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1.INLEIDING

Wat is de rol van de Europese Unie in Noord-Afrika en hoe effectief is haar beleid?

In deze paper wordt ingezoomd op de relatie tussen Europa en Noord Afrika.1 In het eerste deel – 
politieke  geschiedenis – wordt gekeken wat de rol van Europa was in de geschiedenis van deze 
landen. Deze landen waren immers ooit koloniën van Europa. Na de Tweede Wereldoorlog kwam 
daar echter verandering in. Al deze volkeren streefden naar zelfbestuur en werden onafhankelijk.

Toch blijft Europa een belangrijke rol spelen in deze landen. Ze mogen dan wel onafhankelijk zijn in 
de strikte zijn van het woord – een onafhankelijke staat – in de praktijk zijn ze helemaal niet 
onafhankelijk van Europa. In het tweede deel – internationale relaties – wordt bekeken hoe Europa de 
relaties met haar oud-koloniën ziet. Deze oud-koloniën hebben een partnerschapsovereenkomst met 
de EU. Er wordt bekeken wat dit partnerschap juist is en of het al dan niet doeltreffend is. 

Tot slot wordt in het laatste deel – Internationale Sociale Economische Analyse – bekeken wat de 
huidige economische toestand is van deze landen en of er vooruitgang geboekt wordt. Er wordt ook 
een blik geworpen of de Europese ontwikkelingsgelden effectief en efficiënt ingezet worden. 

Tot slot brengen we al deze elementen samen: wat is de rol van Europa geweest, wat is ze nu en heeft 
haar huidig beleid de gewenste resultaten?

Het antwoord op deze vraag zal in geen geval zwart/wit zijn. Er zijn vele pro's en contra's, duidelijke 
redenen maar eveneens verborgen agenda's. Toch is Noord-Afrika een geval apart. In tegenstelling tot 
sommige centraal Afrikaanse landen is de situatie in Noord – Afrika niet hopeloos. “The lost 
continent” heeft helemaal in het noorden een ijverig gebied liggen, dat probeert aansluiting te zoeken 
met het oude continent. De vraag is of deze aansluiting zo dicht nabij als de breedte van de straat van 
Gibraltar doet vermoeden...

1Onder Noord-Afrika wordt meestal de Maghreb verstaan – Algerije , Marokko en Tunesië – maar 
voor het eerste en derde deel wordt Libië daaraan toegevoegd.
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2.DEEL I: POLITIEKE GESCHIEDENIS

2.1.Inleiding  

Noord Afrika heeft een lange relatie met het Europese continent. In de klassieke tijd was Noord-
Afrika een Romeinse provincie en origineel zelfs de beruchte stad Carthago, voor het vernietigd werd 
in 146 V.C.2 Europa en Noord-Afrika worden enkel gescheiden door de 13 kilometer brede straat van 
Gibraltar .Niet  verwonderlijk dat Noord-Afrika een belangrijke plaats inneemt in de Europese 
geschiedenis. Zij was dan ook vaak het onderwerp van ruzies tussen Europese staten omdat het gebied 
rijk is aan grondstoffen. Grondstoffen die de Europese industrialisatie hard nodig had. 

In wat volgt wordt de kolonisatie en dekolonisatie van Afrika door de Europese grootmachten 
bekeken en de huidige toestand van deze onafhankelijke staten. Voor de dekolonisatie worden de 
landen besproken die verder in de paper aan bod komen: Marokko, Tunesië, Algerije en Libië. 

2.2.Kolonisatie  

Voor de 19e eeuw wisten wij eigenlijk weinig over het Afrikaanse continent. Alle handel verliep via 
de kust, Europese handelslieden kwamen nooit in het Afrikaanse binnenland. Daar kwam echter 
verandering in bij het begin van de jaren 1800, hoofdzakelijk missionarissen begonnen het Afrikaanse 
binnenland te verkennen. 

Groot Brittannië was de eerste om een echte kolonie te stichten. In 1814 werd de “Cape Colony” 
officieel overgedragen aan de Britse Kroon. Het gebied was initieel ontdekt door de Nederlanders, 
maar Groot-Brittannië bezette het al sinds 1806.3 Frankrijk volgde met de annexatie van Algerije  in 
18304, Tunesië in 18815 en Marokko (officieel) in 19126.Marokko moest wel “gedeeld” worden met 
Spanje, dat controle had over het Rifgebergte in het noorden en de grensstreek met de Sahara in het 
zuiden.   De annexatie van Algerije was, in tegenstelling tot Marokko en Tunesië, een lange en 
bloedige strijd. De Algerijnse bevolking slonk met ongeveer een derde. De volledige controle over het 
gebied werd pas in 1900 bereikt.7 Groot-Brittannië claimde in 1882 Egypte, een gebied dat onder 
Napoleon nog aan Frankrijk behoorde. In het oosten valt Italië Libië binnen in 1911. Het verzet kon 
echter stand houden en werd pas volledig overgenomen door de Italianen in 1931.8

Alle Europese grootmachten probeerden een zo groot mogelijke invloedssfeer op het Afrikaanse 
continent uit te bouwen. Deze belangen botsten soms met elkaar. Om oorlog tussen de Europese 

2 HAYWOOD, R. & HIECHELHEIM F., Carthago, Roman Africa. Roman Syria. Roman Greece. Roman Asia, 
Octagon Books, New York, 1975, p

3 WIKIPEDIA, Europeean Exploration of Africa, (  http://en.wikipedia.org/wiki/European_exploration_of_Africa  )  . 
Geraadpleegd 5 April 2007

4 Algerije, Encarta Encyclopedie
5 Tunesië, Encarta Encyclopedie
6 Marokko, Encarta Encyclopedie
7 WIKIPEDIA, Algeria,(http://en.wikipedia.org/wiki/Algeria). Geraadpleegd 5 April 2007
8 Libiya's Independance  , (http://ourworld.compuserve.com/homepages/dr_ibrahim_ighneiwa/istiklal.htm) 

Geraadpleegd 5 April 2007
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grootmachten te vermijden, organiseerde de Duitse kanselier Otto Von Bismarck een conferentie. De 
West Afrika conferentie, van November 1884 tot 1885 te Berlijn, verdeelde Afrika onder de 
grootmachten. De Fransen kregen West-Afrika, de Engelsen het Oosten en het Zuiden. De Duitsers 
hielden 4 koloniën en de Belgen kregen Congo. De Portugezen, tenslotte, kregen 3 koloniën: 1 kleine 
in het Westen en 2 grote in het Zuiden. Nieuwe grenzen werden gecreëerd, maar deze waren volledig 
kunstmatig. Deze verdeling zou ongewijzigd blijven tot na de eerste Wereldoorlog. Na WO I, moest 
Duitsland zijn koloniën afstaan, deze werden dan een mandaatgebied van de Volkerenbond.9  

De motieven om er een kolonie op na te houden zijn terug te brengen op David Livingstones 3 C's: 
Commerce, Christianity en Civilization.10.

Commerce:Europa had immers heel wat grondstoffen nodig voor de sterk groeiende industrie. Alle 
geïndustrialiseerde landen hadden interesse in Afrikaanse grondstoffen. Voor de Fransen stond ook 
hun imago op het spel: Nadat Napoleon Bonaparte verslagen was in Waterloo (1815), zagen de 
Fransen in kolonisatie de kans om hun prestige, vooral ten aanzien van de Britten, terug te winnen. 

Christianity: De religieuze motieven waren vooral de vinden bij de Britten. De Fransen (en Belgen) 
werden voor het overgrote deel gedreven door de economische motieven. De Britten wouden een 
einde maken aan de slavernij, de zwarten bekeren en het hele continent civiliseren. Vele Britten waren 
geschokt door de manier waarop de Fransen en Belgen omgingen met de lokale bevolking. De Britten 
zagen de zwarten niet als gelijken,, maar ze werden ten minste niet als slaaf of wild dier behandeld. In 
de Britse koloniën mochten alle missionarissen, Protestants én Katholiek, vrij werken. Deze 
missionarissen voorzagen in gezondheidszorg en onderwijs. Daarnaast vertaalden ze de bijbel in de 
lokale dialecten. De missionarissen in de Franse en Belgische koloniën hadden het minder makkelijk: 
in het begin van de 20e eeuw werd de scheiding van Kerk en Staat in Frankrijk een feit. Daardoor 
stopte de Franse overheid haar steun aan het missioneringswerk in Afrika. De Belgische 
missionarissen hadden echter het moeilijkst van allemaal. Leopold II had missionering zelfs expliciet 
verboden.

Over het algemeen genomen was de kolonisatie geen goede zaak voor de Afrikanen. De kolonisatie 
bracht het land in onderontwikkeling. De Europese machten namen de grondstoffen zonder echt 
aandacht te hebben voor de ontwikkeling van het continent. Door de slavenhandel werd de Afrikaanse 
bevolking zwaar uitgedund, onder het regentschap van Leopold II daalde de Congolese bevolking 
ongeveer met de helft.  Diegenen die overbleven waren met te weinig om te ontwikkeling op gang te 
brengen. 11 Bovendien hadden de meeste Afrikanen geen opleiding genoten, waardoor ze niet in staat 
waren om te besturen. Toch zouden bijna alle koloniën onafhankelijk worden in de tweede helft van 
de 20e eeuw.

9 The Berlin Conference  , (http://www.homestead.com/wysinger/berlinconference.html). Geraadpleegd 6 April 2007
10 Livingstone,David  , (http://www.dacb.org/stories/southafrica/livingstone1_david.html) Geraadpleegd 10 April 2007
11 ROSENBERG, M. Berlin Conference of 1884-1885 to Divide Africa, 

(http://geography.about.com/cs/politicalgeog/a/berlinconferenc.htm) Geraadpleegd 10 April 
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2.3.Dekolonisatie  

Staat Jaar

Britse Koloniën

Libië 1951

Soedan 1956

Ghana 1957

Nigeria 1960

Brits Somaliland 1960

Siërra Leone 1961

Oeganda 1962

Kenia 1963

Zambia 1964

Malawi 1964

Gambia 1965

Botswana 1966

Zimbabwe 1980

Franse Koloniën

Tunesië 1956

Marokko 1956

Guinee 1958

Gabon 1960

Kameroen 1960

Congo 1960

Tsjaad 1960

Centraal Afrikaanse Republiek 1960

Niger 1960

Burkina Faso 1960

Mali 1960

Ivoorkust 1960

Senegal 1960

Togo 1960

Mauritanië 1960

Algerije 1962

Djibouti 1977

Tabel 1: Onafhankelijkheidsdata van de Afrikaanse Staten

VakOverschrijdende Paper Wouter Ommeslag 10



Tegen het einde van de tweede wereldoorlog waren er nog maar 3 onafhankelijke staten (Zuid-Afrika, 
Ethiopië en Liberia), tegen 1970 was hun aantal al opgelopen tot 52.12 De voornaamste reden voor de 
dekolonisatie is het oprukkend nationalisme. Mcwilliams stelt in zijn werk “the timing of 
decolonisation in the various colonies therefore depend, to a great extent, on the growth of national 
consciousness and the development of a sense of political unity in the native population”13  

Verwonderlijk is wel dat dit nationalisme tot ontwikkeling kwam, gezien de regio hoofdzakelijk 
Islamitisch is. Nationalisme verwijst naar natie, wat een Westers concept is. McWilliams stelt dat 
“colonialism carried within the seeds of its own destruction”14 De lokale bevolking haalde zijn 
nationalistische inspiratie bij de Europeanen zelf. De dekolonisatie verliep voor sommige staten 
zonder slaag of stoot, voor andere kwamen er bloedige oorlogen aan te pas.

2.3.1.Dekolonisatie van de Franse gebieden  

De vierde republiek ging op erg verschillende manieren om met dekolonisatie. Sterke repressie in 
Algerije tegenover hervorming in Marokko en Tunesië. 

In een reeks van wisselende premiers was de radicale Socialist Pierre Mendès France de belangrijkste. 
Hij was premier van juni 1954 tot februari 1955. Zijn kabinet viel over zijn liberale Noord-Afrika 
politiek15 De regering voor die van Mendes-France had een repressieve politiek gevoerd ten aanzien 
van de onafhankelijkheidsbewegingen in  Tunesië en Marokko, net op het moment dat de Libische 
onafhankelijkheid (1951) de nationalistische tendensen in de regio opdreven. 

In Tunesië en Marokko verliep de overgang naar de onafhankelijkheid al bij al vrij rustig. In 
december 1951 beëindigde Frankrijk de samenwerking met de Tunesische politieke partij Neo-
Destour en arresteerde de leider, Habib Bourguiba in januari 195216. Door deze harde Franse actie 
wisten de guerrilla bewegingen meer steun te verzamelen. De gouverneur van Tunis vond bijna geen 
kandidaten om minister te worden.17 Na de conferentie van Genève (over de Vietnamese 
onafhankelijk), vertrok Mendes France meteen naar Tunis. Hij ontmijnde het conflict tussen Neo-
Destour en de Fransen door zelfbestuur toe te staan. De guerrilla's leverden hun wapens in en werden 
vrijgesteld van vervolging. Door dit akkoord kon een gewapend conflict vermeden worden, tot grote 
opluchting van de gematigde politieke leiders van beide kampen. De onafhankelijkheid van Tunesië 
was een feit op 20 maart 1958.

Marokko volgde een gelijkaardig traject. De Sultan van Marokko, Mohammed ben Yusuf, benadrukte 
in een speech dat Marokko moest gezien worden als een deel van de Arabische wereld.18 Dit was het 
startschot voor de onafhankelijkheidsbeweging. De Istiqlal19 partij won heel wat aanhang, vooral in de 
grote steden. De Fransen kregen schrik van deze populistische monarch en ze steunden een opstand 
van aristocratische berbers tegen de Sultan. Vele Istiqlal militanten werden opgepakt en de Sultan 
werd verplicht af te treden. Hij werd op 20 Augustus 1953 gedeporteerd. Mendes-France opende in de 

12 MCWILLIAMS, W. & PIOTROWSKI, H., The world since 1945: A history of International Relations, second 
edition, Lynne Rienner Publishers, London, 1997, p126

13 Ibid.  
14 Ibid. p128  
15 'Mendes-France, Pierre', Columbia   Encyclopedia  , (Internet, EBSCO Host). Geraadpleegd 10 April 2007
16 WIKIPEDIA, Habib Bourguiba, (http://en.wikipedia.org/wiki/Habib_Bourguiba) Geraadpleegd 10 April 2007
17 WILSON H. .S., African Decolonization, Arnold, London, 1994, p126
18 WILSON H. .S., African Decolonization, Arnold, London, 1994, p126
19 Arabisch voor onafhankelijkheid
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zomer van 1954 de onderhandelingen over een mogelijke onafhankelijkheid voor Marokko. Edgar 
Faure, Mendes-Frances opvolger, zette dit werk verder, met succes. Eind oktober erkende Frankrijk 
terug het gezag van Sultan Mohammed, wat op 2 Maart 1958 leidde tot de onafhankelijk van 
Marokko. De Spanjaarden, die in het noorden een protectoraat hadden, waren quasi verplicht te 
volgen. Op 7 April van datzelfde jaar kreeg het Spaanse gebied ook haar onafhankelijkheid. Toch 
heeft Spanje bij de straat van Gibraltar nog vijf plazas. Deze vijf gebieden blijven onder de controle 
van Spanje staan. 

Tegen 1960 hand Frankrijk afstand genomen van 2/3 van haar Noord-Afrikaanse gebieden. Maar het 
laatste derde, Algerije, zou een moeilijk geval. Er woonden bijna 1 miljoen Europeanen in Algerije 
wat de niet-Europeaan / Europeaan ratio op 9:1 bracht. (Ter vergelijking, voor Marokko was dit 22:1 
en voor Tunesië 14:1). Dit maakte dekolonisatie een stuk minder eenvoudig. Bovendien was de band 
met Algerije veel hechter dan die met Tunesië of Marokko. Tunesië en Marokko waren protectoraten, 
Algerije maakte, constitutioneel, volledig deel uit van Frankrijk. Het onafhankelijkheidsstreven begon 
in 1945. Tijdens de meiviering vond er een verboden manifestatie van demonstranten plaats. De 
Fransen slaagden er aanvankelijk echter in de rebellen de kop in te  drukken. Vanaf 1954 was het 
FLN20 de grootste beweging. Naar het voorbeeld van de succesvolle Ho Chi Minh gebruikte deze 
vereniging geweld om haar doelen te bereiken. De Fransen reageerde eveneens heftig. François 
Mitterand, minister van binnenlandse zaken in Mendes-Frances regering, verklaarde: “La seul 
négation, c'est la guerre”21 De Fransen hadden echter grote moeite om de guerrilla beweging onder 
controle te krijgen. Aan beide kanten vonden ware slachtingen plaats. In Augustus 1955 vermoordde 
het FLN 123 mensen, onder hen 71 Europeanen. Ze gingen hierbij extreem wreed te werk: afgehakte 
ledematen, opengesneden lichamen, moeders en kinderen. De Franse vergelding was nog bloediger: 
1273 Algerijnse slachtoffers volgens de Fransen, het FLN had het over 12000 doden. De Algerijnse 
dekolonisatie is de meest bloedige uit de geschiedenis. 

Door het vele geweld waren sommige delen van de Franse publieke opinie van oordeel dat een 
'Algérie Française' onhoudbaar was geworden. In 1958 was de opstand niet enkel in Algerije te 
voelen, maar ook in Frankrijk zelf liepen de spanningen hoog op. Een Franse burgeroorlog leek 
gevaarlijk dichtbij te komen. Het was voor deze crisis dat Charles De Gaulle terugkeerde naar de 
politiek. Hij wou wel praten over een “Algérie algérienne”.

Na een lange en vooral bloedige strijd werd Algerije uiteindelijk onafhankelijk. Een referendum van 1 
juli 1962 maakte een einde aan de laatste Franse kolonie. Met dit referendum was het doek gevallen 
over het Frans koloniaal tijdperk. De volledige dekolonisatie was een feit.22

2.3.2.Dekolonisatie van Libië  

Libië was sinds 1911 een Italiaanse kolonie. Onder het regime van de beruchte Benito Mussolini 
emigreerden vele Italianen naar Libië. Toen de tweede wereldoorlog uitbrak, bestond 18% van 
Libische bevolking uit Italianen. Na de tweede wereldoorlog waren er verschillende visies op de 
toekomst van Libië. De Britten stelden voor om Libië in 3 delen te verdelen: De Britten kregen 
Cyrenaici, Italië Tripoli Tania en de Fransen Fezzan. De 3 grootmachten konden het echter niet eens 
worden over een voorstel tot verdeling. Intussen won de onafhankelijkheidsbeweging, Sansiyah, heel 
wat aanhangers. Om verdere escalatie te vermijden werd Libië onder voogdij van de Verenigde Naties 
geplaatst. De Algemene vergadering van de Verenigde  Naties besliste, in zijn vergadering van 21 

20 Front de Libération Nationale
21 WILSON H. .S., African Decolonization, Arnold, London, 1994, p128
22 MCWILLIAMS, W. & PIOTROWSKI, H., The world since 1945: A history of International Relations, second 

edition, Lynne Rienner Publishers, London, 1997, p133-137
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November 1949 dat Libië onafhankelijk mocht worden, met als deadline 1 Januari 195223. 
Uiteindelijk werd Libië op 25 December 1951 de vijfde onafhankelijke staat in de het gebied.

2.3.3.Conclusie  

De dekolonisatie van Tunesië, Marokko en Libië verliep bijna zonder geweld. Tunesië en Marokko 
werden onafhankelijk door onderhandelingen met de kolonisator, Frankrijk. Vooral Mendes-France 
speelde een belangrijke rol. Door zijn gematigde houding slaagde hij er in de dekolonisatie op een 
vreedzame en gestructureerde manier te laten verlopen. Libië kreeg haar onafhankelijkheid door een 
resolutie van de Verenigde Naties. Het Algerijnse onafhankelijkheidstraject verliep heel anders. De 
Franse beschouwden Algerije als een Franse provincie, een integraal deel van de Franse staat. Daarom 
was de Franse overheid niet meteen bereid om de Algerijnen hun onafhankelijkheid te gunnen. De 
gewelddadige acties van de onafhankelijkheidsbewegingen  deden de Franse houding nog verstarren. 
Het Franse leger en de guerrilla bewegingen zouden een lange en bloedige strijd uitvechten, die de 
Algerijnse bevolking met 1/3 zou verkleinen.

2.4.Huidige Situatie  

2.4.1.Tunesië  24  

Tunesië is het kleinste land van de Maghreb, met een oppervlakte van 163 610 vierkante kilometer en 
met een bevolkingsdichtheid van 61,4 mensen per vierkante kilometer.25 De kindersterfte is er 30% 
lager dan in Algerije en 40% lager dan in Marokko. De alfabetiseringsgraad is de tweede hoogste van 
de Maghreb Landen.26

De huidige president, Abine Ben Ali, kwam aan de macht bij een staatsgreep op 7 November 1987. 
Zijn voorganger, Habib Bourguiba, was de eerste president van het onafhankelijke Tunesië. Toen 
Bourguiba aan de macht kwam in 1957 heerste er heel wat chaos in het land. Hij nam de moeilijke 
taak op zich om het land opnieuw op te bouwen. Tot 1972 installeerde Bourguiba een eenpartijstelsel 
en een plan-economie. Hij verwierp de vrije markt en democratie. Na enige jaren werd echter 
duidelijk dat deze socialistische/communistische aanpak niet werkte. Bourguiba kwam in 1972 met 
een reeks van liberaliserende wetten, in de hoop buitenlandse investeringen aan te trekken en op die 
manier de economie terug vlot te trekken. 

Bourguiba regeerde iets meer dan 30 jaar. Op sommige gebieden was hij vooruitstrevend: Tunesië 
was het eerste Arabische land dat contraceptie aanmoedigde en de vrouwenrechten zijn er veel verder 
ontwikkeld dan in andere Arabische landen. Ondanks Bouguibas vooruitstrevende ideeën en Westerse 
oriëntatie was hij toch verantwoordelijk voor regionale en internationale problemen.

23 VERENIGDE NATIES, Resolution 289(IV), 21 November 1949, Internet (http://daccess-
ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=A/RES/289(IV)&Lang=E&Area=RESOLUTION) Geraadpleegd 13 
April 2007

24 Gebaseerd op: 
DOOM R., Ver van Europa, Dicht bij Allah, Davidsfonds, Leuven, 1994, p 123-150
ArabNet, Tunisia, (http://www.arab.net/tunisia/) Geraadpleegd 14 April 2007

25 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY, World Factbook, 2006, Internet 
(https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ts.html) Geraadpleegd 15 April 2007

26 BRITANNICA, Tunisia Fact Sheet  ,   2006, Internet (http://www.britannica.com/wdpdf/Tunisia.pdf) Geraadpleegd 15 
April 2007
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Bourguiba trok alle macht naar zich toe en duldde geen oppositie. In November 1969 leed hij aan een 
manisch-depressieve psychose. Vanaf dan verloor hij beetje bij beetje alle contact met de realiteit. Op 
18 maart 1975 riep hij zichzelf uit tot president voor het leven. Intussen had zijn liberaler beleid 
weinig succes: alle middelen gingen naar de industrie, wat tot gevolg had dat essentiële 
landbouwproducten onvoldoende geproduceerd werden. Bovendien werd de gecreëerde welvaart zeer 
ongelijk verdeeld; enkele industriëlen hadden het goed, maar de overgrote meerderheid van de 
bevolking bleef arm. Deze wantoestanden leidden tot grote onvrede, stakingen en rellen. Op 27 
januari 1980 probeerden enkele door Libië gesteunde guerrilla het regime omver te werpen. Door 
interventie van het leger, gesteund door de Fransen, mislukte deze staatsgreep. Uiteindelijk werden in 
1981 wel democratische verkiezingen georganiseerd. De PSD en UGTT werden de regeringspartijen. 
Heel democratisch was dit niet, want de MTI, een radicaal Islamitische partij, mocht niet deelnemen 
aan het bestuur, ondanks een grote aanhang binnen de bevolking.

In 1983 besliste de regering om de broodprijs met 115% te laten toenemen. Dit was de druppel die de 
emmer deed overlopen. Overal in het land ontstonden rellen en het leger was niet in staat de situatie 
onder controle te krijgen. Bourguiba trok deze maatregel weer in, maar eigenlijk had hij de controle 
verloren. De economische problemen bleven zich opstapelen en ook zijn gezondheid wou niet meer 
mee. De onvrede onder de bevolking was bijzonder groot. In 1987 ontplofte 4 bommen in hotels. De 
overheid beschuldigde meteen het MTI van deze aanslagen. De MTI beweerde er niets mee te maken 
te hebben,toch werden vele MTI leiders opgepakt en 7 van hen werden ter dood veroordeeld. Rachid 
Ghannouchi, de stichter van het MTI, kreeg van de rechtbank echter geen doodstraf, maar slechts 
huisarrest. Bourguiba kon zich niet neerleggen bij deze beslissing en wou een nieuw proces. De eerste 
minister, Zine Al-Abine Ben Ali, vreesde dat dit tot een burgeroorlog zou kunnen leiden en hij liet de 
president ongeschikt verklaren. Abine Ben Ali nam vervolgens zelf de macht. In 1989 organiseerde hij 
verkiezingen en werd hij met een grote meerderheid verkozen als president. Hij liet verschillende 
gevangen van het Bourguiba regime vrij, net als sommige MTI militanten. Ben Ali slaagde erin het 
Islamitisch fundamentalisme in te dijken, hoofdzakelijk door economische hervormingen waardoor 
het hele land van een welvaartsverhoging kon genieten. Hij realiseerde dat door programma’s van het 
IMF en Wereldbank te volgen en bijkomende liberaliseringen in te stellen. De programma’s werden 
een succes en in 1994 was Tunesië het eerste land dat een associatieovereenkomst sloot met de 
Europese Unie.27

Ondanks Ban Ali's puike economische presentaties, neigt zijn regime toch naar het autoritaire. In 
theorie is Tunesië een democratie, maar in de praktijk heeft Ben Ali de touwtjes stevig in handen. 
Toen hij aan de macht kwam wou hij niet meer dan 2 ambtstermijnen zetelen. Intussen is hij nog 
steeds president. Volgens Amnesty  International scoort Tunesië slecht op gebied van de 
mensenrechten en wordt de vrijheid van meningsuiting verder beperkt.28 

Over het algemeen genomen is Tunesië een politieke en economisch stabiele regio. Ben Ali 
realiseerde economische en sociale hervormingen, maar de mensenrechten blijven een probleem. Ben 
Ali is intussen wel verknocht geraakt aan de macht en zal naar alle waarschijnlijkheid zijn 
presidentschap niet snel opgeven. 

27 Deze overeenkomst is een voorloper van het zogenaamde Barcelona Proces, hierover meer in 3.2 (Internationale 
Relaties)

28 AMNESTY INTERNATIONAL, Report 2006, 2007, Internet (http://web.amnesty.org/report2006/tun-summary-eng) 
Geraadpleegd 16 April 2007
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2.4.2.Marokko  29  

Marokko is een vrij groot land met een oppervlakte van 710 000 vierkante kilometer en een 
bevolkingsdichtheid van 42,5 inwoners per vierkante kilometer. Absoluut gezien heeft Marokko het 
grootste aantal inwoners van Noord-Afrika. De ontwikkelingsparameters zijn ronduit slecht: de 
hoogste analfabetiseringsgraad van de regio, een kindersterfte van 43% (!), en een levensverwachting 
van iets boven de 60 jaar.3031

Marokko is monarchie, met koning Mohammed VI op te troon. De huidige koning erfde de troon van 
zijn vader, Hassan II, in 1999. Hassan kwam op de troon in 1961, na het overlijden van Koning 
Mohammed V.  Marc Ginsberg, voormalig ambassadeur voor de Verenigde Staten in Marokko, 
schrijft in zijn artikel: “He (Hassan II, red) was a courageous peacemaker, a voice of reconciliation 
between Muslims, Jews and Christians; and a vital link between Shii and Sunni Muslims”32 Blijkbaar 
deelde niet iedereen deze mening, want er waren 2 mislukte aanslagen op zijn leven. 

Hassan II trok alle macht naar zich toe. Er was slechts één oppositie partij USFP33, die zelf een 
afscheuring was van UNFP34. Hassan II liet echter veel partijleden en de leider, Ben Barka, 
ombrengen. In zijn laatste jaren toonde Hassan iets meer respect voor de democratie. In 1993 
organiseerde hij verkiezingen, waarbij UFSP aanzienlijk won. Toch zou het nog tot 1998 duren 
vooraleer UFSP mee zouden besturen. Uiteindelijk werd Abderrahmane Youssoufi, de leider van 
UFSP, eerste minister. Toch hield Hassan II een stevige invloed, zijn eigen mensen hadden de 
sleutelposities binnen de regering in handen.35

Mohammed VI besteeg op 23 juli 1999 in moeilijke omstandigheden de troon. Marokko stond er 
economisch gezien slechter voor dan de meeste Arabische landen.36 De problemen waren talrijk: 
analfabetisme, werkloosheid, Islamitisch fundamentalisme, drugshandel, geringe economische groei,.. 
Bovendien erfde hij de kwalijke reputatie van zijn vader op het gebied van de mensenrechten. 
Mohammed VI wou echter met het verleden breken en van mensenrechten opnieuw een punt maken. 
Een maand na zijn troonsbestijging stuurde hij de minister van Binnenlandse Zaken, Driss Basri, de 
laan uit. Basri was de sterke man binnen de regering en als hoofd van politie-en veiligheidsdiensten 
verantwoordelijk voor de politieke repressie onder Hassan II. Mohammed VI liet verschillende 

29 Gebaseerd op
AFRICAN DEVELOPMENT BANK, African Development Report 2000, Oxford University Press, Oxford, 2000, p 

213-232
PARKER R., North Africa: regional tensions and strategic concerns, Praeger, New York, 1987, p 20-26
GINSBERG M., 'Morocco after Hassan II: domestic challenges and regional implications', Policy Watch, nr 403 

Augustus 1999, p1-2
AMNESTY INTERNATIONAL, Report 2006, 2007, Internet (http://web.amnesty.org/report2006/mar-summary-eng) 

Geraadpleegd 19 April 2007
DOOM R., Ver van Europa, Dicht bij Allah, Davidsfonds, Leuven, 1994, p 57-68

30 BRITANNICA, Morocco Fact Sheet,2006, Internet (http://www.britannica.com/wdpdf/Morocco.pdf) Geraadpleegd 
16 April 2007

31 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY, World Factbook, 2006, Internet 
(https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/mo.html) Geraadpleegd 15 April 2007

32 GINSBERG M., 'Morocco after Hassan II: domestic challenges and regional implications', Policy Watch, nr 403 
Augustus 1999, p1

33 UFSP: Union Socialiste des Forces Populaires
34 UNFP: Union Nationale des Forces Populaires
35 TERRACINI M., Security in the North African Region, NATO Parliamentary Assembly, Mediterranean Special 

Group, September 1999, Internet (http://www.nato-pa.int/archivedpub/comrep/1999/as139gsm-e.asp) Geraadpleegd 
20 April 2007

36 Idem
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oppositieleider terugkeren uit ballingschap, onder hen ook de familie van Ben Barka.37 

Mohammeds grote uitdagingen voor de komende jaren zijn de economische toestand, het 
fundamentalisme en het probleem van het Westelijke Sahara38. Mohammed is erin geslaagd een, 
weliswaar bescheiden, democratisering door te voeren en zijn beleid is duidelijk Westers gericht. De 
economische problemen blijven echter aanslepen, wat een voedingsbodem vormt voor het 
fundamentalisme. De toekomst van het land zal in grote mate afhangen van de economische situatie. 
Als de economische situatie niet verbetert, is de kans op escalatie reëel.

2.4.3.  Algerije  

Algerije is met 2,381,740 vierkante kilometer veruit het grootste land van de regio. Het heeft de 
tweede hoogste kindersterfte van de regio. Algerije had een enorme buitenlandse schuld, maar begin 
2006 betaalde ze die terug. De buitenlandse schuld bedraagt nu nog 10% van het BBP.39 De politieke 
situatie is bijzonder moeilijk. In 1992 vond er een staatsgreep plaats door het leger. Intussen (1999, 
2004) werden er wel verkiezingen georganiseerd, maar in werkelijkheid heeft het leger nog de macht. 
De president, Abdelaziz, is sterk afhankelijk van de legerleiding.40 

Van 1962 tot 1965 was Algerije een socialistische eenpartij staat. In 1965 installeerde kolonel 
Boumedienne een militair regime. Na zijn dood in 1978 werd hij opgevolgd door Benjedid, eveneens 
gesteund door het leger. De economische situatie begon echter te verslechteren. De sterke daling van 
de olieprijs in 1986 en een sterke stijging van bevolking zorgde begin 1988 voor een economische 
crisis. Er ontstonden rellen in verschillende steden, die meteen met veel geweld de kop werden 
ingedrukt. Benjedid besefte wel dat hij hervormingen moest toestaan. In 1989 werd een regering 
geïnstalleerd, de socialistische doctrine verlaten en verschillende partijen toegelaten.41 Een van de 
grootste partijen werd het FIS42, een sterk Islamitische, maar anti-socialistische partij. FIS won de 
verkiezingen van 1990, zeer tegen de zin van de legertop. Deze besliste om de kieswet aan te passen, 
zodat FIS geen kans zou maken. In de eerste ronde van 1991 werd echter duidelijk dat FIS toch zou 
winnen. Het leger kon deze situatie niet aanvaarden. Op 11 januari 1992 stuurde het leger Benjedid en 
het parlement naar huis. Algerije raakte daarna in een burgeroorlog verwikkeld tussen het leger en 
FISs gewapende vleugel AIS. In 1994 lijkt de situatie de verbeteren. Generaal Liamine Zeroual kwam 
aan de macht. Hij liberaliseerde de economie en hij tekende een akkoord met het IMF. In november 
1995 werden er parlementsverkiezingen georganiseerd en Zeroual won met 61% van de stemmen. 
Meteen na zijn eedaflegging liet hij 650 gevangenen vrij. In 1997 werden parlementsverkiezingen 
georganiseerd, waaraan verschillende partijen deelnamen. In 1999 werd Bouteflika tot president 
verkozen. Op 16 September 1999 kwam er een akkoord tussen de overheid en het AIS. 43 

In 2004 werden er opnieuw verkiezingen georganiseerd, waarbij Abdelaziz aan de macht kwam. 

37 RAMONET I., Entre espoir et frustration: Le Maroc indécis, Le Monde diplomatique, Juli 2000, Internet 
(http://www.monde-diplomatique.fr/2000/07/RAMONET/14002) Geraadpleegd 21 April 2007

38 Wegens de complexiteit van het probleem valt de Westelijke Sahara buiten het bestek van deze paper
39 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY, World Factbook, 2006, Internet 

(https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ts.html  ) Geraadpleegd 15 April 2007)   Geraadpleegd 21 April 
2007

40 ADDI L., Bilan mitigé pour Bouteflika, Le Monde diplomatique, April 2001, Internet (http://www.monde-
diplomatique.fr/2001/04/ADDI/15036.htm) Geraadpleegd 21 April 2007

41 DOOM R., Ver van Europa, Dicht bij Allah, Davidsfonds, Leuven, 1994, p 23-50
42 Front Islamqie du Salut
43 'Political Conditions', Algeria Country Review, 2001/2002, p 11 – 15 (EBSCO Host: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=buh&AN=5151609&site=ehost-live)
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Hoewel er heel wat vooruitgang geboekt is, blijft Algerije een onstabiele regio. Er is nog heel wat 
protest tegen de overheid, die heel wat vrijheden aan haar laars lapt.44 Het land heeft zijn interne 
problemen nog steeds niet volledig opgelost. Het is niet duidelijk of Abdelazzis de steun van het leger 
kan behouden, dat nog steeds de echte macht heeft in Algerije. Het ziet er niet naar uit dat het land 
vlug zal stabiliseren. De aanslagen van April dit jaar zijn daar nogmaals een bewijs van.45

2.4.4.Libië  46  

Libië is met een oppervlakte van 1 759 540 vierkante kilometer het tweede grootste land van de regio, 
maar met de laagste bevolkingsdichtheid. De ontwikkelingsindicatoren zoals levensverwachting en 
analfabetisme zijn,in vergelijking met de regio, vrij goed. 47

De Libische situatie wordt gekenmerkt door kolonel Muammar Kaddaffi. Kadaffi kwam aan de macht 
na een staatsgreep in 1969. Onmiddellijk na de staatsgreep begon Kadaffi de maatschappij te 
Islamiseren. Alle niet-Arabische symbolen moesten verdwijnen, alle buitenlandse banken en 
verzekeringen werden genationaliseerd, gevolgd door de olie-industrie. Kadaffi is grote voorstander 
van een Arabische eenmaking en bereid om elke onafhankelijkheidsbeweging te steunen die daarom 
vraagt. Vooral dit laatste maakt hem bijzonder impopulair in het Westen, zeker nadat hij de toorn van 
de Verenigde Staten op de hals haalde door de Black Panther48 beweging te steunen.

De Libische economie is zeer afhankelijk van de olie-export. Om de (internationale) 
onafhankelijkheid te vrijwaren, probeerde Kadaffi de economie te diversifiëren. Voor de landbouw 
werden er langetermijnplanningen opgezet. Aanvankelijk was slechts 1% van de Libische grond 
geschikt om aan landbouw te doen. Daarom moest Libië erg veel voedsel importeren, wat haar 
afhankelijk maakte van buitenlandse leveranciers. Om dit te verhelpen werd de landbouw sterk 
gesubsidieerd en ondersteund. Twee gigantische projecten, het Koefre project en Great Man-Made 
River project, moesten de Libische woestijn veranderen in vruchtbare grond. Deze projecten waren 
bijzonder kostelijk, maar helemaal inefficiënt. Libië is vandaag nog steeds afhankelijk van het 
buitenland voor de landbouw. Er werd ook sterk geïnvesteerd in de industrie, maar de resultaten 
kwamen niet eens in de buurt van de verwachtingen. Omwille van de bijzonder lage 
bevolkingsdichtheid is het land voor arbeidskrachten afhankelijk van immigratie. De helft van de 
Libische bevolking is van vreemde origine, hoofdzakelijk uit Egypte.

Op internationaal vlak heeft Libië een kwalijke reputatie. In de regio heeft het land altijd bijzondere 
moeilijke relaties gehad met de buurlanden. Met de hierboven besproken landen waren de 
betrekkingen ronduit woelig. Kadaffi steunde de rebellen die Bourguiba probeerde omver te werpen. 
Kadaffi steunde eveneens Islamitische rebellen in Algerije. De betrekkingen met Egypte bekoelden 
volledig na een grensconflict in 1977, de grenzen bleven bijgevolg gesloten tot 1988. Ondanks de 
conflicten probeerde Libië een Arabische eenheidsstructuur de creëren, maar de pogingen om met 
verschillende Arabische landen te integreren, faalden. In Europa maakte Libië zich bijzonder 

44 AMNESTY INTERNATIONAL, Report 2006, 2007, Internet (http://web.amnesty.org/report2005/dza-summary-
eng) Geraadpleegd 26 April

45 VUYLSTEKE C., 'Nieuwe Aanslagen in Algerije', De Morgen, 16 April 2007, p16
46 DOOM R., Ver van Europa, Dicht bij Allah, Davidsfonds, Leuven, 1994, p 99 – 117
     PARKER R., North Africa: regional tensions and strategic concerns, Praeger, New York, 1987, p 64-85
     'Governement and Political Conditions: Libya', Background notes on Countries of the World, September 2004, p4-5
47 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY, World Factbook, 2006, Internet 

(https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ly.html) Geraadpleegd 26 April 2007
48 Dit is een groepering van Marxistische Afro-Amerikanen in de Verenigde Staten
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impopulair door het IRA te steunen. De V.S. waren niet zo opgezet met het feit dat Kadaffi de olie-
industrie nationaliseerde. De relaties werden pas echt moeilijk nadat Kadaffi al de 
“vrijheidsbewegingen” (b.v.b. Black Panthers) begon te steunen. In 1986 kwam een Amerikaanse 
soldaat om bij een aanslag in een Duitse discotheek. Volgens toenmalig president Reagan was de 
Libische overheid mee verantwoordelijk voor de aanslag. Als vergelding bombardeerde het 
Amerikaanse leger Tripoli en Benghazi. De Verenigde Staten hoopte dat deze bombardementen een 
staatsgreep zou veroorzaken, maar dit gebeurde niet en Kadaffi bleef aan de macht. In 1988 begon 
Kadaffi met het liberaliseren van het land, maar tegen dan had het Lockerbie incident Libië 
internationaal volledig geïsoleerd. 

Libië werd er namelijk van beschuldigd verantwoordelijk te zijn voor de ontploffing van een Pan Am 
vlucht boven het Schotse stadje Lockerbie. Er volgde een Amerikaanse embargo tegen Libië. Dit 
embargo, samen met de dalende olieprijs op het eind van de 2Oe eeuw, verslechterde de Libische 
economie sterk. De waarschuwing was aangekomen en sinds de sancties heeft Libië beetje bij beetje 
haar steun aan terroristische organisaties afgebouwd. In  2003 werden de sancties tegen Libië 
opgeheven, wat de economisch situatie drastisch verbeterde. De economie groeide in dat jaar met 
bijna 20%.

Als conclusie kunnen we stellen dat Libië intussen heel wat gematigder is geworden en is zeker niet 
meer de amokmaker dat het land ooit was. Op intern vlak is de weerstand tegen de Libische overheid 
echter aan het groeien. Vooral het Islamitisch fundamentalisme wordt een probleem. De economische 
sancties hadden op internationaal vlak een positief effect, Libië werd milder, maar intern was de 
economische malaise een voedingsbodem voor Islamisering van de samenleving. In 1996 probeerde 
een fundamentalistische beweging Kadaffi zelfs te vermoorden.

Persoonlijk vind ik dat de economische sancties in zijn geheel genomen een slechte zaak zijn geweest. 
Libië mag dan wel op internationaal vlak gestopt zijn met het steunen van terroristische organisaties, 
dit weegt niet op tegen de opgang van interne fundamentalistische organisaties. Onder druk van deze 
organisaties werd in 1994 de fatwa opnieuw ingevoerd. Dit beperkt aanzienlijk de vrijheden van de 
Libische bevolking. Bovendien betekenen deze organisaties ook een bedreiging voor de buurlanden 
van de Libië. Deze organisaties kunnen hele Westen treffen eens ze controle krijgen over de grote 
Libische olie-voorraad. Het is daarom van groot belang dat het Westen Kadaffi steunt in zijn strijd 
tegen deze extremisten.

2.4.5.Conclusie  

Van de drie besproken landen is Tunesië duidelijk de beste leerling van de klas. Economisch gezien 
gaat het daar, in vergelijking met de regio, vrij goed. Het autoritaire regime van de president en de 
schendingen van de mensenrechten blijven een probleem, maar vallen gezien sommige andere landen 
in de regio, vrij goed mee. Marokko heeft een degelijk bestuur met koning Mohammed, maar de 
economische situatie is alles behalve rooskleurig. Bovendien zorgt de situatie van de Westelijke 
Sahara voor heel wat problemen. Heel wat Marokkanen ontvluchten hun land naar het Westen. 
Bovendien is Marokko ook voor alle andere Afrikanen de toegangspoort tot Europa.

Algerije en Libië zijn er nog niet al te best aan toe. Algerije lijdt onder de politieke instabiliteit. Het 
leger blijft er de lakens uitdelen, wat de mensenrechten en vrijheden sterk beperkt. De recente 
aanslagen bevestigen nog eens deze problemen. Bovendien draait de economie in dit gigantische land 
erg vierkant. Libië, ten slotte, is aan de beterhand. De overheid wil de olie export verdubbelen tegen 
2010 en investeert sterk in infrastructuur. Uiteraard blijft het wel een ondemocratisch regime waarbij 
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kolonel Kadaffi de touwtjes stevig in handen houdt. 

2.5.Besluit  

Alle Noord-Afrikaanse staten hebben hun onafhankelijkheid verworven en staan nu op eigen benen. 
Zijn deze landen er nu beter aan toe dan tijdens de koloniale periode? Enerzijds jou men kunnen 
zeggen van wel: de onderdrukking en uitbuiting van het continent is ten einde. De Europese staten 
gebruikten hun kolonie enkel om  er de grondstoffen uit te halen, zonder echt in te zitten met de 
ontwikkeling van het continent zelf. Toch bracht de onafhankelijkheid niet wat de lokale bevolking 
ervan verwachtte. In de meeste staten gaat het economisch nog altijd slecht tot zeer slecht. 
Daarenboven is geen enkele staat een echte democratie. Het is dus erg twijfelachtig of de bevolking 
het significant beter stelt dan tijdens de koloniale periode. 

In ieder geval heeft Europa, als koloniale vader, een verantwoordelijkheid tegenover deze staten. Zij 
brachten immers de grondstoffen voor onze industrialisatie én bij uitbreiding dus voor onze welvaart. 
In het volgende deel zien we wat de Europese Unie tracht te doen om deze verantwoordelijkheid te 
nemen.
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3.DEEL II: INLEIDING TOT DE INTERNATIONALE RELATIES

3.1.Inleiding  

“Wat is het Euro-Mediterraan partnerschap en wat zijn de resultaten van het economisch luik?”

De EU heeft sinds de conferentie van Barcelona, 27 – 28 november 1995, een structureel partnership 
met een aantal mediterrane staten. In een eerste inleidende deel zal ik het Euro-mediterraan 
partnership  toelichten. In het tweede stuk volgt een kritische analyse; wat heeft 12 jaar partnership 
opgeleverd, zowel voor de EU als voor haar partners?

3.2.De Barcelona Conferentie en het Barcelona Proces  

In november 1995 werd het Euro-Mediteraan Partnerschap (EMP) in het leven geroepen49. Dit 
partnerschap bestond in 2005 (the Year of the Mediterranean) tien jaar. Het EMP bestaat uit 2 pijlers: 
het Barcelona proces enerzijds en het Europees Nabuurschapsbeleid/European Neighbourhood Policy 
(ENP) anderzijds. Dit laatste kwam er in 2004, met de toetreding van Malta en Cyprus tot de EU. 50  

Het Euro-Mediterraan partnerschap kwam tot stand tijdens de Barcelona conferentie van 27 en 28 
november 1995. Deze conferentie betekende een keerpunt in de Middellandse Zee politiek van de EU: 
voorheen was de politiek meer gericht op een vorm van ontwikkelingssamenwerking, Barcelona 
trachtte een partnership onder gelijken te creëren.51 

De motieven voor deze samenwerking zijn vooral in het eigen belang te zoeken. Ten eerste is er de 
veiligheid: Europa kan het missen als kiespijn dat er aan haar grenzen gewelddadige conflicten 
woeden die eventueel naar Europa zelf kunnen overwaaien. De EU wil absoluut vermijden dat Noord 
Afrika even onstabiel zou worden als Centraal-Afrika. Ten tweede is er het energiebeleid: De EU 
haalt een groot deel van haar olie een aardgas uit Noord-Afrika Tot slot is er ook het economische 
motief: als de handelsbelemmeringen voor de Europese bedrijven afnemen, is dat goed voor de 
Europese economie. De Noord-Afrikaanse markten zijn immers nog groeimarkten.52

49 Het EMP is het resultaat van een lange evolutie. Eigenlijk sinds de oprichting van de EEG hebben er altijd al 
vormen van euro-mediterrane samenwerking bestaan. Deze evolutie valt echter buiten het bestek van deze paper. De 
hele evolutie en karakteristieken van de verschillende samenwerkingsverbanden zijn terug vinden bij BISCOP S.    
From common interests to joint actions : the CFSP and Euro-Mediteranean security, Doctoraatsthesis, 2002, 
Universiteit Gent, Faculteit Politieke – en sociale wetenschappen, Hoofdstuk 2.

50 EUROPEES BUREAU EERSTE KAMER, Mededeling over het 10 jarig bestaan van Euro-Mediterraan 
Partnerschap, (http://europapoort.eerstekamer.nl/9345000/1f/j9vvgy6i0ydh7th/vh14h6dly5wf) Geraadpleegd 27 
februari 2007

51 EUROPESE COMMISSIE, The Barcelona process, five years on, 2000, p6
52 BISCOP S.             From common interests to joint actions : the CFSP and Euro-Mediteranean security  , 

Doctoraatsthesis, 2002, Universiteit Gent, Faculteit Politieke – en sociale wetenschappen.p 25
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3.2.1.Partner landen  

Land Lid EU Lid WTO
Algerije NEEN NEEN
Cyprus Ja, 2004 Ja, 1995
Egypte NEEN Ja, 1995
Israël NEEN Ja, 1995
Jordanië NEEN Ja, 2000
Libanon NEEN NEEN
Malta Ja, 2004 Ja, 1995
Marokko NEEN Ja, 1995
Syrië NEEN NEEN
Tunesië NEEN (wel kandidaat) Ja, 1995
Turkije NEEN Ja, 1995
Palestijnse autoriteitNEEN NEEN
Tabel 2: Partner Landen bij EMP53

Libië, in Deel I en Deel III van deze paper wel besproken, is niet opgenomen in het EMP. Bijgevolg 
wordt het land voor dit deel buiten beschouwing gelaten

3.2.2.Doelstellingen  

Het Barcelona Proces heeft 3 grote doelstellingen: (1) Van het Middellandse-Zeegebied een stabiele 
en vreedzame regio maken,waar de mensenrechten en de democratie gerespecteerd worden. (2) Van 
de middellandse zee een welvarend gebied maken door de creatie van vrijhandel tussen de EU en de 
partners maar ook tussen de partners onderling.(3)het bevorderen van wederzijds begrip tussen de 
volkeren van het gebied en een vrije en bloeiende samenleving creëren door het uitwisselen en 
ontwikkelen van menselijk kapitaal. 54

Om deze doelstellingen te bereiken zijn er 3 werkterreinen afgebakend: (1) Het politiek- en 
veiligheidspartnerschap, (2) het economisch en financieel partnerschap en (3) het partnerschap in 
sociale, culturele en humanitaire zaken. 55 Deze samenwerking op deze terreinen is zowel bilateraal 
als multilateraal. De multilaterale dimensie is een relatief nieuw gegeven. Deze multilaterale aanpak 
creëert een forum waar regionale problemen met alle partners kunnen besproken worden.  

Binnen het economisch en financieel partnerschap heeft het EMP 3 doelen: (1) de creatie van een 
vrijhandelszone met de mediterrane staten tegen 2010, de EMFTA: Euro-Mediterranean Free-Trade 
Area.56 Deze vrijhandelszone zou dan meer dan 700 miljoen verbruikers tellen. Deze vrijhandelszone 
wordt mogelijk gemaakt door bilaterale overeenkomsten tussen de EU en de staten.(2) Het 
economisch beleid van de staten liberaliseren (3) binnen en buitenlandse investeringen stimuleren. 

53 Libid.
54 EUROPESE COMMISSIE, Barcelona Declaration,internet,1995,p3. 

(http://ec.europa.eu/comm/external_relations/euromed/bd.htm) Geraadpleegd 27 februari 2007
55 EUROPESE COMMISSIE, The Barcelona process, five years on, 2000, p8
56 EUROPESE COMMISSIE, The Euro-  Mediterranean   Free-Trade Area  , 

(http://ec.europa.eu/comm/external_relations/euromed/free_trade_area.htm) Geraadpleegd 6 maart 2007
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Deze doelstellingen zijn dus erg ruim, misschien wel te ruim. We zien in de praktijk echter de 
klemtoon duidelijk komt de liggen op het economische en financiële partnerschap. 

In wat volg, zal het Economisch en financieel partnerschap onder de loep genomen worden.

3.3.(Vrij)handel en Noord-Afrika  

3.3.1.Probleemstelling  

Vrijhandel is een moeilijk punt voor de Maghreb staten én voor de EU.

Voor de Maghreb staten zijn importheffingen altijd een grote bron van inkomsten geweest. Marokko 
haalde voor de start van het Barcelona programma 17,7% van haar inkomsten uit importheffingen, 
Tunesië maar liefst 28%57. Het is dus niet verwonderlijk dat deze staten niet erg happig zijn op het 
afbouwen van handelsbelemmeringen. 

Bij de Europese Unie is er een gelijkaardig verhaal. Voor industriële producten wil de EU zo snel als 
mogelijk vrijhandel, maar de landbouwmarkt blijft ze afschermen tot de WTO deadline, 2010. Dit is 
een bijzonder oneerlijke anomalie. Waarom stemden de EuroMed Partners daar mee in? Het feit dat 
de uiteindelijke tekst van de Barcelona verklaring quasi identiek is aan het voorstel van de commissie, 
kan erop wijzen dat de Mediterrane landen dit getekend hebben omdat ze gewoon geen andere keuze 
hadden.  

De problematiek van de vrijhandel moet echter niet enkel verticaal (EU versus Maghreb laden) maar 
ook horizontaal bekeken worden (Maghreb landen onderling). De buitenlandse investeringen zullen 
immers pas toenemen als de markt groot genoeg is. Interne integratie zou dus een prioriteit moeten 
zijn.

3.3.2.Proces naar een vrijhandelszone  

Tegen 2010 zou er een volledige vrijhandelszone moeten bestaan, zowel horizontaal als verticaal.

Het proces naar een vrijhandelszone gaat in twee stappen. In de eerste stap is er spraken van bilaterale 
overeenkomsten tussen staten en de EU, het verticale deel.58 

57 IMF, Governement Finance Statistics, International Financial Statisticq, Internet (http://ifs.apdi.net/imf/) 
Geraadpleegd 24 maart 2007

58 EUROPESE COMMISSIE, The Euro-  Mediterranean   Free-Trade Area  , 
(http://ec.europa.eu/comm/external_relations/euromed/free_trade_area.htm) Geraadpleegd 6 maart 2007
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Einde van de 
onderhandelingen

Ondertekening van het 
akkoord

Inwerkingtreding

Algerije N.B. 2002 September 2005
Marokko November 1995 Februari 1996 Maart 2000
Tunesië Juni 1995 Juli 1995 Maart 1998

Tabel 3: Data van bilaterale vrijhandelsovereenkomsten59

In juli 2004 tekenden de ministers van handel een akkoord over een regionaal “most favoured 
principle”. Dit betekent dat alle mediterrane landen het voordeligste EU regime krijgen. In ruil 
moeten de mediterrane landen hun markten openen, zowel tegenover de EU als tegenover elkaar.60

De tweede stap bestaat uit het tot stand brengen van onderlinge, multilaterale vrijhandel. Ten eerste is 
er het Agadir proces: op 11 januari 2003 tekenden Egypte, Jordanië, Marokko en Tunesië een 
vrijhandelsakkoord.61 Daarnaast zijn de grenzen tussen Marokko en Algerije terug open. Deze waren 
lange tijd gesloten wegens politieke spanningen in verband met de Westelijke Sahara. Algerije, 
Marokko en Tunesië zijn akkoord om binnen de UMA (Union Du Maghreb Arabe) onderhandelingen 
over de vrijmaking van de handel te starten.62

Daarnaast moeten ook nog heel wat praktische hinderpalen weggewerkt worden. Bijvoorbeeld de 
wetgeving rond technische apparatuur moet geharmoniseerd worden. Er is een stap gezet op de 
conferentie van Palermo in 2003. De ministers van handel kwamen er overeen dat de standaarden 
wederzijds erkend worden63. Een ander voorbeeld is de hervorming van het belastingssysteem. Veel 
mediterrane landen halen een groot deel van hun inkomsten uit invoerheffing. De EU moedigt deze 
landen aan om de heffingen te laten varen en bv BTW in te voeren om het verlies aan inkomsten te 
compenseren.64

3.3.3.Evaluatie van de economische pijler  

We kunnen 3 doelstellingen op een empirische manier controleren65: de vrijhandel, de buitenlandse 
investeringen en de export. 

Het eerste doel, het creëren van vrijhandel; kunnen we meten met de gemiddelde importtaks. 

59 Gebaseerd op data in EUROPESE COMMISSIE, Barcelona Process, five years on, 2000, p36 en EUROPESE 
COMMISSIE, Barcelona Process, ten years on, 2005, p8

60 EUROPESE COMMISSIE, Tenth Anniversary of the Euro-med partnershop: A work programme to meet the 
challenges of the next five years, Euopean Comission, 2005, p6

61 PHILIPART, E., 'The Euro-Mediterranean Partnership: A critical evaluation of a ambitious scheme', European 
Foreign Affairs Review, 2003, 8, p216

62    DIRECTORATE-GENERAL FOR ECONOMIC AND FINANCIAL AFFAIRS ,  European Neighbourhood 
Policy: Economic Review of ENP Countries , 2006, Internet (http://ec.europa.eu/comm/economy_finance) 

63 Ibid.
64 EUROPESE COMMISSIE, Barcelona Process, five years on, 2000, p29
65 Voor dit deel werden verschillende Excel databanken gedownload en vervolgens verwerkt en in tabellen en 

grafieken gezet met behulp van de OpenOffice.org Calc en Openoffice.org Stat software
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Algerije Marokko Tunesië
1997 24,7 G.D. G.D.
1998 24 G.D. 29,4
1999 23,9 G.D. 28,3
2000 23,7 29,5 27,9
2001 21,8 29,2 26,6
2002 18,8 28,8 25,9
2003 18 28,5 25,2
2004 17,9 27,2 25,5
2005 15,8 19,3 13,4
Tabel 4: Gemiddelde Importtaks in %66

We zien duidelijk dat het hier de goede kant op gaat. In alle besproken in landen in quasi alle jaren 
daalt de gemiddelde invoerheffing. Toch blijven deze heffingen vrij hoog in vergelijking met de 
Westerse landen. Ter vergelijking: in Canada is het gemiddelde voor 2005 iets meer dan 3%, voor de 
EU 25 2,5%. De Noord-Afrikaanse economieën hebben dus nog een hele weg af te leggen vooraleer 
er echt sprake kan zijn van vrijhandel. 

De handel mag dan wel vrijer worden, maar is er wel meer handel? Om deze vraag te beantwoorden 
bekijken we het aandeel van de handel (import + export) in het BBP.

66 WERELDBANK, Trends in Average Applied Tariff  Rates in Developing and Industrial Countries (Databank), 
Internet (http://siteresources.worldbank.org/INTRES/Resources/tar2005.xls) Geraadpleegd 7 April 2007
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Grafiek 1: Gemiddelde Importtaks in %
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Algerije Tunesië Marokko
1995 55,19 61,34 93,38
1996 53,82 55,92 85,78
1997 52,58 60,26 89,98
1998 45,89 59,74 89,45
1999 51,61 64,07 87,36
2000 64,09 68,97 69
2001 58,19 69,18 98,87
2002 61,71 70,68 93,9
2003 62,14 68,9 91,38
2004 66,01 72,43 92,5
Tabel 5: Aandeel van handel (import + export) in het BBP67

Hier is er een veel minder duidelijk beeld. We kunnen niet zeggen dat de handel duidelijk is 
toegenomen. Blijkbaar kunnen deze staten niet echt profiteren van de vrijgemaakte handel. Op zijn 
minst op de korte termijn zijn de effecten van de liberalisering negatief. De EU heeft dit voorzien en 
geeft steun, via het MEDA (zie 3.4.) om deze negatieve effecten te compenseren. Maar van waar 
komen deze negatieve effecten? Men zou kunnen argumenteren dat de verplichting van de 
mediterrane staten om de Europese regelgeving in verband met concurrentie en certificering over te 
nemen in hun nadeel speelt. Lokale bedrijven moeten inspanningen leveren om aan de voor hun 
nieuwe wetgeving  te voldoen, terwijl Europese bedrijven quasi zonder inspanning in het zuiden 
kunnen gaan opereren, zij zijn immers de regels al gewoon. Daarenboven spelen ook de Europese 
concurrentieregels: staatssteun aan bedrijven is streng gereglementeerd. Bijgevolg kunnen de 
mediterrane staten hun bedrijven nog nauwelijks steunen, waardoor ze op eigen kracht de Europese 
ondernemingen moeten inhalen. 68

67 WERELDBANK,  Shares of Total Trade, Exports and Imports in GDP in Industrial and Developing Countries, 
1995-2004 (Databank), Internet (http://siteresources.worldbank.org/INTRES/Resources/469232-
1107449512766/tradegdp2004.xls) Geraadpleegd 7 April 2007

68 MINASI, N.,The EFTA and its impact on the economies involved,Jean Monnet Working Paper, Luiss universiteit 
Rome, 1998, p3, Internet (http://www.fscpo.unict.it/EuroMed/jmwp16.htm) Geraadpleegd 12 April 2007
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Grafiek 2: Aandeel van handel (import + export) in het BBP 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005
Algerije 8,8 2,2 5 11,9 13,4 14,1
Marokko 4,6 2,4 4,7 15,1 2,2 6
Tunesië 4 16,5 2,7 16,2 14,9 1,6
Tabel 6: Groei van de Export in %69

Over het algemeen genomen groeit de export in deze landen. Maar wat exporteren die landen dan?

Landbouw Industrie
Algerije 0,47 98,71
Marokko 34,81 64,62
Tunesië 10,42 91,92
Tabel 7: Aandeel per sector in het totaal van de export in %70

In bovenstaande tabel is het aandeel per sector in de export weergegeven. De percentage zijn 
gemiddelden van 1995 tot 2005 (daarom komt de som niet altijd 100% uit.) . Het forse percentage 
Industrie bij Algerije (99%) is volledig toe te schrijven aan de energiesector. 98% van de Algerijnse 
export bestaat uit olie en gas. Van alle geïmporteerde gas in de EU komt maar liefst een vierde uit 
Algerijnse bodem. Bovendien zijn de oliereserves, geschat op 11 miljard vaten.

Marokko exporteert in grote mate textiel (1/3 van de totale export), toch is het exportgamma erg 
divers in vergelijking met andere landen in de regio. Marokko exporteert namelijk eveneens: fosfaten, 

69 WERELDBANK,  Shares of Total Trade, Exports and Imports in GDP in Industrial and Developing Countries, 
1995-2004 (Databank), Internet (http://siteresources.worldbank.org/INTRES/Resources/469232-
1107449512766/tradegdp2004.xls) Geraadpleegd 7 April 2007

70 WERELDBANK,  Shares of Total Trade, Exports and Imports in GDP in Industrial and Developing Countries, 
1995-2004 (Databank), Internet (http://siteresources.worldbank.org/INTRES/Resources/469232-
1107449512766/tradegdp2004.xls) Geraadpleegd 7 April 2007
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Grafiek 3: Groei van de Export
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tabak, elektronica, levensmiddelen, drank, kabels etc. 71

Tunesië ten slotte exporteert hoofdzakelijk kleding en textiel (37,2% in 2004). In de landbouw is 
olijfolie het grootste exportproduct.72

De derde en laatste doelstelling, een toename van de buitenlandse investeringen, meten we door de 
FDI (Foreign Direct Investments) index.

Algerije Marokko Tunesië
1995 0 0,28 1,47
1996 0,58 0,21 1,22
1997 0,54 0,01 1,79
1998 1,06 0,03 3,28
1999 1,07 0,01 1,68
2000 0,82 0,66 3,86
2001 2,18 0,42 2,29
2002 1,9 0,22 3,78
2003 0,93 5,28 2,16
2004 1,04 1,54 2,11
Tabel 8: Directe Buitenlande Investeringen als % van het BBP73

71 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (NEDERLAND), EVD Landenpublicatie: Marokko, Internet 
(http://www.evd.nl/info/publicaties/printing_overzichten/lob_buh.asp?Landen=mak&rubrieken=(alleen%20buh)%2
0en%20(exp,imp,sta)&sorteercode=niet%20leeg&iaantal=50&sortering=sorteercode) Geraadpleegd 3 mei 2007

72 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (NEDERLAND), EVD Landenpublicatie: Tunesië, Internet 
(http://www.evd.nl/info/publicaties/printing_overzichten/lob_buh.asp?Landen=tun&rubrieken=(alleen%20buh)%20
en%20(exp,imp,sta)&sorteercode=niet%20leeg&iaantal=50&sortering=sorteercode) Geraadpleegd 3 mei 2007

73 WERELDBANK,  Shares of  Foreign Direct Investments in GDP in Industrial and Developing Countries, 1995-
2004 (Databank), Internet (http://siteresources.worldbank.org/INTRES/Resources/469232-
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Grafiek 4: Verdeling in de export (in %)
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We zien hier geen duidelijk stijgende trend van de buitenlandse investeringen. Om een duidelijker 
beeld te krijgen, berekenen we de groeivoet in procentpunt tegenover het voorgaande jaar.

Algerije Marokko Tunesië
1996 0,58 0,07 0,25
1997 0,03 0,2 0,58
1998 0,51 0,02 1,49
1999 0,01 0,02 1,6
2000 0,25 0,65 2,18
2001 1,36 0,24 1,58
2002 0,28 0,21 1,49
2003 0,97 5,06 1,62
2004 0,11 3,74 0,06
Tabel 9: Groeivoet in procentpunt van de Directe Buitenlandse Investeringen

We zien hier toch vrij frequent een negatieve groei verschijnen. Er is dus geen duidelijk positieve 
trend. Bovendien liggen de cijfers voor naburige staten in dezelfde lijn of hoger. We kunnen dus 
stellen dat dit objectief niet gehaald is.

1107449512766/fdigdp2004.xls) Geraadpleegd 4 Mei 2007
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Grafiek 5: Directe Buitenlandse Investeringen als % van het BBP
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De handelsbelemmeringen, in het bijzonder de importheffingen, mogen dan wel afgenomen zijn, de 
Noord-Afrikaanse staten kunnen deze vrijmaking niet verzilveren in hun voordeel. 

Doelstelling Gehaald?
Vrijmaking van de handel JA
Toename van de export NEEN
Toename van de buitenlandse investeringen NEEN
Tabel 10: Samenvatting Economische Doelstellingen

3.4.Het MEDA programma  

3.4.1.Inleiding  74  

Om bovenstaand proces te ondersteunen heeft de EU het MEDA programma opgezet. Van 1995 tot 
1999 liep MEDA I en van 2000-2004 MEDA II. MEDA is het financiële instrument van het Barcelona 
Proces, met ongeveer 1 miljard euro aan steun per jaar. De EU is er zich van bewust dat de vrijmaking 
van de markt op korte termijn negatieve gevolgen heeft voor de mediterrane staten. Ze wil deze pijn 
verzachten door tijdens de overgang naar de vrije markt deze staten te steunen. Daarom doet de EU 
via MEDA een financiële injectie in de regio..

3.4.2.Werkterrein  75  

MEDA heeft al verschillende soorten projecten ondersteund:

● Structurele hulp aan een staat: MEDA geeft financiële middelen aan een staat die het dan in de 
begroting kan opnemen (Algerije, Jordanië, Libanon, Marokko en Tunesië)

● Economie stimuleren: MEDA probeert een goed ondernemingsklimaat te creëren door het 
verstrekken van micro-kredieten en risicokapitaal.

● Ondersteuning van de sociale sector: MEDA steunt gezondheidszorg, ziekteverzekering, 
onderwijs,...

● Milieu: MEDA kent subsidies toe voor milieuprojecten zoals drinkwaterzuivering

● Plattelandsontwikkeling

● Mensenrechten en democratie

3.4.3.Omvang en verdeling  

Hier worden enkel de absolute bedragen opgenomen. De relatieve bedragen, gekoppeld aan het BBP, 
zijn terug te vinden onder Deel III, paragraaf 4.3.1.

Bij het MEDA programma is er een groot verschil tussen toegewezen middelen en effectief 

74 EUROPESE COMMISSIE, The Barcelona process, five years on, 2000, p20 
75 Ibid, p 22-24
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uitbetaalde gelden.

MEDA I (1995 – 1999)
Land Toewijzing Betaald
Algerije 164 30,2
Egypte 686 157
Jordanië 254 108,4
Libanon 182 1,2
Marokko 660 127,5
Syrië 101 0
Tunesië 428 168
Palestijnse autoriteit 111 59
Tabel 11: MEDA I gelden in miljoen euro76

MEDA II (2000 – 2004)
Land Toewijzing Betaald
Algerije 232,8 74,7
Egypte 353,5 360,1
Jordanië 204,4 241,8
Libanon 73,7 103,4
Marokko 677,1 443,2
Syrië 135,7 39
Tunesië 328,6 320,7
Palestijnse autoriteit 350,3 327,2
Tabel 12: MEDA II gelden in miljoen euro77

bij MEDA II is er een duidelijke stijging van de middelen. Toch worden deze middelen in de meeste 
gevallen niet volledig uitbetaald of met een bijzonder grote vertraging. Een verbetering van het 
toewijzingsysteem en een betere opvolging zouden een goede zaak zijn. 

76 EUROPESE COMMISSIE, The Barcelona process, ten years on, 2000, p42
77 Idem
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Deze middelen worden over de verschillende werkterreinen (zie 3.4.2.) verdeeld

Werkterrein Aandeel
Sociaal 38%
Rechtstreekse steun aan staten 24%
Economische hervormingen 18%
Ondersteuning van het middenvelnd 2%
Transport en infrastructuur 6%
Multisectoriële projecten 3%
Milieu 1%
Kredieten 6%
Plattelandsontwikkeling 2%
Tabel 13: Verdeling van de MEDA gelden
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Grafiek 6: Toewijzing en Betaling MEDA I gelden
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Grafiek 7: Toewijzing en Betaling MEDA II gelden
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Deze verdeling78 maakt duidelijk dat de prioriteiten duidelijk het sociale en de staatssteun zijn. 
Uiteraard nemen de economische hervormingen ook een groot deel voor hun rekening. Hier zien we 
dan wel de verdeling per sector, maar wat zijn die projecten nu precies?

3.4.4.MEDA Projecten  79  

In Algerije gaan de gelden vooral naar de vrijmaking van de handel, privatisering van nutsbedrijven, 
het opzetten van een sociaal vangnet en huisvesting. Om de private sector een duwtje in de rug te 
geven werd er een KMO project op poten gezet en tegelijkertijd een project om de financiële sector te 
moderniseren zodat KMO's eenvoudiger toegang hebben tot de kapitaalmarkt. De bevolking werd 
rechtstreeks gesteund door een donatie van 5 miljoen euro in 1999 aan de lokale NGO's, met als 
doelgroep de armsten onder de bevolking. Het Algerijns sociaal fonds kreeg daarbovenop nog eens 50 
miljoen euro.

De steun voor Marokko komt iets later op gang, door een regeringswissel in 1998 kan de steun pas 
eind 1999 gestort worden. In Marokko ligt de klemtoon duidelijk op het economische: samen met de 
wereldbank werd een economisch herstructureringsfonds opgericht van 120 miljoen euro. Om deze 
economische hervormingen ten volle te laten renderen, werden heel wat projecten opgezet op de 
randvoorwaarden te optimaliseren: steun aan de Marokkaanse telecomregulator, programma’s voor 
opleiding van managers, micro-kredieten en risico kapitaal. Daarnaast werden ook geïnvesteerd in 
waterzuivering, basis gezondheidszorg, basisonderwijs, de aanleg van een autoweg langsheen de hele 
kust en steun aan het ministerie voor sociale ontwikkeling.

De overeenkomst met Tunesië was de eerste van het programma. Zelfs voor de ondertekening werden 
al programma’s opgezet om de Tunesische industrie voor te bereiden op de concurrentie met de 

78 EUROPESE COMMISSIE, The Barcelona process, ten years on, 2005, p43
79 Enkel de projecten in de doelgroeplanden: Algerije – Tunesië en Marokko worden behandeld
      EUROPESE COMMISSIE, The Barcelona process, five years on, 2000, p31
     EUROPESE COMMISSIE,  MEDA, (http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/meda.htm) Geraadpleegd 8 

mei 2007 
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Grafiek 8: Verdeling van de MEDA gelden
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Europese bedrijven. De privatisering werd gesteund door het verstrekken van durfkapitaal door de 
Europese investeringsbank. Op sociaal gebied steunde MEDA een hervorming binnen de 
ziekteverzekering. Voor het milieu betaalde MEDA de interest op de lening voor deze projecten. 

Voor de evaluatie van MEDA, zie 4.3

3.5.Conclusie  

De Europese Unie investeert nominaal heel wat geld in het mediterrane gebied. Als we dat echter 
relatief gaan bekijken, is dat slechts een druppel op een gloeiend hete plaat. Bovendien zijn de 
economische hervormingen die het Barcelona proces vooropstelt vooral in het voordeel van de unie. 
De unie hamert op vrijmaking van de handel, maar de mediterrane ondernemingen zijn helemaal nog 
niet klaar op de concurrentie aan te gaan met de Europese bedrijven, die een zeer grote technische en 
financiële voorsprong hebben. De markt waar concurrentie wel mogelijk is, de landbouw, schermt de 
EU dan weer met alle mogelijke middelen af. 

Het partnerschap onder gelijken is dus helemaal niet zo gelijk als de EU graag laat uitschijnen. De 
mediterrane staten bouwen industriële handelsbelemmeringen af zodat ze de MEDA gelden zouden 
kunnen ontvangen. In zekere zin hadden de mediterrane staten weinig keuze toen ze het Barcelona 
akkoord tekenden. Het is zeer de vraag of ze deze landen er op een lange termijn een goede zaak 
zullen aan doen. 

Het enige doel dat het economisch EMP haalt is het doel in het voordeel van de EU: de daling van de 
handelsbelemmerende heffingen. Alle andere economische doelen worden niet gehaald. Dit bewijst 
enerzijds dat de unie vooral met haar eigen belang inzit en anderzijds dat de MEDA gelden veel te 
klein zijn voor de doelen die ze moeten bereiken. MEDA realiseerde enkele mooie prestigeprojecten 
waar de EU kan mee uitpakken, maar deze middelen zijn ontoereikend om een hele economische 
conversie te realiseren. 

Het hele Barcelona proces bracht een kleine verbetering voor de mediterrane staten, maar de grote 
beloften van een groeiende economie kunnen niet waargemaakt worden. Voor de EU is het 
ongetwijfeld wel een zeer goede zaak geweest: het is voor Europese bedrijven gemakkelijker 
geworden om zich in deze gebieden te vestigen of er hun producten naar te exporteren. De partners 
zijn dan wel gelijk, maar die ene is iets gelijker dan de anderen. 
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samenvoeging en vertaling van bestaande bronnen. Weliswaar gebruiksvriendelijk en in het Nederlands. De 
bronnen die gebruikt worden zijn telkens van een hoog niveau (VN, CIA, etc)

Databanken

Wereldbank,(http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/0,,conten
tMDK:21051044~pagePK:64214825~piPK:64214943~theSitePK:469382,00.html )

● Verschillende Excel databases voor internationale handel. Vrij actueel, voor de meeste landen 
data tot 2004. 

VakOverschrijdende Paper Wouter Ommeslag 37

http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/0,,contentMDK:21051044~pagePK:64214825~piPK:64214943~theSitePK:469382,00.html
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/0,,contentMDK:21051044~pagePK:64214825~piPK:64214943~theSitePK:469382,00.html


4.DEEL III: INTERNATIONALE SOCIALE ECONOMISCHE ANALYSE 

4.1.Inleiding  

In dit deel bekijk ik eerst hoe veel steun de verschillende staten, Algerije, Libië, Tunesië en Marokko, 
gekregen hebben binnen de Middellandse zee programma’s van de Europese unie. Daarna bekijk ik 
het ontwikkelingsniveau van de verschillende staten. Daarvoor stel ik een eigen 
ontwikkelingsindicator op, door een combinatie van verschillende indicatoren. Ten slotte bekijk of er 
een verband bestaat tussen de (relatieve) ontwikkeling van een land en de steun dat het ontvangen 
heeft.

In wat volgt worden de data bekeken van 1995 tot 2005. Het Barcelona proces, dat de steun op gang 
bracht, startte immers in 1995. Een 10 jarige periode zou tot relevante conclusies moeten kunnen 
leiden.

4.2.Basisgegevens  

Deze inleidende paragraaf heeft als doel de economieën van de staten in kwestie te leren kennen. In 
de samenvatting wordt vervolgens een economische steekkaart van elk land opgemaakt.

4.2.1.BBP: Absoluut en groei  

Land 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Algerije 62688 65258 65976 69341 71560 73277 75183 78265 83983 88350 93033
Libië 32699 33787 35546 34283 34540 35348 35529 35443 42280 44135 46022
Marokko 27049 30354 29678 31955 31930 32235 34265 35358 37311 38894 39356
Tunesië 14885 15950 16817 17621 18689 19566 20516 20861 22020 23307 24461
Tabel 14: BBP per land BBP in miljoen US$, in constante prijzen met als basisjaar 1990. 

De Algerijnse economie is de grootste, gevolgd door Libië en Marokko. Tunesië blijft wat achterop. 
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Grafiek 9: BBP Per land
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De grootte van economie zegt echter weinig over de prestaties, daarvoor bekijken we de groei van het 
BBP.

Land 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 GEM
Algerije 3,80% 4,10% 1,10% 5,10% 3,20% 2,40% 2,60% 4,10% 7,30% 5,20% 5,30% 4,02%
Libië 0,30% 3,30% 5,20% 3,60% 0,70% 2,30% 0,50% 0,20% 19,30%4,40% 4,30% 3,26%
Marokko 6,60% 12,20%2,20% 7,70% 0,10% 1,00% 6,30% 3,20% 5,50% 4,20% 1,20% 2,95%
Tunesië 2,30% 7,20% 5,40% 4,80% 6,10% 4,70% 4,90% 1,70% 5,60% 5,80% 5,00% 4,86%
Tabel 15: Percentuele groei van het BBP per land80

De gemiddelde groei van alle landen over de hele periode 1995 – 2005 bedraagt 3,77%. De sterke 
piek in de Libische economie in 2003 is te verklaren door de opheffing van het embargo in dat jaar. 
De Tunesische economie is over het algemeen genomen de sterkste. Zij heeft de hoogste gemiddelde 
groei in de voorbije tien jaar. Vooral op het eind van de vorige eeuw overtrof zij alle andere 
economieën in de regio. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat, door het politiek stabielste 
klimaat in de regio, het toerisme floreert, denk maar aan bijvoorbeeld grote vakantieoorden zoals 
Djerba. De zwakke prestaties van de Libische economie zijn te wijten aan een embargo tegen het 
land. 

Deze groeicijfers zijn al bij al genomen niet slecht. Ter vergelijking: in dezelfde periode bedroeg de 
gemiddelde Belgische groei 1,91%81 en de Amerikaanse 3,2%82. We kunnen dus niet zeggen dat deze 
staten op het gebied van economische groei achterop hinken. Uiteraard hebben zij nog heel wat in te 
halen, zoals in de volgende paragraaf zal worden aangegeven

80 UNITED NATIONS STATISTICS DIVISION, National Accounts main aggregates database, Internet, 
(http://unstats.un.org/unsd/snaama/selectionbasicFast.asp) Geraadpleegd 25 April 2007

81 NATIONALE BANK VAN BELGIE – BELGOSTAT, BBP naar Volume, Internet (http://www.nbb.be/belgostat/) 
Geraadpleegd 28 April 2007

82 U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE, BUREAU OF ECONOMIC ANALYSIS, National Economic Accounts, 
Internet (http://www.bea.gov/national/index.htm#gdp) Geraadpleegd 28 April 2007
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Grafiek 10: Percentuele groei van het BBP per land
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4.2.2.Basis Welvaartsindicatoren: BBP per Capita, Lorenz curve en   
GINI Index  83  

Methodologie: Voor deze paragraaf komen de gegevens BBP per Capita uit de databank van de 
Verenigde Naties. De data voor de GINI index komen uit het CIA World Factbook en de Kwintielen 
van de inkomensverdeling uit de WIDER databank.  Alle grafieken werden op basis van deze data 
gemaakt met behulp van de OpenOffice Calc84 software en de statistische berekeningen met 
OpenOffice.org Stat. 85 Bij het berekenen van de Lorenz curves zijn de gegevens voor de 
verschillende landen niet van hetzelfde jaar omdat deze gegevens niet voor alle jaren beschikbaar 
waren. Gezien het feit dat de inkomensverdeling niet drastisch wijzigde over de jaren, hoeft dat geen 
probleem te vormen. In sommige berekeningen blijft Libië afwezig, omdat de Libische overheid deze 
gegevens niet beschikbaar maakt. 

Land 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 GEM
Algerije 1488 1632 1650 1627 1620 1799 1785 1815 2134 2628 3112 1935,45
Libië 5312 5687 6138 5342 5859 6457 5252 3466 4135 4882 6351 5352,82
Marokko 1210 1322 1186 1251 1212 1129 1131 1186 1418 1596 1617 1296,18
Tunesië 2009 2151 2048 2121 2200 2033 2064 2149 2524 2815 2875 2271,73
België 28049 27077 24435 24912 24705 22509 22423 24316 29859 34396 35590 27115,55
Verenigde 
Staten 27234 28484 29956 31235 32767 34364 35107 35945 37313 39536 41768 33973,55
Mali 268 268 253 267 261 229 253 267 337 368 383 286,73
Niger 168 183 163 180 168 141 149 164 193 207 232 233
Tabel 16: BBP Per Capita, in US$

Hier zien we al duidelijk dat de grootste economieën niet noodzakelijk de grootste welvaart met zich 
meebrengen. Algerije heeft e grootste economie, de tweede grootste groei maar slechts de derde 
hoogste welvaart. Libië heeft met kop en schouder het grootste BBP per Capita. Dit is te verklaren 

83 UNITED NATIONS STATISTICS DIVISION, National Accounts main aggregates database, Internet, 
(http://unstats.un.org/unsd/snaama/selectionbasicFast.asp) Geraadpleegd 25 April 2007

     WORLD INSTITUTE FOR DEVELOPMENT ECONOMICS RESEARCH, WIDER: World Income Inequality 
Database, Internet (http://www.wider.unu.edu/wiid/wiid.htm) Gedownload 29 April 2007

     CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY, World Factbook, 2006, Internet 
(https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ts.html) Geraadpleegd 29 April 2007

84 http://www.openoffice.org/product/calc.html   
85 http://www.ooomacros.org/user.php   
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Grafiek 11: BBP Per Capita
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door het relatief grote BBP, het tweede grootste van de besproken landen en een relatief kleine 
bevolking. Het grote BBP is voor het overgrote deel toe te schrijven aan de olie-industrie. De relatief 
kleinere welvaart in Tunesië is vooral te wijten aan een lager BBP en een vrij grote bevolking. 

Om de welvaart van de drie besproken staten in de wereld in te schatten, voegen we vier landen toe. 
België en de Verenigde Staten  vertegenwoordigen het geïndustrialiseerde Westen; Mali en Niger 
vertegenwoordigen Sub Saharaans Afrika.

In de grafiek is het gemiddelde BBP Per Capita over de vijf jaar weergegeven per land. De besproken 
landen hinken ver achterop t.o.v. de geïndustrialiseerde. Het gemiddelde Belgische BBP per Capita is 
ongeveer 5 keer groter dan het Libische. Toch doen deze landen het duidelijk beter dan hun Sub-
Saharaanse collega's. Het Marokkaanse BBP per capita is 5,5 keer groter dan het Nigeriaanse. 

De oorzaken van deze betere resultaten kunnen op verschillende terreinen liggen. De nabijheid, 
handel en steun van/met Europa zal zeker een positieve invloed hebben op het BBP en dus op het 
BBP per Capita. 

BBP Per Capita zegt iets over de welvaart in een land, maar helemaal niets over de 
welvaartsverdeling. Een klassieke benadering om de ongelijkheid in een land te meten is de GINI 
index. De GINI index is gelijk aan de GINI coëfficiënt vermenigvuldigd met 100. De GINI 
coëfficiënt op haar beurt is dan weer de integraal tussen de Lorenz curve en de eerste bissectrice. Om 
de GINI coëfficiënt van de besproken landen te kunnen plaatsen, werden enkele landen toegevoegd. 
De Verenigde Staten werden wel vervangen door Zweden, omdat de Verenigde Staten een bijzonder 
geval is aangaande inkomensverdeling. 
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Grafiek 12: BBP Per Capita in de Wereld
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Land Q1 Q2 Q3 Q4 Q5
Marokko 6,5 10,6 14,8 21,3 46,6
Tunesië 6 10,3 14,8 21,7 47,3
België 9 13 17 22 38
Zweden 10 14,3 17,7 22,1 35,8
Mali 0,7 2,84 6,94 14,01 75,51
Niger 2,45 7,29 13,83 23,33 53,1
Tabel 17: Inkomensverdeling per Kwintiel 

In de tabel staat de inkomensverdeling volgens gerangschikte kwintielen van de bevolking. In België 
bijvoorbeeld bezitten de 20% Armste gezinnen 9% van het inkomen. Op het histogram zien we 
duidelijk de scheve verdeling van Mali, een grote staart naar rechts.  Om de Lorenz  curves voor de 
verschillende landen te landen te kunnen tekenen, hebben we eerste de cumulatieve tabel nodig. 
Omwille van afrondingen komt het vijfde kwintiel niet altijd 100% uit.

Land Q1 Q2 Q3 Q4 Q5
Marokko 6,5 17,1 31,9 53,2 99,8
Tunesië 6 16,3 31,1 52,8 100,1
België 9 22 39 61 99
Zweden 10 24,3 42 64,1 99,9
Mali 0,7 3,54 10,48 24,49 100
Niger 2,45 9,74 23,57 46,9 100
45° lijn 20 40 60 80 100
Tabel 18: Cumulatieve verdeling van de inkomens

Door deze gegevens op een grafiek te zetten met de eerste bissectrice, bekomen we een Lorenz curve. 
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Grafiek 13: Histogram van Inkomens in Tunesië, België en Mali
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Door de integraal te nemen tussen de eerste bissectrice en de verschillende curven bekomen we de 
GINI coëfficiënt. Door deze coëfficiënt te vermenigvuldigen met 100 bekomen we de GINI index, de 
meest gebruikte maatstaf voor inkomensongelijkheid. Hoe dichter de coëfficiënt bij 100, hoe 
ongelijker de inkomens verdeeld zijn. 

Land GINI Index Gem BBP per Capita
Algerije 35,3 1935,45
Marokko 40 1296,18d$
Tunesië 40 2271,73
België 25 27115,55
Zweden 25 31600
Mali 50,5 286,73
Niger 50,5 233
Tabel 19: GINI INDEX per Land
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Grafiek 14: Lorenz Curves voor Marokko, Tunesië, België, Zweden, Mali en Niger
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Grafiek 15: GINI INDEX per Land
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We zien, zowel in de tabel als in de grafiek dat Mali een zeer ongelijke verdeling van de welvaart 
heeft. We merken duidelijk dat de welvarende landen ook een rechtvaardigere verdeling hebben en dat 
de Sub-Saharaanse, arme, landen een zeer ongelijke verdeling hebben. Dat is een interessante 
vaststelling. Zou er een verband bestaan dus welvaart en de hoe rechtvaardige deze verdeeld. Met 
andere woorden: landen waar de welvaart hoog is (cf hoog BBP per capita) is er een meer gelijke 
verdeling (cf een lage GINI index). We toetsen dit eerst voor de landen die hierboven reeds gebruikt 
werden.

Op het eerste zicht lijkt inderdaad een omgekeerd evenredig verband te bestaan: hoe hoger het BBP 
per Capita, hoe kleiner de GINI Index. De correlatiecoëfficiënt in bovenstaande grafiek bedraagt maar 
liefst -0,87. Om deze toch wel interessante hypothese te testen herhalen we deze oefening met 144 
landen uit het CIA factbook.86

86 De volledige tabel is opgenomen in Bijlage I
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Grafiek 16: BBP per Capita en GINI Index
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Grafiek 17: BBP Per Capita en GINI Index: Scatter

25 27,5 30 32,5 35 37,5 40 42,5 45 47,5 50 52,5

0

2500

5000

7500

10000

12500

15000

17500

20000

22500

25000

27500

30000

32500

Algerije
Marokko
Tunesië

België

Zweden

MaliNiger



Hier bedraagt de correlatie -0,36, wat een medium coëfficiënt is. Het is bijgevolg moeilijk te beweren 
dat er effectief een sterk verband bestaat tussen welvaart en de rechtvaardige verdeling ervan.
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Grafiek 18: BPP Per Capita en GINI INDEX: Scatter voor alle landen
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4.2.3.Samenvatting  

Land BBP87 Groei88 BBP/Capita89 GINI Index
Algerije 75174 4,02% 1935,45 35,3

Libië 37237,45 3,26% 5352,82 Niet Beschikbaar

Marokko 33489,55 2,95% 1296,18 40

Tunesië 19517,55 4,86% 2271,73 40

Tabel 20: Samenvatting Baisindicatoren

4.3.MEDA, ontwikkelingsniveau en de relatie ertussen  

4.3.1.MEDA  

Voor de definitie, doelstellingen en werking van MEDA: zie 3.4. Hier bekijken we de  MEDA 
betalingen (in miljoen €) van 1995 – 2004 t.o.v. het  BBP (in miljoen US$) in diezelfde periode. We 
tellen dus alle MEDA stortingen 1995 – 2004  op en alle BBP 1995 - 2004 Om de MEDA gelden in € 
om te zetten naar US$ werd een wisselkoers van 1,35 gehanteerd. Uiteraard is Libië niet in de lijst 
opgenomen, aangezien Libië geen MEDA partner is. 

Land BBP in Milj$ MEDA in Milj € MEDA in Milj$ Relatief
Algerije 826914 104,9 141,62 0,02%
Marokko 409612 570,7 770,45 0,19%
Tunesië 368385 488,7 659,75 0,18%

Tabel 21: Aandeel van MEDA in BBP

In deze tabel zien we duidelijk dat Marokko nominaal en relatief gezien het grootste deel van de koek 
naar zich kon toehalen. 

87 Gemiddeld 1995 – 2005 in Miljoen US$, in constante prijzen 1990
88 Gemiddelde groei van het BBP 1995 - 2005
89 Gemiddeld BBP/Capita 19995 - 2005
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4.3.2.Ontwikkelingsindicatoren  

In welke maten zijn deze mediterrane staten ontwikkeld? Om deze vraag te beantwoorden kijken we 
naar de HDI index; de Human Development Index. Deze index is samengesteld uit Drie andere index: 
de levensverwachting index, de onderwijs index en de BBP index.90

De eerste vraag die we bekijken is of deze landen sinds de start van het Barcelona proces een 
positieve evolutie hebben doorgemaakt.

1995 2000 2004

Algerije 0,67 0,7 0,73
Marokko 0,58 0,61 0,64
Tunesië 0,7 0,74 0,76
Tabel 22: HDI Index91

Alle landen hebben in de besproken periode vooruitgang geboekt. Tunesië heeft is duidelijk het verst 
ontwikkeld. Dit klopt ook met de bevindingen uit 4.2.3, Tunesië had het hoogste BBP/Captia. van de 
3 en de hoogste groei. De MEDA gelden lijken dus wel effectief, enkele andere indicatoren zoals het 
aantal pc's, telefoonsaansluitingen en internet verbindingen geven telkens dezelfde trend: alle landen 
gaan vooruit, met Tunesië of Algerije aan de kop. Marokko blijft in alle getoetste indicatoren 
achterop. 

Alle landen hebben dus vooruitgang geboekt. Maar in welke maten hebben ze nog achterstand op de 
Westerse landen? En hoe groot is hun voorsprong ten aanzien van de Sub-Saharaanse collega's? 

90 Alle details over de samenstelling van HDI index zijn te vinden op: 
http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/documents/hdi2004.pdf 

91 HUMAND DEVELOPMENT FORUM, Human Development Statistics, Internet 
(http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/indicators/10.html) Geraadpleegd 7 mei 2007
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Grafiek 19: Evolutie HDI Index

1995 2000 2004

0,000
0,050
0,100
0,150
0,200
0,250
0,300
0,350
0,400
0,450
0,500
0,550
0,600
0,650
0,700
0,750
0,800

HDI Index

Algerije

Marokko
Tunesië

Jaar

H
D

I 
in

d
e
x

http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/indicators/10.html
http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/indicators/10.html
http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/indicators/10.html
http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/documents/hdi2004.pdf
http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/documents/hdi2004.pdf
http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/documents/hdi2004.pdf


We bekijken daarom de HDI 2004 van de besproken 3 landen samen met enkele Westerse landen en 
met enkele Sub-Saharaanse landen. 

Land HDI Index
België 0,945
Zweden 0,951
Algerije 0,728
Marokko 0,640
Tunesië 0,760
Mali 0,338
Niger 0,311
Tabel 23: HDI Index per land92

We zien hetzelfde beeld als in de vorige analyses: de Noord-Afrikaanse staten zijn er beter aan toe 
dan de Sub-Saharaanse, maar ze hebben nog een hele weg in te halen om de Westerse landen in te 
halen. 

De laatste vraag die we ons moeten stellen is hoe efficiënt  MEDA was. M.a.w. hebben de landen die 
(relatief) veel kregen ook een hoger ontwikkelingsniveau bereikt. Daarom plotten we het aandeel van 
MEDA gelden in het BBP en de HDI van 2004. 

92 HUMAND DEVELOPMENT FORUM, Human Development Statistics, Internet 
(http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/indicators/10.html) Geraadpleegd 7 mei 2007
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Grafiek 20: HDI Index per land
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Als we deze plot bekijken kunnen we niet echt stellen dat er een groot verband is tussen de 
ontwikkelingsgraad en de MEDA gelden. De correlatie coëfficiënt bedraagt ook slechts maar -0,31. 
Het feit dat er een negatieve correlatie is, is op zich al vreemd. Intuïtief zou men verwachten dat een 
hoge bijdrage van MEDA een hoge ontwikkelingsgraad oplevert. 

Men zou anderzijds ook kunnen argumenteren dat men het merendeel van de MEDA gelden geeft aan 
de landen die het geld het hardst nodig hebben, maar dat klopt dan weer niet met Tunesië. Een andere 
verklaring zou kunnen zijn dat de MEDA gelden gewoon te weinig zijn om een significante 
verbetering van de ontwikkeling mogelijk te maken. 

4.4.Conclusie  

Na deze socio-economische analyse kunnen we besluiten dat Tunesië er het best aan toe is. Een van 
de hoogste BBP/Capita ratio's, gecombineerd met hoge ontwikkelingsindicatoren. 

De EU steekt nominaal gezien grote bedragen in het mediterrane gebied. Als we dat echter relatief 
bekijken tegenover het BBP van die landen, is de Europese steun niet meer dan een druppel op een 
hete plaat. Het geïnvesteerde geld brengt op micro niveau wel wat verbetering voor een aantal 
mensen, maar van een structurele vooruitgang kunnen we niet echt spreken. De MEDA gelden zijn 
absoluut onvoldoende om de achterstand met de EU in te lopen tegen 2010. De hervormingen naar de 
vrije markt zullen op korte termijn een achteruitgang betekenen voor de mediterrane landen.

Anderzijds heeft, onder ander, de Europese steun voor deze staten ervoor gezorgd dat ze het duidelijk 
beter stellen dan centraal Afrikaanse staten: het ontwikkelingsniveau en welvaart liggen er hoger. 
Bovendien hebben mediterrane staten een stabieler politiek klimaat. 

We kunnen dus stellen dat het MEDA wel effectief is, maar niet efficiënt.
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Grafiek 21: Correlatie tussen MEDA en HDI?
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5.CONCLUSIE

Wat is de rol van de Europese Unie in Noord-Afrika en hoe effectief is haar beleid?

De Europese Unie heeft zeker nog een schuld terug te betalen aan (Noord)Afrika. In de koloniale tijd 
profiteerde Europa van de Afrikaanse (goedkope) grondstoffen om haar industrialisatie te voeden. Na 
de tweede wereldoorlog wouden al deze volkeren echter zelfbestuur. Er was een massale 
dekolonisatie, de ene al vrediger en vlotter dan de andere. Deze volkeren waren echter niet meteen in 
staat een stabiel klimaat te creëren in hun pas opgerichte staat. De gevolgen zijn duidelijk: 
burgeroorlogen, staatsgrepen, rellen, betogingen, stakingen en andere onlusten. Een opeenvolging van 
tirans, kolonels, levenslange presidenten en andere duistere figuren droegen niet echt bij tot de 
uitbouw van een welvaartsstaat voor iedereen. 

De Europese Unie beweert dat ze nu haar verantwoordelijkheid neemt door een partnerschap “onder 
gelijken” te creëren, waarbij het programma welvaartsverhogend zou moeten zijn voor alle partijen. 
In de praktijk is het echter zo dat de Europese Unie vooral naar haar eigen belang kijkt: ze zet de 
“partnerstaten” onder druk om de industriële handel zo snel mogelijk vrij te maken, zodat Europese 
bedrijven actief kunnen worden op de mediterrane markt. Interessant voor de EU, want deze markten 
hebben nog groeimogelijkheden.   De landbouwmarkt, waar de mediterrane wel meteen kunnen 
concurreren, wordt door de EU nog sterk afgeschermd. Deze principiële ongelijkheid zorgt ervoor 
voor dat op dit moment de mediterrane staten nadeel ondervinden van de vrijmaking. De EU probeert 
de pil wat te vergulden door het MEDA programma. Dit programma is echter te klein om een 
structureel verschil te maken. 

QUO VADIS?

2010 wordt het jaar van de waarheid: de landbouwmarkt moet dan, volgens WTO afspraken, volledig 
vrijgemaakt worden. Dit zou een boost kunnen kunnen beteken voor de Noord-Afrikaanse staten. Veel 
zal afhangen van hoe de politieke en economische situatie er dan uitziet. 

Als de politieke situatie gedomineerd blijft door ondemocratische regeringen, waarbij de leiders er 
hoofdzakelijk op uit zijn zichzelf te verrijken, zal een significante verbetering moeilijk zijn. Het is 
moeilijk te voorspellen wat de situatie zal zijn: Kadaffi zal hoogstwaarschijnlijk nog springlevend zijn 
, in Algerije blijft het leger aan de macht en in Marokko zal ook de dynastie blijven. Deze mensen 
kunnen dan wel de macht willen houden, veel hangt ook af of ze die macht anders willen gaan 
gebruiken. Daar ziet de situatie er lichtjes positief uit: zowel in Marokko als in Tunesië zijn er heel 
wat veranderingen ten goede doorgevoerd. De handel werd vrijgemaakt, privaat initiatief werd 
mogelijk en sommige overheidsbedrijven werden geprivatiseerd. De meeste van deze landen hebben 
grote voorraden van grondstoffen zoals olie en gas. Ze hebben dus het potentieel om te groeien en 
zich los te maken van de malaise op vele andere plaatsen op het continent. Laten we hopen dat ze 
deze kans met beide handen grijpen.

VakOverschrijdende Paper Wouter Ommeslag 51



V BIJLAGE 1: BBP PER CAPITA EN GINI INDEX

Land GINI Index BBP Per Capita
Albanië 26,7 5600
Algerije 35,3 7700
Argentinië 48,3 15000
Armenië 41 5400
Australië 35,2 32900
Azerbeidzjan 36,5 7300
Bangladesh 31,8 2200
Belarus 30,4 7800
België 25 31800
Bolivië 60,6 3000
Bosnië en Herzegovina 26,2 5500
Botswana 63 11400
Brazilië 56,7 8600
Bulgarije 31,6 10400
Burkina Faso 48,2 1300
Burundi 33,3 700
Cambodja 40 2600
Cameroen 44,6 2400
Canada 33,1 35200
Centraal Afrika 61,3 1100
Chili 53,8 12700
China 44 7600
Colombia 53,8 8400
Costa Rika 46,5 12000
Denemarken 23,2 37000
Dominicaanse republiek 47,4 8000
Duitsland 28,3 31400
Ecuador 42 4500
Egypte 34,4 4200
El Salvador 52,5 4900
Estland 33 19600
Ethiopië 30 1000
Europese Unie 31,3 29400
Filipijnen 46,1 5000
Finland 26,9 32800
Frankrijk 26,7 30100
Georgië 38 3800
Ghana 30 2600
Griekenland 35,1 23500
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Land GINI Index BBP Per Capita
Guatemala 59,9 4900
Guinee 38,1 2000
Honduras 55 3000
Hong Kong 52,3 36500
Hongarije 26,9 17300
Ierland 35,9 43600
Indië 32,5 3700
Indonesië 34,8 3800
Iran 43 8900
Israël 38,6 26200
Italië 36 29700
Ivoorkust 45,2 1600
Jamaica 38,1 4600
Japan 38,1 33100
Jordanië 36,4 4900
Kazachstan 31,5 9100
Kenia 44,5 1200
Kirgizië 29 2000
Kroatië 29 13200
Laos 37 2100
Lesotho 63,2 2600
Letland 35 15400
Litouwen 32,5 15100
Macedonië 28,2 8200
Madagaskar 47,5 900
Malawi 50,3 600
Maleisië 46,1 12700
Mali 50,5 1200
Marokko 40 4400
Mauritanië 39 2600
Mauritius 37 13500
Mexico 54,6 10600
Moldavië 33,2 2000
Mongolië 44 2000
Mozambique 39,6 1500
Namibië 70,7 7400
Nederland 30,9 16000
Nepal 37,7 1500
Nicaragua 55,1 3000
Nieuw Zeeland 36,2 26000
Niger 50,5 1000
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Land GINI Index BBP Per Capita
Nigeria 50,6 1400
Noorwegen 25,8 47800
Oeganda 43 1800
Oekraïne 31 7600
Oezbekistan 26,8 2000
Oost Timor 38 800
Oostenrijk 31 35500
Pakistan 41 2600
Panama 56,4 7900
Papua nieuw Guinea 50,9 2700
Paraguay 56,8 4700
Peru 49,8 6400
Polen 34,1 14100
Portugal 38,5 19100
Roemenië 28,8 8800
Rusland 40,5 12100
Rwanda 28,9 1600
Senegal 41,3 1800
Sierra Leone 62,9 900
Singapore 42,5 30900
Slovenië 28,4 23400
Slowakije  25,8 17700
Spanje 32,5 27000
Sri Lanka 50 4600
Tadzjikistan 34,7 1300
Tanzania 38,3 800
Thailand 51,1 9100
Tsjechië 27,3 21600
Tunesië 40 8600
Turkije 42 8900
Turkmenistan 40,8 8900
Uruguay 45,2 10700
Venezuela 49,1 6900
Verenigd Koninkrijk 36,8 31400
Verenigde Staten 45 43500
Vietnam 36,1 3100
Yemen 33,4 900
Zambia 52,6 1000
Zimbabwe 56,8 2000
Zuid Korea 35,8 24200
ZuidAfrika 59,3 13000
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Land GINI Index BBP Per Capita
Zweden 25 31600
Zwisterland 33,1 33600

VakOverschrijdende Paper Wouter Ommeslag 55


	1.Inleiding
	2.Deel I: Politieke Geschiedenis
	2.1.Inleiding
	2.2.Kolonisatie
	2.3.Dekolonisatie
	2.3.1.Dekolonisatie van de Franse gebieden
	2.3.2.Dekolonisatie van Libië
	2.3.3.Conclusie

	2.4.Huidige Situatie
	2.4.1.Tunesië24
	2.4.2.Marokko29
	2.4.3.  Algerije
	2.4.4.Libië46
	2.4.5.Conclusie

	2.5.Besluit
	2.6.Bibliografie
	Boeken
	Artikels en Rapporten
	Websites


	3.Deel II: Inleiding tot de Internationale Relaties
	3.1.Inleiding
	3.2.De Barcelona Conferentie en het Barcelona Proces
	3.2.1.Partner landen
	3.2.2.Doelstellingen

	3.3.(Vrij)handel en Noord-Afrika
	3.3.1.Probleemstelling
	3.3.2.Proces naar een vrijhandelszone
	3.3.3.Evaluatie van de economische pijler

	3.4.Het MEDA programma
	3.4.1.Inleiding74
	3.4.2.Werkterrein75
	3.4.3.Omvang en verdeling
	3.4.4.MEDA Projecten79

	3.5.Conclusie
	3.6.Bibliografie
	Boeken en Tijdschriften
	Overheidspublicaties
	Websites
	Databanken


	4.Deel III: Internationale Sociale Economische Analyse 
	4.1.Inleiding
	4.2.Basisgegevens
	4.2.1.BBP: Absoluut en groei
	4.2.2.Basis Welvaartsindicatoren: BBP per Capita, Lorenz curve en GINI Index83
	4.2.3.Samenvatting

	4.3.MEDA, ontwikkelingsniveau en de relatie ertussen
	4.3.1.MEDA
	4.3.2.Ontwikkelingsindicatoren

	4.4.Conclusie
	4.5.Bibliografie
	Databanken
	Websites


	5.Conclusie

