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Egipte, la UE i el partenariat Euromediterrani. La difícil adaptació a 
una nova etapa.
Eduard Soler i Lecha



Eduard Soler i Lecha Coordinador del Programa Mediterrània, Fundació CIDOB

LA DIFÍCIL ADAPTACIÓ A UNA NOVA ETAPA

L’any 2005 va ser un any crucial per a la Unió Europea, Egipte i la Mediterrània. Pel que fa
a Egipte cal destacar que va estar immers en un polèmic procés d’obertura política que ha
evidenciat l’augment de l’islamisme polític com a força d’oposició. Per la seva banda, la UE
va patir una crisi, tant constitucional com pressupostària que, almenys en aquest darrer punt,
s’aconseguí encarrilar sota presidència britànica. Finalment, pel que fa a la Mediterrània, cal
recordar que el novembre de 2005 es convocà a Barcelona una reunió de caps d’Estat i de
Govern dels Estats Membres de la UE i de deus socis mediterranis (Marroc, Algèria, Tunísia,
Egipte, Israel, Palestina, Jordània, Líban, Síria i Turquia). Aquesta trobada rebé el nom de
“Barcelona + 10” (feia deu anys que aquests països havien creat el partenariat euromedite-
rrani a la capital catalana) i fou una de les grans apostes exteriors del Govern espanyol.
L’alt nivell de la cimera quedà aigualit, però, per l’absència de bona part dels líders àrabs. El
Caire, tal com feren la resta de socis àrabs a excepció de l’Autoritat Nacional Palestina,
envià un representant de segon ordre. Egipte no és, però, un país qualsevol. És un Estat clau
en el món àrab i, pel que fa al partenariat euromediterrani, ha estat el coordinador del grup
àrab durant els darrers anys. És a dir, que s’ha encarregat de ser el portaveu dels socis àrabs
davant de la UE i d’aconseguir posicions comunes d’aquests estats. Per tant, l’absència de
Hosni Mubarak a la cimera tingué una rellevància afegida que cal estudiar i contextualitzar.
Aquest article comença analitzant quina ha estat la política de la UE cap a Egipte durant les
darreres dècades, veient quins factors (polítics, econòmics o socials) s’han prioritzat. En
segon lloc mostra com la formulació del que ja es coneix com a política europea de veïnat-
ge afectarà, i força, les relacions de la UE amb Egipte. Finalment, analitza quina ha estat l’a-
proximació d’Egipte a les relacions euromediterrànies, especialment els darrers anys. 

La política de la UE cap a Egipte�En poques paraules podríem dir que Egipte és per a la
UE un soci mediterrani. Això vol dir que, com amb la resta dels països socis mediterranis,
les relacions es regeixen per un acord d’associació que instaura un diàleg polític però, sobre-
tot, uns passos progressius cap a la liberalització comercial tot i mantenir excepcions en
l’àmbit agrícola. L’acord d’associació amb Egipte ha estat, però, un dels darrers en ser apro-
vat (2001) i en entrar en vigor (2004). 
Els lligams entre Egipte i la UE (per no parlar dels seus Estats Membres) són molt més antics.
L’any 1966 s’establiren relacions diplomàtiques i se signà un primer acord de cooperació l’any
1976 en el marc de la primera política mediterrània de la Comunitat Econòmica Europea
(CEE). D’aquest acord es van derivar diverses ajudes financeres encaminades, sobretot, a con-
tribuir a la modernització del sistema productiu egipci. Als anys noranta, la UE va voler donar
un nou impuls, no només a les relacions amb Egipte sinó amb la resta dels països mediterranis
i és per això que es proposà la Política Mediterrània Renovada i, més tard, el partenariat euro-
mediterrani o Procés de Barcelona. Així, tot i que fins l’any 2004 les relacions amb el Caire van
continuar regint-se per l’acord de cooperació de 1976, la celebració el novembre de 1995 de la
primera conferència euromediterrània suposà un punt d’inflexió.
El Procés de Barcelona s’estructura en tres cistelles –la política i de seguretat; l’econòmica i
financera; i la social i humana– a les quals corresponen els objectius bàsics recollits en la
Declaració de Barcelona: fer de la Mediterrània una àrea de pau, prosperitat compartida i
intercanvi humà. Un diagnòstic a deu anys vista il·lustra que cap d’aquests objectius s’ha
assolit i que, en alguns casos, la situació fins i tot ha empitjorat. Malgrat tot, el Procés de
Barcelona és viu i continua afectant les relacions amb tots i cadascun dels socis mediterra-
nis, Egipte inclòs.
El capítol polític està format per l’agenda de seguretat i defensa, d’una banda, i per la de pro-
moció democràtica, de l’altra. Pel que fa a la primera cal dir que els avenços han estat minsos,
però que Egipte ha estat un soci cooperatiu en aquest camp. El gran projecte pendent és con-
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sensuar una Carta per la Pau i la Seguretat a la Mediterrània que
s’ha vist obstaculitzat pel conflicte al Pròxim Orient. Egipte és,
en aquest sentit, un actor clau en la possible resolució d’aquest
conflicte i, per tant, és un dels actors que podria contribuir a tirar
endavant el projecte de la Carta. Una dimensió més pràctica
correspon a la cooperació en matèria defensiva. En aquest sentit,
Egipte ha estat un soci propositiu. Per posar dos exemples, els
anys noranta el Caire i Roma van llançar una proposta per fer
front als desastres naturals i, més recentment, és Egipte qui
defensa amb més força algun tipus de cooperació per fer front al
problema del desminatge. 
Pel que fa a la vessant de la promoció democràtica, cal dir que
la UE posà en marxa diversos programes d’ajudes per millorar
els estàndards democràtics i el respecte dels drets humans a la
Mediterrània. Tots els acords d’associació que es firmaven
incloïen, a més a més, una clàusula democràtica que permetia a
la UE suspendre’l en casos greus de violació dels drets humans.
No obstant això, mai no s’ha utilitzat. Pel que fa a Egipte, cal
dir que la situació de la democràcia i dels drets humans dista
força de l’ideal. Una ràpida ullada als informes de la UE, per no
parlar dels d’Amnistia Internacional, així ho evidencien. Hom
ha seguit amb preocupació l’adopció d’una restrictiva llei que
regula les ONG, tot aprofitant la deriva securitària posterior als
atacs de l’11 de setembre, així com el cas de Saad Eddin
Ibrahim, lluitador infatigable pels drets humans, que fou sen-
tenciat a set anys de presó per haver rebut finançament de l’es-
tranger. En general, les forces d’oposició política pateixen
sovint els abusos del poder i, tot i que el Parlament Europeu, la
Comissió i alguns Estats Membres han intentat fer pressió sobre
el Govern egipci, els efectes han estat minsos. Aquest, però, no
és un problema específic de les relacions amb Egipte sinó del
conjunt de la política mediterrània de la UE. 
Més ràpids han estat els progressos en la liberalització comer-
cial. L’objectiu que es va fixar l’any 1995 fou establir una àrea
de lliure comerç l’any 2010, però a dia d’avui aquesta data sem-
bla, o bé irreal o bé precipitada (tenint en compte les diferèn-
cies entre les economies d’una i altra riba es necessiten perío-
des d’adaptació dels teixits productius). A més a més, serà
necessària una integració entre les economies del Sud que,
sovint per motius polítics, és molt més difícil. En aquest sentit,
Egipte participa en l’acord d’Agadir que ha de conduir a la inte-
gració Sud - Sud però que es troba, ara per ara, en estat embrio-
nari. Tanmateix, no tot és redueix al lliure comerç sinó que
aquest ha d’acompanyar-se per polítiques que permetin aug-
mentar la prosperitat. L’egípcia és una economia endarrerida i
amb límits per a la seva sostenibilitat a causa de condicionants
ambientals, demogràfics i de manca de recursos. El futur no és,
doncs, gaire afalagador i és per això que una cooperació inten-
sa en aquest àmbit amb la UE és fonamental.

Finalment, el capítol social i cultural és vist, sovint, com la
ventafocs dels Procés de Barcelona, especialment si es compa-
ra amb la posició prioritària que ocupen els altres dos capítols
en l’agenda dels socis euromediterranis. Això no obstant, la
cooperació en aquest àmbit, que té com a objectiu millorar la
comprensió mútua i afavorir l’intercanvi humà, sembla més
urgent que mai donada la situació de conflicte en què es troba
la Mediterrània. Les accions de la UE en aquest àmbit, tant res-
pecte a Egipte com cap a la resta de la Mediterrània, han estat
més aviat discretes. Tanmateix, la situació podria donar un
tomb si es consolida el paper de la Fundació Anna Lindh pel
diàleg de cultures que, a més, té la seu a Alexandria. D’altra
banda, Egipte ocupa una posició central en la producció cultu-
ral del món àrab i representa, en si mateix, un espai on es tro-
ben i coexisteixen, no sempre amb facilitat, diverses cultures i
religions. Així doncs, en la tercera cistella del Procés de
Barcelona, Egipte pot esdevenir tant un objectiu prioritari de la
UE com un actor clau en el desenvolupament d’aquesta faceta
del procés euromediterrani.

Del Procés de Barcelona a la política de veïnatge�A la
cimera de novembre de 2005 s’havia de revitalitzar el partena-
riat euromediterrani. Una tasca necessària si es té en compte
que des de l’any 2003 s’han col·locat les bases de la política
europea de veïnatge. Política que, en paraules de Romano
Prodi, vol crear un cercle d’amics que ho puguin compartir tot
menys les institucions i que inclouria els socis euromediterranis
i els nous veïns de l’Europa de l’Est i del Caucas. Així doncs,
aquesta nova política, tant si substitueix o complementa el
Procés de Barcelona, tindrà un impacte en les relacions entre la
UE i Egipte.
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La política de veïnatge comporta un canvi de concepció. Ja no
ens trobem en un marc de partenariat, és a dir, un marc en què,
a nivell formal, tots els socis es trobarien en peu d’igualtat, sinó
que tornem a la lògica d’una política que fa la UE (subjecte)
cap a uns països (objecte). Són, doncs, els països de la UE els
que fixen l’agenda i els que prenen les decisions. A més a més,
en no existir un marc en què es trobin tots els receptors d’a-
questa política, sinó que les relacions són purament bilaterals,
l’asimetria negociadora es fa molt més evident. 
Un dels punts més importants és el del finançament. La
immensa majoria de fons (MEDA, Tacis, Phare) de la política
de la UE cap a als seus veïns meridionals i orientals quedarà
fusionada en un únic instrument financer: l’instrument de veï-
natge. Encara s’està discutint sobre si s’establirà algun tipus de
quotes per àrees geogràfiques. França, per exemple, reclama que
dos terços dels fons es reservin per als països de la Mediterrània.
En tot cas, el que queda clar és que aquells països que no parti-
cipin en la política de veïnatge i decideixin seguir vinculats
només al Procés de Barcelona es quedaran sense la major part
del finançament al que havien optat fins avui.
Les idees clau d’aquesta política són: bilateralitat, diferencia-
ció i condicionalitat efectiva i, en certa mesura, es tracta d’a-
plicar els mecanismes emprats en la política d’ampliació de la
UE a uns països que, en tot cas pels mediterranis, no tenen
expectatives d’ésser membres de la UE. Inspirant-se en la
política d’ampliació, el primer pas és redactar uns plans d’ac-
ció per països que, a priori, estan consensuats entre les dues
parts i en què s’identifiquen les àrees prioritàries d’actuació.
Si aquests avenços es produeixen amb èxit s’obtindran recur-
sos financers i es podrà preveure la participació dels socis en
polítiques comunitàries.
Aquest tipus de política pot tenir efectes molt diferents per
als socis mediterranis. En un país com el Marroc, on el movi-

ment reformista (en l’àmbit polític, econòmic i social) té
força embranzida i on hi ha un bon coneixement del funcio-
nament de la UE, són altes les possibilitats d’adaptar-se amb
èxit a aquest nou marc i aprofitar-ne el finançament1. Per
contra, un país com Egipte, sovint immers en l’immobilisme
i menys procliu a acceptar les pressions de la UE, tindrà més
dificultats per adaptar-s’hi.
És per això que, a nivell declaratiu, Egipte reclama la centra-
litat del procés euromediterrani i lloa les virtuts del manteni-
ment d’un marc regional de relacions. Egipte prefereix nego-
ciar amb la UE com a membre destacat d’un grup àrab potent
que no pas com a país individual i poc dinàmic. Malgrat tot,
el Caire ha vist que la posada en marxa de la política de veï-
natge és inevitable i, per tant, ha iniciat les rondes negocia-
dores per acordar un pla d’acció. Una altra cosa és que ho faci
de bon grat. 

La política egípcia cap a la Mediterrània�Si som cohe-
rents amb els principis del Procés de Barcelona no podem
considerar el paper d’Egipte en aquest marc com un mer
objecte. Cal analitzar-lo com un agent capaç de liderar polí-
tiques i de llançar propostes. Ja hem dit que Egipte ha tingut
un paper clau tant per la seva posició de centralitat, geogrà-
fica, històrica i cultural, com pel seu paper actual de coordi-
nador del grup àrab en l’àmbit euromediterrani.
La política exterior egípcia ha tingut com un dels seus prin-
cipals objectius el de reforçar-se com un Estat clau, sinó líder,
en tres àrees geogràfiques: el Món Àrab, Àfrica i la
Mediterrània. Hi ha un cert debat sobre què significa la voca-
ció mediterrània d’Egipte. La relació d’Egipte amb la
Mediterrània és complexa. Escriptors de reconegut prestigi
com Taha Hussein van intentar, durant els anys vint, valorit-
zar la noció de mediterraneïtat del poble egipci, definint la

�Detall de la Biblioteca d’Alexandria, seu de la Fundació Euromediterrània Anna Lindh per al Diàleg entre Cultures (euromedalex.org)
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Mediterrània, no com una civilització homogènia ni com una unitat política, sinó com una àrea
on es compartirien trets culturals i de mentalitat. Es desenvolupà, així, un cert mediterraneisme
polític i intel·lectual.
Aquest mediterraneisme fou, però, un corrent marginal, sobretot amb l’eclosió del panarabisme i,
ja en l’actualitat, de l’islamisme polític. No obstant això, durant els anys noranta, Egipte esdevin-
gué un actor clau en la demanda de crear marcs de relació regular a la Mediterrània, especialment
quan constatà que el diàleg euro-àrab era un projecte fallit. En aquesta missió s’alià amb França i
proposaren la creació del Fòrum Mediterrani. Una actitud plenament coherent amb una orienta-
ció occidental de la política exterior que s’havia iniciat amb Sadat i que veia en la CEE/UE una
font de finançament necessària per fer front al fracàs del model de desenvolupament que s’havia
intentat fomentar les darreres dècades. Aquest Fòrum Mediterrani, on encara avui es troben onze
països del nord i del sud de la Mediterrània per preparar l’agenda euromediterrània, fou una etapa
més cap a la creació del Procés de Barcelona i, per tant, podem afirmar que Egipte contribuí a la
seva posada en marxa. Posteriorment, Egipte ha continuat essent un actor actiu en aquest àmbit
com ho demostren les iniciatives de cooperació per fer front a desastres naturals, en desminatge o
la creació de la Fundació Anna Lindh. Tanmateix, la paràlisi a la que sovint estigué sotmès el
Procés de Barcelona per la situació a Palestina impedí progressos més importants.
L’any 2005 tenia especial importància perquè havia d’esdevenir l’any del rellançament i la revita-
lització del Procés de Barcelona. Un projecte en el qual Egipte hauria de sentir-se especialment
compromès per dos motius. Un, funcional, en tant que coordinador del grup àrab; i un altre, polí-
tic, tenint en compte la seva desconfiança envers la política de veïnatge. Com dèiem al comença-
ment, Mubarak no va personar-se a Barcelona i va contribuir a un cert deslluïment de la cimera.
Tot i que es va justificar per la delicada situació política interna, creiem que il·lustra l’actitud nega-
tiva de la diplomàcia egípcia envers una agenda, especialment en qüestions democràtiques, mar-
cada pels socis europeus.

Apunts finals�Egipte és un país clau en la política mediterrània i àrab de la UE, tant pel que fa
a la creació de marcs de cooperació regional, aspecte al qual hem dedicat aquest article, com pel
que fa a altres temes com la resolució del conflicte al Pròxim Orient, que en mereixeria d’altres.
Amb relació al Procés de Barcelona hem vist que coexisteixen espais en què la cooperació fructi-
fica i d’altres en què els avenços són més lents. A més a més, hem posat de manifest que la políti-
ca de veïnatge va guanyant força i que tindrà un fort impacte en les relacions euro-egípcies.
D’altra banda, hem constatat que Egipte és un país amb una vocació mediterrània sui generis. En tot
cas, la vocació mediterrània del seu Govern és plenament instrumental i, per tant, és lògic que es dis-
tanciï del Procés de Barcelona quan l’agenda no s’adapta a les seves prioritats. Aquest ha estat el cas,
en bona mesura, durant l’any 2005. No obstant això, les alternatives de cooperació regional no són
gaire prometedores. La integració regional àrab és, a hores d’ara, molt més complicada i les iniciati-
ves nord-americanes ataquen encara amb més duresa alguns dels puntals del règim de Mubarak. Així
doncs, tot sembla assenyalar que malgrat que l’any 2005 no sigui recordat per la gran contribució egíp-
cia a la construcció mediterrània, continuarà essent un actor central en aquest procés. 

Nota�

1. De fet, el Marroc sempre ha reclamat un tracte diferencial i poder avançar més ràpidament que la resta de socis mediterranis.
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