23,31%-23,84%, molt per 
sota del 50% necessari que hauria fet 
vàlida la consulta.

Croàcia
Eleccions presidencials

Primera ronda, 27 de desembre de 
2009
Segona ronda, 10 de gener de 2010
Eleccions anteriors: 25 de novembre de 
2007
Des de 2000, Croàcia és una república 
parlamentària. El president és elegit per 
majoria absoluta per a un mandat de 
cinc anys.

Candidats % 1a 
ronda

% 2a 
ronda

Ivo Josipovic (Partit 
Socialdemòcrata Croat, 
SPH)

32,42 60,26

Milan Bandic 
(independent)

14,83 39,74

Andrija Hebrang (Unió 
Democràtica de Croàcia, 
HDZ)

12,04 -

Nadan Vidoševic 
(independent)

11,33 -

Vesna Pusic (Partit 
Popular Croat – 
Liberaldemòcrates, 
HNS)

7,25 -

Dragan Primorac 
(independent)

5,93 -

Miroslav Tucman 
(independent)

4,09 -

Damir Kajin (Assemblea 
Democràtica d’Ístria, 
IDS)

3,87 -

Josip Jurcevic 
(independent)

2,74 -

Boris Mikšic 
(independent)

2,10 -

Vesna Škare-Ožbolt 
(independent)

1,89 -

Slavko Vukšic (Partit 
Demòcrata de la Plana 
d’Eslavònia, DSSR)

0,42 -

Participació: 43,96% (1a ronda), 50,13% (2a ronda).

Observatori electoral de la Mediterrània
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Montenegro
Eleccions legislatives

29 de març de 2009
Eleccions anteriors: 10 de setembre de 
2006
Montenegro té una Assemblea unica-
meral (Skupština) amb 81 escons. Els 
diputats són elegits mitjançant un sis-
tema de representació proporcional 
amb llistes de partit per a un mandat de 
quatre anys.
Aquestes eleccions es van celebrar des-
prés de la dissolució prematura del Par-
lament el 26 de gener de 2009. Milo 
Dukanovc, líder de la Coalició per un 
Montenegro Europeu, va accedir per si-
sena vegada al càrrec de primer ministre.

Partit % Escons

Coalició per un Montenegro 
Europeu (pro europea i 
socialdemòcrata):
Partit Democràtic dels 
Socialistes (DPS)
Partit Socialdemòcrata de 
Montenegro (SDP)
Iniciativa Cívica Croata 
(HGI)
Partit Bosnià (BS)

51,94 48

Partit Popular Socialista de 
Montenegro (SNP, 
socialista i pro europeu)

16,84 16

Nova Democràcia Sèrbia 
(NSD, nacional-
conservador i pro serbi)

9,22 8

Moviment per al Canvi (PzP, 
centredreta i pro europeu)

6,03 5

Coalició Popular 
(conservadora)
Partit Popular (NS)
Partit Demòcrata Serbi 
(DSS)

2,92 0

Coalició per un Montenegro 
Diferent (centreesquerra)
Partit Liberal de Montene-
gro (LPCG)
Centre Democràtic (DC)

2,70 0

Unió Democràtica Albanesa 
(UDSh)

1,47 1

Nova Força Democràtica 
(FORCA, minoria albanesa)

0,91 1

Llista albanesa/Llista 
Shquiptare/Lliga 
Democràtica de Montene-
gro (minoria albanesa)

0,89 1

Coalició Albanesa - «La 
Perspectiva»

0,81 1

Participació: 66,19%.

Macedònia
Eleccions presidencials

Primera ronda, 22 de març de 2009
Segona ronda, 5 d’abril de 2009

Eleccions anteriors: 28 d’abril de 
2004
El president és elegit pel vot popular 
per a un mandat de cinc anys. Segons 
la llei electoral, el president resulta 
escollit si obté el vot de la majoria dels 
votants censats en la primera ronda, 
o la majoria simple dels vots en la se-
gona ronda, en la qual la participació 
ha de ser de més del 40% dels vo-
tants censats.

Candidats % 1a 
ronda

% 2a 
ronda

Gjorgje Ivanov (Organit-
zació Revolucionària In-
terna de Macedònia – 
Partit Demòcrata per la 
Unitat Nacional de Ma-
cedònia, VMRO-DPM-
NE; cristianodemòcrata)

35,06 63,14

Ljubomir Frkoski (Unió 
Socialdemòcrata de 
Macedònia, SDSM; 
socialdemòcrata)

20,45 36,86

Imer Selmani (Nova 
Democràcia, ND; 
representa els albanesos 
ètnics)

14,99 -

Ljube Boškoski 
(independent)

14,87 -

Agron Buxhaku (Unió 
Democràtica per la 
Integració, BDI; 
protegeix els drets dels 
albanesos)

7,51 -

Nano Ruzin (Partit 
Liberaldemòcrata, LDP; 
liberal)

4,05 -

Mirushe Hoxha (Partit 
Demòcrata dels 
Albanesos, DPA; 
protegeix els drets dels 
albanesos)

3,15 -

Participació: 56,43% (1a ronda); 42,61% (2a ronda).

Albània
Eleccions legislatives

28 de juny de 2009
Eleccions anteriors: 3 de juliol de 2005
Albània té una Assemblea Popular uni-
cameral (Kuvendi Popullor) amb 140 
escons. Els diputats són elegits a través 
d’un sistema de representació propor-
cional amb llistes de partit les circums-
cripcions del qual corresponen a les 12 
regions administratives. El seu mandat 
dura quatre anys. El llindar per obtenir 
representació parlamentària és del 3% 
per als partits polítics i del 5% per a les 
coalicions preelectorals en cada cir-
cumscripció.

Aquestes eleccions van ser les primeres 
que es van celebrar en el marc del nou 
sistema electoral adoptat l’abril de 
2009. Anteriorment hi havia un sistema 
electoral mixt en funció del qual 100 
dels 140 escons parlamentaris s’as-
signaven pel sistema de vot majoritari 
relatiu, mentre que actualment tots els 
membres són elegits pel sistema de 
representació proporcional. Aquest sis-
tema electoral revisat incentiva els par-
tits petits a formar coalicions amb altres 
de més grans en lloc de presentar-se 
aïlladament.

Partit % Escons

Partit Socialista  
d’Albània (PSS, 
socialdemòcrata)

40,9 65

Partit Democràtic  
d’Albània (PDS, 
conservador)

40,1 68

Moviment Socialista per la 
Integració (LSI, 
socialdemòcrata)

4,9 4

Partit Republicà (PR, 
nacional-conservador)

2 1

Partit de la Unitat pels 
Drets Humans (PBDNJ, 
centrista-liberal)

1,2 1

Partit per la Justícia i la 
Integració (PDI, 
centredreta/pro albanesos 
txams)

1 1

Participació: 50,77%.

líban
Eleccions legislatives

7 de juny de 2009
Eleccions anteriors: 19 de juny de 2005
El Líban té una Assemblea Nacional 
unicameral (Majlis al-Nuwab) amb 128 
escons. Els diputats són elegits per 
majoria relativa en circumscripcions 
amb múltiples membres, basades tant 
en la geografia com en la religió, per 
a un mandat de quatre anys. Els es-
cons es reparteixen equitativament 
entre els membres cristians i musul-
mans. El sistema de votació és majo-
ritari en una sola ronda, i es fa servir 
el vot en bloc (cada votant pot emetre 
tants vots com nombre de parlamen-
taris electes hi hagi per cada circums-
cripció) . El(s) candidat(s) que 
obtingui(n) el major nombre de vots 
per cada comunitat religiosa és (són) 
declarat(s) electe(s).
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Aliances Escons

Aliança 14 de Març (coalició de par-
tits antiSírians)
Moviment del Futur (liberal)
Partit Socialista Progressista (so-
cialdemòcrata)

Independents del 14 de Març
Forces Libaneses (cristianodemò-
crates)

Partit Kataeb (cristianodemòcrates)
Partit Socialdemòcrata Humxak (ar-
meni)

Grup Islàmic (islamista sunnita)
Partit Ramgavar (Partit Liberal De-
mocràtic Armeni)

Moviment d’Esquerra Democràtica 
(socialdemòcrata)

Partit Liberal Nacional (liberal-con-
servador)

Independents

71

28
11

11
8

5
2

1
1

1

1

2

Aliança 8 de Març (coalició de partits 
pro Sírians)
Moviment Patriòtic Lliure (centrista)
Hezbol·lah (islamista)
Moviment Amal
Moviment Marada
Partit Democràtic Libanès
Federació Revolucionària Armènia 
(socialista)

Partit Nacionalista Social Sirià
Partit Baaz (nacionalista àrab/so-
cialista)

Partit de la Solidaritat

57

18
13
13

3
3
2

2
2

1

israel
Eleccions legislatives

10 de febrer de 2009
Eleccions anteriors: 28 de març de 
2006
Israel té un Parlament unicameral (Knes-
set) amb 120 escons. Els diputats són 
triats a través d’un sistema de represen-
tació proporcional amb llistes de partit 
per a un mandat de quatre anys.
Les eleccions anteriors a la Knesset es 
van convocar quan va expirar el termini 
per a la formació d’un nou Govern de 
coalició després de la renúncia del primer 
ministre Ehud Olmert el juliol de 2008 
arran d’una sèrie d’escàndols de corrup-
ció. La Knesset es va dissoldre el 10 de 
novembre amb motiu de les eleccions.

Partit % Escons

Kadima (centre) 22,47 28

Likud (conservador) 21,61 27

Israel Casa Nostra (Yisrael 
Beiteinu, nacionalista)

11,7 15

Partit Laborista 
(centreesquerra)

9,93 13

Shas (conservador) 8,49 11

Judaisme Unificat de la Torà 
(Yahadut Hatorah, 
conservador)

4,39 5

Llista Àrab Unida – 
Renovació Àrab (UAL, 
nacionalista àrab)

3,38 4

Unió Nacional 3,34 4

Front Democràtic per a la 
Pau i la Igualtat (Hadash, 
comunista)

3,32 4

Meretz – Nou Moviment 
(socialdemòcrata)

2,95 3

Casa Jueva (dreta, sionista) 2,87 3

Assemblea Democràtica 
Nacional (Balad, 
nacionalista àrab)

2,48 3

Participació: 65,2%.

tunísia
Eleccions presidencials i parlamen-
tàries

25 d’octubre de 2009
Eleccions anteriors: 24 d’octubre de 
2004
República presidencial amb un Parla-
ment bicameral. El president és escollit 
per a un mandat de cinc anys. El Parla-
ment bicameral de Tunísia està format 
per la Cambra de Diputats (Majlis al-
Nuwab), amb 214 escons, i la Cambra 
de consellers (Majlis al-Mustasharin), 
amb 126. Tot i que l’oposició ocupa 53 
escons a la Cambra de Diputats, el sis-
tema tunisià de drets polítics i civils no 
es considera lliure.

Eleccions presidencials

Candidats % 
vots

Zine El Abidine Ben Ali (Assemblea 
Constitucional Democràtica)

89,62

Mohamed Bouchiha (Partit d’Unitat 
Popular)

5,01

Ahmed Inoubli (Unió Democràtica 
Unionista)

3,80

Ahmed Brahim (Moviment Ettaydid) 1,57

Participació: 89,45.

Eleccions legislatives

Partit % Escons

Agrupació Constitucional 
Democràtica

84,59 161

Moviment de Demòcrates 
Socialistes

4,63 16

Partit d’Unitat Popular 3,39 12

Unió Democràtica 
Unionista

2,56 9

Partit Social Liberal 2,24 8

Partit dels Verds per al 
Progrés

1,67 6

Moviment Ettaydid 0,50 2

Fòrum Democràtic pel 
Treball i les Llibertats

0,12 -

Partit Demòcrata 
Progressista

0,03 -

Llistes independents 0,26 -

Participació: 89,40%.

Algèria
Eleccions presidencials

9 d’abril de 2009
Eleccions anteriors: 8 d’abril de 2004
Algèria, oficialment República Demo-
cràtica i Popular d’Algèria, és una repú-
blica el president de la qual és triat pel 
vot de la majoria absoluta i per a un 
mandat de cinc anys. L’actual president, 
Abdelaziz Buteflika, estava complint el 
seu tercer mandat després que el no-
vembre de 2008 una esmena constitu-
cional eliminés el límit de dos mandats 
per a la presidència.

Candidats % 
vots

Abdelaziz Buteflika (Front Nacional 
d’Alliberament, socialista, en 
coalició amb l’Agrupació Nacional 
per a la Democràcia)

90,24

Louisa Hanoune (Partit dels 
Treballadors, trotskista)

4,22

Moussa Touati (Front Nacional 
Algerià, nacionalista, conservador)

2,31

Djahid Younsi (Moviment Nacional 
per a la Reforma, islamista)

1,37

Alí Fawzi Rebaine (Ahd 54, defensa 
dels drets humans)

0,93

Mohammed Said (Partit de la 
Justícia i la Llibertat)

0,92

Participació: 74,54%.

Fonts

Psephos, Adam Carr’s Election Archive
 http://psephos.adam-carr.net
CNN
  www.cnn.com/WORLD/election.

watch
Freedom House
 www.freedomhouse.org
IFES Electionguide
 www.electionguide.org/index.php
Keesing’s World Record of Events
 www.keesings.com
Observatori electoral TEIM
  www.uam.es/otroscentros/TEIM/

observatorio/Observatorio_presen 
tacion.htm

Parline Database
  www.ipu.org/par l ine-e/par l ine 

search.asp
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La cooperació a la Unió Europea

TAULA A1
Ajuda oficial als països mediterranis finançada pel Pressupost de la Comissió Europea i el Fons Europeu de 
desenvolupament (FEd) l’any 2008

(en milions d’euros) Compromisos Pagaments

Malta     - 5,38

Eslovènia 4,79 4,01

Croàcia 166,85 125,57

Bòsnia i Hercegovina 86,90 59,52

Sèrbia 509,93 221,17

Montenegro 30,05 6,58

Macedònia 69,73 31,68

Albània 68,15 41,86

Xipre     - 24,38

Turquia 560,55 301,22

Síria 28,78 37,04

Líban 84,80 90,31

Jordània 69,80 73,90

Israel 2,05 4,32

Autoritat Nacional Palestina 397,97 459,73

Egipte 152,54 141,18

Líbia 8,20 2,97

Tunísia 74,87 57,51

Algèria 37,51 61,09

Marroc 230,21 228,40

Mauritània 0,03 31,38

Elaboració pròpia. Font: Informe anual 2008 sobre les polítiques de desenvolupament i ajuda exterior de la Comunitat Europea,
http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/annual-reports/europeaid_annual_report_2009_en.pdf.

GRÀFIC A1 Cooperació a la unió Europea l’any 2008
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Elaboració pròpia. Font: Informe anual 2008 sobre les polítiques de desenvolupament i ajuda exterior de la Comunitat Europea, 
http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/annual-reports/europeaid_annual_report_2009_fr.pdf.
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TAULA A2 instrument Europeu de Veïnatge i Associació (iEVA), 2008, 2009

Compromisos en el marc de l’iEVA

(en milions d’euros) 2008 2009

Algèria 55 -

Egipte 149 140

Israel 2 1,5

Jordània 65 68

Líban 50 43

Marroc 228 145

Síria 30 -

Tunísia 73 77

Cisjordània i Gaza* 486 352,8

total iEVA bilateral 1.138 827,3

* Les dades de Cisjordània i Gaza inclouen l’IEVA, l’ajuda humanitària, la UNRWA i l’Instrument d’Estabilitat.
Elaboració pròpia. Font: http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm.

TAULA A3 Països mediterranis candidats a l’adhesió a la unió Europea

instrument d’Ajuda de Preadhesió (iPA), 2008
Component i de l’iPA: Creació d’institucions Milions d’euros

Croàcia 41,4

Criteris polítics 10,5

Assumpció de les obligacions de pertinença 20,9

Criteris econòmics 1

Programes de suport 9

Macedònia 37,1

Criteris polítics 14,1

Assumpció de les obligacions de pertinença 14,9

Criteris econòmics 3,1

Suport a la programació i participació en programes i agències comunitaris 5

turquia 256

Criteris polítics de Copenhaguen, i temes de justícia, llibertat i seguretat 52,1

Harmonització amb l’acquis communautaire 122

Diàleg amb la societat civil 72,9

Activitat de suport 9

Elaboració pròpia. Fonts: Comissió Europea http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/croatia/ipa/2008/annex-financing_prop_2008_croatia_c-2008-6407_of_5-11-2008_en.pdf
 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/ipa/2008/annexe_fp_ipa_2008_comp_i_en.pdf
 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/turkey/ipa/2008/national_programme_2008_ipa_component_turkey_en.pdf.

TAULA A4 Provisions per a l’any 2009 en el marc de l’iPA (països candidats i potencials candidats)

Milions d’euros

Croàcia 151,2

Macedònia 81,8

Turquia 566,4

Albània 81,2

Bòsnia i Hercegovina 89,1

Montenegro 33,3

Sèrbia 194,8

Kosovo (Res. 1244 del CSNU) 66,1

Programa multibeneficiaris 160

Font: Comissió Europea, http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-assistance/planning-ipa_es.htm.
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TAULA A5 Crèdits del Banc Europeu d’inversions a països mediterranis l’any 2008

Crèdits per sector Milions d’euros 

Croàcia 170

Finançament de projectes de petita i mitjana escala 140

Finançament d’arrendaments de projectes de petita i mitjana escala 30

Bòsnia i Hercegovina 260

Construcció d’un tram de 15 km d’autopista entre Drivusa i Kakanj al Corredor 5C 75

Rehabilitació i construcció d’instal·lacions d’aigua i sanejament 60

Finançament de projectes de petita i mitjana escala 50

Finançament de projectes d’infraestructures de petita i mitjana escala 75

Sèrbia 257

Desplegament de la segona xarxa GSM a Kosovo 87

Finançament de projectes d’infraestructures de petita i mitjana escala 50

Modernització, reforma i ampliació de quatre hospitals d’atenció terciària a Sèrbia (Belgrad, Niš, Novi Sad i Kragujevac) 70

Finançament d’arrendaments de projectes de petita i mitjana escala 50

Montenegro 50

Rehabilitació i actualització d’infraestructures elèctriques a Sèrbia i Montenegro 3

Rehabilitació i modernització urgents dels aeroports de Podgorica i Tivat 1

Rehabilitació de carreteres i ponts arreu del país 4

Rehabilitació d’infraestructures ferroviàries a la principal línia que creua Montenegro i adquisició de material rodant 7

Rehabilitació i construcció d’infraestructures municipals d’aigua i sanejament 5

Finançament de projectes de petita i mitjana escala 30

Macedònia 10

Finançament de projectes de petita i mitjana escala 10

turquia 2.706

Actualització i ampliació de les xarxes nacionals de distribució elèctrica 100

Crèdit marc de finançament de projectes d’infraestructures de petita i mitjana escala 200

Construcció de vuit plantes d’energia hidroelèctrica al sud-est del país 135

Renovació i ampliació de la flota 99,8

Construcció d’un modern sistema de tramvies de primera línia a Antalya 19

Ampliació de la xarxa de transport públic d’Istanbul 700

Ampliació del metro lleuger a la ciutat de Bursa 100

Reforçament d’edificis públics a Istanbul per tal d’incrementar la resistència de la ciutat a grans terratrèmols 300

Activitats de R+D+I relatives a components per a les indústries aeroespacial i automotriu de Saint-Ouen-l’Aumône (prop de 
París) i d’Izmir (Turquia)

2,5

Producció d’un nou vehicle comercial lleuger per reemplaçar l’actual model Doblò 200

Finançament de projectes de petita i mitjana escala 699,6

Finançament de projectes d’infraestructures de petita i mitjana escala 150

Marroc 288,5

Actualització de la xarxa de transmissió d’energia arreu del país 170

Construcció d’una segona terminal de contenidors al port de Tànger-Med 40

Construcció d’uns 15.500 km de carreteres rurals en el període 2005-2015 60

Participació en el capital d’un fons limitat del carbó 6,5

Participació en un fons de capital privat 12

tunísia 311

Construcció i gestió d’una planta energètica de cicle combinat i doble combustible a Ghannouch 86

Desenvolupament de la xarxa de transmissió i distribució de gas natural del país 60

Millora de la infraestructura de vies urbanes del país 110

Actualització de les actuals instal·lacions de producció del Groupe Chimique Tunisien per tal de millorar la protecció mediam-
biental a Skhira i M’Dhilla, prop de Gabès

55

Egipte 275,5

Ampliació de la xarxa nacional de transmissió de gas a alta pressió 250

Participació en el capital d’un fons limitat d’inversió 13

Participació en el capital d’un fons limitat d’inversió en empreses de capitalització mitjana 12,5

(Continua)
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TAULA A5 Crèdits del Banc Europeu d’inversions a països mediterranis l’any 2008

Crèdits per sector Milions d’euros 

líban 52

Finançament de projectes de petita i mitjana escala 52

Síria 277

Construcció d’una planta energètica de cicle combinat de gas natural situada a 25 km al sud de Damasc 275

Participació en el capital d’una institució financera 2

Jordània 36,9

Construcció d’una via de circumval·lació a Amman 36,9

israel 33,1

Activitats de R+D que combinen tecnologies punta i assaigs clínics d’aparells mèdics a Israel, Estats Units, Europa i Àsia 3,3

Activitat de R+D relatives a nous compostos farmacològics genèrics i biosimilars a Hongria, Països Baixos, Regne Unit i Israel 29,7

Elaboració pròpia. Font: BEI, www.eib.org/attachments/general/reports/st2008en.pdf.

TAULA A6 Oficina d’Ajuda Humanitària de la unió Europea (ECHO)

decisions financeres adoptades en àrees mediterrànies l’any 2008

Àrea Milions d’euros 

MENA

Algèria (refugiats sahrauís) 10,00

Pròxim Orient (refugiats palestins i libanesos) 82,76

total 92,76

Elaboració pròpia. Font: ECHO, Informe anual 2008, http://ec.europa.eu/echo/files/media/publications/annual-review_2008_en.pdf.
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Cooperació espanyola a la Mediterrània 

TAULA B1 distribució dels fluxos nets d’AOd espanyola a la Mediterrània

2007 2008

€ % € %

Magreb i Orient Mitjà

Algèria  43.323.483 15,94  44.504.061 14,16

Egipte  8.299.236 3,05  10.835.886 3,45

Jordània  7.492.211 2,76  8.768.835 2,79

Líban  27.250.144 10,03  35.918.674 11,43

Líbia  70.950 0,03  3.708 0,00

Marroc  61.959.760 22,80  81.362.865 25,89

Mauritània  28.558.826 10,51  23.653.287 7,53

Palestina  53.115.159 19,55  68.927.467 21,93

Refugiats sahrauís  23.986.781 8,83  23.884.784 7,60

Síria  2.159.554 0,79  5.163.120 1,64

Tunísia  15.529.288 5,71  11.226.020 3,57

Total  271.745.392 100,00  314.248.707 100,00

Balcans i turquia

Albània  14.219.499 16,61  4.508.823 4,07

Bòsnia i Hercegovina  22.075.099 25,79  29.396.450 26,52

Croàcia  0 0,00  652.584 0,59

Macedònia, ERIM  1.010.870 1,18  283.109 0,26

Montenegro  491.774 0,57  82.595 0,07

Sèrbia  1.809.900 2,11  11.309.809 10,20

Kosovo (Sèrbia)  5.145.028 6,01  752.551 0,68

Turquia  40.842.370 47,72  63.853.483 57,61

Total  85.594.540 100,00  110.839.404 100,00

Font: AECI, Seguiment PACI 2007 i 2008.

GRÀFIC B1 distribució de la cooperació espanyola al Magreb i l’Orient Mitjà per sector (2008)

Sectors productius  7%
Multisectorial  4%

No sectorials  19%

Educació  9%

Salut  3%

Abastament i depuració d’aigua  3%

Govern i societat civil  13%
Altres serveis i infraestructures socials  8%

Infraestructures i serveis econòmics  33%

Prog./Pol. de població i salut reproductiva  1%

Font: AECI, Seguiment PACI 2008.
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GRÀFIC B2 distribució de la cooperació espanyola als Balcans i turquia per sector (2008)

Sectors productius  1%

Multisectorial  1%

No sectorials  1%

Educació  2%

Salut  1%

Abastament i depuració d’aigua  2%

Govern i societat civil  7%

Altres serveis i infraestructures socials  2%

Infraestructures i serveis econòmics  83%

Prog./Pol. de població i salut reproductiva  0%

Font: AECI, Seguiment PACI 2008.

TAULA B2 distribució de la cooperació espanyola a la Mediterrània per instrument (2008)

Augmentar 
les capacitats 

socials i 
institucionals

Augmentar 
les capacitats 

humanes

Augmentar 
les capacitats 
econòmiques

Augmentar les 
capacitats per 

a la sostenibili-
tat ambiental

Augmentar la 
llibertat i les 
capacitats 
culturals

Augmentar les 
capacitats i 

l’autonomia de 
les dones

Prevenció de 
conflictes i 
construcció 

de la pau
Altres 

actuacions

Magreb i Orient Mitjà 

Algèria 1.235.044 1.443.686 44.727.364 225.041 497.350 467.125 0 280.275

Egipte 472.994 4.410.370 4.790.943 337.144 386.812 389.144 0 523.033

Jordània 524.472 2.333.209 3.250.000 716.480 645.000 250.000 906.924 142.750

Líban 347.349 14.019.138 1.618.010 670.095 0 0 18.317.864 946.218

Marroc 4.211.279 28.731.372 51.705.411 3.108.215 1.561.855 3.465.070 0 204.389

Mauritània 1.428.160 12.515.328 4.693.340 894.410 131.250 30.000 1.704.448 2.256.351

Palestina 16.982.019 26.712.593 874.942 92.325 238.277 1.402.888 7.686.264 12.794.159

Refugiats 
sahrauís

612.272 10.904.472 1.052.063 52.500 566.718 81.107 25.000 10.590.653

Síria 12.703 3.113.434 280.000 225.000 56.627 0 64.009 1.411.347

Tunísia 303.000 3.797.908 6.155.708 155.242 176.000 542.279 0 3.651.206

Balcans i turquia

Albània 672.500 3.118.271 6.973.330 194.286 0 488.244 0 290.338

Bòsnia i 
Hercegovina

1.770.015 1.313.845 23.180.672 386.286 646.300 3.428 1.903.626 192.279

Croàcia 0 0 0 14.286 0 0 638.298 0

Macedònia, 
ERIM

0 1.755.574 0 0 0 0 851.064 216.471

Montenegro 42.500 0 0 40.095 0 0 0 0

Sèrbia 720.796 1.185.063 8.267.829 272.286 0 0 545.915 317.920

Kosovo 
(Sèrbia)*

900.000 1.210.698 0 34.254 0 216.686 2.426.807 0

Turquia 63.940 2.263.835 62.159.946 0 47.000 0 0 9.107

*Dades de 2007
Font: AECI, Seguiment PACI 2008. 
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Migracions a la Mediterrània

TAULA C1 nombre d’estrangers dels PSM a la unió Europea, per nacionalitats

 Algèria Marroc tunísia Egipte Síria Jordània líban Palestina israel turquia
total 

Euromed 
total 

estrangers 

Bèlgica (2008) 8.131 79.858 3.567 1.003 1.491 1.570 1.492 39.532 136.644 971.000

Bulgària (2008) 90 56 46 102 1.945 932 3.828 6.999 24.000

República Txeca (2008) 590 194 493 391 458 206 283 107 762 1.100 4.584 348.000

Dinamarca (2009) 298 2.783 449 573 810 745 1.568 615 29.020 36.861 298.000

Alemanya (2007) 13.217 67.989 23.228 11.217 28.161 7.840 38.613 9.742 1.713.551 1.913.558 7.255.000

Estònia (2000) 1 1 1 1 16 6 26 229.000

Irlanda (2006) 848 354 133 743 141 203 123 115 237 766 3.663 554.000

Grècia (2006) 188 550 271 9.461 5.747 491 754 217 169 947 18.795 906.000

Espanya (2009) 52.990 627.858 2.065 5.747 491 754 217 169 947 2.707 693.945 5.262.000

França (2007) 682.931 685.567 225.618 14.932 25.177 266.927 1.901.152 3.674.000

Itàlia (2008) 24.387 403.592 100.112 74.599 3.701 2.692 3.779 424 2.385 16.225 631.896 3.433.000

Xipre (2001) 6 11 13 705 1.436 205 869 96 93 35 3.469 125.000

Letònia (2009) 8 10 23 21 8 34 318 71 493 415.000

Lituània (2009) 8 5 8 27 10 9 52 241 205 565 43.000

Luxemburg (2006) 224 430 213 33 4 3 46 58 292 1.303 206.000

Hongria (2006) 259 57 46 293 778 281 110 95 825 779 3.523 177.000

Malta (2005) 25 118 201 208 156 33 43 26 10 138 958 15.000

Països Baixos (2008) 782 74.869 1.200 2.562 582 220 365 1.498 93.746 175.824 688.000

Àustria (2009) 643 911 1.515 5.058 1.209 334 563 1.411 110.678 122.322 835.000

Polònia (2008) 129 281 219 232 229 1.433 2.523 58.000

Portugal (2002) 107 567 38 71 78 80 192 10 104 101 1.348 446.000

Romania (2006) 2 1 1 3 1.453 571 871 918 2.710 6.530 26.000

Eslovènia (2009) 8 5 17 24 5 15 4 19 58 155 69.000

Eslovàquia (2006) 23 12 38 43 47 23 36 20 146 120 508 41.000

Finlàndia (2006) 252 702 255 279 140 137 100 16 328 2.886 5.095 133.000

Suècia (2007) 635 1.615 1.042 837 3.104 1.025 2.349 479 10.026 21.112 524.000

Regne Unit (2004) 7.482 5.797 1.054 3.514 7.834 4.912 36.093 66.686 4.021.000

total 794.135 1.954.041 361.904 132.668 52.200 15.875 86.485 1.295 27.954 2.333.980 5.760.537 30.776.000

Elaboració pròpia. Font: Institut estadístic oficial de cadascun dels països de la UE. França, l’INED, HU, LV, UK, CY, RO, SK, Eurostat. Dada disponible més recent. Població estrangera extreta de l’Eurostat, dades de 
referència d’estrangers residents a Europa de l’any 2008.
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TAULA C2 Fluxos financers internacionals: remeses, ajuda oficial al desenvolupament i inversió estrangera directa (2007)

AOd rebuda 
(desemborsaments 
nets) per capita ($)                     

Pes relatiu de les entrades de remeses

per càpita ($)
Com a % de l’AOd 

rebuda
Com a % 
del PiB

ràtio de remeses 
sobre iEd

Israel .. 150 .. 0,6 0,1

Croàcia 36 306 850,8 2,9 0,3

Líbia 3 3 84,1 .. 0,0

Montenegro 177 .. .. .. ..

Sèrbia 85 .. .. .. ..

Albània 96 336 350,9 10,1 2,2

Macedònia 105 131 124,9 3,6 0,8

Bòsnia i Hercegovina 113 640 568,6 .. 1,2

Turquia 11 16 151,7 0,2 0,1

Líban 229 1 614,1 24,4 2,0

Jordània 85 580 680,8 22,7 1,9

Tunísia 30 166 553,2 5,0 1,1

Algèria 12 63 543,9 1,6 1,3

Síria 4 41 1.099,7 2,2 ..

Palestina 465 149 32,0 .. ..

Marroc 35 216 617,8 9,0 2,4

Elaboració pròpia. Font: Banc Mundial (2009) i PNUD: Informe sobre desenvolupament humà 2009.

TAULA C3 Evolució dels principals grups d’estrangers d’origen mediterrani als països mediterranis de la uE

Grècia    França    

 2001 2006 2007  2001 2006 2007

Egipte 0,97% 1,81% 2,15% Egipte 0,27% 0,30% 0,31%

Líban 0,16% 0,14% 0,16% Líban 0,39% 0,50% 0,52%

Marroc 0,06% 0,07% 0,11% Marroc 15,27% 14,33% 14,15%

Algèria 0,03% 0,02% 0,05% Algèria 14,11% 14,17% 14,10%

Turquia 1,03% 0,16% 0,21% Turquia 6,10% 5,59% 5,51%

Jordània 0,08% 0,07% 0,10% Tunísia 4,69% 4,66% 4,66%

Síria 0,72% 1,13% 1,23%

Albània 57,49% 62,80% 62,97%

itàlia    Espanya    

 2002 2006 2007  2002 2006 2007

Egipte 2,48% 2,46% 2,37% Egipte 0,10% 0,07% 0,06%

Líban 0,21% 0,09% 0,12% Líban 0,07% 0,04% 0,03%

Marroc 15,88% 12,85% 12,45% Marroc 14,48% 12,38% 11,59%

Algèria 0,93% 0,81% 0,77% Algèria 1,54% 1,13% 0,99%

Turquia 0,53% 0,47% 0,50% Turquia 0,03% 0,04% 0,04%

Tunísia 4,39% 3,33% 3,18% Tunísia 0,04% 0,04% 0,04%

Síria 0,17% 0,13% 0,12% Síria 0,10% 0,05% 0,05%

Israel 0,13% 0,09% 0,08% Israel 0,02% 0,04% 0,04%

Albània 15,97% 14,08% 13,68% Albània 0,02% 0,03% 0,03%

Jordània 0,16% 0,10% 0,10%

Líbia 0,10% 0,06% 0,05%

Elaboració pròpia. Fonts: Grècia, «La inmigración en Grecia», a www.mtas.es/es/mundo/Revista/Revista127/195.pdf , i «Immigrants in Greece: Characteristics», a www.mmo.gr; França, INSEE; Itàlia, ISTAT; 
Espanya, INE.
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Els Acords d’Associació 
Euromediterranis

TAULA D1 Els Acords d’Associació Euromediterranis

País inici de les negociacions Conclusió de l’acord Signatura de l’acord Entrada en vigor

Tunísia desembre 1994 juny 1995 juliol 1995 desembre 1997

Israel desembre 1993 setembre 1995 novembre 1995 juny 2000

Marroc desembre 1993 novembre 1995 febrer 1996 març 2000

Palestina maig 1996 desembre 1996 febrer 1997 juliol 1997*

Jordània juliol 1995 abril 1997 novembre 1997 maig 2002

Egipte març 1995 juny 1999 juliol 2001 juny 2004

Algèria juny 1997 desembre 2001 abril 2002 setembre 2005

Líban novembre 1995 gener 2002 juny 2002 abril 2006

Síria març 1998 octubre  2004 / desembre  2008

* Acord interí signat entre la Unió Europea i l’OAP (en benefici de l’Autoritat Nacional Palestina).

• Perquè els Acords d’Associació entrin en vigor han de ser ratificats pel Parlament Europeu, el Parla-
ment del país soci i pels parlaments dels 25 estats membres de la Unió Europea (Unió Europea). 

• Turquia es regeix per la Unió Duanera que va entrar en vigor el gener de 1996, basada en l’acord de 
primera generació de 1963, fins a la seva adhesió a la Unió Europea. 

• L’any 2008 es va revisar l’Acord d’Associació amb Síria. Estava previst que es ratifiqués el 26 
d’octubre de 2009. Tanmateix, Síria va ajornar la signatura de l’Acord d’Associació amb la Unió Eu-
ropea fins a una data encara per determinar.

TAULA D2 Acords d’Estabilització i Associació amb els països dels Balcans Occidentals

País inici de les negociacions Signatura de l’acord
Entrada en vigor

(acord interí) Entrada en vigor

Albània gener 2003 juny 2006 desembre 2006 abril 2009

Bòsnia i Hercegovina novembre 2005 juny 2008 juliol 2008

Croàcia novembre 2000 octubre 2001 març 2002 febrer 2005

Macedònia març 2000 abril 2001 juny 2001 abril 2004

Sèrbia octubre 2005 abril 2008 -

Montenegro octubre 2005 / juliol 2006* octubre 2007 gener 2008

* El 21 de maig de 2006 es va celebrar un referèndum en què es va decidir la independència de Montenegro respecte de la Federació que constituïa amb Sèrbia.

• Les relacions de la Unió Europea amb els països dels Balcans Occidentals s’inscriuen en el Procés 
d’Estabilització i Associació (SAP). El SAP és el marc en què es desenvolupen diversos instruments i que 
ajuda els països a dur a terme la transició política i econòmica que els prepara per a una nova relació 
contractual amb la Unió Europea: els Acords d’Estabilització i Associació (SAA) per progressar cap a una 
associació més estreta amb la Unió Europea.

• L’Acord d’Estabilització i d’Associació amb Albània va entrar en vigor l’1 d’abril de 2009. Aquest acord 
substitueix l’acord interí. El 28 d’abril Albània va presentar la petició formal per sol·licitar l’estatut de can-
didat a la Unió Europea.
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• Les negociacions amb Sèrbia es van interrompre el maig de 2006 per la manca de progressos en la co-
operació amb el Tribunal Penal Internacional per a l’Antiga Iugoslàvia (TPII). A principis de 2007, el nou 
Govern de Belgrad va posar en funcionament un pla i una junta d’acció nacional per impulsar la coopera-
ció amb el TPII, que va obrir la porta a la represa de la negociació el 13 de juny de 2007. L’abril de 2008, 
la Unió Europea i Sèrbia van signar l’acord. L’acord interí no entrarà en vigor fins que el Consell de la Unió 
Europea decideixi que Sèrbia coopera plenament amb el TPII. 

• Després de la seva declaració i reconeixement com a Estat sobirà i independent, la Unió Europea ha 
desenvolupat les relacions amb Montenegro considerant-lo com a tal. Després de l’aprovació, el juliol de 
2006, de les directives de negociació amb vista a un SAA amb Montenegro, les negociacions van finalit-
zar l’abril i l’acord es va signar el 15 d’octubre de 2007. El gener de 2008, l’entrada en vigor de l’acord 
interí va suposar un avenç en els processos nacionals de ratificació, així com en l’acostament a la Unió 
Europea. 

• Tres anys després de l’inici de les negociacions entre la Unió Europea i Bòsnia i Hercegovina el 2005, es 
va signar el SAA i l’acord interí va entrar en vigor. No obstant això, malgrat els progressos reals duts a 
terme en la col·laboració amb el TPII, la Comissió encara constata nombroses disfuncions, tant en l’àmbit 
institucional com en el judicial.

TAULA D3 Els plans d’acció de la Política Europea de Veïnatge

País israel Jordània tunisia
territoris 
Palestins Marroc Egipte líban Algèria líbia

Adopció
pel país

abril 2005 juny 2005 juliol 2005 maig 2005 juliol 2005 març 2007 gener 2007 – –

• Els plans d’acció permeten a la Unió Europea mantenir una política progressiva i diferenciada envers els 
seus països veïns, en funció dels diferents graus de cooperació d’aquests últims.

• El pla, elaborat després de la signatura d’un acord d’associació, estableix les prioritats de les reformes 
polítiques i econòmiques, així com un calendari. Els plans d’acció són les eines operacionals del marc 
jurídic que representen els Acords d’Associació. 

• Anualment s’analitzen els progressos realitzats a partir dels informes d’avaluació. En funció dels avenços, 
es decidirà l’ampliació de la cooperació i una major accessibilitat al mercat europeu.
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Firma d’acords 
i convenis internacionals
TAULA E1 tractats multilaterals de drets humans i temes penalsa

discriminació 
racialc

drets civils 
i políticsd

drets 
econòmics, 

socials 
i culturalse

discriminació 
contra 

la donaf

tortura
i altres 
tractesg 

drets 
del nenh

Crim de 
genocidii

tribunal 
Penal 

internacionalj

Finançament 
del

terrorismek

data d’adopció 1966 1966 1966 1979 1984 1989 1948 1998 1999

Portugal
Espanya
França
Itàlia
Malta

1982
1968
1971
1976
1971

1978
1977
1980
1978
1990

1978
1977
1980
1978
1990

1980
1984
1983
1985
1991

1989
1987
1986
1989
1990

1990
1990
1990
1991
1990

1999
1968
1950
1952

 

2002
2000
2000
1999
2002

2002
2002
2002
2003
2001

Eslovènia
Croàcia
Bòsnia i Hercegovina
Sèrbia
Montenegro

1992
1992
1993
2001
2006

1992
1992
1993
2001
2006

1992
1992
1993
2001
2006

1992
1992
1993
2001
2006

1993
1992
1993
2001
2006

1992
1992
1993
2001
2006

1992
1992
1992
2001
2006

2001
2001
2002
2001
2006

2004
2003
2003
2002
2006

Macedònia
Albània
Grècia
Xipre
Turquia

1994
1994
1970
1967
2002

1994
1991
1997
1969
2003

1994
1991
1985
1969
2003

1994
1994
1983
1985
1985

1994
1994
1988
1991
1988

1993
1992
1993
1991
1995

1994
1955
1954
1982
1950

2002
2003
2002
2002
 

2004
2002
2004
2001
2002

Síria
Líban
Jordània
Israel
Palestina

1969
1971
1974
1979

 

1969
1972
1975
1991

 

1969
1972
1975
1991

 

2003
1997
1992
1991

 

2004
2000
1991
1991

 

1993
1991
1991
1991

 

1955
1953
1950
1950

 

2000b

2002
2000b

 

2005
2003
2003

 

Egipte
Líbia
Tunísia
Algèria
Marroc

1967
1968
1967
1972
1970

1982
1970
1969
1989
1979

1982
1970
1969
1989
1979

1981
1989
1985
1996
1993

1986
1989
1988
1989
1993

1990
1993
1992
1993
1993

1952
1989
1956
1963
1958

2000b

2000b

2000b

2005
2002
2003
2001
2002

Font: ONU ONU ONU ONU ONU ONU ONU ONU ONU
a. Ratificació, acceptació, aprovació, adhesió o successió. b. Firma. c. Convenció Internacional sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació racial. d. Pacte Internacional de drets civils i polítics. e. Pacte Inter-
nacional de drets econòmics, socials i culturals. f. Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona. g. Convenció contra la tortura i altres tractes o penes cruels, inhumanes o degradants. 
h. Convenció sobre els drets del nen. i. Convenció sobre prevenció i càstig del crim de genocidi. j. Estatut de Roma del Tribunal Penal Internacional. k. Convenció sobre la supressió del finançament del terrorisme.

TAULA E2 tractats multilaterals de drets laborals (any de ratificació)

llibertat sindical 
i negociació col·lectiva

Eliminació del treball 
forçós o obligatori

Eliminació de la 
discriminació en matèria 

de feina i ocupació
Abolició del

treball infantil
drets 
dels 

treballadors 
immigrantsi,j

Conveni
 87a

Conveni
 98b

Conveni
 29c

Conveni 
105d

Conveni 
100e

Conveni
111f

Conveni 
138g

Conveni 
182h

data d’adopció 1948 1949 1930 1957 1951 1958 1973 1999 1990

Portugal
Espanya
França
Itàlia
Malta

1977
1977
1951
1958
1965

1964
1977
1951
1958
1965

1956
1932
1937
1934
1965

1959
1967
1969
1968
1965

1967
1967
1953
1956
1988

1959
1967
1981
1963
1968

1998
1977
1990
1981
1988

2000
2001
2001
2000
2001

 

Eslovènia
Croàcia
Bòsnia i Hercegovina
Sèrbia
Montenegro

1992
1991
1993
2000
2006

1992
1991
1993
2000
2006

1992
1991
1993
2000
2006

1997
1997
2000
2003
2006

1992
1991
1993
2000
2006

1992
1991
1993
2000
2006

1992
1991
1993
2000
2006

2001
2001
2001
2003
2006

1996
2004k

2006k

Macedònia
Albània
Grècia
Xipre
Turquia

1991
1957
1962
1966
1993

1991
1957
1962
1966
1952

1991
1957
1952
1960
1998

2003
1997
1962
1960
1961

1991
1957
1975
1987
1967

1991
1997
1984
1968
1967

1991
1998
1986
1997
1998

2002
2001
2001
2000
2001

2007
2004

Síria
Líban
Jordània
Israel
Palestina

1960
1957

 

1957
1977
1968
1957

 

1960
1977
1966
1955

 

1958
1977
1958
1958

 

1957
1977
1966
1965

 

1960
1977
1963
1959

 

2001
2003
1998
1979

 

2003
2001
2000
2005

 

2005
 

Egipte
Líbia
Tunísia
Algèria
Marroc

1957
2000
1957
1962

 

1954
1962
1957
1962
1957

1955
1961
1962
1962
1957

1958
1961
1959
1969
1966

1960
1962
1968
1962
1979

1960
1961
1959
1969
1963

1999
1975
1995
1984
2000

2002
2000
2000
2001
2001

1993
2004
2005
1993

Font: OIT OIT OIT OIT OIT OIT OIT OIT OHCHR
a. Conveni sobre la llibertat sindical i la protecció del dret de sindicació. b. Conveni sobre el dret de sindicació i de negociació col·lectiva. c. Conveni sobre el treball forçós obligatori. d. Conveni sobre l’abolició del treball 
forçós. e. Conveni sobre la igualtat de remuneració entre la mà d’obra masculina i la mà d’obra femenina per un treball d’igual valor. f. Conveni relatiu a la discriminació en matèria de feina i ocupació. g. Conveni sobre 
l’edat mínima d’admissió a la feina. h. Conveni sobre les pitjors formes de treball infantil. i. Conveni sobre la protecció dels drets dels treballadors emigrants i els membres de les seves famílies. j. Ratificació, acceptació, 
aprovació, adhesió o successió. k. Firma.
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TAULA E3 tractats multilaterals de medi ambienth

Procés de l’Agenda 21

Canvi 
climàtica

Protocol
de Kyotob  

diversitat 
biològicac

Protocol de 
biosegu-

retatd CitESe
desertifi-

cacióf

Contaminants 
orgànics 

persistentsg

Estratègia 
nacional de 

desenvo-
lupament 

sosteniblej

nombre de 
municipis 

involucrats a 
l’Agenda 21

data d’adopció 1992 1997 1992 2000 1973 1994 2001 2007k 2001k

Portugal
Espanya
França
Itàlia
Malta

1993
1993
1994
1994
1994

2002
2002
2002
2002
2001

1993
1993
1994
1994
2000

2004
2002
2003
2004
2007

1980
1986
1978
1979
1989

1996
1996
1997
1997
1998

2004
2004
2004
2001i

2001i

implementada
implementada
implementada
implementada

en procés

27
359

69
429

..

Eslovènia
Croàcia
Bòsnia i Hercegovina
Sèrbia
Montenegro

1995
1996
2000
2001
2006

2002
2007
2007
2007
2007

1996
1996
2002
2002
2006

2002
2002
2009h

2006
2006

2000
2000
2009
2006
2007

2001
2000
2002
2007
2007

2004
2007
2001i

2009
2006i

implementada
implementada

en procés
implementada
implementada

3
20

1
20

..

Macedònia
Albània
Grècia
Xipre
Turquia

1998
1994
1994
1997
2004

2004
2005
2002
1999
2009h

1997
1994
1994
1996
1997

2005
2005
2004
2003
2003

2000
2003
1992
1974
1996

2002
2000
1997
2000
1998

2004
2004
2006
2005
2009

implementada
..

implementada
implementada

..

..
7

39
..

50

Síria
Líban
Jordània
Israel
Palestina

1996
1994
1993
1996

 

2006
2006
2003
2004
 

1996
1994
1993
1995

 

2004
2003
 

2003
1978
1979

 

1997
1996
1996
1996

 

2005
2003
2004
2001i

 

..
sense estratègia
implementada

en procés
 

2
6
4
3
 

Egipte
Líbia
Tunísia
Algèria
Marroc

1994
1999
1993
1993
1995

2005
2006
2003
2005
2002

1994
2001
1993
1995
1995

2003
2005
2003
2004
2000i

1978
2003
1974
1983
1975

1995
1996
1995
1996
1996

2003
2005
2004
2006
2004

..

..
implementada
implementada 

en procés

7
2
1
3
5

Font: ONU ONU ONU ONU CITES ONU ONU ONU WRI
a. Convenció Marc sobre el Canvi Climàtic. b. De la Convenció Marc sobre el Canvi Climàtic. c. Convenció sobre la Diversitat Biològica. d. Protocol de Cartagena sobre Bioseguretat de la Convenció sobre la Diversitat 
Biològica. e. Convenció sobre Comerç Internacional d’Espècies Amenaçades. f. Convenció de Lluita contra la Desertificació. g. Convenció d’Estocolm sobre Contaminants Orgànics Persistents. h. Ratificació, accepta-
ció, aprovació, adhesió o successió. i. Firma. j. L’Estratègia Nacional de Desenvolupament Sostenible pot trobar-se en diferents estadis que van, de menor a major compromís, des de l’absència de dades, al progrés de 
l’estratègia, i culmina amb la seva implementació. k. Any d’actualització de les dades. (..) Informació no disponible.

TAULA E4 tractats multilaterals de desarmamenta

Protocol 
Ginebrac

Armes
nuclearsd

Armes
bacteriològiquese

Armes 
convencionalsf

Armes 
químiquesg

Assajos 
nuclearsh

Mines 
antipersonai

data d’adopció 1925 1968 1972 1980 1992 1996 1997

Portugal
Espanya
França
Itàlia
Malta

1930
1929
1926
1928
1970

1977
1987
1992
1975
1970

1972
1979
1984
1975
1975

1997
1993
1988
1995
1995

1996
1994
1995
1995
1997

2000
1998
1998
1999
2001

1999
1999
1998
1999
2001

Eslovènia
Croàcia
Bòsnia i Hercegovina
Sèrbia
Montenegro

2008
2006
 
2006
 

1992
1992
1994
1970
2006

1992
1993
1994
1973
2006

1992
1993
1993
2001
2006

1997
1995
1997
2000
2006

1999
2001
2006
2004
2006

1998
1998
1998
2003
2006

Macedònia
Albània
Grècia
Xipre
Turquia

1989
1931
1966
1929

1995
1990
1970
1970
1980

1997
1992
1975
1973
1974

1996
2002
1992
1988
2005

1997
1994
1994
1998
1997

2000
2003
1999
2003
2000

1998
2000
2003
2003
2003

Síria
Líban
Jordània
Israel
Palestina

1968
1969
1977
1969
 

1968
1970
1970
 

1972b

1975
1975
 

 
1995
1995
 

 
2008
1997
1993b

 

 
2008
1998
1996b

 

1998
 

Egipte
Líbia
Tunísia
Algèria
Marroc

1928
1971
1967
1992
1970

1981
1975
1970
1995
1970

1972b

1982
1973
2001
2002

1981b

1987
2002

2004
1997
1995
1995

1996b

2004
2004
2003
2000

1999
2001
 

Font: ONU ONU ONU ONU ONU ONU ONU
a. Ratificació, acceptació, aprovació, adhesió o successió. b. Firma. c. Protocol sobre la prohibició de l’ús a la guerra de gasos asfixiants, tòxics o similars i de mitjans bacteriològics. d. Tractat sobre la no proliferació 
d’armes nuclears. e. Convenció sobre la prohibició del desenvolupament, la producció i l’emmagatzematge d’armes bacteriològiques (biològiques) i toxíniques, i la seva destrucció. f. Convenció sobre prohibicions o 
restriccions de la utilització de certes armes convencionals que puguin considerar-se excessivament nocives o d’efectes indiscriminats. g. Convenció sobre la prohibició del desenvolupament, la producció, 
l’emmagatzematge i la utilització d’armes químiques i sobre la seva destrucció. h. Tractat de prohibició completa dels assajos nuclears. i. Convenció sobre la prohibició de la utilització, emmagatzematge, producció i 
transferència de mines antipersona i sobre la seva destrucció.
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La Mediterrània en xifres

TAULA F1 Índex de desenvolupament humà (idH)

Esperança
de vida

en néixer

taxa
d’alfabetizació

d’adults
≥15 anys

taxa bruta combinada
de matriculació

primària, secundària
i superior

PiB
per

capita

Índex de
desenvolu-

pament
humà

Posició
en el

rànking
de l’idHanys % % $ PPA

 2007  2007  2007  2008  2007  2007

Portugal
Espanya
França

78,6
80,7
81,0

 94,9
97,9

..

 91
98
95

  23.074 

 31.954 

 34.045 

 0,909
0,955
0,961

 34
15

8

Itàlia
Malta
Eslovènia

81,1
79,6
78,2

 98,9
92,4
99,7

 92
..

93

  30.756 

 23.971 b

 27.605 

 0,951
0,902
0,929

 18
38
29

Croàcia
Bòsnia i Hercegovina
Sèrbia / Montenegro

76,0
75,1

73,9 / 74,0

 98,7
96,7a

96,4 / 96,4

 79
74

.. / ..

  19.084 

 8.390 

11.456 / 13.951

 0,871
0,812

0,826 / 0,834

 45
76

65/67

Macedònia
Albània
Grècia

74,1
76,5
79,1

 97,0
99,0
97,1

 71
..

100

  9.164 b

 7.715 

 29.361 

 0,817
0,818
0,942

 72
70
25

Xipre
Turquia
Síria

79,6
71,7
74,1

 97,7
88,7
83,1

 79
74
66

  29.853 b

 13.920 

 4.440 

 0,914
0,806
0,742

 32
79

107

Líban
Jordània
Israel

71,9
72,4
80,7

 89,6
93,1

..

 79
77
91

  11.570 

5.283
 27.548 

 0,803
0,770
0,935

 83
96
27

Palestina
Egipte
Líbia

73,3
69,9
73,8

 93,8
72,0
86,8

 78
..
..

  .. 
 5.416 

 15.402 

 0,737
0,703
0,847

 110
123

55

Tunísia
Algèria
Marroc

73,8
72,2
71,0

 77,7
75,4
55,6

 78
..

61

  7.996 

 8.033 

 4.388 

 0,769
0,754
0,654

 98
104
130

Elaboració pròpia. Font: PNUD UNESCO UNESCO BM PNUD PNUD
a. Dada de 2000. b. Dades del World Economic Outlook. (..) Dades no disponibles. 

GRÀFIC F1 relació entre escolarització i desenvolupament (2007)
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Elaboració pròpia. Font: UNESCO i PNUD.
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TAULA F2 Població: demografia

Població
total

Població
estimada

per a
2050

taxa de
natalitat

bruta

taxa de
mortalitat

bruta

taxa 
nual de

creixement
demogràfic

Índex
de

fecunditat inmigrants

nombre
net de

migrantsa

taxa
neta de

migraciób

milions milions 
per 1.000 
habitants

per 1.000 
habitants %

fills per 
dona milers

% població 
total milers

per 1.000 
habitants

 2009  2009  2007  2007  2008  2009  2005  2005  2000/05  2000/05

Portugal
Espanya
França

10,7
44,9
62,3

 10,0
51,3
67,7

 10
11
13

 10
9
8

 0,2
1,5
0,6

 1,38
1,47
1,88

 764
4.790
6.471

 7,3
11,1
10,7

 50
405

60

 4,8
10,0

1,0

Itàlia
Malta
Eslovènia

59,9
0,4
2,0

 57,1
0,4
2,0

 9
9

10

 10
8
9

 0,8
0,5
1,0

 1,39
1,25
1,39

 2.519
11

167

 4,3
2,7
8,5

 120
1
2

 2,1
2,8
1,0

Croàcia
Bòsnia i Hercegovina
Sèrbia / Montenegro

4,4
3,8

9,9 / 0,6

 3,8
3,0

9,2 / 0,6

 9
11

9,0 / 14,0

 12
6

14,0 / 10,0

 0,0
-0,1

-0,4 / 0,2

 1,44
1,21

1,61 / 1,64

 661
41

512

 14,5
1,0
4,9

 20
8

-20

 4,0
2,1

-2,0

Macedònia
Albània
Grècia

2,0
3,2

11,2

 1,9
3,3

10,9

 11
16
10

 9
6

10

 0,0
0,0
0,4

 1,44
1,85
1,39

 121
83

974

 6,0
2,6
8,8

 -2
-20
36

 -1,0
-6,5
3,0

Xipre
Turquia
Síria

0,9
74,8
21,9

 1,2
97,4
36,9

 11
19
27

 7
7
3

 1,0
1,2
3,5

 1,52
2,10
3,17

 116
1.328

985

 13,9
1,8
5,2

 6
-50

-6

 7,1
-0,7
-0,3

Líban
Jordània
Israel

4,2
6,3
7,2

 5,0
10,2
10,6

 18
29
21

 7
4
6

 1,0
3,2
1,8

 1,84
3,02
2,75

 657
2.225
2.661

 18,4
39,0
39,6

 -7
20
32

 -2,0
3,7
4,9

Palestina
Egipte
Líbia

4,3
83,0

6,4

 10,3
129,5

9,8

 32
24
23

 3
6
4

 3,4
1,8
1,9

 4,92
2,82
2,64

 1.680
166
618

 45
0,2

10,5

 -8
-90

2

 -2,3
-1,3
0,4

Tunísia
Algèria
Marroc

10,3
34,9
32,0

 12,7
49,6
42,6

 17
21
21

 6
5
6

 1,0
1,5
1,2

 1,84
2,34
2,33

 38
242
132

 0,4
0,7
0,4

 -4
-20
-80

 -0,4
-0,6
-2,6

Elaboració pròpia. Font: UNFPA UNFPA BM BM BM UNFPA UNPOP UNPOP UNPOP UNPOP
a. Mitjana anual neta de migrants: nombre anual d’inmigrants menys el nombre anual d’emigrants. b. Nombre net de migrants dividit per la mitjana de la població del país receptor en el període considerat

GRÀFIC F2 taxa de creixement demogràfic %

-2

-1

0

1

2

3

4

B
òs

ni
a 

i H
er

ce
go

vi
na

P
al

es
tin

a

S
íri

a

Jo
rd

àn
ia

Lí
bi

a

E
gi

pt
e

Is
ra

el

Lí
ba

n

A
lg

èr
ia

Tu
rq

ui
a

E
sp

an
ya

X
ip

re

M
ar

ro
c

Tu
rn

ís
ia

M
al

ta

Fr
an

ça

P
or

tu
ga

l

Ità
lia

A
lb

àn
ia

M
ac

ed
òn

ia

G
rè

ci
a

E
sl

ov
èn

ia

C
ro

àc
ia

S
èr

bi
a 

i
M

on
te

ne
gr

o

2000-2005 2005-2010

0 1 2 3

Àfrica Subsahariana

Àsia occidental

Nord d’Àfrica

Amèrica Llatina i Carib

Món

àsia

Sud d’Europa

Europa

Elaboració pròpia. Font: UNPOP.
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TAULA F3 Població: estructura i distribució

Població 
rurala

Població en 
aglomeracions 

de més de 
750.000 

habitants

Població en 
el litoral 

mediterrani

Població
urbana en 

assentaments 
precaris

densitat de 
poblaciób

Estructura de la poblacióa

0-14 anys 15-64 anys ≥ 65 anys

% % % % % milers %
habitants 
per km2

 2008  2008  2008  2008  2007  2000  2005  2008

Portugal
Espanya
França

15,4
14,7
18,4

 67,1
68,3
65,0

 17,5
16,9
16,6

 41
23
23

 66,4
33,1
34,4

 
15.560

6.265

 ..
..
..

 116
91

113

Itàlia
Malta
Eslovènia

14,2
16,0
13,9

 65,7
70,0
70,1

 20,1
14,0
16,0

 32
6

51

 27,7
..
..

 32.837
389
101

 ..
..
..

 204
1.286

101

Croàcia
Bòsnia i Hercegovina
Sèrbia / Montenegro

15,3
15,7

17,8 / 19,6

 67,5
70,6

67,6 / 67,6

 17,2
13,8

14,5 / 12,8

 43
53

48 / 40

 ..
..

21,5 / ..

 1.529
226
266

 ..
..
..

 79
74

83 / 45

Macedònia
Albània
Grècia

18,4
24,2
14,2

 70,0
66,5
67,6

 11,6
9,3

18,2

 33
53
39

 ..
..

60,1

 
1.193
9.482

 ..
..
..

 80
115

87

Xipre
Turquia
Síria

18,2
27,2
35,3

 69,0
66,9
61,5

 10,8
5,8
3,2

 30
31
46

 ..
42,8
57,9

 785
13.691

1.533

 ..
15,5
10,5

 94
96

116

Líban
Jordània
Israel

25,8
35,1
27,8

 66,9
61,3
62,1

 7,3
3,6

10,0

 13
22

8

 51,9
22,8
64,9

 
2.906
5.045

 53,1
15,8

..

 405
67

338

Palestina
Egipte
Líbia

45,2
32,5
30,2

 51,9
63,0
65,7

 2,9
4,5
4,1

 28
57
23

 ..
49,8
70,7

 1.119
22.929

5.179

 ..
17,1

..

 638
82

4

Tunísia
Algèria
Marroc

23,6
27,7
28,8

 69,6
67,6
65,9

 6,7
4,6
5,3

 34
35
44

 ..
18,9
38,9

 6.762
12.271

3.233

 ..
..

13,1

 67
14
70

Elaboració pròpia. Font: BM BM BM BM UNPOP Plan Bleu MDG BM
a. Les dades per a Xipre i Malta són del PNUD, 2007/08. b. Les dades per a Xipre, Malta, Montenegro i Serbia s’han calculat a partir de dades de The World Factbook, CIA. (..) Dades no disponibles.

GRÀFIC F3 Evolució de l'estructura de la població
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Elaboració pròpia. Font: Banc Mundial.
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TAULA F4 Educació i formació de capital humà

taxa
neta de

matriculació ràtio 
d’alumnes 
de primària

durada 
escolaritat 
obligatòria

Científics i 
tècnics en 

r+d
despeses 
en r+d

despesa pública en educació

% PiB

primària i 
preescolar

secundària 
i 

post-
secundària terciàriaprimària secundària

% %
alumnes per 

professor anys
per milió 
habitants % PiB

% tots
els nivells

% tots
els nivells

% tots
els nivells

 2004/08a  2004/08a  2002/08a  2007/08a  2003/07  2002/07a  1999/2008a  1999/2006a  1999/2006a  1999/2006a

Portugal
Espanya
França

99
100
99

 88
94
98

 12
13
19

 9
11
11

  3.981 
 5.898
 4.276 b

 1,19
1,28
2,10

 5,3
4,3
5,6

 38,3
39,9
32,1

 40,7
40,1
46,8

 18,7
20,0
21,0

Itàlia
Malta
Eslovènia

99
91
96

 92
87
89

 10
12
16

 9
11
9

  2.326 b

 3.328
 6.071 

 1,14
0,60
1,48

 4,7
4,8
5,7

 35,7
27,1
28,1

 47,7
41,6
48,3

 16,5
10,9
23,7

Croàcia
Bòsnia i Hercegovina
Sèrbia / Montenegro

90
..

95 / ..

 88
..

88 / ..

 17
..

17 / ..

 8
..

8 / 8

  3.460 
 1.053
1.756 / 1.525

 0,93
0,03

0,34 / 1,18

 3,9
..

.. / 5,7

 27,7
..
..

 50,6
..
..

 18,0
..
..

Macedònia
Albània
Grècia

87
91
99

 82
74
91

 18
21
10

 8
8
9

  1.245 
 ..
 4.400 

 0,21
..

0,50

 3,5
2,9
4,0

 ..
30,5
31,2

 ..
52,0
38,1

 15,0
17,5
30,7

Xipre
Turquia
Síria

99
94

100

 95
71
68

 16
..

18

 9
9
9

  2.682 
 1.529 
 ..

 0,45
0,71

..

 7,0
3,1
..

 31,9
39,2

..

 44,3
32,9

..

 23,8
27,9

..

Líban
Jordània
Israel

88
89
97

 75
84
88

 14
20
13

 9
10
11

  ..
 6.714 
 ..

 ..
0,34 
4,74

 2,0
4,9
6,2

 33,3
41,8
47,3

 29,8
39,6
29,2

 30,7
18,7
17,0

Palestina
Egipte
Líbia

73
94
..

 89
71
..

 30
27
..

 10
9
9

  ..
 1.576 
 ..

 ..
0,23

..

 ..
3,7
2,7

 ..
..
..

 ..
..
..

 ..
..
..

Tunísia
Algèria
Marroc

98
95
89

 66
66
35

 18
23
27

 11
10
9

  2.814 
 482
 958

 1,02
0,07
0,64

 7,1
..

5,5

 35,1
..

45,3

 42,6
..

38,2

 22,3
..

16,2

Elaboració pròpia. Font: UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO
a. Última dada disponible d’aquest període. b. Dades referides únicament a científics. (..) Dades no disponibles.

GRÀFIC F4 despesa pública en educació i r+d 
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Elaboració pròpia. Font: UNESCO i Academic Ranking of World Universities.
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TAULA F5 Salut i supervivència

taxa de mortalitat infantil  

Índex de 
mortalitat 
materna  Població infectada pel ViH

Fumadors

Homes dones

per 1.000 
nascuts vius

< 5 anys
per 1.000 

nascuts vius

 per 100.000 
nascuts vius  

 
estimació baixa-
estimació alta %  % %

  > 15 anys 15-49 anys    

 2007  2007  2005  2007  2007  2008 2008

Portugal
Espanya
França

3
4
4

 4
4
4

 11
4
8

 34.000
140.000
140.000

 0,5
0,5
0,4

 41
36
37

31
31
27

Itàlia
Malta
Eslovènia

3
4
3

 4
5
4

 3
8
6

 150.000
200

< 500

 0,4
0,1

< 0,1

 33
33
32

19
24
21

Croàcia
Bòsnia i Hercegovina
Sèrbia / Montenegro

5
13

7 / 9

 6
14

8 / 10

 7
3

.. / ..

 ..
..

6.400 / ..

 ..
..

0,1 / ..

 39
49

.. / ..

29
35

.. / ..

Macedònia
Albània
Grècia

15
13

4

 17
15

4

 10
92

3

 < 500
..

11.000

 < 0,1
< 0,2

0,2

 40
40
64

32
4

40

Xipre
Turquia
Síria

3
21
15

 4
23
17

 10
44

130

 ..
..
..

 < 0,2
< 0,2
< 0,2

 38
52
43

10
19
..

Líban
Jordània
Israel

26
21

4

 29
24

5

 150
62

4

 3.000
..

4.900

 0,1
< 0,2

0,1

 29
62
31

7
10
18

Palestina
Egipte
Líbia

24
30
16

 27
36
18

 ..
130

97

 ..
9.000

..

 ..
< 0,1
< 0,2

 41
24
32

3
1
2

Tunísia
Algèria
Marroc

18
33
32

 21
37
34

 100
180
240

 3.600
21.000
21.000

 0,1
0,1
0,1

 46
27
26

1
0
0

Elaboració pròpia. Font: BM BM OMS ONUSIDA ONUSIDA BM BM
(..) Dades no disponibles.

GRÀFIC F5 Supervivència fins als 65 anys (2007)
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Elaboració pròpia. Font: BM.
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TAULA F6 nutrició i seguretat alimentària

Consum
d’energia 

alimentària

Comerç de cereals nens amb pes 
inferior al normal 
per a la seva edatimportacions  exportacions

kcal/persona/dia tm milers $ tm milers $ % nens <5 anys

 2004/06  2007  2007  2007  2007  1998/2006a

Portugal
Espanya
França

3.610
3.290
3.580

 3.908.810
12.613.392

2.284.298

 863.481
3.106.989

978.804

 254.680
2.157.154

25.591.536

 70.687
779.223

6.686.395

  

Itàlia
Malta
Eslovènia

3.690
3.540
3.330

 9.996.965
185.554
460.132

 2.803.320
53.364

132.632

 1.338.694
10.682
42.373

 783.732
3.629

12.788

  

Croàcia
Bòsnia i Hercegovina
Sèrbia / Montenegro

2.970
3.000
2.680

 180.250
647.924

42.964 / 17.261

 63.286
172.664

20.466 / 6.066

 457.152
6.239

103.360 / ..

 120.827
2.848

224.800 / ..

 
1,6

1,8 / 2,2

Macedònia
Albània
Grècia

2.900
2.840
3.700

 262.105
467.750

2.142.304

 73.493
119.634
672.893

 1.579
2.004

351.729

 959
640

152.022

 1,2
17,0

 

Xipre
Turquia
Síria

3.210
3.350
3.010

 513.879
3.550.667
1.843.309

 150.021
973.273
393.996

 9.020
1.973.582

178.589

 3.733
370.804
230.745

 
3,5
8,5

Líban
Jordània
Israel

3.170
2.880
3.630

 824.552
2.222.491
2.754.338

 223.685
663.023
711.982

 18.503
12.083

1.518

 3.906
4.518

555

 3,4
3,6

 

Palestina
Egipte
Líbia

2.180
3.330
3.020

 456.469
10.509.216

2.356.769

 135.724
2.541.669

675.557

 17.670
1.250.058

960

 4.500
410.121

217

 
5,4
4,3

Tunísia
Algèria
Marroc

3.270
3.100
3.190

 3.124.662
7.283.009
6.149.544

 932.034
1.827.542
1.727.636

 65.108
1.223

146.368

 20.325
509

43.947

 
10,2

9,9

Elaboració pròpia. Font: FAO FAO FAO FAO FAO OMS
a. Última dada disponible d’aquest període. (..) Dades no disponibles.

GRÀFIC F6 Elements de nutrició a la Mediterrània (2004-2006)
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Elaboració pròpia. Font: FAO.
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TAULA F7 Accés a recursos sanitaris

Població amb
accés a aigua

potable

Població amb 
accés a 

instal·lacions 
de sanejament 

millorades

Parts atesos 
per personal 

sanitari 
especialitzat

taxa d’ús
d’anti-

conceptius

Índex de 
fecunditat 
adolescent

despesa 
pública
en salut

Població
per

metge % % %

% de dones 
casades de 
15 a 49 anys

naixements per 
1.000 dones 
15-19 anys % PiB

 2002/06a  2006  2006  2002/07a  2000/07a  2007  2006

Portugal
Espanya
França

294
303
294

 99
100
100

 99
100
100

 100
..

99

 ..
81
75

 16
12
7

 10,0
8,1

11,1

Itàlia
Malta
Eslovènia

270
256
417

 ..
100

..

 ..
..
..

 99
100
100

 60
..

74

 5
11
5

 9,0
8,3
8,4

Croàcia
Bòsnia i Hercegovina
Sèrbia / Montenegro

400
714
500

 99
99

99 / 98

 99
95

92 / 91

 100
100

99 / 99

 69
36

41 / 39

 14
16

22 / 15

 7,5
8,3

7,6 / 6,8

Macedònia
Albània
Grècia

385
833
200

 100
97

100

 89
97
98

 98
100

..

 14
60
..

 22
14
9

 8,2
6,2
9,9

Xipre
Turquia
Síria

435
625

2.000

 100
97
89

 100
88
92

 100
81
93

 ..
64
58

 6
39
61

 6,3
5,6
3,9

Líban
Jordània
Israel

417
417
270

 100
98

100

 98
65
..

 93
99
..

 63
57
..

 16
25
14

 8,9
9,9
7,8

Palestina
Egipte
Líbia

..
417
769

 ..
98
71

 ..
66
97

 99
74
99

 50
59
..

 79
39
3

 ..
6,3
2,9

Tunísia
Algèria
Marroc

769
909

2.000

 94
85
83

 85
94
72

 90
95
63

 66
61
63

 7
7

19

 5,3
3,6
5,1

Elaboració pròpia. Font: OMS OMS OMS BM BM BM OMS
a. Última dada disponible d’aquest període. (..) Dades no disponibles.

GRÀFIC F7 Esperança de vida i mortalitat per càncer (2007)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Ità
lia

Fr
an

ça

E
sp

an
ya

Is
ra

el

M
al

ta

X
ip

re

G
rè

ci
a

P
or

tu
ga

l

E
sl

ov
èn

ia

A
lb

àn
ia

C
ro

àc
ia

B
òs

ni
a 

i
H

er
ce

go
vi

na

M
ac

ed
òn

ia

S
íri

a

Lí
bi

a

Tu
ní

si
a

Jo
rd

àn
ia

A
lg

èr
ia

Lí
ba

n

Tu
rq

ui
a

M
ar

ro
c

E
gi

pt
e

M
o

rt
a
li

ta
t 

p
e
r 

cà
n

ce
r 

(p
e
r 

10
0.

00
0 

p
e
rs

o
n

e
s)

E
sp

e
ra

n
ça

 d
e
 v

id
a
 (

a
n

ys
)

Esperança de vida Esperança de vida sana* Taxa de mortalitat per càncer /100.000

Elaboració pròpia. Font: OMS.
* Nombre mitjà d'anys que una persona pot esperar viure amb salut plena.
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TAULA F8 Gènere: desenvolupament social

Esperança de vida
en néixer

taxa d’alfabetització 
d’adults ≥15 anys

taxa bruta combinada
de matriculació

primària, secundària
i terciària Any en

què la 
dona obté 

el dret
a vot

Any en
què la 
dona

obté el
dret a ser 
elegida

Primer
any en

què una 
dona és 

elegida al 
Parlament

dones
en escons 
parlamen-

tarisedones Homes dones Homes dones Homes

anys anys % % % % %

 2007  2007  2007  2007  2004/08f  2004/08f     2009d

Portugal
Espanya
França

81,6
84,1
84,5

 75,2
77,8
77,6

 99,3
96,4

..

 96,6
98,6

..

 94
100
97

 90
94
93

 1931c, 1976
1931
1944

 1931c, 1976
1931
1944

 1934
1931
1945

 27,8
33,6
19,6

Itàlia
Malta
Eslovènia

84,1
81,9
81,5

 78,6
77,4
74,1

 98,6
93,2
99,6

 99,4
90,0
99,7

 95
82
99

 89
81
88

 1945
1947
1946

 1945
1947
1946

 1946
1966

 1992a

 20,2
8,7

10,0

Croàcia
Bòsnia i Hercegovina
Sèrbia / Montenegro

79,2
77,4

76,2 / 76,8

 72,3
72,2

70,7 / 72,4

 98,0
..
..

 99,5
..
..

 82
..

79 / ..

 77
..

74 / ..

 1945
1946
1946

 1945
1946
1946

  1992a

1990
1946 / 2006ª

 20,9
12,3

21,6 / 6,2

Macedònia
Albània
Grècia

76,6
79,7
82,2

 71,8
73,4
77,3

 95,4
98,8
96,0

 98,6
99,3
98,2

 71
68

100

 70
68
99

 1946
1920
1952

 1946
1920
1952

  1990a

1945
1952

 31,7
16,4
17,3

Xipre
Turquia
Síria

81,7
74,2
76,1

 77,0
69,3
72,2

 96,6
81,2
76,5

 99,0
96,2
89,7

 78
69
65

 79
79
68

 1960
1930

1949c, 1953

 1960
1934
1953

 1963
 1935b

1973

 14,3
9,1

12,4

Líban
Jordània
Israel

74,2
74,5
82,5

 69,9
70,8
78,8

 86,0
89,4

..

 93,4
96,5

..

 82
78
94

 77
75
88

 1952
1974
1948

 1952
1974
1948

 1963
 1989b

1949

 3,1
8,5

17,5

Palestina
Egipte
Líbia

..
73,6
76,9

 ..
69,1
71,7

 88,6
60,7
78,4

 96,8
83,6
94,5

 81
..
..

 76
..
..

 ..
1956
1964

 ..
1956
1964

 ..
1957

..

 ..
3,7
7,7

Tunísia
Algèria
Marroc

76,3
73,7
73,4

 72,4
70,9
69,0

 69,0
66,4
43,2

 86,4
84,3
68,7

 81
75
57

 75
73
65

 1959
1949c, 1962

1963

 1959
1962
1963

 1959
 1962b

1993

 19,9
5,4
6,2

Elaboració pròpia. Font: BM BM UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO PNUD PNUD PNUD UIP
a. Referent al primer any en què va ser elegida en l’actual sistema parlamentari. b. La data indica el primer any en què una dona va ser nominada al Parlament. c. Primer reconeixement parcial del dret a vot o a ser elegi-
da. d. Situació a 30 d’octubre de 2009. e. En el cas de parlaments bicamerals, els valors mostrats són mitjanes de les dues cambres. f. Última dada disponible d’aquest període. (..) Dades no disponibles.

GRÀFIC F8 taxes de matriculació i perceentatges de repetidors
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Elaboració pròpia. Font: UNESCO.
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TAULA F9 tecnologia i comunicació

 

Circulació 
diària de 

diaris
llars amb 
televisió

línies 
telefóniques 

principals

trucades 
internacio-

nals sortints

trucades 
interna-
cionals 
entrants

Abonats a la 
telefonia 

mòbil
Ordinadors 
personals

usuaris 
d’internet

inversions 
en 

telecomuni-
cacions

despeses en 
tecnologia 
de la infor -
mació i de 
les comu-
ni cacions

 
per 1.000 
habitants %

per 100 
habitants

minuts
per capita

minuts
per capita

per 100 
habitants

per 100 
habitants

per 100 
habitants milions $ % PiB

 2000/07a 2007 2008 2003/07a 2003/07a 2008 2006/07a 2007/08a 2001/03a 2007

Portugal
Espanya
França

..
144
164

99
99
97

39
45
56

56
124
105

121
39

138

140
112

93

17,2
39,3
65,2

42
57
68

1.634
7.928
8.166

5,7
5,5
5,7

Itàlia
Malta
Eslovènia

137
..

173

94
99
99

36
59
50

103
108

57

131
168

..

152
94

101

36,7
..

42,5

49
49
59

8.579
52

313

5,8
..

4,7

Croàcia
Bòsnia i Hercegovina
Sèrbia / Montenegro

..

..
.. / ..

98
87

.. / 98

42
27

1

69
44

.. / ..

134
187
.. / ..

133
84

98 / 118

19,9
6,4

24,4 / ..

51
35

34 / 47

332
117

627 / ..

..

..
.. / ..

Macedònia
Albània
Grècia

89
24

..

99
90

100

22
11
54

13
13
87

112
111

95

123
93

124

36,8
3,8
9,4

42
24
44

221
68

1.773

..

..
5,4

Xipre
Turquia
Síria

..

..

..

100
98
95

45
24
17

340
7

20

223
23
59

118
89
33

38,0
6,0
9,0

39
34
17

148
1.902

90

..
5,5
..

Líban
Jordània
Israel

54
..
..

96
96
92

18
8

46

50
18

208

263
13

166

34
87

127

10,4
6,7

24,0

23
26
50

..
164

..

..
9,3
6,5

Palestina
Egipte
Líbia

10
..
..

95
97
50

8
15
16

..
8
..

..
40

..

28
51
77

5,6
4,9
2,2

9
17

5

7
1.014

..

..
5,8
..

Tunísia
Algèria
Marroc

23
..

12

92
90
77

12
10

9

24
7
7

48
11
15

85
81
72

7,5
1,1
3,6

28
12
33

312
878
643

6,0
2,5
8,3

Elaboració pròpia. Font: BM BM/UIT UIT UIT UIT UIT BM/UIT UIT UIT BM
a. Última dada disponible d’aquest període. (..) Dades no disponibles.

GRÀFIC F9 ràtio entre telèfons mòbils i telèfons fixos
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TAULA F10 Seguretat i despeses militars

desplaçats 
interns

refugiats

Forces 
armades

transferència d’armes 
convencionals

despeses militars
per país

d’asil
per país 
d’origen importacions exportacions

milers milers milers
milers 

efectius milions $ milions $ milions $  % PiB

 2008  2007  2007  2007  2003/07d  2003/07d  2008  2007

Portugal
Espanya
França

..

..

..

  0,4
 5,1
 151,8

 (.)
(.)

0,1

 44
147
255

 657
1.610

277

 87
2.123
9.607

  3.766
 14.721
 52.565

 2,0
1,2
2,3

Itàlia
Malta
Eslovènia

..

..

..

  38,1
 3,0
 0,3

 0,1
(.)

0,1

 191
2
7

 1.730
18
33

 2.761
10

..

  33.013 h

 39,1 b

 674

 1,8h

0,7b

1,5

Croàcia
Bòsnia i Hercegovina
Sèrbia / Montenegro

2
125
249

  1,6
 7,4

98,0 / 8,5

 100,4
78,3

165,6 / 0,6

 21
12

..

 121
..
..

 ..
..

6 / 208

  929
 188 b,g

 715 / 53

 1,9
1,3b,g

2,6 / 1,8

Macedònia
Albània
Grècia

1,0
..
..

 1,2
0,1
2,2

 8,1
15,3

0,1

 11
11

147

 ..
60

4.813

 ..
..

67

  144 i

 199 f,g

 9.706

 2,1i

1,8f,g

3,3

Xipre
Turquia
Síria

200
954-1.200

433

 1,2
7,0

1.960,8a

 (.)
221,9

13,7

 10
515
308

 58
3.040

125

 ..
200

3

  415 b

 11.663
 6.300

 1,9b

2,1
4,4

Líban
Jordània
Israel

90-390
..

indeterminat

 466,9a

2.431,0a

1,2

 13,1
1,8
1,5

 72
101
168

 3
774

4.557

 ..
91

2.007

  1.067
 973
 12.135 c

 5,1
6,2
8,6c

Palestina
Egipte
Líbia

129-149
..
..

 1.813,8a

97,6
4,1

 4.953,4a

6,8
2,0

 ..
469

76

 2
2.944

5

 ..
..

126

  ..
 2.585
 837

 ..
2,5
1,0

Tunísia
Algèria
Marroc

..
indeterminat

..

 0,1
94,1

0,8

 2,5
10,6

4,0

 35
138
201

 177
2.677

203

 ..
..
..

  446
 4.156 e

 2.358

 1,3
3,0e

3,2

Elaboració pròpia. Font: IDMC PNUD PNUD PNUD SIPRI SIPRI SIPRI SIPRI
a. Inclosos els refugiats palestins sota la responsabilitat de la UNRWA. b. S’exclouen pensions militars. c. S’inclouen ajudes militars d’EAU de 2.380 mlions $. d. Suma de les exportacions o importacions de tot el pe-
ríode. e. Quantitats referides només a la despesa recurrent. El juliol de 2006 el Govern d’Algèria va augmentar els seus pressupostos de despeses un 35% però sense especificar si part d’aquest augment es destinava 
a despeses militars. f. Dades referides al pressupost aprovat no a la despesa real. g. S’exclouen les forces paramilitars. h. Inclou despeses en defensa civil, cosa que normalment sol representar a l’entorn del 4,5% del 
total. i. S’inclou part de les pensions militars. (.) Menys de la meitat de la unitat mostrada. (..) Dades no disponibles.

GRÀFIC F10 despeses militars (2007)
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Elaboració pròpia. Font: SIPRI i PNUD.
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TAULA F11 Producció i estructura econòmica

PiB 

Creixement 
mitjà anual

del PiB

Participació en el PiB per sectors Índex de 
preus al 
consumagricultura indústria serveis

milions $ % % % %
% creixement 
mitjà anual

 2007  2000-07  2007  2007  2007  2000/07

Portugal
Espanya
França

 222.758
 1.436.891
 2.589.839

 0,9
3,4
1,8

 3
3
2

 24
30
21

 73
67
77

 2,9
3,2
1,9

Itàlia
Malta
Eslovènia

 2.101.637
 7.448 a

 47.182

 1,0
3,8 b

4,3

 2
..
2

 27
..

34

 71
..

63

 2,3
1,3 b

4,5

Croàcia
Bòsnia i Hercegovina
Sèrbia / Montenegro

 51.278
 15.144
40.122 / 3.500 a

 4,8
5,3

5,6 /10,7b

 7
10

13 / ..

 32
22

28 / ..

 61
69

59 / ..

 2,5
..

18,0 / ..

Macedònia
Albània
Grècia

 7.674
 10.831
 313.354

 2,7
5,3
4,3

 12
21

4

 30
20
23

 59
59
73

 1,9
2,9
3,3

Xipre
Turquia
Síria

 21.276 a

 655.881
 37.745

 4,4 b

5,9
4,5

 ..
9

18

 ..
28
35

 ..
63
47

 2,4 b

20,6
5,1

Líban
Jordània
Israel

 24.352
 15.833
 163.957

 3,3
6,3
3,2

 6
3
..

 24
29
..

 70
67
..

 ..
3,3
1,5

Palestina
Egipte
Líbia

 4.016
 130.476
 58.333

 -0,9
4,3
3,7

 ..
14

..

 ..
36
..

 ..
50
..

 3,8
6,2

-3,0

Tunísia
Algèria
Marroc

 35.020
 135.285
 75.119

 4,8
4,5
5,0

 10
8

14

 30
61
27

 60
31
59

 3,0
2,6
1,8

Elaboració pròpia. Font: BM BM BM BM BM BM
a. PNUD 2009. b. 2006-07 (..) Dades no disponibles

GRÀFIC F11 Participació del sector serveis en el PiB (1995-2007)
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Elaboració pròpia. Font: BM.
(*) Inclou països OCDE i països no-OCDE.
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TAULA F12 Agricultura

Superfície 
de terres

Superfície 
agrícolaa

terres 
llaurables
i conreus 

permanents

Praderies
i pastures 

permanents
terres de 
regadiu

Superficie 
conreada
de cereals

Producció 
de cereals

rendiment 
de la 

producció 
de cereals

Ús de 
fertilizants

Població 
agrícola

milers ha milers ha milers ha milers ha
% cultius 

total milers ha milers tm kg / ha kg / ha milers 

 2007  2007  2007  2007  2003  2008  2007  2008  2006  2008

Portugal
Espanya
França

9.150
49.898
54.766

 3.496
28.660
29.418

 1.672
17.560
19.519

 1.824
11.100

9.899

 28,1
20,2
13,3

 355
6.666
9.611

 1.292
23.889
70.094

 3.635
3.583
7.293

 94
96

178

 1.178
2.176
1.389

Itàlia
Malta
Eslovènia

29.414
32

2.014

 13.888
9

500

 9.702
9

203

 4.186
0

297

 25,7
18,2

1,5

 4.099
3

107

 21.624
11

583

 5.275
4.440
5.473

 106
113
266

 2.415
5

16

Croàcia
Bòsnia i Hercegovina
Sèrbia / Montenegro

5.391
5.120

8.836 / 1.345

 1.201
2.149

5.053 / 514

 932
1.117

3.598 / 190

 269
1.032

1.455 / 324

 0,7
0,3
1,2

 563
301

1.901 / 5

 3.728
1.329

8.715 / 11

 6.627
4.416

4.583 / 2.203

 161
42

101 / ..

 221
106

1.382 / 87

Macedònia
Albània
Grècia

2.543
2.740

12.890

 1.076
1.119
8.280

 467
698

3.680

 609
421

4.600

 9,0
50,5
37,9

 173
136

1.197

 613
519

5.252

 3.537
3.818
4.389

 43
50

113

 170
1.354
1.142

Xipre
Turquia
Síria

924
76.963
18.363

 157
39.454
13.897

 156
24.837

5.683

 1
14.617

8.214

 28,6
20,0
24,6

 43
11.256

3.164

 57
29.280

5.010

 1.324
2.601
1.622

 162
98
68

 51
15.512

4.409

Líban
Jordània
Israel

1.023
8.824
2.164

 687
964
501

 287
221
376

 400
743
125

 33,2
18,8
45,3

 70
41
67

 154
38

204

 2.186
928

3.044

 129
488
361

 88
419
132

Palestina
Egipte
Líbia

602
99.545

175.954

 373
3.538

15.550

 223
3.538
2.050

 150
0

13.500

 7,7
99,9
21,9

 33
3.089

343

 56
22.811

209

 1.683
7.506
611

 ..
381

34

 357
23.879

214

Tunísia
Algèria
Marroc

15.536
238.174

44.630

 9.826
41.252
29.960

 4.931
8.390
8.960

 4.895
32.862
21.000

 8,0
6,9

15,4

 877
2.851
5.317

 1.227
3.584
5.331

 1.399
1.257
1.003

 22
11
48

 2.155
7.409
8.609

Elaboració pròpia. Font: FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO
a. La superficie agrícola es divideix en «terres llaurables i conreus permanents» i «praderies i pastures permanents». (..) Dades no disponibles.

GRÀFIC F12 Producció d'olives (2007)
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Elaboració pròpia. Font: FAO.
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TAULA F13 ramaderia

Existències d’animals vius Comerç d’animals vius

boví, caprí
i ovía  porcs  

aus de
corralb  

cavalls i 
camells  ruscos exportacions  importacions

milers milers milers milers milers milers $ milers $

 2008  2008  2008  2008  2008  2006  2007

Portugal
Espanya
França

5.083
28.931
29.299

 2.374
26.290
14.805

 44.500
137.905
223.757

 19
250
420

 310
2.500
1.015

 44.435
337.161

2.208.701

 188.201
490.219
275.985

Itàlia
Malta
Eslovènia

15.734
38

639

 9.273
77

543

 125.000
495

4.529

 300
1

20

 500

412

 43.013
4

32.048

 1.719.042
828

21.297

Croàcia
Bòsnia i Hercegovina
Sèrbia / Montenegro

1.205
1.573

2.817 / 332

 1.348
502

3.594 / 10

 7.754
15.300

17.806 / 505

 14
23

17 / 6

 160
334

267 / 42

 4.431
474

16.795 / ..

 132.196
40.058

10.117 / 3.699

Macedònia
Albània
Grècia

1.198
3.313

149.883

 255
147
922

 2.264
7.112

31.385

 57
46
27

 58
171

1.315

 337
3

6.170

 5.357
31.961

123.108

Xipre
Turquia
Síria

641
40.690
24.858

 465
2
 

 3.370
274.775

25.600

 0,7
190

26

 40
4.889

395

 1.981
1.653

257.435

 2.019
22.391
22.515

Líban
Jordània
Israel

857
3.463

936

 9

205

 37.000
25.013
42.700

 4
9
9

 115
45
93

 187
1.812
7.341

 153.947
58.161
39.643

Palestina
Egipteb
Líbia

1.123
1.871
5.895

 
30

 

 11.900
116.550

25.000

 ..
150

92

 66
1.352

37

 480
6.038

9

 17.636
34.876

6.998

Tunísia
Algèria
Marroc

9.447
25.450
25.210

 6
6
8

 75.100
125.139
157.500

 289
295
207

 140
400
350

 741
45

1.881

 12.648
22.100
49.975

Elaboració pròpia. Font: FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO
a. Inclou bestiar boví, caprí, oví i búfals. b. Inclou gallines, ànecs, galls d’indi, pintades i oques. c. Dades de 2007. (..) Dades no disponibles.

GRÀFIC F13 ramaderia: bestiar vacú, oví i caprí (2008)
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TAULA F14 Pesca

Pesca total Pesca al 
Mediterrani i 
al Mar negre

Producció de 
l’aqüicultura

Comerç de peix i derivats disponibilitat  
anual de peix 

i derivats

Pescadors

marina continental exportacions importacions

tm tm tm tm milions $ milions $ kg per capita

 2007  2007  2007  2007  2007  2007  2005  2000

Portugal
Espanya
França

259.866
1.054.107

744.208

 904
35.955
43.466

 13
120.366

67.590

 7.473
281.266
237.653

 654
3.258
1.953

 1.848
7.005
5.415

 55,4
40,6
35,2

 25.021
75.434
26.113

Itàlia
Malta
Eslovènia

423.073
3.783
1.233

 
 

43.971
0

1.232

 
 

413.631
3.783
1.233

 
 

178.992
2.548
1.352

 
 

779
50
19

 
 

5.173
44
74

 
 

25,0
30,4

9,4

 
 

48.770
..

231

Croàcia
Bòsnia i Hercegovina
Sèrbia / Montenegro

48.634
265

0 / 512

 4.455
9.360

9.159 / 400

 48.634
265

0

 12.884
7.620

6.528 / 11

 153
11

2 / ..

 128
34

92 / ..

 14,9
7,3
4,5

 65.151
3.500
1.429

Macedònia
Albània
Grècia

0
4.664

204.210

 1.218
2.841
5.146

 0
4.664

200.914

 1.096
2.008

113.258

 0,7
2

636

 21
18

765

 4,8
4,5

21,1

 8.472
1.590

19.847

Xipre
Turquia
Síria

4.844
670.117

3.381

 106
102.354

14.500

 4.844
670.117

3.381

 2.504
140.021

8.425

 32
224
0,3

 80
181

42

 23,1
6,9
2,3

 ..
33.614
11.292

Líban
Jordània
Israel

3.541
156

5.016

 1.073
859

21.220

 3.541
0

4.941

 803
509

22.416

 3,0
0

21

 74
57

196

 7,3
4,7

21,3

 9.825
721

1.535

Palestina
Egipte
Líbia

2.702
130.749

32.154

<0,5
877.259

10

2.702
83.763
32.154

..
635.516

240

..
5

12

..
224

28

0,5
16,0
10,3

..
250.000

9.500

Tunísia
Algèria
Marroc

104.393
148.482
892.050

 2.168
360

2.405

 104.393
148.482

42.519

 3.367
405

1.636

 190
12

1.410

 53
26
64

 13,0
4,5
9,8

 50.815
26.151

106.096

Elaboració pròpia. Font: FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO WRI
(..) Dades no disponibles.

GRÀFIC F14 Pes de l'aqüicultura en la producció pesquera (2002-2007)
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TAULA F15 Ocupació i atur 

distribució sectorial
de la població activa taxa d’atur

Població 
ocupada 

taxa 
d’ocupació agricultura indústria serveis total dones homes juvenil

milers %

%
població 

activa

%
població 

activa

%
població 

activa

%
població 

activa

%
població 

activa 
femenina

%
població 

activa 
masculina

%
població 

activa
15-24 anys

 2008  2008  2003/08a  2003/08a  2003/08a  2003/08a  2003/08a  2003/08a  2004/08a

Portugal
Espanya
França

4.863
17.636
23.528

 58,8
50,2
51,1

 11,5
4,3
3,0

 29,3
27,8
23,1

 59,2
67,9
72,9

 7,6
11,3

7,4

 8,8
13,0

7,9

 6,5
10,1

6,9

 16
25
18

Itàlia
Malta
Eslovènia

22.291
133
899

 45,9
44,8
57,5

 3,8
1,7

10,2

 29,7
25,1
34,2

 66,3
72,4
54,7

 6,7
6,0
4,4

 8,5
6,8
4,9

 5,5
5,6
4,0

 21
12
10

Croàcia
Bòsnia i Hercegovina
Sèrbia / Montenegro

1.631
1.257

.. / ..

 48,8
46,3
.. / ..

 12,8
..

20,8 / 8,6

 30,6
..

29,5 / 19,2

 56,3
..

49,7 / 71,9

 9,6
29,0

18,1 / 30,3

 11,1
33,0

21 / 35,5

 8,3
26,7

15,8 / 26,2

 22
59

43,7 / ..

Macedònia
Albània
Grècia

552
909

4.461

 39,8
49,6
51,3

 18,2
58,0
11,5

 31,3
13,5
22,5

 50,3
28,4
65,9

 33,8
14,4

7,7

 34,2
17,5
11,4

 33,5
12,4

5,1

 58
..

22

Xipre
Turquia
Síria

372
18.917

4.703

 62,4
46,1
51,0

 4,3
26,2
27,0

 22,3
25,7
25,6

 72,5
48,1
47,3

 3,7
9,4

10,3

 4,2
9,4

20,9

 3,2
9,4
7,8

 9
18
19

Líban
Jordània
Israel

1.229
1.267
2.364

 51,4
46,4
56,6

 ..
3,6
1,6

 ..
21,8
21,9

 ..
74,5
75,6

 8,1
12,7

6,2

 ..
24,3

7,0

 ..
10,1

5,7

 21
..

16

Palestina
Egipte
Líbia

567
20.008

1.828

 38,4
52,2
56,4

 15,9
31,2

..

 24,7
22,0

..

 58,1
46,6

..

 26,8
8,7

..

 20,1
19,3

..

 28,1
5,9

..

 ..
34

..

Tunísia
Algèria
Marroc

2.766
10.115

8.248

 47,6
57,3
50,6

 ..
20,7
43,3

 ..
26,0
20,3

 ..
53,0
36,3

 14,2
13,8

9,6

 17,3
18,4

9,8

 13,1
12,9

9,6

 31
24
18

Elaboració pròpia. Font: OIT OIT OIT OIT OIT OIT OIT OIT OIT
a. Última dada disponible d’aquest període. (..) Dades no disponibles

GRÀFIC F15 Població activa en l'agricultura per sexes (2003-2007)*
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Elaboració pròpia. Font: OIT.
* Última dada disponible d'aquest període



42
2

M
ed

.2
01

0
A

nn
ex

os
TAULA F16 distribució dels ingressos

 Participació en l’ingrés o en el consum relació
entre el 10% 
més ric i el 
10% més 

pobre
Coeficient

de Gini

20%
més pobre

segon
20%

tercer
20%

quart
20%

20% 
més ric

Anys % % % % %

Portugal
Espanya
França

1997
2000
1995

5,8
7,0
7,2

11,0
12,1
12,6

15,5
16,4
17,2

21,9
22,5
22,8

45,8
42,0
40,2

14,9
10,2
9,0

38,5
34,7
32,7

Itàlia
Malta
Eslovènia

2000
..

2004

6,5
..

8,3

12,0
..

12,8

16,8
..

16,7

22,8
..

22,6

41,9
..

39,6

11,7
..

7,2

36,0
28,0
30,9

Croàcia
Bòsnia i Hercegovina
Sèrbia / Montenegro

2005
2005
2003

8,8
7,0
8,3

13,3
11,6
13,0

17,3
15,9
17,3

22,7
22,3
23,0

37,9
43,2
38,4

6,4
10,2
6,9

29,0
35,8
30,0

Macedònia
Albània
Grècia

2003
2005
2000

6,1
7,8
6,7

10,8
12,2
11,9

15,5
16,6
16,8

22,2
22,6
23,0

45,4
40,9
41,6

12,3
8,1

10,4

39,0
33,0
34,3

Xipre
Turquia
Síria

..
2005

..

..
5,2
..

..
 9,8

..

..
14,6

..

..
21,6

..

..
48,8

..

..
17,4

..

29,0
43,2

..

Líban
Jordània
Israel

..
2006
2001

..
7,2
5,7

..
11,1
10,5

..
15,2
15,9

..
21,1
23,0

..
45,4
44,9

..
10,2
13,7

..
37,7
39,2

Palestina
Egipte
Líbia

..
2004/05

..

..
9,0
..

..
12,6

..

..
16,1

..

..
20,9

..

..
41,5

..

..
7,1
..

..
32,1

..

Tunísia
Algèria
Marroc

2000
1995
2007

6,0
6,9
6,5

10,3
11,5
10,5

14,8
16,3
14,5

21,7
22,8
20,6

47,2
42,4
47,9

13,7
9,6

12,3

39,8
35,3
40,9

Elaboració pròpia. Font: BM BM BM BM BM BM BM BM
(..) Dades no disponibles.

GRÀFIC F16 Coeficient de Gini
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Elaboració pròpia. Font: BM.
El coeficient de Gini mesura el grau de desviació de la distribució dels ingressos d'un país respecte d'una distribució perfectament equitativa. Un valor de zero representa la igualtat perfecta i un valor de cent la desigual-
tat total.
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TAULA F17 Gènere: activitat ecònomica

taxa 
d’activitat 
econòmica 
femenina 
≤15 anys

taxa d’ocupació laboral ingressos salarials 
percebutsagricultura indústria serveis

dones homes dones homes dones homes dones homes

% taxa 
masculina

% ocupació 
femenina

% taxa 
masculina

% ocupació 
femenina

% taxa 
masculina

% ocupació 
femenina

% taxa 
masculina  $ PPA $ PPA

 2005  2003/07a  2003/07a  2003/07a  2003/07a  2003/07a  2003/07a  2007  2007

Portugal
Espanya
França

79
66
79

12
3
2

11
6
5

18
12
12

41
45
34

69
82
86

48
53
62

17.154
21.817
25.677

28.762
41.597
42.091

Itàlia
Malta
Eslovènia

62
49
80

3
0

10

5
2

10

16
13
23

39
32
44

80
86
65

56
65
45

20.152
14.458
20.427

41.158
31.812
33.398

Croàcia
Bòsnia i Hercegovina
Sèrbia / Montenegro

74
86
..

14
..

20 / 9

12
..

22 / 8

18
..

20 / 9

40
..

36 / 26

67
..

61 /82 

48
..

42 / 65 

12.934
5.910

7.654 / 8.611

19.360
9.721

12.900 / 14.951

Macedònia
Albània
Grècia

63
70
67

17
..

12

19
..

11

29
..

10

33
..

30

54
..

78

48
..

59

5.956
4.954

19.218

12.247
9.143

38.002

Xipre
Turquia
Síria

76
36
44

2
47
49

6
19
23

10
15
8

33
29
29

88
38
43

60
52
48

18.307
5.352
1.512

31.625
20.441
7.452

Líban
Jordània
Israel

41
36
85

..
2
1

..
4
2

..
12
11

..
23
32

..
84
88

..
73
65

4.062
1.543

20.599

16.404
8.065

32.148

Palestina
Egipte
Líbia

15
27
40

36
43
..

11
28
..

10
6
..

27
26
..

52
51
..

61
46
..

..
2.286
5.590

..
8.401

22.505

Tunísia
Algèria
Marroc

38
45
33

..
22
61

..
20
37

..
26
14

..
28
22

..
49
24

..
54
41

3.249
4.081
1.603

11.731
11.331
6.694

Elaboració pròpia. Font: PNUD BM BM BM BM BM BM PNUD PNUD 
a. Última dada disponible d’aquest període. (..) Dades no disponibles.

GRÀFIC F17 taxa d'atur (2006) 
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Elaboració pròpia. Font: OIT.
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TAULA F18 Producció i consum energètic

Producció 
d’energia

Consum 
d’energia

Consum 
d’energia 
per capita

PiB per 
unitat d’ús 
d’energia

importació 
neta 

d’energia
Consum segons fonts energètiques

combusti-
bles fòssils nuclear

hidro-
elèctrica renovablesmilions

tm eq 
petroli

milions
tm eq 
petroli

kg eq 
petroli

$ PPA
per kg eq

petroli

%
energia 

utilitzadaa % % % %

 2006  2006  2006  2006  2006  2003  2003  2003  2003

Portugal
Espanya
França

4,3
31,4

137,0

 25,4
144,6
272,7

 2.402
3.277
4.444

 8,7
8,5
7,0

 83
78
50

 83,6
81,4
52,7

 0,0
11,9
41,8

 5,3
2,6
1,9

 11,0
4,1
3,6

Itàlia
Malta
Eslovènia

27,4
0

3,3

 184,2
875
7,3

 3.125
2.153
3.618

 9,1
10,0

6,8

 85
100

54

 94,5
100,0

70,3

 0,0
0,0

19,4

 1,7
0,0
3,7

 3,9
0,0
6,6

Croàcia
Bòsnia i Hercegovina
Sèrbia / Montenegro

4,1
4,0

10,6 / ..

 8,9
5,4

17,1 / ..

 2.017
1.425

2.303 / ..

 6,9
5,0

4,1 / ..

 54
27

38 / ..

 90,5
85,8
89,7

 0,0
0,0
0,0

 5,0
10,2

5,3

 4,5
4,0
5,0

Macedònia
Albània
Grècia

1,5
1,2

10,0

 2,6
2,3

31,1

 1.355
727

2.792

 5,9
8,9
9,3

 47
47
68

 88,3
70,6
94,8

 0,0
0,0
0,0

 4,6
22,2

1,4

 7,1
7,2
3,8

Xipre
Turquia
Síria

0
26,3
26,5

3
94,0
18,9

3.094
1.304

956

10,0
8,9
4,2

98
72

-40

98,4
87,3
98,6

0,0
0,0
0,0

0,0
3,9
1,4

1,6
8,9
0,0

Líban
Jordània
Israel

0,2
0,3
2,7

 4,8
7,2

21,3

 1.173
1.294
3.017

 8,1
6,5
7,9

 96
96
88

 95,8
98,7
96,6

 0,0
0,0
0,0

 2,0
0,1
0,0

 2,3
1,2
3,3

Palestina
Egipte
Líbia

..
77,8

101,9

 ..
62,5
17,8

 ..
795

2.943

 ..
5,7
4,4

 ..
-25

-474

 ..
95,3
99,2

 ..
0,0
0,0

 ..
2,1
0,0

 ..
2,6
0,8

Tunísia
Algèria
Marroc

6,6
173,2

0,7

 8,7
36,7
14,0

 863
1.100

458

 7,8
6,5
8,3

 24
-372

95

 87,1
99,7
94,5

 0,0
0,0
0,0

 0,2
0,1
1,2

 12,7
0,2
4,3

Elaboració pròpia. Font: BM BM BM BM BM WRI WRI WRI WRI
a. Els valors negatius indiquen que el país és exportador net. (..) Dades no disponibles.

GRÀFIC F18 Producció i consum energètic (2006)
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Elaboració pròpia. Font: BM.
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TAULA F19 Producció, consum i accés a l’electricitat

Població 
amb accés a 
l’electricitat 

Producció 
d’electricitat

Consum 
d’electricitat 

per capita

Fonts d’electricitata

carbó gas petroli
hidro-

elèctrica nuclear

%
miliards

kWh  kWh % % % % %

 2005  2006  2006  2006  2006  2006  2006  2006

Portugal
Espanya
França

100,0
100,0
100,0

 48,6
299,1
569,2

 4.799
6.206
7.813

 31,0
23,0

5,0

 25,0
30,0

4,0

 11,0
8,0
1,0

 23,0
9,0

10,0

 0,0
20,0
79,0

Itàlia
Malta
Eslovènia

100,0
..
..

 307,7
2,3

15,1

 5.755
4.970
7.124

 16,0
0,0

36,0

 51,0
0,0
2,0

 15,0
100,0

0,0

 12,0
0,0

24,0

 0,0
0,0

37,0

Croàcia
Bòsnia i Hercegovina
Sèrbia / Montenegro

..

..

..

 12,3
13,3

36,5 / ..

 3.636
2.385

4.040 / ..

 18,0
55,0

69 / ..

 17,0
0,0

0,0 / ..

 16,0
1,0

1 / ..

 49,0
44,0

30,0 / ..

 0,0
0,0
0,0

Macedònia
Albània
Grècia

..

..
100,0

 7,0
5,1

60,2

 3.495
961

5.372

 73,0
0,0

54,0

 0,0
0,0

18,0

 3,0
2,0

16,0

 24,0
98,0
10,0

 0,0
0,0
0,0

Xipre
Turquia
Síria

..
95,0
90,0

 5
176,3

37,3

 5.239
2.078
1.466

 0,0
26,0

0,0

 0,0
46,0
38,0

 100,0
2,0

51,0

 0,0
25,0
11,0

 0,0
0,0
0,0

Líban
Jordània
Israel

99,0
99,9

100,0

 9,3
11,6
51,8

 2.141
1.904
6.889

 0,0
0,0

69,0

 0,0
70,0
18,0

 93,0
29,0
13,0

 7,0
0,0
0,0

 0,0
0,0
0,0

Palestina
Egipte
Líbia

..
98,0
97,0

 ..
115,4

23,9

 ..
1.382
3.688

 ..
0,0
0,0

 ..
72,0
41,0

 ..
16,0
59,0

 ..
11,0

0,0

 ..
0,0
0,0

Tunísia
Algèria
Marroc

94,6
98,1
85,1

 14,1
35,2
23,2

 1.221
870
685

 0,0
0,0

58,0

 85,0
96,0
13,0

 14,0
2,0

21,0

 1,0
1,0
7,0

 0,0
0,0
0,0

Elaboració pròpia. Font: WRI BM BM BM BM BM BM BM
a. Els percentatges no sempre sumen el 100% ja que algunes fonts d’electricitat (solar, eòlica i geotèrmica) no estan incloses. (..) Dades no disponibles.

GRÀFIC F19 Participació del gas en la generació d'electricitat (1990-2005) (%)

Evolució de les fonts d'electricitat (1990-2006) 
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Elaboració pròpia. Font: BM.
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TAULA F20 Emissions de CO2

Emissions de CO2 intensitat
de les 

emissions 
per PiB

Emissions de CO2  per sectors

Vehícles 
de motorbtotal per capita

participació 
mundial

indústria i 
construcció transport electricitat 

milions tm tm %
kg CO2 / $ 
PPA (2000) % % %

per 1.000 
habitants

 2007  2007  2007  2007  2000  2000  2000  2003

Portugal
Espanya
França

55,20
344,70
369,31

 5,2
7,7
5,8

 0,2
1,2
1,3

 0,29
0,32
0,21

 21,3
19,3
21,6

 30,5
32,3
39,3

 35,5
32,5
12,0

 459 a

611
652

Itàlia
Malta
Eslovènia

437,56
2,72

15,92

 7,4
6,7
7,9

 1,5
(.)
0,1

 0,28
0,35
0,34

 18,7
..

19,5

 26,5
..

26,6

 32,1
67,0 c

37,6

 679
750
500

Croàcia
Bòsnia i Hercegovina
Sèrbia / Montenegro

22,03
17,99

49,71 / ..

 5,0
4,8

6,73 / ..

 0,1
0,1

0,2 / ..

 0,38
0,61

1,03 / ..

 20,5
14,4
16,6

 25,3
12,7
12,4

 23,5
63,2
61,1

 324
299
170

Macedònia
Albània
Grècia

9,12
4,02

97,84

 4,5
1,3
8,7

 (.)
(.)
0,3

 0,64
0,24
0,36

 12,3
15,9
12,5

 11,7
47,8
22,7

 70,5
8,0

51,5

 170 a

84
513

Xipre
Turquia
Síria

7,35
265,00

53,73

 9,3
3,6
2,7

 (.)
0,9
0,2

 0,43
0,32
0,73

 14,3 c

7,3
21,7

 28,6 c

17,2
11,6

 42,9 c

36,5
31,9

 615
134

76

Líban
Jordània
Israel

11,35
19,17
65,89

 2,8
3,4
9,2

 (.)
0,1
0,2

 0,56
0,63
0,34

 18,8
15,0

8,9

 27,8
24,7
18,6

 40,6
36,5
57,8

 519
     66 a,d

482

Palestina
Egipte
Líbia

..
168,70

43,13

 ..
2,2
7,0

 ..
0,6
0,1

 ..
0,52
0,64

 ..
30,6
12,3

 ..
22,4
25,3

 ..
27,5
32,1

 156 e

64
367

Tunísia
Algèria
Marroc

20,44
85,72
40,84

 2,0
2,5
1,3

 0,1
0,3
0,1

 0,24
0,40
0,26

 23,7
9,7

16,6

 22,8
11,3

6,0

 34,6
24,9
37,5

 109
140

84

Elaboració pròpia. Font: AIE AIE AIE AIE WRI WRI WRI Plan Bleu
a. Última dada disponsible del període 1999-2002, BM. b. No inclou motocicletes. c. Dades de 1999. d. WRI. e.Dades de 2000. (.) Menys de la meritat de la unitat mostrada. (..) Dades no disponibles. 

GRÀFIC F20 Emissions de CO2 per capita
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Elaboració pròpia. Font: IEA.
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TAULA F21 Aigua

recursos hídrics Consum d’aigua Producció 
d’aigua 
dessali-
nitzadanacionals

procedents 
d’altres 
països 

depen-
dència 
hídrica

per 
capita total 

per 
capita

sobre 
total 

recursos

per sectors

agrícola domèstic industrial

km3 km3 % m3 km3 m3 % % % % milions m3 

 2007  2007  2007  2007  2000/07b  2000/07b  2000/07b  2000/07b  2000/07b  2000/07b  2000/07b

Portugal
Espanya
França

38,0
111,2
178,5

 
 
 

30,7
0,3

25,2

 
 
 

44,7
0,3

12,4

 
 
 

6.456
2.531
3.301

 
 
 

11,3
35,6
40,0

 
 
 

1.088
864
668

 
 
 

16,4
32,0
19,6

 
 
 

78
68
10

 
 
 

10
13
16

 
 
 

12
19
74

 
 
 

2
100

12

Itàlia
Malta
Eslovènia

182,5
0,1

18,7

 
 
 

8,8
0,0

13,2

 
 
 

4,6
0,0

41,4

 
 
 

3.226
124

19.856

 
 
 

44,4
0,1

..

 
 
 

771
128

..

 
 
 

23,2
118,8

..

 
 
 

45
20
..

 
 
 

18
79

..

 
 
 

37
1
..

 
 
 

97
31

0

Croàcia
Bòsnia i Hercegovina
Sèrbia / Montenegro

37,7
35,5
44,0

 
 
 

67,8
2,0

164,0

 
 
 

64,3
5,3

78,9

 
 
 

23.820
9.926

19.912

 
 
 

..

..

..

 
 
 

..

..

..

 
 
 

..

..

..

 
 
 

..

..

..

 
 
 

..

..

..

 
 
 

..

..

..

 
 
 

0
0
0

Macedònia
Albània
Grècia

5,4
26,9
58,0

 
 
 

1,0
14,8
16,3

 
 
 

15,6
35,5
21,9

 
 
 

3.137
13.314

6.682

 
 
 

..
1,7
7,8

 
 
 

..
556
706

 
 
 

..
4,1

10,5

 
 
 

..
62
81

 
 
 

..
27
16

 
 
 

..
11

3

 
 
 

0
0

10

Xipre
Turquia
Síria

0,8
227,1

7,0

 
 
 

0,0
-13,4
19,3

 
 
 

0,0
1,0

72,4

 
 
 

913
2.926

819

 
 
 

0,2
40,0
16,7

 
 
 

305
549
814

 
 
 

30,8
18,7
63,6

 
 
 

71
74
88

 
 
 

27
15

9

 
 
 

1
11

3

 
 
 

34
1
0

Líban
Jordània
Israel

4,8
0,7
0,8

 
 
 

-0,3
0,2
1,0

 
 
 

0,8
27,2
57,9

 
 
 

1.082
158
257

 
 
 

1,3
0,9
2,0

 
 
 

315
158
282

 
 
 

28,9
102,3
116,6

 
 
 

60
65
58

 
 
 

29
31
36

 
 
 

11
4
6

 
 
 

47
10

140

Palestina
Egipte
Líbia

0,8
1,8
0,6

 
 
 

0,0
55,5

0,0

 
 
 

3,0
96,9

0,0

 
 
 

208
716

97

 
 
 

0,4
68,3

4,3

 
 
 

104
990
777

 
 
 

49,9
119,2
716,7

 
 
 

45
86
83

 
 
 

48
8

14

 
 
 

7
6
3

 
 
 

0
100

18

Tunísia
Algèria
Marroc

4,2
11,3
29,0

 
 
 

0,4
0,4
0,0

 
 
 

8,7
3,6
0,0

 
 
 

456
345
929

 
 
 

2,8
6,1

12,6

 
 
 

296
193
427

 
 
 

60,9
51,9
43,4

 
 
 

82
65
87

 
 
 

14
22
10

 
 
 

4
13

3

 
 
 

13
17

7

Elaboració pròpia. Font: FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAOa FAO FAO FAO FAO
a. Elaboració pròpia a partir de dades de la FAO. b. Última dada disponible d’aquest període. (..) Dades no disponibles.

GRÀFIC F21 Consum d'aigua per capita (m3/any)
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Elaboració pròpia. Font: FAO.
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TAULA F22 Medi natural

Àrea total Àrea forestal

deserts
i terres 
seques

Producció 
de llenya

per a 
combustible

Àrees nacionals
protegides

Petjada 
ecològica

terrestresb

milers km2 milers Ha % % milers m3

% del total 
de superfície 

terrestre
marines o 
litoralsa

Espècies 
conegudesc

Espècies 
amena-
çadesc

hag per
capita

 2007  2007  2007  2000  2008  2006  2006  2004  2009  2005

Portugal
Espanya
França

92
505
549

 3.863
18.507
15.635

 41,9
36,6
28,5

 2,2
2,6
2,0

 600
2.568

29.176

 5,1
7,9

10,2

 26
39
83

 606
647
665

 19
31
15

 4,4
5,7
4,9

Itàlia
Malta
Eslovènia

301
0,3
20

 10.192
0.3

1.274

 33,8
0,9

62,9

 3,3
0,0

10,0

 7.798
0

928

 4,5
21,4

6,5

 41
5
1

 610
391
437

 15
  6
  8

 4,8
..

4,5

Croàcia
Bòsnia i Hercegovina
Sèrbia / Montenegro

57
51

88 / 14

 2.137
2.185

2.087 / 625

 37,8
42,7

23,6 / 45,3

 0,0
0,0

16,4

 763
1.440

1.571 / 265

 5,9
0,5
2,9

 18
..
2

 461
390
477

 17
10

17 / 17

 3,2
2,9
2,6

Macedònia
Albània
Grècia

26
29

132

 906
804

3.812

 35,2
27,9
28,9

 100,0
37,9
25,0

 516
350
795

 7,1
0,7
1,9

 ..
7

15

 380
376
530

 15
  9
21

 4,6
2,2
5,9

Xipre
Turquia
Síria

9
784
185

 175
10.224

473

 18,9
13,0
18,9

 100,0
85,9

100,0

 7
4.000

26

 7,7
0,6

..

 5
13

3

 370
581
432

 10
32
29

 ..
2,7
2,1

Líban
Jordània
Israel

10
89
22

 139
83

174

 13,9
0,9
7,9

 53,8
100,0
100,0

 80
286

2

 0,3
10,4
10,5

 1
1

20

 447
490
649

 16
21
28

 3,1
1,7
4,8

Palestina
Egipte
Líbia

6
1.001
1.760

 9
70

217

 1,5
0,1
0,1

  ..
100,0
100,0

 ..
17.283

9.262

 ..
4,1
0,1

 ..
25

4

 ..
599
413

 10
27
16

 ..
1,7
4,3

Tunísia
Algèria
Marroc

164
2.382

447

 1.095
2.330
4.378

 6,7
1,0

10,7

 90,2
97,6
89,0

 2.170
7.968

425

 0,2
5,1
0,8

 4
5

10

 438
472
559

 21
25
28

 1,8
1,7
1,1

Elaboració pròpia. Font: FAO FAO FAO FAO FAO WRI WRI WRI UICN WWF
a. Inclou plataforma continental fins a 200 metres de profunditat. b. Segons categories I-V de la UICN. c. S’inclouen només mamífers i aus. (..) Dades no disponibles.

GRÀFIC F22 Àrees nacionals protegides (terrestres) 2006

0 5 10 15 20 25
% del total de territori

Líbia

Tunísia

Líban

Bòsnia i Hercegovina

Turquia

Albània

Marroc

Grècia

Sèrbia / Montenegro

Egipte

Itàlia

Algèria

Portugal

Croàcia

Eslovènia

Macedònia

Xipre

Espanya

França

Jordània

Israel

Malta

Àsia
(ex. Pròxim

Orient)

Oceania Àfrica
Subsahariana

Amèrica
del Sur

Amèrica
del Nord

Europa Pròxim
Orient i Àfrica

del Nord

Amèrica
Central
i Carib

0

2

4

6

8

10

Elaboració pròpia. Font: WRI.
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TAULA F23 Comerç internacional

Expor-
tacions

impor-
tacions

taxa de 
cobertura

Balança 
comercial

Saldo de 
compte 
corrent

remeses dels
immigrantsb

inversions estrageres 
directes

entrades sortides

milions $ milions $ % milions $ milions $ milions $
% d'expor -
tacionsc milions $ milions $

 2008  2008  2008  2008  2006  2007  2007  2008  2008

Portugal
Espanya
França

55.607
267.249
602.944

 89.610
399.754
702.711

 62
67
86

 -34.003
-132.504

-99.767

  -21.418
 -145.355
 -25.839

  3.894
 9.247
 13.745

 5,2
2,4
2,0

 3.532
65.539

117.510

 2.106
77.317

200.046

Itàlia
Malta
Eslovènia

535.842
2.786

33.967

 552.655
4.568

36.820

 97
61
92

 -16.813
-1.782
-2.854

  -51.032
 -489
 -2.293

  3.064
 43
 282

 0,5
0,7
0,9

 17.032
879

1.815

 43.839
278

1.440

Croàcia
Bòsnia i Hercegovina
Sèrbia / Montenegro

14.112
5.011

10.973 / 647

 30.728
12.155

22.999 / 3.633

 46
41

48 / 18

 -16.617
-7.144

-12.026 / -2.980

  -4.447
 -1.930
 -7.727

  1.335
 2.506
 3.095

 5,3
44,7

0,7

 4.383
1.009

2.994 / 939

 170
0

277 / 108

Macedònia
Albània
Grècia

3.920
1.355

25.140

 6.844
5.521

78.728

 57
25
32

 -2.923
-3.896

-53.588

  -249
 -831
 -44.587

  345
 1.071
 2.484

 8,9 f

48,7
3,7

 598
953

5.093

 -14
92

2.651

Xipre
Turquia
Síria

1.593
132.003

14.300

 10.573
201.823

18.320

 15
65
78

 -8.981
-69.820

-4.020

  -2.595
 -37.697
 402

  142
 1.029
 795 f

 1,4
0,8
6,0 f

 2.167
18.198

2.116

 1.474
2.585

57

Líban
Jordània
Israel

4.454
7.788

60.825

 16.142
16.764
67.656

 28
46
90

 -11.688
-8.976
-6.381

  -2.046
 -2.776
 4.523

  5.769
 3.434
 546

 34,8
37,7

0,8

 3.606
1.954
9.639

 987
13

7.854

Palestina
Egipte
Líbia

00.513ª
26.246
60.257

 3.141ª
48.775
27.907

 16
54

216

  -2.628ª
-22.528
32.350

  -1.107 d

 412
 28.454

  ..
 7.656
 16 f

 ..
17,2

0,0 f

 29
9.495
4.111

 45
1.920
5.888

Tunísia
Algèria
Marroc

19.319
77.293
18.623

 24.612
38.060
40.566

 78
203

46

 -5.293
39.233

-22.041

  -904
 30.600
 -122

  1.716
 ..
 6.730

 8,6
..

24,6

 2.761
2.646
2.388

 42
318
369

Elaboració pròpia. Font: UNCTAD UNCTAD UNCTADe UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD
a. Dades de 2007. b. Inclou els enviaments dels treballadors, els salaris retribuïts i les transferències de capitals. c. De béns i serveis. d. Dades de 2005. e. Elaboració pròpia a partir de dades de la UNCTAD. f. Dades 
de 2006. (..) Dades no disponibles.

GRÀFIC F23 Evolució del comerç internacional 2000-2008
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Elaboració pròpia. Font: UNCTAD.
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TAULA F24 Exportacions

Exportacions

Índex de 
concentració 

d’exportacions

productes 
alimentaris  

matèries 
primeres 
agrícoles  combustibles  

minerals
i metalls  

productes 
manufacturats  altres  

%  %  %  %  %  %  

 2008  2008  2008  2008  2008  2008 2008

Portugal
Espanya
França

9,6
15,6
11,6

 
 

1,9
1,2
0,8

 
 

5,9
3,8
5,1

 
 

3,3
3,1
2,8

 
 

71,4
76,3
77,4

 
 

8,0
0,0
2,3

 
 

0,089
0,099
0,073

Itàlia
Malta
Eslovènia

6,7
6,6
3,8

 0,6
0,1
1,6

 4,6
2,1
3,0

 2,2
0,7
4,5

 83,1
89,6
86,9

 2,8
0,8
0,2

 0,055
0,397
0,110

Croàcia
Bòsnia i Hercegovina
Sèrbia / Montenegro

9,8
6,0

17,4 / 8,2

 3,3
6,8

1,8 / 2,3

 12,9
9,8

3,4 / 9,3

 4,3
15,0

8,7 / 45,7

 69,7
61,7

67,9 / 34,3

 0,0
0,7

0,8 / 0,1

 0,122
0,122

0,089 / 0,416

Macedònia
Albània
Grècia

17,2
4,0

21,3

 0,8
3,7
1,9

 8,7
8,7

11,0

 6,1
13,4

9,4

 67,3
70,0
53,8

 0,0
0,2
2,6

 0,150
0,197
0,098

Xipre
Turquia
Síria

22,4
8,1

20,4

 0,9
0,4
1,7

 19,8
5,7

45,6

 7,6
6,1
3,0

 49,3
78,7
29,3

 0,0
1,0
0,0

 0,215
0,099
0,372

Líban
Jordània
Israel

12,7
13,5

2,8

 0,8
0,3
0,6

 0,3
0,2
0,9

 23,9
9,5

33,2

 61,7
76,1
60,6

 0,5
0,4
1,8

 0,117
0,191
0,300

Palestina
Egipte
Líbia

38,0
10,7

0,1

 7,3
1,7
0,0

 0,0
44,0
97,3

 6,3
6,5
0,3

 48,4
36,6
  2,4

 0,1
0,5
0,0

 ..
0,214
0,853

Tunísia
Algèria
Marroc

8,9
0,2

17,1

 0,5
0,0
1,6

 17,3
96,6

4,3

 1,7
0,9

25,9

 71,6
  2,2
50,9

 0,0
0,0
0,0

 0,175
0,599
0,215

Elaboració pròpia. Font: UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD
(..) Dades no disponibles.

GRÀFIC F24 Exportacions de productes alimentaris (2008)
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Elaboració pròpia. Font: UNCTAD i BM.
(*) Inclou països OCDE i països no-OCDE.
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TAULA F25 importacions

importacions

Índex de 
concentració 

d’importacions

productes 
alimentaris  

matèries 
primeres 
agrícoles  combustibles  

minerals
i metalls  

productes 
manufacturats  altres  

%  %  %  %  %  %  

 2008  2008  2008  2008  2008  2008 2008

Portugal
Espanya
França

12,0
9,9
8,0

 
 

1,4
1,3
1,3

 
 

16,8
20,0
16,9

 
 

3,2
4,4
3,3

 
 

61,4
64,5
70,5

 
 

5,4
0,0
0,0

 
 

0,093
0,104
0,081

Itàlia
Malta
Eslovènia

8,4
14,4

6,9

 2,1
0,5
2,6

 14,2
16,8
12,8

 5,8
1,6
5,8

 61,6
66,5
71,8

 7,9
0,2
0,2

 0,107
0,186
0,081

Croàcia
Bòsnia i Hercegovina
Sèrbia / Montenegro

8,2
15,8

6,1 / 19,0

 1,0
1,3

1,4 / 0,8

 17,6
16,4

20,4 / 7,1

 2,8
3,9

5,6 / 5,1

 70,5
62,5

66,4 / 66,4

 0,0
0,1

0,0 / 1,6

 0,083
0,082

0,079 / 0,057

Macedònia
Albània
Grècia

11,0
16,4
10,8

 0,9
0,8
1,0

 20,7
16,0
20,0

 5,3
2,5
3,7

 62,1
63,4
64,4

 0,1
0,8
0,1

 0,113
0,082
0,118

Xipre
Turquia
Síria

13,4
4,2

15,7

 0,9
2,2
2,3

 19,7
16,2
31,0

 1,5
10,8

3,4

 64,2
58,4
47,7

 0,4
8,1
0,0

 0,171
0,102
0,253

Líban
Jordània
Israel

13,9
16,6

6,7

 1,2
1,4
1,1

 25,3
21,8
19,7

 7,5
3,7

16,7

 52,1
55,2
55,3

 0,0
1,3
0,5

 0,215
0,139
0,159

Palestina
Egipte
Líbiaa

29,0
16,9
20,7

 0,7
3,3
0,6

   0,5
10,9
  2,1

 1,3
10,1

1,3

 68,5
58,8
75,3

 0,0
0,0
0,0

 ..
0,640
0,124

Tunísia
Algèria
Marroc

10,2
21,9
12,1

 1,9
1,5
2,5

 16,8
  1,0
20,2

 6,4
2,5
3,5

 64,6
73,1
61,6

 0,0
0,0
0,1

 0,088
0,093
0,095

Elaboració pròpia. Font: UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD
a. Dades de 2007. (..) Dades no disponibles.

GRÀFIC F25 importacions de productes alimentaris (2008)
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Elaboració pròpia. Font: UNCTAD i BM.
(*) Inclou països OCDE i països no-OCDE.



43
2

M
ed

.2
01

0
A

nn
ex

os
TAULA F26 turisme a la Mediterrània 

Arribades de turistes
per país de destí

Sortides de 
turistes per 

país 
d’origen

nits en
país de 
destí

ingressos per turisme 
internacional

despeses del turisme
en altres països

taxa de 
canvi 

milers

% a la 
Medi-

terrània milers milers milions $

 
% 

exporta-
cions milions $

 
% 

importa-
cions%

 2008/07  2008  2007  2007  2007  2008  2007  2007  2007

Portugal
Espanya
França

9,2b

-2,5
-3,0

  12.321 b

 57.190
 78.449

 4,2
20,3
28,1

 20.989
11.276
22.467

 28.674
225.008
498.526

  10.943
 61.628
 55.595

 17,2
16,9

9,2

 4.836
24.179
44.544

 5,4
5,0
6,1

Itàlia
Malta
Eslovènia

-2,1
3,8
1,1

  42.734
 1.291
 1.771

 15,0
0,4
0,6

 27.734
..

2.496

 163.466
10.503

4.868

  45.727
 .950
 2.841

 7,5
..

7,3

 32.754
..

1.214

 5,3
..

3,6

Croàcia
Bòsnia i Hercegovina
Sèrbia / Montenegro

1,2
4,9

-7,1 / 4,8

  9.415
 322
646 / 1.031

 3,2
0,1

0,2 / 0,3

 ..
..

.. / ..

 49.575
695

7.919

  10.971
 .816
 944 / 758

 38,1
14,2
.. / ..

 1.025
232

119 / ..

 3,5
2,2

.. / ..

Macedònia
Albània
Grècia 

10,8
..

-1,4

  255
 ..
 15.939

 0,1
..

6,0

 ..
2.979

..

 518
..

48.801

  .228
 1.720
 17.114

 5,2
47,9
23,4

 147
940

3.403

 2,6
21,9

3,4

Xipre
Turquia
Síria

-0,5
12,3
30,6

  2.404
 24.994
 5.430

 0,8
7,6
1,6

 ..
8.938
4.042

 13.197
56.540
51.058

  2.737
 21.951 
 2.113b

 ..
14,3
16,0

 ..
3.720

585

 ..
3,0
2,0

Líban
Jordània
Israel

31,0
8,7

24,4

  1.333
 3.729
 2.572

 0,3
1,2
0,7

 ..
2.094
4.147

 ..
..

8.860

  7.192
 2.943
 4.057

 33,6
30,2

5,2

 3.914
1.024
4.250

 17,9
6,6
5,8

Palestina
Egipte
Líbia

46,6
15,9

..

  387
 12.296
 ..

 0,1
3,6

..

 ..
4.531

..

 ..
..
..

  .121b

 10.985
 .  74

 ..
23,3

0,6

 265
2.886

915

 ..
5,4
5,8

Tunísia
Algèria
Marroc

4,2
1,6
6,4

  7.049
 1.771
 7.879

 2,3
0,6
2,5

 2.302
1.499
2.320

 ..
..
..

  2.953
 .325
 7.221

 16,8
..

30,4

 530
377

1.418

 2,5
..

4,1

Elaboració pròpia. Font: OMT OMT OMTa BM UNCTAD OMT BM BM BM
a. Elaboració pròpia a partir de les dades de l’OMT. b. Dades de 2007 (..) Dades no disponibles

GRÀFIC F26 Mitjana d'estança dels turistes internacionals (2007)
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Elaboració pròpia. Font: UNCTAD i OMT.
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TAULA F27 Ajuda Oficial al desenvolupament (AOd)

Ajuda Oficial al desenvolupament dels països donants 
Ajuda Oficial al desenvolupament  

als països receptors

milions $  % rnB  $ per capita milions $  % rnB  $ per capita

 2008  2008  2008  2008  2008  2008

Portugal
Espanya
França

620
6.867

10.908

 0,27
0,45
0,39

 58
153
175

      

Itàlia
Malta
Eslovènia

4.861
 

 0,22
 

 81
 

      

Croàcia
Bòsnia i Hercegovina
Sèrbia / Montenegro

      397
482

1.046 / 106

 0,59
2,54

2,15 / 2,36

 90
128

142 / 171

Macedònia
Albània
Grècia

703  0,21  63  221
386

 

 2,34
3,04

 

 108
123

 

Xipre
Turquia
Síria

       
2.024

136

  
0,26
0,25

 
27

6

Líban
Jordània
Israel

      1.076
742

..

 3,99
3,54

 

 260
126

 

Palestina
Egipte
Líbia

      2.593
1.348

60

 ..
0,82
0,06

 675
17
10

Tunísia
Algèria
Marroc

      478
316

1.217

 1,35
0,18
1,43

 46
9

34

Elaboració pròpia. Font: OCDE OCDE OCDEa OCDE OCDE OCDEa

a. Elaboració pròpia a partir de les dades de l’OCDE.

GRÀFIC F27 Ajuda oficial al desenvolupament als països receptors mediterranis (2008)
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Elaboració pròpia. Font: OCDE.
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TAULA F28 deute extern

deute extern Servei  
del deute

milions $  % rnB  $ per capita

A llarg termini A curt termini

milions $ milions $ % exportacionsb

 2007  2007  2007  2007  2007  2007

Portugal
Espanya
França

..

..

..

 ..
..
..

 ..
..
..

 ..
..
..

 ..
..
..

 ..
..
..

Itàlia
Malta
Eslovènia

..

..

..

 ..
..
..

 ..
..
..

 ..
..
..

 ..
..
..

 ..
..
..

Croàcia
Bòsnia i Hercegovina
Sèrbia / Montenegro

48.854
6.378

26.280 / 1.174

 97,7
40,8

68,0 / 34,0

 12.213
1.594

3.561 / 1.894

 43.485
4.788

23.628 / ..

 5.099
1.587

2.652 / ..

 33,0
8,0
.. / ..

Macedònia
Albània
Grècia

3.769
2.697

..

 49,2
24,2

..

 1.843
862

..

 2.564
1.859

..

 1.196
748

..

 ..
4,1
..

Xipre
Turquia
Síria

..
251.477

..

 ..
38,8

..

 ..
3.445

..

 ..
202.515

..

 ..
41.803

..

 ..
32,1

..

Líban
Jordània
Israel

24.634
8.397

..

 101,8
50,5

..

 6.008
1.468

..

 20.319
7.318

..

 4.235
991

..

 18,7
5,7
..

Palestina
Egipte
Líbia

..
30.444

..

 ..
23,2

..

 ..
381

..

 ..
28.993

..

 ..
1.451

..

 ..
4,4
..

Tunísia
Algèria
Marroc

20.231
5.541

20.293

 60,8
4,1

27,4

 1.978
170
657

 16.579
4.824

18.343

 3.652
717

1.949

 11,3
..

11,4

Elaboració pròpia. Font: BM BM BMa BM BM BM
a. Elaboració pròpia a partir de les dades del Banc Mundial i UNPOP. b. S’inclouen les resmeses dels treballadors emigrats. (..) Dades no disponibles.

GRÀFIC F28 distribució del deute extern per venciment (2007)
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Definicions

Abonats a la telefonia mòbil
Usuaris de telèfons mòbils que, subs-
crits a un servei de telefonia mòbil pú-
blic automàtic, utilitzen la tecnologia 
cel·lular que proporciona l’accés a la 
xarxa telefònica pública.

Ajuda Oficial al desenvolupament 
(AOd)
Desemborsament net de donacions i 
préstecs atorgats sota termes finan-
cers concessionals per organismes 
oficials de països membres del Comitè 
d’Ajuda al Desenvolupament (CAD) de 
l’Orga nització per a la Cooperació i el 
Desenvolupament Econòmic (OCDE), 
així com per organitzacions internacio-
nals, amb vista a promoure el desen-
volupament econòmic i el benestar, 
inclosa la cooperació i l’assistència 
tècnica.

Any en què la dona obté el dret a 
ser elegida
Les dades es refereixen a l’any en què 
es va reconèixer a les dones el dret a 
ser elegides amb caràcter universal i 
igualitari. En els casos on figuren dos 
anys, el primer es refereix al primer re-
coneixement parcial del dret a ser ele-
gides.

Any en què la dona obté el dret a 
vot
Les dades es refereixen a l’any en què 
es va reconèixer a les dones el dret al 
vot amb caràcter universal i igualitari. En 
els casos on figuren dos anys, el primer 
es refereix al primer reconeixement par-
cial del dret a vot.

Àrea forestal
Conjunt de totes les terres amb pobla-
ments naturals o artificials d’arbres, si-
guin aquests productius o no.

Àrees nacionals protegides
Àrees de terra o mar especialment de-
dicades a la protecció i manteniment de 
la biodiversitat, dels recursos naturals i 
culturals associats, i gestionada mit-
jançant instruments legals o altres. Se-
gons els criteris de la Unió Mundial per 
a la Natura (UICN), inclou el conjunt de 
reserves naturals, àrees verges, parcs 
nacionals, monuments naturals, àrees 
de gestió d’hàbitats i espècies, i paisat-
ges terrestres i marins protegits de cada 
país.

Àrea total
Extensió del país en la seva totalitat, 
inclosa la superfície ocupada per les 
aigües interiors.

Arribades de turistes per país de 
destí
Nombre de visitants que viatgen a un 
país diferent d’aquell en el qual tenen 
fixada la seva residència habitual, per 
un període no superior a un any, sempre 
que el principal motiu de la seva visita 
no sigui realitzar una activitat remune-
rada al país visitat.

Balança comercial
Compte que recapitula les importacions 
i exportacions d’una economia durant 
cert període de temps a fi de reflectir el 
saldo corresponent. Els valors negatius 
indiquen un dèficit en la balança comer-
cial.

Científics i tècnics en r+d
Professionals que han rebut una prepa-
ració de nivell terciari per treballar en 
qualsevol camp de la ciència.

Circulació diària de diaris
Nombre de diaris publicats com a mínim 
quatre vegades per setmana.

Coeficient de Gini
Mesura de la major o menor desigualtat 
al llarg de tota la distribució dels ingres-
sos o consum, en referència a una si-
tuació de repartiment perfectament 
equitativa. Un valor de zero representa 
la igualtat perfecta i un valor de cent la 
desigualtat total.

Comerç d’animals vius
Per obtenir dades més representatives 
del comerç internacional d’animals vius, 
la FAO ha incorporat les estimacions 
del comerç no registrat que, en enormes 
quantitats, travessa les fronteres 
d’alguns països.

Comerç de cereals
Les dades, obtingudes de la FAO, han 
estat proporcionades pels respectius 
governs en resposta als qüestionaris 
enviats per la mateixa FAO.

Comerç de peix i derivats
Valor associat a les exportacions i im-
portacions de peix viu, fresc, congelat, 
refredat, sec, salat, fumat o enllaunat, 
així com els productes derivats del peix. 
Inclou peix marí, d’aigües continentals, 
d’aqüicultura, mol·luscos i crustacis.

Consum d’aigua
Total d’aigua utilitzada pels humans en 
un any, sense comptar les pèrdues 
d’evaporació produïdes en els pan-
tans. Inclou les aigües de fonts subter-
rànies no renovables, de rius proce-
dents d’altres països i de plantes 
dessaladores.

Consum d’electricitat per càpita
Producció bruta per habitant. Inclou el 
consum d’estacions auxiliars i les pèr-
dues en els transformadors considerats 
part integral de la central. També com-
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prèn el total d’energia elèctrica produï-
da per instal·lacions de bombament, 
sense deduir l’energia elèctrica absor-
bida per les bombes.

Consum d’energia
Consum aparent igual a la producció 
autòctona més les importacions i inter-
canvis d’estocs, menys les exporta-
cions i aportaments de combustibles 
als vaixells i avions compromesos dins 
del transport internacional. Es presen-
ta també el consum per habitant, així 
com segons les fonts de procedència. 
Per origen, els combustibles fòssils 
inclouen el consum energètic del pe-
troli, gas natural, carbó i derivats. Per 
a l’energia d’origen nuclear s’assumeix 
una eficiència del 33% (mitjana euro-
pea). La hidroelèctrica exclou el con-
sum del bombament utilitzat. Com a 
fonts renovables s’inclouen les moder-
nes (vent, marees, onades, solar foto-
voltaica i termal, biogàs i geotèrmi-
ques, i combustibles procedents de la 
biomassa, com l’etanol) i les tradicio-
nals (biomassa sòlida, inclosa la fusta, 
i restes vegetals i animals, entre 
d’altres).

Creixement del PiB
Mesura del creixement d’una economia, 
obtinguda mitjançant el canvi del PIB al 
llarg del temps, calculat a preus cons-
tants.

densitat de població
Relació que s’obté de dividir la població 
mitjana anual d’un país per la seva su-
perfície de terres expressada en quilò-
metres quadrats.

dependència hídrica
Percentatge d’aigua disponible en un 
país que prové d’un altre.

deserts i terres seques
Conjunt de la superfície de terres se-
miàrides (terres seques), àrides i hi-
peràrides (desert) que posseeix un 
país.

despesa pública en educació
Despeses de capital (despeses de 
construcció, renovació, reparacions 
importants i compra d’equips pesants 
o vehicles) i despeses corrents (des-
peses en béns i serveis consumits du-
rant l’any en curs i que s’han de reno-
var l’any següent). Cobreix despeses 

com els salaris i prestacions del per-
sonal, serveis contractats o adquirits, 
llibres i material didàctic, serveis de 
benestar social, mobiliari i equipament, 
reparacions menors, combustibles, as-
segurances, lloguers, telecomunica-
cions i viatges.

despesa pública en salut
Despeses recurrents i de capital dels 
pressupostos del Govern (central i lo-
cal), préstecs i concessions externes 
(incloses donacions d’agències interna-
cionals i organitzacions no governamen-
tals), i fons socials o obligatoris de 
l’assegurança mèdica.

despeses del turisme en altres 
països
Despeses en altres països dels viatgers 
d’un país determinat, inclosos els paga-
ments a empreses de transport estran-
geres per al transport internacional. Pot 
incloure les despeses dels viatgers d’un 
sol dia. El percentatge que representa 
respecte a les importacions es calcula 
com una ràtio de les importacions de 
béns i serveis.

despeses en r+d
Despeses actuals i de capital en acti-
vitats creatives i sistemàtiques que 
augmenten l’estoc de coneixements. 
S’inclouen la recerca fonamental i apli-
cada i el treball de desenvolupament 
experimental que condueixi a nous dis-
positius, productes o processos.

despeses en tecnologia de la 
informació i de les 
comunicacions
Despeses internes i externes en tecno-
logia de la informació, i despeses en 
telecomunicacions i altres infraestruc-
tures d’oficines.

despeses militars
Total de les despeses efectuades pel 
Ministeri de Defensa i altres ministeris 
en el reclutament i entrenament del per-
sonal militar, així com en la fabricació i 
adquisició de subministraments i equips 
militars. L’assistència militar s’inclou en 
les despeses del país donant.

desplaçats interns
Aproximadament 25 milions de perso-
nes viuen actualment en situació de 
desplaçament intern com a resultat de 
conflictes o violacions de drets humans. 

Són persones que s’han vist obligades 
a fugir de les seves cases per por a 
perdre la vida, però que, a diferència 
dels refugiats, no han creuat les fronte-
res internacionals. Malgrat doblar en 
nombre el dels refugiats, la difícil situa-
ció que pateixen rep una atenció inter-
nacional menor.

deute extern
Suma del deute públic, amb garantia 
pública i privada a llarg termini sense 
garantia, l’ús del crèdit del Fons Mone-
tari Internacional (FMI) i el deute a curt 
termini.

deute extern a llarg termini
Deute que té un venciment original o 
ampliat de més d’un any. Té tres com-
ponents: deute públic, amb garantia 
pública i privat sense garantia.

deute extern a curt termini
Deute que té un venciment original o am-
pliat d’un any o menys i endarreriments 
d’interessos del deute a llarg termini.

disponibilitat mitjana anual de 
peix i derivats per habitant
Es calcula a partir de la disponibilitat de 
peix i els seus derivats per al consum 
humà, dividida per la població total pre-
sent dins de les fronteres geogràfiques 
d’un país determinat, de manera que 
s’exclouen els nacionals que es troben 
en altres països, però s’inclouen els es-
trangers que viuen al país.

disponibilitat mitjana diària de 
calories per habitant
Disponibilitat d’aliments per al consum 
humà, expressada en quilocalories per 
persona i dia. En l’àmbit nacional es 
calcula com els aliments que queden 
per al consum humà després d’haver 
restat tot el consum no alimentari (ex-
portacions, pinsos, utilització industrial, 
llavors i deixalles).

distribució sectorial de la 
població activa
Percentatge de la mà d’obra utilitzada 
en els diferents sectors econòmics: 
agricultura, indústria i serveis.

dones en escons parlamentaris
Percentatge d’escons ocupats per do-
nes en una cambra baixa o única o en 
una cambra alta o senat, segons cor-
respongui. En el cas que existeixin dues 
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cambres, les dades es refereixen a la 
mitjana ponderada de la participació de 
la dona en els escons de les dues cam-
bres.

durada de l’escolaritat obligatòria
Nombre d’anys, dins d’una determinada 
franja d’edat, en què nens i joves estan 
legalment obligats a assistir a l’escola.

Emissions de diòxid de carboni 
(CO2)
Emissions de diòxid de carboni produï-
des en la combustió de tots els com-
bustibles fòssils utilitzats per un país.

Emissions de diòxid de carboni 
(CO2) per sectors
Mostra la proporció de les emissions de 
CO2 

procedents de combustibles fòs-
sils en els sectors del transport, la in-
dústria i la producció d’electricitat. El 
transport inclou les emissions proce-
dents de totes les formes de transport 
per carretera, ferrocarril i aire, inclosos 
els vehicles agrícoles que circulin per 
carretera. S’exclouen els trajectes inter-
nacionals de vaixells i avions. El sector 
industrial i de la construcció inclou les 
emissions del conjunt d’indústries i de 
la construcció. El sector de l’electricitat 
inclou les emissions procedents de la 
generació d’electricitat pública, així com 
centrals tèrmiques.

Equivalent de petroli
Tots els valors de producció i consum 
d’energia presentats estan calculats i 
són divulgats per l’Agència Internacional 
de l’Energia (AIE), que utilitza com a 
unitat de mesura la tona mètrica d’equi-
valent de petroli basada en el contingut 
calorífic dels productes energètics. Una 
tona mètrica d’equivalent de petroli 
es defineix com a 107 

qui localories o 
11.628 gigawats-hora (GWh). Aquesta 
quantitat d’energia és pràcticament 
igual a la quantitat d’energia continguda 
en una tona de petroli cru.

Espècies amenaçades
Inclou totes les espècies llistades, se-
gons la Unió Mundial per a la Natura 
(UICN), com a «vulnerables, en perill, o 
en perill crític», però exclou les espècies 
introduïdes, aquelles l’estatus de les 
quals és insuficientment conegut, les 
espècies extingides i les d’estatus en-
cara no assignat. Només s’han tingut en 
compte els mamífers i els ocells.

Espècies conegudes
Nombre total d’espècies en un país de-
terminat. Només s’han tingut en comp-
te els mamífers i els ocells.

Esperança de vida en néixer
Nombre d’anys que viuria un nounat si 
els patrons de mortalitat existents en el 
moment del seu naixement romangues-
sin estàtics durant tota la seva vida.

Existències d’animals vius
S’inclouen tots els animals domèstics 
sigui quina sigui la seva edat, lloc, o 
la finalitat de la seva cria. La FAO ha 
realitzat estimacions per als països 
que no han comunicat dades, així com 
per als que envien estadístiques par-
cials.

Exportacions
Valor de tots els béns proporcionats per 
una economia a la resta del món. 
S’exclou la mà d’obra i els ingressos en 
concepte de propietat, així com els pa-
gaments de transferències.

Fonts d’electricitat
Fonts d’energia utilitzades per generar 
electricitat: hidroelèctrica, carbó, petro-
li, gas i nuclear.

Forces armades
Forces estratègiques, terrestres, navals, 
aèries, de comandament i de suport. 
S’inclouen també les forces paramilitars 
com la gendarmeria, els serveis duaners 
i la guàrdia fronterera, si estan entrena-
des en la tàctica militar.

Fumadors
Percentatge d’homes i dones que fu-
men cigarrets. El rang d’edat varia entre 
països però a la majoria és de quinze 
anys o més.

idH (vegeu Índex de 
Desenvolupament Humà)

immigrants
Estimacions fetes a meitat d’any de les 
persones nascudes fora del país con-
cret. Es presenten les dades en valors 
absoluts i en percentatges respecte a 
la població del país d’acollida.

importació neta d’energia
Mostra el grau d’ús d’energia per part 
d’una economia i en quant excedeix la 
seva producció domèstica.

importacions
Valor de tots els béns rebuts de la res-
ta del món per una economia. Queden 
exclosos la mà d’obra i els ingressos en 
concepte de propietat, així com els pa-
gaments de transferències.

Índex de concentració 
d’exportacions / importacions
S’utilitza l’índex de Herfindah-Hirsch-
mann normalitzat per obtenir valors 
compresos entre 0 i 1 (concentració 
màxima). Mesura el grau de concentra-
ció dels mercats, i per al seu càlcul es 
tenen en compte els diferents grups de 
productes exportats segons la Classifi-
cació Tipus per al Comerç Internacional 
(CTCI).

Índex de desenvolupament humà 
(idH)
Índex elaborat pel Programa de Nacions 
Unides per al Desenvolupament (PNUD) 
que relaciona tres indicadors: nivell d’in-
gressos (PIB per habitant), salut (espe-
rança de vida en néixer) i nivell d’edu-
cació (taxa d’alfabetització i una 
combinació de la matriculació a pri-
mària, secundària i terciària).

Índex de fecunditat
Nombre de fills que tindria una dona si 
visqués fins al final de la seva etapa de 
fertilitat i tingués un nombre de fills en 
concordança amb els índexs de fecun-
ditat del moment.

Índex de fecunditat adolescent
Nombre de naixements per cada 1.000 
dones d’edats compreses entre els 
quinze i els dinou anys.

Índex de mortalitat materna
Quantitat anual de defuncions de dones 
per causes relacionades amb l’embaràs, 
per cada 100.000 nascuts vius.

Índex de preus al consum
Índex que reflecteix els canvis en el cost 
per al consumidor mitjà en l’adquisició 
d’una cistella de béns i serveis, que pot 
ser fixada o pot canviar a intervals es-
pecífics; per exemple, anualment. Nor-
malment s’utilitza la fórmula de Las-
peyres.

ingressos per turisme 
internacional
Ingressos rebuts en un país determinat 
procedents dels visitants, inclosos els 
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pagaments a empreses de transport 
nacionals per al transport internacional. 
També s’inclouen els prepagaments de 
béns i serveis rebuts en el país de des-
tinació. Pot incloure els ingressos per 
visitants d’un sol dia. El percentatge que 
representa respecte a les exportacions 
es calcula com una ràtio de les expor-
tacions de béns i serveis.

ingressos salarials percebuts
Càlcul aproximat basat en la relació en-
tre els sous no agrícoles femenins res-
pecte als sous no agrícoles masculins, 
la proporció de dones i homes en la 
població econòmicament activa, el total 
de la població femenina i masculina i el 
PIB per capita.

intensitat de les emissions per 
PiB
Quantitat mitjana de CO2 emesa per 
unitat d’ingressos generats per una de-
terminada economia.

inversions en telecomunicacions
Despeses associades a l’adquisició 
d’equipaments i infraestructures de 
telecomunicació (compresos els ter-
renys, edificis, propietat intel·lectual i 
altres). Aquestes despeses es refe-
reixen tant a les instal·lacions inicials 
com a totes les reformes fetes a les 
instal·lacions existents.

inversions estrangeres directes
Entrades netes d’inversió destinades a 
obtenir una participació duradora en la 
gestió d’una empresa que operi en una 
economia diferent de la de l’inversor. És 
la suma del capital en accions, la rein-
versió dels guanys, altres capitals a llarg 
termini i el capital a curt termini.

línies telefòniques fixes
Línia telefònica fixa que conecte l’equip 
terminal de l’abonat amb la xarxa públi-
ca commutada

llars amb televisor
Percentatge de llars amb un equip de 
televisió. Les dades aportades per al-
guns països es refereixen només a les 
llars amb televisió en color, per la qual 
cosa els valors oferts poden ser inferiors 
als reals.

nens amb pes inferior al normal 
per a la seva edat
Percentatge de nens menors de cinc 

anys, el pes i l’alçada dels quals per 
edat és dues vegades per sota de la 
desviació estàndard respecte a la mit-
jana per a aquest grup d’edat. La po-
blació de referència és la població in-
fantil dels EUA, que s’assumeix que està 
ben alimentada.

nits en país de destinació
Nombre de nits que els turistes no re-
sidents passen dins del país declarant, 
sigui quin sigui el tipus d’establiment 
turístic.

nombre net de migrants
Mitjana anual neta de migrants con-
siderada com el nombre anual d’im-
mi grants menys el nombre anual d’emi-
grants

Ordinadors personals
Ordinadors independents en ús desti-
nats a ser utilitzats per un únic usuari a 
la vegada.

Participació en l’ingrés o en el 
consum
En les enquestes per llars que es rea-
litzen en els diversos països per deter-
minar la distribució de l’ingrés, es fan 
cinc divisions (o quintils), de menor a 
major ingrés. Els dos quintils inferiors 
(40%) es consideren els més pobres. 
També es fa una relació entre el 10% 
més ric i el 10% més pobre per conèi xer 
el grau de desigualtat en l’ingrés.

Participació en el PiB per sectors
La contribució dels diferents sectors 
econòmics en el PIB es determina a 
partir del valor afegit determinat per la 
International Standard Industrial Classi-
fication (ISIC).

Parts atesos per personal sanitari 
especialitzat
Percentatge de parts atesos per perso-
nal (metges, infermeres i parteres) for-
mat per prestar l’atenció, supervisió i 
assessorament a dones durant l’em-
baràs, el part i el puerperi, per atendre 
els parts pel seu compte i per assistir 
els nounats.

Pesca a la Mediterrània i al Mar 
negre
Captures de peix per al comerç, la in-
dústria o la subsistència (s’inclouen les 
captures recreatives quan es disposa 
de les dades). Les dades es refereixen 

a la captura per part de la flota d’un 
país a la Mediterrània i/o al Mar Negre.

Pesca marina i continental
Captures de peix per al comerç, la in-
dústria o la subsistència (s’inclouen les 
captures recreatives quan es disposa 
de les dades). Les dades es refereixen 
a la captura per part de la flota d’un país 
en qualsevol lloc del món. La pesca 
marina es desenvolupa en mars o 
oceans, mentre que la continental té lloc 
en rius, aiguamolls i llacs interiors.

Pescadors
Nombre de persones utilitzades en pes-
ca comercial i de subsistència (tant el 
personal de terra com el personal em-
barcat) que treballen en aigües dolces, 
salobres, àrees marines o en activitats 
d’aqüicultura.

Petjada ecològica
Mesura de l’ús dels recursos naturals 
renovables per part de la humanitat. Per 
a una població determinada, es defineix 
com l’àrea total de terres i aigües bio-
lògicament productives requerida per 
produir els recursos consumits, mante-
nir el consum energètic, donar espai per 
a infraestructures i assimilar els residus 
generats per la població. La unitat uti-
litzada per mesurar l’empremta ecològi-
ca és l’hectàrea global (hag), que es 
defineix com una hectàrea la producti-
vitat biològica de la qual és igual a la 
mitjana mundial.

PiB (vegeu Producte Interior 
Brut)

PiB per unitat d’ús d’energia
Indicador d’eficiència energètica. Les 
diferències temporals i entre països re-
flecteixen, en part, canvis econòmics 
estructurals, canvis en l’eficiència de 
determinats sectors i diferències en l’ús 
de combustibles.

Població agrícola
Persones que depenen per a la seva 
subsistència de l’agricultura, la caça, la 
pesca o la silvicultura. Aquesta estima-
ció comprèn totes les persones que 
desenvolupen una activitat agrícola i els 
seus dependents sense activitat laboral.

Població amb accés a aigua 
potable
Percentatge de la població que té ac-



43
9

M
ed

.2
01

0
A

nn
ex

os

cés raonable a qualsevol dels se-
güents tipus de fonts d’aigua potable: 
connexions a l’habitatge, fonts públi-
ques, pous perforats, pous excavats 
protegits, fonts protegides i dipòsits 
d’aigua de pluja. Es defineix com ac-
cés raonable la disponibilitat de, com 
a mínim, vint litres per persona i dia 
d’una font situada en un radi d’un qui-
lòmetre de distància des de l’habitatge 
de l’usuari.

Població amb accés a 
instal·lacions de sanejament 
millorades
Percentatge de la població amb accés 
a instal·lacions adequades per a 
l’eliminació d’excrements, com la con-
nexió a desguàs o sistemes de fossa 
sèptica, latrines de cisterna, latrines 
de fossa simple o latrines de fossa 
ventilada millorades. Es considera que 
un sistema d’eliminació d’excrements 
és adequat si és privat o compartit 
(però no públic), i si permet evitar efi-
caçment que les persones o animals 
entrin en contacte amb els excre-
ments.

Població amb accés a 
l’electricitat
Nombre de persones amb accés a 
l’electricitat com a percentatge del total 
de la població.

Població en aglomeracions de 
més de 750.000 habitants
Percentatge de la població d’un país 
que viu en àrees metropolitanes que 
l’any 2005 tenien una població de més 
de 750.000 persones.

Població infectada pel ViH
Nombre estimat de persones de qual-
sevol edat infectades pel VIH/SIDA. 
S’inclou tota la població viva infectada 
a finals de 2003, independentment 
d’haver desenvolupat o no la malaltia. 
Es mostra el valor absolut i el percen-
tatge respecte a la població del país.

Població ocupada
Part de la població econòmicament ac-
tiva que té feina. Si a la població ocu-
pada li sumem la desocupada, obtenim 
el total de la població econòmicament 
activa o força de treball.

Població per metge
Relació que s’obté de dividir el nombre 

d’habitants d’un país pel nombre de 
metges en el sistema sanitari.

Població rural
Població estimada a meitat d’any de les 
zones definides com a rurals en cada 
país com a percentatge del total.

Població total
Residents d’un país o territori amb es-
tatus legal de ciutadà, excepte els refu-
giats instal·lats en un país d’asil, que són 
generalment considerats com a part de 
la població del seu país d’origen. Es 
mostren els valors per a l’any 2005 i les 
projeccions per a l’any 2050.

Població urbana en assentaments 
precaris
Una llar d’assentament precari és un 
grup d’individus que viuen sota del ma-
teix sostre i que manquen d’una o més 
de les condicions següents: tinença 
segura (protecció de l’Estat enfront de 
desallotjaments il·legals), accés a aigua 
potable, accés al sanejament bàsic, 
qualitat estructural de l’habitatge, sufi-
cient espai vital. D’acord amb la situació 
de la ciutat on es troba l’assentament 
precari, aquest concepte pot adaptar-
se a l‘àmbit local.

Praderies i pastures permanents
Terrenys utilitzats permanentment (cinc 
anys o més) per a farratges herbacis, ja 
siguin conreats o silvestres (praderies 
o terres de pasturatge silvestres).

Producció d’aigua dessalinitzada
Quantitat d’aigua produïda per elimina-
ció de sal de les aigües salades utilitzant 
una varietat de tècniques, inclosa 
l’osmosi inversa. La major part d’aquesta 
aigua s’utilitza amb finalitats domèsti-
ques.

Producció de cereals
Les dades es refereixen només als ce-
reals collits en gra sec. Per tant, els 
cereals collits per a fenc, o en verd per 
a aliments, farratges o ensitjament, o 
que s’utilitzen per a pastures, en queden 
exclosos.

Producció d’electricitat
Es mesura en els terminals dels equips 
d’alternadors de les estacions elèctri-
ques. Inclou, a més de les fonts hidro-
elèctriques, carbó, petroli, gas i energia 
nuclear, la generació per energia geo-

tèrmica, solar, eòlica, mareal, marina, 
així com de residus i combustibles re-
novables.

Producció d’energia
Formes d’energia primària –petroli, gas 
natural, carbó i els seus derivats, com-
bustibles renovables i residus– i elec-
tricitat primària, tot això convertit en 
equivalents de petroli. Els combustibles 
renovables i els residus comprenen bio-
massa sòlida i líquida, biogàs, residus 
industrials i municipals.

Producció de l’aqüicultura
Inclou peixos marins, continentals, dià-
droms, mol·luscos i crustacis conreats 
en mitjans marins, interiors o salobres.

Producció de llenya per a 
combustible
Inclou la fusta procedent de troncs i 
branques, utilitzada com a combustible 
per cuinar, escalfar o produir energia.

Producte interior Brut (PiB)
Suma del valor afegit per tots els pro-
ductors residents en una economia, 
més qualsevol impost sobre el produc-
te (sense comptar els subsidis). El 
valor afegit és el benefici net d’una in-
dústria després d’haver-hi sumat tots 
els beneficis i restat les aportacions 
intermèdies.

Producte interior Brut per 
habitant (PiB per habitant)
La utilització de les taxes de canvi ofi-
cials per convertir xifres en moneda 
nacional a dòlars dels Estats Units no 
mesura els poders adquisitius interns 
relatius de cada moneda en cada país. 
El Projecte de Comparació Internacio-
nal (PCI) de les Nacions Unides i el 
Banc Mundial desenvolupa mesura-
ments del PIB a una escala internacio-
nalment comparable, que utilitza com 
a factors de conversió paritats de po-
der adquisitiu (PPA) respecte de cada 
país.

ràtio d’alumnes de primària
Nombre d’alumnes matriculats a l’escola 
primària dividit pel nombre de profes-
sors a les escoles primàries.

recursos hídrics
Recursos renovables totals, repartits 
entre els cursos d’aigua del mateix país 
(rius i aigües subterrànies proveïts per 
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procedents d’altres països.

refugiats
Persones que han hagut de fugir del seu 
país perquè tenien fundats temors de 
ser perseguides per motius de raça, 
religió, nacionalitat, opinions polítiques 
o pertinença a un determinat grup so-
cial, i que no poden o no volen tornar-hi. 
El país d’asil és el país en el qual un 
refugiat ha presentat una sol·licitud 
d’asil, però del qual encara no ha rebut 
una resposta o on ha estat registrat com 
a sol·licitant d’asil. El país d’origen es 
refereix a la nacionalitat del sol·licitant o 
al país del qual és ciutadà.

remeses dels immigrants
Segons la definició del Manual de la 
Balança de Pagaments del Fons Mo-
netari Internacional (FMI) són les trans-
ferències de béns o actius financers 
efectuats pels immigrants que viuen i 
treballen en una economia (on són 
considerats residents) a favor dels re-
sidents del seu antic país de residèn-
cia. Un immigrant ha de viure i treballar 
dins d’una nova economia durant més 
d’un any per ser considerat resident. 
Les transferències realitzades a comp-
tes del mateix immigrant a l’estranger 
no s’inclouen. Les transferències deri-
vades de la possessió d’un negoci per 
part d’un immigrant es consideren no-
més transferències corrents al país 
d’origen.

rendiment de la producció de 
cereals
Els rendiments per hectàrea s’han cal-
culat a partir de les dades de superfície 
i producció.

renda nacional Bruta (rnB)
Suma del valor afegit de tots els pro-
ductors residents en una economia més 
els impostos sobre els productes 
(menys les subvencions) no inclosos en 
la valoració del producte, més les en-
trades netes de l’ingrés primari (com-
pensació d’empleats i ingrés per con-
cepte de propietat) de l’estranger. El 
valor afegit és el benefici net d’una in-
dústria després d’haver-hi sumat tots 
els beneficis i restat les aportacions 
internacionals.

rnB (vegeu Renda Nacional 
Bruta)

Saldo de compte corrent
Suma de les exportacions netes –ex-
portacions menys importacions– de 
béns i serveis, ingressos i transferències 
netes.

Servei del deute
Suma dels principals reemborsaments 
i interessos pagats en moneda estran-
gera, béns o serveis en deutes a llarg 
termini, interessos pagats en deutes a 
curt termini, i reemborsaments (rescats 
i càrregues) al Fons Monetari Interna-
cional (FMI).

Sortides de turistes per país 
d’origen
Nombre de sortides que els viatgers 
d’un país concret efectuen des del seu 
país de residència habitual a qualsevol 
altre, per un motiu diferent al de realit-
zar una activitat remunerada en el país 
visitat.

Superfície agrícola
Superfície terrestre formada per les ter-
res que es poden llaurar i conreus per-
manents, i les praderies i pastures per-
manents.

Superfície conreada de cereals
Les xifres relatives a superfícies de 
conreu es refereixen generalment a la 
superfície collida, encara que les cor-
responents a conreus permanents 
poden referir-se a la superfície total 
plantada. Les dades de superfície con-
reada de cereals es refereixen només 
als collits en gra sec. Per tant, els ce-
reals collits per a fenc, o en verd per a 
aliments, farratges o ensitjament, o que 
s’utilitzen per a pastures, en queden 
exclosos.

Superfície de terres
Superfície total d’un país menys la su-
perfície de les aigües interiors. Per ai-
gües interiors s’entén, en general, els 
rius i llacs principals.

taxa anual de creixement 
demogràfic
Canvi exponencial en el creixement de 
la població durant el període indicat.

taxa bruta combinada de 
matriculació primària, secundària 
i terciària
Nombre d’estudiants matriculats en el 
nivell d’ensenyament primari, secundari 

i terciari, sense tenir en compte la seva 
edat, com a percentatge de la població 
en edat escolar oficial per als tres ni-
vells.

taxa d’activitat econòmica
Proporció de la població de més de 
quinze anys que aporta, o pot aportar, 
mà d’obra per a la producció de béns i 
serveis.

taxa d’alfabetització d’adults
Percentatge de persones de quinze 
anys o més, capaces de llegir, escriure 
i comprendre un text curt i senzill sobre 
la seva vida quotidiana.

taxa de cobertura
Relació entre les exportacions i les im-
portacions d’una economia, expressada 
en percentatge.

taxa de desocupació
Percentatge de la població activa sense 
ocupació que busca feina i té disponi-
bilitat per treballar.

taxa de mortalitat bruta
Nombre de morts que tenen lloc durant 
l’any per cada 1.000 habitants. Es rea-
litza una estimació a meitat de l’any en 
curs.

taxa de mortalitat de menors de 
cinc anys
Probabilitat de morir entre el naixement 
i en complir exactament cinc anys 
d’edat, expressada per cada 1.000 nas-
cuts vius.

taxa de mortalitat infantil
Probabilitat de morir entre el naixement 
i en complir exactament un any d’edat, 
expressada per cada 1.000 nascuts 
vius.

taxa de natalitat bruta
Nombre de naixements que tenen lloc 
durant l’any per cada 1.000 habitants. 
Es realitza una estimació a meitat de 
l’any en curs.

taxa d’ocupació
Percentatge de la població ocupada 
respecte de la població total en edat de 
treballar.

taxa d’ocupació laboral
Segons la International Standard In-
dustrial Classification (ISIC), la cate-
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goria ‘agricultura’ inclou també la caça, 
la pesca i l’explotació forestal; la cate-
goria ‘indústria’ inclou la mineria, les 
activitats extractives (entre les quals hi 
ha la producció de petroli), la manu-
factura, la construcció i els serveis 
públics (electricitat, aigua i gas); la ca-
tegoria ’serveis’ inclou el comerç a 
l’engròs i al detall, els restaurants i ho-
tels, el transport, els serveis de magat-
zem, les comunicacions, les financeres, 
les asseguradores, les immobiliàries, 
els serveis de negocis, així com els 
serveis comunitaris, socials i personals.

taxa d’ús d’anticonceptius
Percentatge de dones casades (inclo-
ses les parelles de fet), entre quinze i 
quaranta-nou anys, que utilitzen, o les 
seves parelles utilitzen, anticonceptius 
de qualsevol tipus, ja siguin moderns o 
tradicionals.

taxa neta de matriculació
Nombre d’estudiants matriculats en un 
nivell d’ensenyament, que tenen l’edat 
escolar oficial per a aquest nivell, com 
a percentatge del total de la població 
en edat escolar oficial per a aquest ni-
vell. Es mostren els valors per a 
l’educació primària i secundària.

taxa neta de migració
Nombre net d’emigrants dividit per la 
mitjana de la població del país receptor 
en el període considerat.

terres de regadiu
Superfícies equipades amb infraestruc-
tura hidràulica per proveir d’aigua els 
conreus. S’inclouen específicament les 

àrees amb control parcial o total de la 
distribució de l’aigua, les superfícies 
regades per derivació de crescudes i 
les zones baixes i inundables on es con-
trola l’aigua disponible.

terres llaurables i conreus 
permanents
Superfície agrícola que agrupa les da-
des sobre les terres llaurables o de 
conreu i les terres destinades a con-
reus permanents. Les terres llaurables 
o de conreu comprenen les terres amb 
conreus temporals (les que donen 
dues collites es compten només una 
vegada), les praderies temporals per 
tallar o pasturatge, les terres dedica-
des a hortes comercials o horts, i les 
terres temporalment en guaret durant 
menys de cinc anys. No s’inclou la ter-
ra abandonada com a resultat del con-
reu migratori. Les terres destinades a 
conreus permanents són les terres de-
dicades a conreus que ocupen el ter-
reny durant llargs períodes i que no 
necessiten ser replantats després de 
cada collita, com el cacau, el cafè i el 
cautxú; inclouen les terres ocupades 
per arbustos destinats a la producció 
de flors, arbres fruiters, nogueres i vi-
nyes, però exclouen les terres planta-
des amb arbres destinats a la produc-
ció de llenya o fusta.

transferència d’armes 
convencionals
Transferència voluntària d’armes per 
part del proveïdor (s’exclouen, per 
tant, les armes capturades i les armes 
obtingudes de desertors) amb propò-
sits militars, destinades a les forces 

armades, a les forces paramilitars o 
als serveis d’intel·ligència d’un altre 
país. S’inclouen les armes o sistemes 
convencionals de gran entitat, clas-
sificats en sis categories: vaixells, 
aeronaus, míssils, artilleria, vehicles 
blindats i sistemes de guia i radars 
(s’exclouen camions, serveis, muni-
cions, armes de petit calibre, articles 
de suport, components i tecnologia de 
components, i artilleria de remolc o 
naval amb un calibre inferior a 100 
mil·límetres).

Ús de fertilitzants
Quantitat de nutrients vegetals utilitzats 
per unitat de terra conreable. Els ferti-
litzants considerats són el nitrogen, el 
fòsfor i el potassi. El consum està cal-
culat com a producció més importació 
menys exportació, i no s’inclouen els 
nutrients tradicionals (abonaments ani-
mals i vegetals). Les dades obtingudes 
són el resultat de dividir el consum de 
fertilitzants de cada país per la superfí-
cie de terres llaurables i conreus per-
manents.

usuaris d’internet
Nombre d’ordinadors dins d’una eco-
nomia, que estan directament lligats a 
la xarxa mundial d’Internet. Aquestes 
estadístiques es basen en els codis dels 
països de les adreces dels usuaris i no 
corresponen sempre a l’emplaçament 
físic de l’ordinador.

Vehicles de motor
S’inclouen cotxes, autobusos i vehicles 
de càrrega, però no els ciclomotors ni 
les motocicletes.
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Relació d’organismes consultats 
per a la realització de taules, gràfics 
i mapes

ACNUR, Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats
www .acnur .org

Atlas of International Freshwater Agreements
www .transboundarywaters .orst .edu/publications/atlas/

BM, Banc Mundial
www .worldbank .org

CITES, Convenció sobre el Comerç Internacional d’Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestres
www .cites .org

Col·lecció de Tractats de Nacions Unides
untreaty .un .org

EUROSTAT, Oficina estadística de las Comunitats Europees
europa .eu .int/comm/eurostat

FAO, Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura
www .fao .org

FNUAP, Fons de Població de les Nacions Unides
www .unfpa .org

IDMC, Internal Displacement Monitoring Centre
www .internal-displacement .org

NTI, Nuclear Threat Initiative
www .nti .org

OCDE, Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic
www .oecd .org

OIEA, Organisme Internacional de la Energia Atòmica
www .iaea .org

OIT, Organització Internacional del Treball
www .ilo .org

OMS, Organització Mundial de la Salut
www .who .ch

OMT, Organització Mundial del Turisme
www .unwto .org
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ONUSIDA, Programa Conjunt de les Nacions Unides contra el VIH/SIDA
www .unaids .org

Operacions de Pau de Nacions Unides
www .un .org/es/peacekeeping/dpko .shtml

Plan Bleu
www .planbleu .org

PNUD, Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament
www .undp .org

PNUMA, Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambiente
www .unep .org

SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute
www .sipri .org

UICN, Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa
www .iucn .org

UIP, Unió Interparlamentària
www .ipu .org

UIT, Unió Internacional de Telecomunicacions
www .itu .int

UNCTAD, Conferència de les Nacions Unides per al Comerç i el Desenvolupament
www .unctad .org

UNESCO, Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura
www .unesco .org

UNICEF, Fons de les Nacions Unides per a la Infància
www .unicef .org

UNPOP, Divisió de Població de les Nacions Unides
www .un .org/esa/population/unpop .htm

UNSTAT, Divisió de Estadístiques de les Nacions Unides
unstats .un .org

WRI, Institut de Recursos Mundials
www .wri .org

WWF
www .wwf .org



44
4

M
ed

.2
01

0
A

br
ev

ia
tu

re
s 

de
 p

aï
so

s

Abreviatures de països utilitzades 
en els mapes i gràfics

AL Albània
AT Àustria
BA Bòsnia i Hercegovina
BE Bèlgica
BG Bulgària
CS Sèrbia i Montenegro
CY Xipre
CZ República Txeca
DE Alemanya
DK Dinamarca
DZ Algèria
EE Estònia
EG Egipte
ES Espanya
FI Finlàndia
FR França
GR Grècia
HR Croàcia
HU Hongria
IE Irlanda
IL Israel
IT Itàlia
JO Jordània
LB Líban 

LT Lituània
LU Luxemburg
LV Letònia
LY Jamahiriya Árab Líbia
MA Marroc
ME Montenegro
MK Macedònia, antiga República 

Iugoslava de
MT Malta
NL Països Baixos
PL Polònia
PS Territoris Palestins Ocupats
PT Portugal
RO Romania
RS Sèrbia
SE Suècia
SI Eslovènia
SK Eslovàquia
SY República Àrab Síria
TN Tunísia
TR Turquia
UK Regne Unit
US Estats Units
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Relació de sigles i acrònims

AA Acords d’associació
ACNUR Alt Commissionat de les Nacions Unides per als Refugiats
ACNUR Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats
ACP Països d’Àfrica, del Carib i del Pacífic
ADIC Unió Internacional per al Diàleg Jueu-Islàmic-Cristià i per a l’Educació per la Pau
ADM Armes de Destrucció Massiva
AECI Agència Espanyola de Cooperació internacional
AELC Associació Europea de Lliure Comerç
AEU Associació Europea d’Universitats
AFTA ASEAN Free Trade Area
AIE Agència Internacional de l’Energia
AKP Partit de la Justícia i el Desenvolupament
ALC acords de lliure comerç
ALC Àrea de Lliure Comerç
ALCA Àrea de Lliure Comerç de les Amèriques
ALECSO Organització de la Lliga Àrab per a l’Educació, la Cultura i la Ciència
AME Agència de les Migracions Euromediterrànies
AMP Autoritat Monetària Palestina
ANP Autoritat Nacional Palestina
APEM Assemblea Parlamentària Euromediterrània
APM Assemblea Parlamentària de la Mediterrània
ApP Associació per a la Pau
AQMI Al-Qaida al Magreb Islàmic
ARLEM Assemblea Regional i Local Euromediterrània
ASEAN Associació de Nacions del Sud-est Asiàtic
CAEA Consell d’Associació Euroatlàntic
CAFTA Tractat de Lliure Comerç d’Amèrica Central
CAGRE Consell d’Afers Generals i Relacions Exteriors
CARICOM Comunitat i el Mercat Comú del Carib
CAWTAR Center of Arab Women for Training and Research
CCG Consell de Cooperació dels Estats Àrabs del Golf
CdR Comitè de les Regions
CE Commissió Europea
CECA Comunitat Europea del Carbó i de l’Hacer
CEDAW Convenció sobre l’Eliminació de totes les Formes de Discriminació contra la Dona
CEIBS Escola de Negocis Xina-Europa de Xangai
CEMN Cooperació Econòmica del Mar Negre
CEPAL Comissió Econòmica per a Amèrica Llatina de Nacions Unides
CGLU Ciutats i Governs Locals Units
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CHP Partit Republicà del Poble (TR)
CIF Cost, assegurança i noli
CIG Conferència intergovernamental
CIHEAM Centre Internacional d’Estudis Agronòmics Mediterranis Avançats
CMI Center for Mediterranean Integration
COMESA Mercat Comú d’Àfrica Oriental i Austral
COP Contaminants Orgànics Persistents
CRPM Conferència de les Regions Perifèriques i Marítimes d’Europa
DM Diàleg Mediterani
DUDH Declaració Universal de Drets Humans
EAU Emirats Àrabs Units
EDCE Estratègia de Desenvolupament del Clima Empresarial,
EMFTA Àrea de Lliure Comerç Euromediterrani
EMSA European Maritime Safety Agency
EMUNI Universitat Euromediterrània
EPUF Fòrum Permanent de les Universitats Euromediterrànies
EULEX Missió de la UE per l’estat de dret a Kosovo
EUROMED Euromediterrani
FAL Fundació Euromediterrània Anna Lindh per al Diàleg entre Cultures
FAO Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació
FEMIP Facilitat Euromediterrània d’Inversió i Partenariat
FIAS Força Internacional d’Assistència per a la Seguretat
FINUL Força Provisional de Nacions Unides al Líban
FIT Preus mínims estàndard
FMMA Fons Mundial pel Medi Ambient
FOB Franc a bord
FRONTEX Agència Europea per a la gestió de la cooperació operativa a les fronteres exteriors
GAFTA Zona de Lliure Comerç Panàrab
GATT Acord General de Tarifes i Comerç
GEH Gasos d’Efecte Hivernacle
GNL gas natural licuat
GOLD Global Observatory on Local Democracy and Decentralisation
HE&R Educació superior i recerca
HVDC Corrent continu d’alt voltatge
IDF Forces de Defensa d’Israel
IDH Índex de Desenvolupament Humà
IDMC Observatori de Desplaçats Interns (NO)
IED Inversió Estrangera Directa
IEVA Instrument Europeu de Veïnatge i Associació
INSEE Institut National de la Statistique et des Études Économiques (FR)
IPA Instrument de Preadhesió
IPEMED Institut de prospective économique du monde méditerranéen
IREMAM Institut de recherches et d’études sur le Monde arabe et musulman
JAI Justícia i Interior
KFOR Força Internacional de Seguretat a Kosovo
LAF Forces Armades Libaneses
LBS Contaminació d’Origen Terrestre
MCCA Mercat Comú Centreamericà
MENA Països d’Orient Mitja i Nord d’Àfrica
MFA Acords Multifibra
MFN Nació més afavorida



44
7

M
ed

.2
01

0
44

7
M

ed
.2

01
0

R
el

ac
ió

 d
e 

si
gl

es
 i 

ac
rò

ni
m

s

MHP Partit de l’Acció Nacionalista (TR)
MIC Centre de Control i Informació de la Direcció General de Medi Ambient de la UE
MTF Força Operativa Naval
NAFTA Acord Nord-americà de Lliure Comerç
NAP Plans d’Acció Nacionals
NIS nou xéquel israelià
OAP Organització per a l’Alliberament de la Palestina
OCDE Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic
OIEA Organisme Internacional de l’Energia Atòmica
OMC Organització Mundial del Comerç
OME Observatori Mediterrani de l’Energia
OMS Organització Mundial de la Salut
ONA Obstacles no Aranzelaris
OSCE Organització per a la Seguretat i Cooperació a Europa
OTAN Organització del Tractat de l’Atlàntic Nord
OUA Organització per l’Unitat Africana
PAC Política Agrícola Comuna
PAFTA Zona de Lliure Comerç Panàrab
PAM Pla d’Acció de la Mediterrània
PAM Partit Autenticitat i Modernitat (MA)
PART Pla d’Acció Regional de Transport
PB Procés de Barcelona
PECO Països d’Europa Central i Oriental
PEM Partenariat Euromediterrani
PESC Política Exterior i de Seguretat Comuna (UE)
PESD Política Europea de Seguretat i Defensa
PEV Política Europea de Veïnatge
PIB Producte Interior Brut
PIMES Petites i Mitjanes Empreses
PMG Política Mediterrània Global
POr Partenariat Oriental
PPI Participació Privada en Infraestructures
PPN Programes de Posada a Nivell
PPP Partenariats publicoprivats
PPRD Sud Programa Euromediterrani de Prevenció, Preparació i Resposta a Desastres Naturals i 

Artificials
PSEM Països del Sur i Est de la Mediterrània
PSM Països Socis Mediterranis
PTM Països Tercers Mediterranis
RASD República Àrab Sahrauí Democràtica
SAA Acords d’Estabilització i Asscociació
SEAE Servei Europeu d’Acció Exterior
SMI Sistema Monetari Internacional
SMN Sinergia del Mar Negre
TEDH Tribunal Europeu de Drets Humans
TFUE Tractat de Funcionament de la UE
TIC Tecnologies de la informació i la comunicació
TPII Tribunal Penal Internacional per a l’antigua Iugoslàvia
TUE Tractat de la Unió Europea
UA Unió Africana
UMA Unió del Maghreb Àrab



44
8

M
ed

.2
01

0
44

8
M

ed
.2

01
0

R
el

ac
ió

 d
e 

si
gl

es
 i 

ac
rò

ni
m

s
UN/ISDR Estratègia Internacional per a la Reducció de Desastres de les Nacions Unides
UNCTAD Conferència de les Nacions Unides per al Comerç i el Desenvolupament
UNESCO Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura
UNIMED Unió d’Universitats Mediterrànies
UNRWA Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina al Pròxim Orient
UpM Unió per la Mediterrània 
ZLC Zona de Lliure Comerç
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