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En uns moments en què a la Me-
diterrània es defineixen els nous 
esquemes de cooperació que 

han de marcar les relacions entre els 
diferents actors de la zona en els anys 
vinents, cal fer una anàlisi acurada 
dels reptes que afronten els nostres 
veïns del Nord d’Àfrica en aquestes 
circumstàncies i dels reptes i les opor-
tunitats que representen les seves re-
lacions amb la Unió Europea i els seus 
països membres. 

El Marroc té amb la Unió Europea 
un estatut avançat d’associació, que 
va ser el primer acord d’aquestes ca-

racterístiques signat per la UE amb 
tercers països l’any 2008. Aquest es-
tatut inclou una sèrie de matèries en 
les negociacions que fins aleshores 
no s’havien plantejat amb cap altre 
país, com ara la convergència nor-
mativa entre les dues economies fins 
a l’adopció del cabal comunitari* per 
part del Marroc, la possible inclusió 
d’aquest país en el repartiment de 
fons de cohesió de la UE, la liberalit-
zació del sector agrícola, la integració 
del Marroc en el mercat únic energè-
* El cabal comunitari és el conjunt del dret comunitari 
vigent que accepta un nou estat en entrar a formar part 
de la Unió Europea.

tic europeu, la inclusió del Marroc en 
les xarxes transeuropees de transport, 
el possible reconeixement de títols 
professionals o la mobilitat temporal 
entre ambdues economies per motius 
professionals. Fruit d’aquest ambici-
ós missatge polític, altres països de 
la zona, com Tunísia, han demanat 
l’inici de negociacions per a tancar un 
acord similar.

El 13 juliol del 2008 es va crear a París 
la Unió per a la Mediterrània (UpM), 
formada per 44 governs europeus i de 
la Mediterrània (més Líbia amb esta-
tut d’observador), que representa més 

Europa i el Nord d’Àfrica,  
reptes i oportunitats
SENÉN FLORENSA Director General de l’Institut Europeu de la Mediterrània
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de 750 milions de persones. La UpM, 
hereva del Procés de Barcelona, pre-
tén implementar grans projectes tan-
gibles vertebradors de l’espai eurome-
diterrani mitjançant la cooperació i el 
codesenvolupament.

Entre aquests grans projectes cal 
destacar, pel seu potencial impacte en 
el desenvolupament socioeconòmic 
de la zona del Nord d’Àfrica: el «Pla 
solar mediterrani»; «Autopistes del 
mar i terrestres.»; «Descontamina-
ció de la Mediterrània», centrat en la 
gestió de l’aigua urbana i agrícola; i la 
implementació de l’anomenada «Ini-
ciativa pel Desenvolupament Empre-
sarial a la Mediterrània» (MBDI en 
les seves sigles angleses).

Tots quatre projectes, pensats per a 
un àmbit mediterrani, incideixen en 
desafiaments de primer ordre per a 
les societats i les economies del Nord 
d’Àfrica: l’explotació del potencial dels 
recursos energètics de la zona (fòssils 
o renovables); el desenvolupament 
d’infraestructures que promocionin 
el creixement econòmic i afavoreixin 
la interconnexió entre aquestes soci-
etats; la maximització dels cada vega-
da més escassos recursos hídrics en 
aquestes països; i el finançament de 
les micro, petites i mitjanes empreses 
locals, veritable motor de creixement 
econòmic i social, i condició impres-
cindible per a la creació dels tan ne-
cessaris llocs de treball.

En el procés actual de concreció 
d’aquestes prioritats en el marc de 
la UpM, s’estan plantejant ambicio-
sos projectes d’infraestructures a la 
zona, com l’autopista transmagribi-
na, el tren d’alta velocitat al Marroc, 
plataformes logístiques multimo-
dals, diverses obres de potabilització 
i reutilització de l’aigua a les princi-
pals ciutats de la zona, importants 
centrals de generació d’energia so-
lar i interconnexions de les xarxes 
elèctriques nacionals per a evacuar 
una part important d’aquesta ener-
gia verda als mercats europeus (uti-
litzant-ne una part com a vector de 
desenvolupament socioeconòmic al 
Nord d’Àfrica).
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La Unió per a la 
Mediterrània pretén 
implementar grans 
projectes tangibles 
vertebradors de l’espai 
euromediterrani 
mitjançant la cooperació 
i el codesenvolupament.

SENÉN FLORENSA

Dos dels principals reptes als quals 
s’enfronta aquesta zona, i sobre els 
quals la Unió Europea ha fet especi-
al èmfasi en els darrers anys, són la 
integració econòmica i política de la 
zona i el reforçament dels processos 
de reformes polítiques estructurals en 
aquests països.

Pel que fa a la integració regional, el 
febrer de 1989 es va crear la Unió del 
Magrib Àrab (UMA) integrada per 
Mauritània, Marroc, Algèria, Tunísia 
i Líbia. Aquesta institució regional, si 
be té vocació integradora i de coope-
ració intergovernamental, no acaba 
de poder avançar en aquest objectiu 
a causa dels contenciosos territorials 
regionals, de la diversitat de règims 

polítics i de la disparitat d’opcions 
per a acarar el desenvolupament so-
cioeconòmic dels seus països. El fet, 

per exemple, que la frontera entre el 
Marroc i Algèria estigui tancada per 
al moviment tant de persones com 
de mercaderies des de 1994, és una 
clara mostra del gran potencial eco-

nòmic malmès per condicions políti-
ques adverses. 

En aquesta mateixa línia, el 2004 
es va signar l’Acord d’Agadir pel 
qual s’estableix una tractat de lliu-
re comerç entre el Marroc, Tunísia, 
Egipte i Jordània, amb aquest ma-
teix objectiu de potenciar la coope-
ració entre les economies del sud 
de la Mediterrània i aprofundir en 
la integració dels mercats per a in-
tentar unificar la seva interlocució 
a escala internacional en assumptes 
econòmics. Tot i que els actuals in-
tercanvis comercials entre els paï-
sos implicats són escassos, també 
és cert que un marc regional d’acu-
mulació de les normes d’origen pot 

Al Nord d’Àfrica hi 
ha un gran potencial 
econòmic malmès  
per condicions 
polítiques adverses. 
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La falta de seguretat 
jurídica és un 
dels principals 
generadors de dubtes 
per als inversors 
internacionals.

gen principal de les inversions direc-
tes estrangeres a la zona. Així, el 2004 
el Marroc va signar un acord de lliure 
comerç amb els Estats Units, i es va 
convertir en el primer país del Nord 
d’Àfrica que rubricava aquest tipus de 
tractat. Aquest mateix any, el Marroc 
va signar un acord similar amb una de 
les principals economies emergents a 
la zona, Turquia.

Fruit, entre altres factors, d’aquests 
actius esforços dels països de la zona 
per guanyar atractiu econòmic, altres 
importants actors internacionals han 
augmentat de manera molt significa-
tiva la seva participació en la interna-
cionalització d’aquestes economies. 
Així, la Xina s’ha convertit en el segon 
proveïdor d’Algèria després de França 
i un dels principals de Líbia, i ha po-
tenciat en paral·lel la seva presència 
inversora en sectors estratègics en la 

zona com les telecomunicacions, les 
infraestructures o l’energia fòssil.

Les economies del Consell de Co-
operació del Golf (CCG) han esde-
vingut en els darrers anys un rellevant 
actor inversor en grans projectes de 
sectors com l’immobiliari, el turisme 
o la gestió d’infraestructures en tots 
els països del Nord d’Àfrica, tot i que, 
a causa de l’impacte de la crisi en els 
països del Golf, algunes d’aquestes in-
versions s’han cancel·lat. Una de les 
cancel·lacions més rellevants ha estat 
la retirada d’Algèria de la promotora 
immobiliària Dubai Emaar Properties.

Altres potències econòmiques in-
ternacionals com l’Índia, especial-
ment en els sectors de les telecomuni-
cacions i l’energia, i Rússia, en el sector 
de l’energia nuclear i en converses de 
cooperació estratègica de Gazprom 
amb Algèria, emergeixen com a socis 

significar un augment del seu atrac-
tiu internacional.

Quant a la posada en pràctica de 
processos interns de reformes polí-
tiques (democratització, llibertat de 
premsa, drets humans…), els diver-
sos països viuen processos nacionals 
amb diferents velocitats i per tant di-
ferents resultats, que aconsegueixen 
diversos graus de normalització de les 
relacions entre el règim o l’Estat i la 
societat civil.

Pel que fa a la internacionalització 
de les economies de la zona, a part del 
gas i el petroli, algunes d’aquestes eco-
nomies, especialment el Marroc, han 
estat molt actives a l’hora d’intentar 
diversificar les seves relacions comer-
cials amb altres potències econòmi-
ques més enllà de la Unió Europea, 
amb qui fan la majoria de les seves 
transaccions comercials i que és l’ori-
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econòmics rellevants de les economi-
es de la zona

Incloure aquests nous i rellevants 
actors econòmics al Nord d’Àfrica, i a 
la Mediterrània en general, en els es-
quemes existents de cooperació mul-
tilateral a la zona és un dels principals 
desafiaments. Incorporar de manera 
fluida aquestes potències econòmi-
ques a les estructures de col·laboració 
vigents, i adaptar aquestes estructures 
a la nova realitat, és un camí que cal re-
córrer necessàriament per a garantir la 
millora del diàleg regional, augmentar 
el fiançament de projectes a la zona i 
definir i implementar ambicioses polí-
tiques de desenvolupament regional.

No obstant això, hi ha una sèrie 
de factors socioeconòmics que res-
ten potencial de desenvolupament 
a aquestes economies, que es donen 
en diferent grau segons el país. Així, 

la falta de seguretat jurídica és una 
dels principals motius plantejats pels 
inversors internacionals per a dub-
tar en els seus projectes. Una millora 
de l’entorn legislatiu que afavoreixi 
l’emprenedoria local i internacional, 
una previsible i homogènia aplicació 
d’aquestes lleis, la creació de meca-
nismes d’arbitratge àgils i fiables per 
a dirimir conflictes i la disminució 
dels nivells de corrupció en àmbits 
tant públics com privats, són alguns 
elements essencials per a afavorir el 
desenvolupament econòmic i l’atrac-
tivitat. Igualment, la millora de l’accés 
al finançament de les micro, petites i 
mitjanes empreses, generadores de 
més del 80 % dels llocs de treball en la 
majoria de les economies de la zona, 
mitjançant el desplegament dels mi-
crocrèdits, la implantació o el reforça-
ment de fons de garanties i contraga-

ranties, ajudaria els joves buscadors de 
feina a convertir-se en generadors de 
feina a la zona.  

En resum, amb una població de més 
de 160 milions de persones i un crei-
xement anual superior a 2,5 milions 
d’habitants, el principal desafiament 
dels països de la zona és poder oferir 
a les seves poblacions unes condici-
ons materials que satisfacin les seves 
expectatives de benestar. Acomplir 
aquest difícil objectiu és un dels fac-
tors que afavoriria l’estabilitat política 
a la zona. I amb això contribuiríem a 
convertir un dels focus d’inestabilitat 
més crítics del món en una zona de 
pau i estabilitat per mitjà d’un progrés 
econòmic compartit que faciliti el di-
àleg tantes vegades trencat entre tots 
els pobles al voltant del nostre mar. La 
correcta entesa entre Europa i els paï-
sos associats mediterranis n’és la clau. 

Cal incorporar les 
noves potències 
econòmiques 
internacionals (Xina, 
Índia, Rússia) a 
les estructures de 
col·laboració vigents. 

SENÉN FLORENSA
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