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1. Úvod 
 

 

Region severní Afriky představuje pro Evropu velice blízkou oblast a to nejen 

geograficky, ale i politicky či ekonomicky. Tento region patřil a i v současné době stále 

patří do sféry vlivu některých evropských zemí. 

První náznaky spolupráce mezi Evropou a severní Afrikou lze najít jiţ ve starém 

Řecku, tato spolupráce byla po staletí dále rozvíjena a zesílila především díky 

kolonizačním tendencím na konci středověku.  

Severní Afrika byla díky geografické blízkosti kolonizována Francií, Španělskem i 

Itálií. Ačkoli tento proces nebyl vůbec lehký, došlo k rozvoji vzájemného obchodu a 

ekonomické provázanosti, která zde převaţuje dodnes. 

Jedna z priorit evropské zahraniční politiky je vytvářet dobré vztahy se svými 

sousedy. Většina politiků i značná část obyvatel Evropy si přeje mít za sousedy dobře 

prosperující země a proto i Evropská unie dbá na vzájemné vztahy s tímto regionem, 

mající za cíl pomoci severoafrickým zemím k ekonomickému rozvoji, rozvoji demokracie 

a lidských práv, včetně zvýšení ţivotního standardu obyčejných lidí.  

Mezi evropské země, které mají velký zájem dále zlepšovat vzájemné vztahy, patří 

zejména bývalé koloniální mocnosti. Je to především Francie, která je i hlavním partnerem 

vzájemného dialogu mezi Evropou a severní Afrikou. Převaţuje zde, jak ekonomický, tak i 

kulturní motiv dále tento dialog rozvíjet. Španělsko se rovněţ účastní tohoto dialogu, 

jelikoţ má stále v tomto regionu svá výsostná území. 

Úroveň jednotlivých zemí v tomto regionu je velmi různá. Některé severoafrické 

země mají enormní zájem dále prohlubovat vzájemnou spolupráci s Evropou, jiné nikoli. 

Mezi země, které se snaţí dlouhodobě rozvíjet dobré vzájemné vztahy patří Maroko, 

Tunisko a Alţírsko. Naopak Libye se k této spolupráci staví rezervovaně. 

V druhé části se snaţím shrnout historii vzájemných vztahů mezi jednotlivými 

zeměmi regionu severní Afrika k evropským mocnostem, ukázat na důvody vzniku 

vzájemných vztahů od konce středověku aţ po nezávislost těchto zemí ve 20. století. 

Rovněţ se v této kapitole zaměřuji na různorodost ekonomického a politického vývoje 

v jednotlivých severoafrických zemích a tím i zájmu dále spolupracovat s Evropou.  

Tato ekonomická a politická různorodost je i námětem další kapitoly, ve které se 

zabývám jednotlivými severoafrickými zeměmi, ale i integrační organizací tohoto regionu 
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- Unií arabského Maghrebu jako celkem. V této kapitole se snaţím čtenáři ekonomicko-

politicky charakterizovat kaţdou zemi toho regionu, vyvodit ekonomické, ale i další 

motivy, proč by tyto země měly dále rozvíjet vzájemnou spolupráci s Evropou a jaké 

z toho plynou důsledky a očekávání. 

V  poslední kapitole mapuji čerstvou historii vzájemných vztahů mezi Evropou a 

zeměmi severní Afriky od získání nezávislosti na evropských mocnostech v 60. letech 

minulého století aţ do současnosti. V této části mé diplomové práce se snaţím analyzovat 

aktuální vzájemné vztahy z obou stran, ukázat na moţnosti jakým směrem by se tyto 

vztahy mohly dále ubírat a snaţím se ukázat příleţitosti, které z nich vyplývají.  

Perspektiva budování vzájemných dobrých sousedských vztahů můţe být 

impulsem, který tento region bude dále stabilizovat a pomáhat mu k dalšímu rozvoji. 
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2. Formování vztahů zemí severní Afriky k evropským 

mocnostem (historický exkurs)   
 

Afrika je rozlohou druhý největší a druhý nejvíce zalidněný kontinent (po Asii). 

Rozlohou přibliţně 30,2 miliónů km
2
 spolu s přilehlými ostrovy, tvoří 6 % zemského 

povrchu a 20 % na povrchu souše na naší Zemi. Počtem obyvatel 922 miliónů v 53 zemích 

tvoří 14,2 % lidské populace. Tento kontinent je ohraničen na severu Středozemním 

mořem, Suezským kanálem a Rudým mořem na severovýchodě, Indickým oceánem na 

jihovýchodě a Atlantickým oceánem na západě. Oblast Afriky zahrnuje rovněţ řadu 

ostrovních seskupení a největší ostrov Madagaskar. 

Určitou zvláštností je Sinajský poloostrov patřící Egyptu, který geograficky spadá 

pod Asii, coţ by z Egypta dělalo mezikontinentální zemi, nicméně v některých zdrojích je 

uvaţován za součást Afriky. 

Africký kontinent se dá geopoliticky rozdělit do několika skupin, lze (i kdyţ 

s určitými komplikacemi) rozlišit oblast jiţní Afriky, východní Afriky, střední Afriky, 

západní Afriky a severní Afriky. 

Severní Afrika tvoří přibliţně třetinu afrického kontinentu, od zbytku kontinentu ji 

odděluje poušť Sahara. Definice OSN vymezuje tento region podle geopolitického hlediska 

následujícími sedmi zeměmi: Alţírsko, Egypt, Libye, Maroko, Tunisko, Súdán a Západní 

Saharu, přičemţ není zcela jasné, zda-li je Západní Sahara uvaţována jako nezávislý stát a 

nebo jako závislá oblast podléhající Maroku. V některých zdrojích lze ovšem najít velmi 

široké vymezení v rámci této oblasti (viz Příloha 1), které zahrnuje také Azorské ostrovy, 

Kanárské ostrovy, Etiopii, Eritreu, Madeiru, Mali, Mauritánii, Niger a Čad. 

Na pobřeţí Maroka se nacházejí oblasti pod správou Španělska – španělská 

severoafrická výsostná území, přístavy Ceuta a Melilla a tři malé španělské ostrovy. 

Aţ do období středověku byla Severní Afrika (kromě Maroka) pod kontrolou 

Osmanské říše. Od 15. století byla tato oblast kolonizována Francií, Velkou Británií, 

Španělskem a Itálií (viz Přílohy 2-5).
1
 

Na konci 19. století evropské imperiální mocnosti obsadily většinu afrického 

kontinentu a vytvořily zde rozsáhlé koloniální drţavy.  

Kolonialismus by se dal charakterizovat podle encyklopedie CoJeCo. Uvádí se v ní: 

„Pod pojmem kolonialismus se často rozumí politika směřující k vytvoření, upevnění či 

                                                           
1
 Wikipedia 2008 [online], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_Afrika 
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udržení tohoto systému (koloniální politika) a její konkrétní formy a projevy. Jako 

kolonialismus se též označuje ideologie založená na falešné představě, že Evropané, 

popřípadě jejich potomci v koloniích mají jako "vyšší bílá rasa" právo či přímo povinnost 

ovládat (nejen politicky, ale i kulturně) méně pokročilé země a národy a uskutečňovat tak 

své "civilizační poslání".
2
 

Rozpad kolonialismu nastává zejména po 2. světové válce (národně osvobozenecká 

hnutí, později i pokojné předávání samosprávy do rukou nových států).3 Během 50., 60. aţ 

70. let min. století získaly všechny severoafrické státy nezávislost, aţ na malé španělské 

severoafrické drţavy na severu Maroka a Západní Saharu, které přešla pod marockou 

vládu.
45

 

 

 

2.1 Historický exkurz do vztahů zemí Maghrebu k evropským 

zemím 

 

Severozápadní část Afriky je někdy také nazývána oblastí Maghrebu (viz obr. 2.1), 

především jsou takto označovány státy Maroko, Alţírsko a Tunisko, někdy je jako součást 

velkého Maghrebu (francouzsky Grand Maghreb) označováno i území Západní Sahary, 

Libye a Mauritánie. V arabském světě pak název Maghreb vymezuje pouze jednu z oblastí 

Maroka.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 CoJeCo, Kolonialismus [online], aktualizováno 2007, dostupné z: 

http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=46274&s_lang=2&title=kolonialismus 
3
 Leccos, Kolonialismus  [online], aktualizováno 2007, dostupné z: 

http://leccos.hu.cz/index.php/clanky/kolonialismus 
4
 Wikipedia 2008 [online], dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_Afrika 

5
 V této kapitole pouţívám některé historické údaje a části textu z publikace Skokan, L. Afrika. 

Sociogeografický přehled a Iliffe, J. Afrika a Afričané: dějiny kontinentu, rovněţ některé části textu ze 

článku Africa, North Africa, French colonial empire, Spanish Empire,  Italian colonial empire, History of 

Morocco, Western Sahara, Mauretania, Tunisia, Algeria, Libya, Egypt z Wikipedie 
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Obr. 2.1 – Vymezení Maghrebu a tzv. Velkého Maghrebu  

 

 

Zdroj: Wikipedia 2008 [online], dostupné z: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/LocationMaghreb.png 

 

Historie maghrebských států se značně odlišuje od zbývajících severoafrických 

států. Španělsko kolonizovalo oblast Maroka a Západní Sahary uţ v 16. století. Francie se 

začala zajímat o severoafrické území později a to aţ na začátku 19. století. V roce 1830 

Francie podnikla výpad do Alţírska a obsadila jej 17 let poté.  

Francie zvětšovala svůj vliv na tomto území a v roce 1881 vytvořila Tuniský 

protektorát (na základě Bardské dohody). V této době měla Francie v Africe podrobenou 

celou západní Afriku, střední Afriku a část severní Afriky.  

Během Agadirské krize v roce 1911 Francie za podpory Velké Británie obsadila 

Maroko a vytvořila Marocký protektorát. 

Na přelomu 19. a 20. století se Francie snaţila ve svých koloniích provádět 

civilizační mise (francouzsky la mission civilisatrice) a pomáhat rozvoji svých kolonií 

podle evropského vzoru. Afričanům, kteří přijali francouzskou kulturu, francouzštinu za 

svůj jazyk, křesťanství za svoje náboţenství byl udělováno francouzské občanství a měli 

moţnost se přestěhovat do Francie. 

Francouzské severoafrické kolonie začaly během druhé světové války upadat, kdyţ 

Maroko a Alţírsko byly okupovány britskými a americkými jednotkami, Tunisko pak 
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německými vojsky. Avšak kontrola nad severoafrickými koloniemi byla obnovena 

Charlesem de Gaullem po skončení druhé světové války. 

Po druhé světové válce se ve francouzských koloniích objevují první dekolonizační 

znaky, potom co v roce 1954 Francie ztratila kontrolu ve Vietnamu, se objevují první 

náznaky samostatnosti i v Alţírsku.  

Po prohrané alţírské válce o nezávislost v roce 1960 Francie nabídla svým 

koloniím nezávislost, kterou většina zemí vyuţila, a na základě referend vyhlásily 

nezávislost na Francii.        

 

 

2.1.1 Vývoj historických vztahů Maroka se Španělskem 

 

Na přelomu patnáctého a šestnáctého století se začalo o teritorium severní Afriky 

zajímat Španělsko motivováno geografickou blízkosti území a snadné kolonizace. 

Postupně obsadilo města a oblasti na pobřeţí - Sidi Ifni (1476–1524), Villa Cisneros 

(zaloţeno v roce 1502 na území současné Západní Sahary), Mazalquivir (1505), Peñón de 

Vélez de la Gomera (1508), Oran (1509–1790), Alţír (1510–1529), Bugia (1510–54), 

Tripolis (1511–1551), Tunis (1535–1569) a Ceuta. 

V roce 1848 španělské vojenské jednotky vytvořily na pobřeţí Maroka Španělské 

severoafrické drţavy (španělsky Plazas de Soberanía en el Norte de Africa). Jde o 

společné označení pro 5 menších ostrovů náleţejících Španělsku (viz obr. 2.2) a dodnes 

spravovaných přímo ústřední španělskou vládou. Zahrnují následující ostrovy: Islas 

Chafarinas, Peñón de Alhucemas, Peñón de Vélez de la Gomera, Isla de Alborán. 

V minulosti se k těmto celkům počítala ještě Ceuta a Melilla, které však dnes mají 

postavení autonomních měst. Na všechny ostrovy si činí nárok Maroko. 

V roce 1859 propukla španělsko-marocká válka, známá také jako Africká válka 

(španělsky La Guerra de África) a trvala jeden rok. Vypukla jako výraz nesouhlasu 

Maroka s okupací města Ceuta na marockém pobřeţí. Maroko prohrálo bitvu u Tetuanu a 

jako poraţená země přenechalo Španělsku podle Tangerské mírové smlouvy pobřeţní 

město Sidi Ifni. V následujících letech Španělsko společně s Francií obsadily okolí toho 

pobřeţního města.  

Španělsko dostalo mezinárodní podporu pro další rozmach na severoafrickém 

kontinentu Berlínskou smlouvou z roku 1884. Následkem této úmluvy bylo Španělsku 

postoupeno území Západní Sahary. 
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V roce 1893 propukla Rifská válka, taky někdy nazývána Mellilská válka o území 

pobřeţního města Mellila. Neměla dlouhé trvání a Španělsko drtivě vyhrálo. Tato válka 

však měla za následek, ţe se na oblast Maroka upřela pozornost ostatních evropských 

zemí, zvláště pak Francie. Smlouva z Fezu z roku 1912 rozdělila oblast Maroka na 

španělský a francouzský protektorát. 

Vzpoura Berberů a následná bitva u Annualu z roku 1921 zmrazila další 

španělskou expanzi na severoafrické území. V této bitvě Španělsko drtivě prohrálo a 

ztratilo více neţ 20 000 muţů. Jednalo se o první váţnější prohru Španělska na severu 

Afriky. V roce 1923 byl Tanger prohlášen mezinárodním městem s francouzsko-

španělsko-britskou správou. 

Španělský vliv byl dále oslaben během španělské občanské války v letech 1936-

1939. 

V roce 1956 vzniklo nezávislé Maroko (na Francii), Španělsko přenechalo svůj 

Marocký protektorát nově vznikajícímu státu. Nechalo si ale kontrolu nad městem Sidi 

Ifni, pobřeţními drţavami a Západní Saharou. V roce 1957 podniklo Maroko vpád do 

Západní Sahary, to podnítilo tzv. „Zapomenutou válku“, marocké jednotky zde zůstávají 

dodnes. V roce 1958 předalo Španělsko Maroku oblast Tarfaya. 

Kanárské ostrovy a španělské severoafrické drţavy zůstávají dodnes součástí 

Španělska a mají zvláštní statut v politickosprávní struktuře Španělska a tím i v Evropské 

unii. Maroko vytrvale, nicméně neúspěšně prohlašuje svrchovanost nad severoafrickými 

drţavami Španělska.   

Drobný konflikt mezi Španělskem a Marokem se odehrál v roce 2002, kdy 

marocké síly obsadily ostrov Leila a byly nenásilně odsunuty španělskou armádou zpět do 

Maroka. 

Pro konkrétnější představu uvádím mapku současných španělských drţav na 

marockém pobřeţí. 
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Obr. 2.2 Španělské drţavy na pobřeţí Maroka 

 

 

Zdroj: Wikipedia 2008 [online], dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Islas_Chafarinas 

 

2.1.2 Problém Západní Sahary 

 

Západní Sahara je území rozkládající se u hranic mezi Marokem, Mauretánií a 

Alţírskem. Jedná se o bývalou španělskou kolonii, jejíţ hlavní bohatství spočívá v těţbě 

fosfátů, které jsou exportovány do celého světa. 

Španělsko obsadilo tuto zemi v roce 1884 po Berlínské konferenci, kde se rozdělovaly 

sféry vlivu v Africe mezi koloniální mocnosti. Západní Sahara zůstala španělskou kolonií 

aţ do poloviny 20. století, kdy v roce 1960 OSN přijalo rezoluci, ţe koloniální mocnosti 

by se měly vzdát nadvlády nad svými koloniemi a dát jim moţnost osamostatnit se. 

V roce 1963 vznesly Mauretánie a Maroko poţadavek začlenit Západní Saharu do 

svého území. Maroko poţadovalo severní dvě třetiny území a Mauretánie zbylou jiţní 

jednu třetinu.  

Španělsko se podle Madridské dohody s Mauretánií a Marokem, stáhlo z území 

Západní Sahary 26. února 1976 a v ten týţ den politická organizace Polisario vyhlásila 

Saharskou arabskou demokratickou republiku. Od toho dne v guerillové válce bojuje za 
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vytvoření samostatného státu především proti Maroku, které si klade za cíl připojit celou 

Západní Saharu ke svému území. 

V roce 1991 OSN ukončuje vleklý konflikt, většina země (asi 2/3 území) je pod 

kontrolou Maroka, zbylá jedna třetina je zpravována Polisariem, kterou podporuje alţírská 

vláda. Polisario, respektive její exilová vláda úřaduje v utečeneckém táboře Trindouf 

v Alţírsku. Obě území jsou oddělena tzv. volnou zónou, kterou mají pod správou jednotky 

OSN, které zde dohlíţejí na dodrţování mírové dohody. Na obrázku 2.3 je zobrazena 

zeleně marocká část, ţlutě pak část spravována Polisariem. 

Marocká vláda se snaţí podporovat svou část Západní Sahary ekonomicky, především 

dodávkami paliv a garantováním marockého občanství obyvatelům Západní Sahary. 

V mezinárodní politice se USA snaţí jednat neutrálně s oběma stranami. Obě strany 

se snaţí získat legimitu a mezinárodní uznání od různých evropských, amerických, 

afrických a asijských zemí. 

V současné době podporuje Polisario (a tímto i Saharskou arabskou demokratickou 

republiku) 46 zemí především z Africké unie, ve které je i Polisario oficiálním členem, 

zatímco svrchovanost Maroka nad tímto územím podporuje především hlavně Arabská 

liga. 

Obě strany se nehodlají vzdát práva na Západní Saharu a řešení dlouhodobého 

konfliktu se zřejmě odkládá na neurčito.  

 

Obr. 2.3 Současné rozdělení Západní Sahary 

 

 

 

Zdroj: Wikipedia 2008 [online], dostupné z: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Edmund_WS.PNG 
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2.1.3 Exkurz do alžírských novodobých dějin 

 

Alţírsko se vţdy velmi odlišovalo od ostatních francouzských kolonií a to 

především tím, ţe bylo vnímáno jako součást Francie. Od roku 1848 aţ do konce Čtvrté 

francouzské republiky v roce 1958 bylo představováno jako tři zámořské departementy 

Francie. 

Jak jiţ bylo uvedeno, Francie podnikla vpád do Alţírska v roce 1830. Dobývání 

území pod francouzskou vlajkou bylo kruté, bylo prolito mnoho krve a vyvolalo drastický 

pokles obyvatelstva Alţírska aţ o jednu třetinu. Francouzi měli na svědomí přibliţně 

milion mrtvých Alţířanů. Podle některých zdrojů, jako např. podle francouzského 

historika Oliviera Le Cour Grandmaisona, Francouzi prováděli vědomé vyhlazování 

alţírského národa.  

Francouzské dobývání Alţírska bylo pomalé, proběhla častá povstání a revolta 

(pod vedením např. emira Abdelkadera, Ahmeda Beye a Fatma N'Soumera). Celkové 

obsazení Alţírska proběhlo přibliţně za 17 let, přesto byly některé části země obsazeny aţ 

na konci století, zvláště pak pouštní oblasti obývané Tuaregy. 

Desetitisíce evropských osadníků především z Francie, ale i z Itálie, Španělska a 

Malty se během této doby přesunuly na farmy a do zemědělských oblastí v Alţírsku a 

rovněţ do měst na alţírském pobřeţí. Tito osadníci profitovali díky francouzské 

konfiskaci majetku domorodců, především pak zemědělské půdy, která jim byla nabídnuta 

k obhospodařování. Noví majitelé pouţívali nové technologické postupy při kultivaci 

půdy, coţ zapříčinilo zvýšení výnosů na hektar zemědělské půdy. 

Alţírské obyvatelstvo během této doby značně trpělo, došlo k celkovému úpadku 

původní alţírské společnosti, poklesu vzdělanosti a vzrůstu analfabetismu. 

Zpočátku se koloniální administrativa v Alţírsku nazývala francouzsky régime du 

sabre, coţ by se dalo přeloţit jako „reţim šavle“. Spočívala ve vytvoření funkce hlavního 

guvernéra, který byl často vysokým francouzským armádním důstojníkem a měl na 

starosti kromě vojenských operací i provádění běţné civilní administrativy. 

Později došlo k uvolnění poměrů a od roku 1845 došlo k vytvoření třech systémů 

administrativy, kde výrazně přetrvávala nadvláda Francouzů. V oblastech, kde převládalo 

evropské obyvatelstvo, osadníci se stávali guvernéry místních oblastí a obsadili funkce 

v místních administrativách, francouzský název pro tento reţim je communes de plein 

exercice. V oblastech, kde ţilo převáţně arabské obyvatelstvo i evropští osadníci, byla 

místní samospráva v rukou zvolených zástupců a pod dohledem tzv. francouzského 
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administrátora. A v oblastech, kde zcela dominovalo původní arabské obyvatelstvo, 

zůstával ve funkci vysoký francouzský armádní důstojník podle reţimu šavle. 

Kolem roku 1848 skoro celé alţírské pobřeţí bylo pod francouzskou nadvládou. 

V tomto období došlo k vytvoření důleţitého nástroje administrativy tzv. bureaux arabes, 

který představoval předání části administrativy Arabům a vytvoření mostu mezi 

francouzskou nadvládou a původním arabským obyvatelstvem. 

V této době začínají první roztrţky mezi francouzskými kolonisty a francouzskou 

armádou, kdy kolonisté obviňují francouzskou armádu za to, ţe vytvořila bureaux arabes, 

které podle nich brzdí francouzský kolonialismus a trvají na tom, aby jako ve všech 

francouzských departmentech i v Alţírsku byli v místních samosprávách pouze volení 

francouzští zástupci. Francouzská vláda v Paříţi váha, zdali má ustoupit nátlaku svých 

osadníků a nevyvolat tím bouře neklidu u Arabů, nicméně po krátké době slíbí kolonistům 

malé ústupky. 

V období po revolučním roce 1848, kdy byl svrţen francouzský král Louis Filip a 

byla nastolena druhá francouzská republika, byl definitivně změněn i alţírský status - 

z francouzské kolonie na tři francouzské zámořské departementy – Alţír, Oran a 

Konstantinu. Poprvé se francouzští občané mohou zúčastnit voleb a být voleni do 

samosprávy departementu. Arabové však nemohli získat více neţ třetinu křesel v radě 

departementu. V oblastech, kde převláda většinové arabské obyvatelstvo má rozhodující 

pozici stále francouzský armádní důstojník v čele samospráv. 

Podle nového práva Druhé francouzské republiky tzv. Code de l'indigénat, které 

bylo schváleno francouzským senátem, bylo muslimům ţijících v alţírských 

departementech dáno právo být rekrutován do francouzských pozemních a námořních sil a 

právo být voleni do samospráv, pokud respektují francouzský politický a právní systém. 

Realita byla bohuţel jiná a toto právo nebylo příliš moc vyuţíváno. Do roku 1870 

bylo registrováno 200 ţádostí alţírských muslimů a 152 alţírských ţidů. V roce 1865 bylo 

všem alţírským ţidům ţijících ve třech alţírských departementech garantováno 

francouzské občanství. 

V případě, ţe se chtěl muslim stát řádným občanem Francouzské republiky, musel 

přijmout trvale francouzské právo a jurisdikci, coţ zahrnovalo, ţe musel přijmout některé 

prvky křesťanství, například právo uzavírat manţelství a právo dědické. 

V roce 1870 skončila Druhá francouzská republika po prohrané prusko-

francouzské válce, v alţírských departementech místní samospráva zrušila vojenský 

reţim, který zde převládal a moc byla předána do rukou civilního obyvatelstva. Z důvodu 
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změny poměrů ve Francii, se vláda nové Třetí francouzské republiky snaţila asimilovat 

alţírské departementy blíţe k Francii. 

Po ztrátě Alsaska a Lotrinska, které Francie musela postoupit Prusku, musela 

rovněţ najít nový domov pro francouzské obyvatele těchto departementů. 

Bylo rozhodnuto, ţe budou přesídleni do alţírských departementů a díky tomu došlo ke 

zdvojnásobení zemědělských osadníků v Alţírsku, coţ zapříčinilo odchod muslimského 

obyvatelstva do měst, kde hledali práci.  

V roce 1871 vypuklo povstání vedené Abdulem al Qadirem, které bylo 

vyprovokováno hladomorem, jelikoţ veškeré zemědělské plodiny byly dlouhodobě 

dodávány do Francie z důvodů válečných konfliktů, čímţ se cena jídla v Alţírsku 

vyrovnala ceně ve Francii, na kterou většina muslimského obyvatelstva nedosáhla. 

Francouzská samospráva se rozhodla situaci řešit a nabídla podporu kmenovým vůdcům 

v zemědělství, čímţ si získala některé muslimy na svou stranu v boji proti rebelům. 

Po potlačení rebelie se francouzská samospráva snaţila více kontrolovat muslimy, aby tím 

zabránila dalšímu povstání. 

Na přelomu 19. a 20. století platily v Alţírsku dvojí daně, jedny pro osadníky a 

jedny pro muslimy, které byly podstatně vyšší. V roce 1909 tvořilo obyvatelstvo Alţírska 

asi z 90 % muslimské obyvatelstvo, které vyprodukovalo asi 20 % příjmů, z toho platili 

asi 70 % přímých daní a 45 % celkových daní Alţírska. Jelikoţ v samosprávách byli 

převáţně zastoupeni osadníci, měli právo rozhodovat, kam vybrané daně budou 

investovány. Výsledkem byly nádherné městské budovy osadníků, přepychové ulice 

s kašnami, dláţděné chodníky, zatímco vesnické části měst byly značně zaostalé. 

Nová generace muslimských předáků se zrodila po první světové válce, mezi 20. a 

30. lety minulého století. Tito lidé, francouzsky nazývání évolués, patřili k domorodému 

obyvatelstvu z francouzských kolonií, které přijalo francouzské právo, francouzské zvyky 

a zpravidla pocházelo z dobrých rodin, které byly spřízněny s francouzským koloniálním 

reţimem. Nová generace Alţířanů rovněţ vyrostla z vojáků, kteří se účastnili první 

světové války po boků Francouzů, odhady mluví okolo 173 000 alţírských obyvatel 

zapojených do francouzské armády. Další obyvatelstvo pomáhalo Francouzům v první 

světové válce v továrnách na výrobu zbraní a munice.  

Po roce 1918 se spousta Alţířanů usídlila ve Francii, vydělané peníze byly potom 

posílány do Alţírska na podporu jejich rodin. Ve Francii měli Alţířané vyšší ţivotní 

standard, o kterém se jim v Alţírsku nemohlo ani zdát, Francouzská republika jim rovněţ 
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garantovala demokratická práva, coţ v Alţírsku osadníci a byrokraté odmítali Alţířanům 

garantovat.  

V roce 1921 tvoří Evropané méně neţ šestinu populace z celkového počtu 

6 miliónu obyvatel. Pro názornost uvádím tabulku vývoje počtu obyvatel Alţírska, včetně 

jeho rozdělení na evropské přistěhovalce a domorodé obyvatelstvo. 

 

Tab. 2.1 Vývoj evropského a muslimského obyvatelstva v Alţírsku v meziválečném 

období aţ do války za nezávislost 

 

Rok Obyvatelé celkem Evropané Muslimové 

1921 5 804 000 791 000 5 013 000 

1926 6 064 000 833 000 5 231 000 

1931 6 553 000 882 000 5 671 000 

1936 7 234 000 946 000 6 288 000 

1948 8 681 000 922 000 7 759 000 

1954 9 529 000 984 000 8 545 000 

 

Zdroj: Ageron, Charles-Robert, Histoire de l’Alegérie contemporaine, Tome II. 

 

V této době někteří Alţířané začínají slyšet na panarabský nacionalismus. Vzniká 

řada politických hnutí jako např. Fédération des Élus Indigènes, Jeunesse Algérienne, 

Étoile Nord-Africain, Association des Uléma Musulmans Algériens. 

Francouzští osadníci odmítají se jakkoli dělit o svoji moc v samosprávách 

v Alţírsku a všechny politické hnutí a ideje ignorují. V roce 1930 vidí jako jediné moţné 

Alţířany, se kterými se dá jednat, v évolués, francouzsky spřízněné Alţířany. 

Mezi lety 1933 aţ 1936 je Alţírsko zaplaveno četnými politickými protesty proti 

nedostatečnému podílu na politické moci v zemi. Vyvrcholením se stává v roce 1936 

Alţírský muslimský kongres, kterého se účastní všechna politická seskupení v Alţírsku. 

Výstupem kongresu je ţádost o zrovnoprávnění arabštiny jako úředního jazyka, stejná 

práva ve školství a v přístupu ke vzdělání jako mají osadníci, rovné mzdy za stejnou práci, 

pozemková reforma a řada dalších. 

Všechny tyto poţadavky byly ve větší míře zamítnuty i z důvodu nesouladu mezi 

alţírskými stranami a neochotou Francouzů na ně přistupovat.  
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V roce 1939 propuká druhá světová válka a Alţířané v ní stejně jako v té první 

bojují po boku Francouzů. Potom co nacistické Německo rychle obsadí severní Francii a 

na jihu vzniká vichistický reţim, francouzští osadníci v Alţírsku jej ve větší míře 

akceptují bez problému. Jsou přijímány některé náboţenské zákony, které v muslimském 

obyvatelstvu vyvolávají bouře. Ţidům je odebíráno občanství. 

V roce 1942 se spojenci vyloďují v Alţíru a Oranu, francouzské jednotky 

spřízněné s vichistickým reţimem dva dny odolávají a pak se rozhodnou ukončit odpor. 

Po pádu vichistického reţimu v Alţírsku francouzský generál Henri Giraud nabádá 

muslimské obyvatelstvo, aby se přidalo na stranu spojenců a účastnilo afrických bojů 

s Němci a Italy. Muslimové se chtějí přidat pouze pod podmínkou větších práv a svobod, 

přesto se mu podaří zrekrutovat 250 000 muţů. 

V roce 1943 je sepsán Manifest alţírského lidu, který je předán generálu 

Charlesovi de Gaulovi, který v této době vede svobodné hnutí. O rok později je představen 

reformní balíček opatření, který pomáhá sníţit napjetí mezi muslimy. Rovněţ je některým 

muslimům, kteří se zaslouţili svými činy ve válce, uděleno francouzské občanství. 

Po skončení války napjetí mezi osadníky a muslimy znovu narůstá, 8. května 1945 

je v Setifu organizován pochod, který je povolený pouze pokaď v něm budou vyobrazeny 

francouzské symboly vítězství ve druhé světové válce. Muslimská většina toto opatření 

ignoruje, a proto policie krvavě rozeţene shromáţdění. Výsledkem jsou mrtví na obou 

stranách, lidé z vesnic začínají napadat osadníky a vládní budovy ve městech. Francouzi 

zareagují zvýšenými bezpečnostními opatřeními a represemi proti muslimskému 

obyvatelstvu. Podle různých odhadů bylo zabito 6 aţ 45 000 lidí. 

V dubnu 1946 vzniká Union Démocratique du Manifeste Algérien, které si klade 

za cíl federalizovat vztah Alţírska s Francií. Většina vůdců různých politických stran a 

seskupení se v této době dostává kvůli svým názorům do vězení. 

V roce 1950 vzniká Comité Révolutionnaire d'Unité et d'Action se sídlem v Káhiře. 

Mezi vůdčí činitele patří Hocine Ait Ahmed, Mohamed Boudiaf, Belkacem Krim, Rabah 

Bitat, Larbi Ben M'Hidi, Mourad Didouch, Moustafa Ben Boulaid, Mohamed Khider a 

Ben Bella, kteří zahajují alţírskou válku o nezávislost. Toto hnutí je přejmenováno na 

Národní frontu osvobození - FLN (Front de Libération Nationale) a spolu se svou 

Armádou národního osvobození - ALN (Armée de Libération Nationale) se účastní bojů. 

   Alţírsko se v tomto období stává pro Francii velmi sloţitým problémem, díky 

velkému mnoţství evropských osadníků v této zemí, někdy také nazýváných pieds noirs, 

kteří obývali Alţírsko během 125 let nadvlády Francie. 
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Alţírská válka o nezávislost propuká v roce 1954 a jedná o jednu z nejdůleţitějších 

dekolonizačních válek, při které byly pouţity guerillové jednotky, teror a boje proti 

civilistům, mučení a pronásledování na obou stranách či protiteroristické síly francouzské 

armády.  

Fakticky válka vypukla na dni Všech svatých (Toussaint Rouge) 1. listopadu 1954. 

Tento konflikt natolik šokoval Francii, ţe vedl ke kolapsu Čtvrté francouzské republiky.  

Nařízením vlády Guye Molleta, francouzská armáda začala kampaň pacifikace 

ozbrojeného hnutí s cílem zachovat francouzskou svrchovanost nad třemi zámořskými 

departementy. Tato opatření brzy přerostla v regulérní válku mezi francouzskou armádou 

a povstalci.  

 

Tab. 2.2 Početní stavy valčících stran mezi léty 1954 a 1962 

 

Rok Francouzské ozbrojené síly v Alţírsku Armáda národního osvobození 

(ALN) 

1954 48 000 2 000 

1955 200 000 6 000 

1956 308 000 20 000 

1957 371 000 21 000 

1958 442 000 24 000 – 70 000 

1959 500 000 21 000 

1960 400 000 11 000 

1961 - 10 000 

1962 - 9 000 

 

Poznámka: Do počtu bojovníků ALN uvnitř Alžírska, nejsou započteny jednotky na základnách v Tunisku a 
Maroku - přesný počet se liší podle různých zdrojů 
Zdroj: Connelly, Mathew, Diplomatic revolution, Oxford UP, New York 2002; Salan, Raoul, Mémoirs, Presses 
de la cité, Paris 1974 
 

 

Alţířané, kteří se snaţili mírově řešit konflikt, přecházeli po vypuknutí bojů a 

násilí ideově k povstalcům a snaţili o získání nezávislosti Alţírska, podporovaní 

ostatními arabskými zeměmi, dekolonizačním duchem ve světě a veřejným míněním 
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ve Francii. Naopak Francouzi se rozhodli, ţe budou bojovat za plnou integraci alţírských 

departementů k Francii a nebo přenechají Alţírsku plnou nezávislost. 

Francouzská armáda brzy převzala kontrolu nad většinou alţírského území, přesto 

válka pokračovala přechodem na partyzánský boj, který převládal v hornatých a 

pouštních oblastech. 

Kvůli nestabilitě francouzského parlamentu, francouzská čtvrtá republika byla 

zrušena Charlesem de Gaullem a jeho stoupenci během květnové krize roku 1958, která 

měla za cíl prosadit novou francouzskou ústavu. Jeho návrat k moci byl podmíněn tím ţe, 

Alţírsko zůstane ve francouzských rukou, bude se snaţit o větší integraci s Francii 

vytvořením Francouzské Unie, kterou poţadovaly francouzské kolonie. Ačkoli De Gaulle 

nebyl původně spřízněn s myšlenkou alţírské nezávislosti, po proběhlých krvavých 

událostech a kvůli negativnímu veřejnému mínění ve Francii, slíbil Alţírsku referendum. 

Alţířané se rozhodli v referendu pro nezávislost a De Gaulle zahájil jednání s FLN, 

které měly za cíl ukončení veškerých bojů. 

 Alţírská válka o nezávislost byla ukončena v roce 1962 tzv. Evianskými 

dohodami, mírovou smlouvou podepsanou Francií a FLN v Évian-les-Bains, ve Francii. 

V této mírové smlouvě se obě země zavázaly podporovat vzájemné vztahy, zvláště pak 

obchodní vztahy. Prezident Charles de Gaulle si chtěl přesto zachovat vliv na obchodní a 

průmyslové oblasti Alţírska, zvláště pak na ropná naleziště Sahary, proto nabídl Alţírsku 

výměnou technickou a finanční pomoc. Rovněţ byla dohodnuta spolupráce mezi 

evropskými osadníky, kterým byla zaručena náboţenská svoboda a ponechání majetku 

výměnou za moţnost Alţířanů získat francouzské občanství a přestěhovat se do Francie.  

Tyto dohody rovněţ zahrnovaly odstavec o moţnosti vyuţívat vymezené alţírské 

oblasti k vojenským účelům, coţ pak bylo do roku 1967 vyuţíváno Francií pro jaderné 

zkoušky, které později francouzská vláda přemístila do Pacifiku. 

V roce 1962 se přibliţně milión evropských osadníků z Alţírska přesunul 

do Francie spolu se 100 000 hakis, muslimy spřízněnými s Francouzi. 

V Alţírsku se potom aţ do 90. let udrţela relativně stabilní vláda socialistické 

strany Bumediena a jeho následovníků. 

V roce 1991 první kolo voleb do parlamentu vyhrála islámská fundamentalistická 

strana, druhé kolo voleb bylo zrušeno, aby bylo zabráněno převzetí moci islamisty, coţ 

vyprovokovalo krvavé bouře obyvatel a krátkou občanskou válku. V roce 1996 provedl 

prezident Liamín Ziruál změnu ústavy a zakázal náboţenské politické strany. 
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2.1.4 Exkurz do tuniských dějin 

 

Na počátku 19. století bylo Tunisko součástí Osmanské říše s autonomním 

postavením. Obchod s evropskými zeměmi v této době značně rostl s tím, jak evropští 

obchodníci zakládali své pobočky na severu Afriky.  

V roce 1861 Tunisko přijalo vlastní ústavu jako první arabská země, ale stále 

chyběly ekonomické reformy, které by stabilizovaly hospodářskou situaci této republiky. 

Dluhy, které vytvářeli zahraniční obchodníci a vláda, začalo být těţké splácet a spravovat, 

coţ vedlo v roce 1869 k tomu, ţe Tunisko vyhlásilo státní bankrot. 

Po vyhlášení státního bankrotu byla ustavena mezinárodní finanční komise, která 

měla za úkol stabilizovat ekonomiku země. Převáţnou část této komise tvořili Francouzi, 

Angličané a Italové.  

Záhy po té, Itálie motivována geografickou blízkostí země a ekonomickými zájmy, 

měla snahu vytvořit z Tuniska svou kolonii. Nicméně poté co Francouzi slíbili 

Angličanům, ţe jim přenechají svrchovanost nad Kyprem, se Tunisko dostalo do područí 

Francie. 

Na jaře roku 1881 se francouzská armáda vylodila v Tunisku, ačkoli Francie 

tvrdila, ţe se jedná o přesun jednotek do Alţírska. Itálie, která jak uţ bylo řečeno, měla 

zájem o Tunisko, podala proti tomuto vylodění protest, nicméně nechtěla riskovat válku 

s Francií.  12. května 1881 se Tunisko po podpisu Bardské smlouvy oficiálně stalo 

francouzským protektorátem. 

Francouzi okamţitě po převzetí moci začali obsazovat vysoká místa v místní 

administrativě a v roce 1884 měli kontrolu většiny země pod sebou. Ekonomická situace 

země se zlepšila, po tom co došlo ke zrušení mezinárodní finanční komise a garantování 

Tuniského dluhu Francií. 

Počet francouzských osadníků dramaticky stoupl z 34 000 v roce 1906 aţ 

na 144 000 v roce 1945, kteří okupovali více jak čtvrtinu zemědělsky obdělávané plochy. 

Cesty, ţeleznice, přístavy a další infrastruktura zaznamenaly v této době značný rozkvět. 

Byl vytvořen dodatečný soudní systém pro evropské osadníky, který se odlišoval 

od původních soudů, které soudily podle arabského práva šaría. 

Na počátku 20. století došlo k vytvoření svobodného tisku, který informoval 

obyvatele země jak ve francouzštině, tak i v arabštině. Z důvodu mnohačetných protestů 

původních obyvatel začal být tisk cenzurován francouzskou administrativou. Rovněţ 
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vznikly řady politických seskupení a organizací jako např. Khalduniya, al-Ittihad al-

 Islami a další. 

 Nacionalistické tendence značně vzrostly po první světové válce a po vytvoření 

Společnosti národů v roce 1919. Spousta politických organizací byla zakázaná po 

mnohačetných protestech a poţadavcích nezávislosti. 

Během druhé světové války tuniská samospráva podléhala vichistickému reţimu, 

který vládl ve Francii. Během této doby se Tunisko stalo terčem bojů mezi spojenci a 

Němci. Boje skončily v květnu roku 1943 a později generál Eisenhower pouţíval území 

Tuniska pro přípravu vylodění spojenců na Sicílii a v Itálii. 

Po skončení druhé světové války snahy o nezávislost značně vzrostly, po vzoru 

Alţírska a Maroka. 

Nezávislost na Francii byla deklarována 20. března 1956, Tunisko bylo první 

severoafrickou zemí, které se podařilo dosáhnout nezávislosti. Byla vytvořena konstituční 

monarchie pod vedením krále Muhammada VIII al-Amina. 

Rok poté ministerský předseda Habib Bourguiba zrušil monarchii pod vedením 

Neodestourské strany a jmenoval se novým prezidentem republiky. Tato strana se udrţela 

u moci 31 let, ačkoli byla dosti totalitní, prováděla ekonomické reformy, prosazovala 

ţenská práva a potlačovala islámské fundamentalistické hnutí.  

V 70. letech Tunisko ekonomicky prosperovalo z turismu a z nově objevených 

nalezišť ropy. 

V 80. letech ekonomická stabilita vyhasla. V roce 1983 Měnový fond nutil 

tuniskou vládu provádět řadu nepopulárních ekonomických reforem, coţ mělo 

za následek sníţení preferencí vlády a růst síly opozičních stran.  

V roce 1987 byl Zine El Abidine Ben Ali zvolen novým prezidentem, který navrhl 

řadu vlastním ekonomických reforem. 

Tunisko má vybudováno silné zahraniční postavení, udrţuje 

v současných zahraničních vztazích úzkou silnou vazbu na západní země, stejně tak 

i udrţuje dobré vztahy s arabskými zeměmi - Arabská liga měla své sídlo v Tunisu 

od roku 1979 aţ do roku 1991. 
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2.2 Historický exkurz do vztahů ostatních arabských zemí 

s evropskými zeměmi 

 

Historické vztahy ostatních arabských severoafrických zemí s evropskými zeměmi 

se značně odlišují od zemí Maghrebu v různých ohledech. Libye bývala italskou kolonií, 

Egypt byl britským protektorátem a Mauretánie patřila pod tzv. Francouzskou západní 

Afriku. Následující text pojednává o těchto odlišnostech. 

 

 

2.2.1 Egyptské novodobé dějiny a vývoj historických vztahů Egypta s Velkou 

Británií 

 

Začátek novodobých egyptských dějin je spojen s francouzskou expedicí vedenou 

Napoleonem Bonaparte v roce 1801, nástupem Muhameda Alího k moci a expanzí Britů 

do Egypta. 

Velká Británie se začíná zajímat výrazněji o území severní Afriky během stavby 

Suezského průplavu v Egyptě a to hlavně díky strategickému umístění tohoto průplavu. 

Od roku 1882 se Egypt dostává do britského područí, po vítězství nad egyptskou 

armádou, která byla poraţena u Tel El Kebira. Mezi další důvody britské invaze 

do Egypta patřilo obnovení politické stability a ochránění britských investic v Egyptě, 

které se zde utěšeně rostly jiţ od roku 1876. Britský protektor jiţ v této době se snaţil 

o zajištění finanční stability a ekonomického rozvoje Egypta a to především díky 

plantáţím bavlny, která byla hlavním vývozním artiklem země a představovala značný 

přísun peněz. Toto poznamenalo vojenskou okupaci země aţ do roku 1936.  

V roce 1906 se začínají objevovat první roztrţky s okupanty, znám je třeba 

Denshawajský incident, který vyvolal otázku oprávněnosti britské nadvlády nad 

Egyptem.   

Po vyhlášení války mezi Velkou Británií a Osmanskou říší v roce 1914, jejţ byl 

Egypt oficiálně součástí, vyhlásila Velká Británie Egypt svým protektorátem. Po skončení 

první světové války se skupinka Egypťanů tzv. Wafdská delegace (vedena politickým 

lídrem Saadem Saaghulem) snaţila v roce 1919 na mírové konferenci v Paříţi o uznání 

nezávislosti Egypta. Tato skupinka byla později uvězněna na Maltě, coţ vyvolalo velké 

protesty Egypťanů proti britské nadvládě. 
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Od roku 1919 zesilují tendence a hnutí poţadující samostatnost Egypta, které jsou 

doprovázeny četnými protesty. Většina těchto protestů jsou Brity krutě potlačena, coţ má 

za následek eskalaci napětí a násilí včetně objetí na ţivotech. Někdy je tato doba 

označována za první egyptskou revoluci. Na konci roku 1919 je do země vyslána britská 

komise Lorda Millnera, která má za úkol vyřešit stávající situaci. Tato komise dojde 

k názoru, ţe stávající zřízení – britský protektorát by měl být nahrazen vytvořením 

spojeneckého státu, který bude spolupracovat s Velkou Británií. Mise této komise byla 

zakončena přednesením této ideje na imperiální konferenci Britského dominia 

v roce 1921, kde byla z obav ze ztráty kontroly nad Suezským průplavem zamítnuta. 

Zprávy o neúspěchu z britské Imperiální konference ještě v témţe roce 

vystupňovaly násilnosti a nesčetné protesty Egypťanů a posílily snahy o vytvoření 

vlastního nezávislého státu. Proto, aby Británie zabránila dalším protestům, navrhnul 

Lord Allemby, aby Velká Británie jednostranně vyhlásila egyptskou nezávislost, 

zrušením britského protektorátu, coţ bylo přijato.  

Prvním egyptským předsedou vlády se stal Sarwat Pasha, přesto britský vliv na 

vnitřní záleţitosti, ekonomický ţivot země a celkové orientaci země byl obrovský. 

Británii zůstalo území dnešního Súdánu a Suezského kanálu. 

V roce 1924 se moci v Egyptě ujímá Wafdova strana v čele s Saadem Zaaghulem, 

která poţaduje, aby se Egypt spojil se Súdánem a vytvořil jeden stát. Tyto poţadavky jsou 

ještě vystupňovány atentátem na britského guvernéra Súdánu, který je v listopadu roku 

1924 zastřelen na diplomatické misi v Káhiře. Britové poţadují, aby Egypt zaplatil 

vysokou částku jako odškodnění a stáhl své vojska ze Súdánu. Zaaghul souhlasil 

s odškodněním, nicméně vojska ze Súdánu odmítl stáhnout a rezignoval ze své funkce. 

Do roku 1952 se v zemi vytvořilo několik politických seskupení s různými cíli 

kam směřovat budoucí vývoj Egypta. Kromě zmíněné polické organizace Wafd, která 

byla zaměřena na co největší nezávislost na Británii a byla značně nacionalistická, určitý 

vliv měl i král Fuad, který byl na trůn dosazen Brity a měl sledovat britské zájmy v této 

zemi. Rovněţ se v zemi vytvořila další politická seskupení, jako např. Komunistická 

strana Egypta (v roce 1925) a Muslimské bratrství (v roce 1928), které měly různé cíle. 

Král Fuad zemřel v roce 1936 a jeho nástupce král Farouk se dostává na trůn 

v šestnácti letech. Po znepokojivém obsazení Etiopie Itálií, tento král podepíše Britsko-

egyptskou smlouvu o staţení všech britských vojsk z území Egypta, kromě Suezského 

kanálu (který má být vyklizen do roku 1949). 
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Během druhé světové války Británie přesto své vojska v Egyptě udrţuje a pouţívá 

je se spojenci pro různé operace na severu Afriky. Během této doby se Egypt stal 

bojištěm německé a italské armády pod velením Erwina Rommela a britských vojsk pod 

velením Bernarda Montgomeryho.  Británie po válce stáhla své vojáky z Egypta. Suezský 

průplav byl vyklizen roku 1947, nicméně nacionalistické tendence v Egyptě přesto dále 

rostou.  

V noci z 22. července na 23. července roku 1952 skupinka armádních velitelů 

vedena plukovníkem Gamalem Abdalem Nássirem, která je nespokojena s vládou krále 

Farouka, zvláště pak s neuspokojivou vojenskou aktivitu ve válce z roku 1948 s Izraelem, 

navrhne změnit státní zřízení na republiku.  

Dne 18. června 1953 je vyhlášena Nássirem Egyptská republika, která je 

obdivována celým arabským světem, protoţe hlásá tzv. arabský socialismus. Tím je 

zablokována vojenská pomoc od USA a finanční pomoc od Světové banky, která měla 

podporovat neutralitu Egypta ve vztahu k Sovětskému svazeu a Nássir se obrací se 

ţádostí o pomoc k východnímu bloku. Ve stejném roce znárodňuje Suezský průplav, 

který doposud byl v soukromém vlastnictví, coţ vyvolá velký mezinárodní odpor a vede 

ke vzniku tzv. Suezské krize.  

V krizi, která následovala, Egypt podporoval gerilové útoky Palestinců z Gazy na 

Izrael, podporuje národní hnutí FLN během války o nezávislost v Alţírsku na Francii a 

snaţí se o minimalizaci britského vlivu na arabský svět. Krize je zakončena vpády vojsk 

Velké Británie, Francie a Izraele v říjnu 1956. Výsledkem je oslabení vlivu evropských 

mocností na Blízkém Východě na úkor Sovětského svazu. 

V roce 1958 Egypt společně se Sýrií vytvořil společný stát tzv. Spojenou arabskou 

republiku, která vydrţí jen do roku 1961, kdy se Sýrie odtrhne, přesto Egypt stále 

vystupuje pod stejným jménem aţ do roku 1971.  

V roce 1961 Nássir pomáhá vytvořit Hnutí nezúčastněných zemí a snaţí se být aţ 

do své smrti jeho hlavní silou. 

Nássir vládnul jako autokrat, nicméně v Egyptě, ale i v celém arabském světě je 

velice populární. Jeho odhodlání postavit se proti západním mocnostem a Izraeli mu 

zajišťovalo značnou podporu v celém regionu.  

V roce 1967 proběhla tzv. Šestidenní válka, která byla i do značné míry 

vyprovokována Nássirem. V této válce se střetly egyptské, syrské a jordánské vojenské 

síly s Izraelem a byly během šesti dnů poraţeny. Izrael zabral Egyptu Sinajský poloostrov 

a pásmo Gazy, Sýrii Golanské výšiny a Jordánsku Západní břeh Jordánu a východní část 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Erwin_Rommel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bernard_Montgomery
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Jeruzaléma. Tento výsledek ubral prestiţi Nássira jak doma tak i ve světě. Po poráţce 

nabídl Nássir rezignaci, nicméně zfanatizované davy obyvatel Egypta jej přemlouvaly, 

aby ve své funkci zůstal. Poslední tři roky jeho vládnutí byly ve znamení úpadku Egypta. 

Po Nássirově smrti, další ze skupiny, která svrhla krále, vicepresident Egypta 

Anwar el-Sadat byl zvolen prezidentem Egypta. V roce 1971 podepsal smlouvu 

o spolupráci se Sovětským svazem, nicméně rok poté nařídil sovětským poradcům opustit 

zemi. 

V roce 1973 se podílel na páté arabské válce, někdy taky známé pod jménem 

Jokimpurská válka, kde Egypt dosáhl překvapivých vojenských úspěchů, coţ mělo 

později za následek obnovení kontroly nad Sinajským poloostrovem. 

Toto období bylo ve znamení ukončení socialistického zřízení, větší podpory 

soukromého vlastnictví, ekonomických reforem a prosazení tzv. politiky otevřených 

dveří.  

V zahraniční politice Egypt jako první arabská země uznal oficiálně Izrael, výrazně 

zlepšil vztahy USA, kde byly podepsány Dohody z Camp Davidu a v roce 1979 podepsal 

i mírovou dohodu s Izraelem, která mu předávala zpátky kontrolu nad Sinajským 

poloostrovem. 

Tyto kroky vyvolaly v arabském světě negativní reakci a zapříčinily i krátkou 

pohraniční válku s Libyí v roce 1977. 

V roce 1981 byl na Sadata spáchat atentát. K moci se dostal Hosni Mubarak, který 

se po několika úspěšných referendech drţí u moci dodnes. Během jeho vládnutí byt Egypt 

znovu přijat do ligy arabských států. Egypt během té doby prošel ekonomickými 

reformami (zmenšení veřejného sektoru, zvětšení liberalizace cen).  

 

2.2.2 Vývoj historických vztahů Libye s Itálií 

 

Území dnešní Libye bylo od poloviny 16. století pod vládou Osmanské říše. 

V roce 1911 aţ do roku 1912 proběhla krátká italsko-osmanská válka o toto území. Dá se 

říct, ţe Italské kolonie na území severní Afriky se datují od roku 1912 aţ do skončení 

druhé světové války v roce 1945.  

Od roku 1912 aţ do roku 1927 Itálie označovala oblast Libye za tzv. Italskou 

severní Afriku. Od roku 1934 Itálie přijala oficiální název pro toto území – Libye, který 

byl vytvořen z řečtiny z názvů 3 teritorií Cyrenaica, Tripolitania a Fezzan. V této době 
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vedl Král Edris I. hnutí odporu proti italské nadvládě. Libye byla často italským 

fašistickým vůdcem Mussolinim nazývána jako tzv. „čtvrtý břeh“. 

Během let 1940 aţ 1943 se Itálie neúspěšně pokoušela obsadit i Egypt a Tunisko. 

Rommelovi se podařilo během těchto let získat značnou část západního Egypta a obsadit 

Tunisko během let 1942-1943. V roce 1943 armády USA a Velké Británie vytlačily Italy 

a Němce, převzaly kontrolu nad Tuniskem a v únoru 1943 ztratila Itálie kontrolu i nad 

Libyí. 

 Podepsání mírové dohody v roce 1947 bylo definitivní tečkou kolonialismu Itálie. 

Ve stejném roce přijalo OSN návrh rezoluce, ţe by Libye měla být nezávislým státem. 

V roce 1951 došlo k vytvoření Libyjského království pod monarchou Edrisem I. 

K rozvoji jedné z nejchudších zemí severní Afriky přispělo objevení velkých ropných 

nalezišť v roce 1959. 

V září 1969 skupina armádních důstojníků vedena Muammarem Kaddáfím 

provedla státní převrat a do současné doby vede zemi v duchu panarabského socialismu. 

 

 

2.2.3 Vývoj historických vztahů Mauretánie s Francií 

 

Francouzská kolonizace začala pomalu absorbovat území severně od řeky Senegal 

(současné Mauretánie) po roce 1800. V roce 1901 byl Francouzskou republikou pověřen 

Xavier Coppolani k provádění kolonizační mise na tomto území. Díky alianci s mnoha 

domorodými maurskými kmeny se mu záhy (v roce 1904) podařilo podrobit si 

mauretánské emiráty Trarza, Brakna a Tagant. V roce 1912 se mu podařilo obsadit území 

celé současné Mauretánie. 

Od roku 1920 do roku 1958 byla Mauretánie začleněna do tzv. Francouzské 

západní Afriky. Jednalo se o unii západoafrických států pod francouzskou nadvládou – 

patřily sem Mauretánie, Senegal, Gambie, Niger, Mali, Pobřeţí slonoviny, Burkina Faso a 

Benin (viz obr. 2.4.) 
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Obr. 2.4 Francouzská západní Afrika 

 

 

Zdroj: Wikipedia 2008 [online], dostupné z: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/French_West_Africa_1913_map.png 

 

 

Mauretánie dosáhla nezávislosti na Francii roku 1960. Po získání nezávislosti se 

větší mnoţství subsaharských národů přistěhovalo do Mauretánie, zvláště pak na sever od 

řeky Senegal, coţ dodnes vyvolává napětí mezi původním arabským maurským 

obyvatelstvem a černošskými přistěhovalci. V roce 1989 kvůli tomu proběhla krátká 

senegalsko-mauretánská válka. 
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3. Charakteristické rysy současné politiky a ekonomiky 

severoafrických zemí 
 

Jak jiţ bylo zmíněno v předchozí kapitole, severní Afrika je oddělena od zbytku 

Afriky největší pouští na světě – Saharou.
6
 Tato poušť včetně dalších polopouštních 

oblastí zabírají kolem 90 % území severní Afriky (viz Příloha 4), coţ má rozhodující vliv 

na ekonomiky těchto zemí, kdy většina z nich musí potraviny dováţet. Sahara je bohatá 

na podzemní zdroje vody, které v některých místech poušti vytvářejí oázy, kde se pěstují 

datle, fíkovníky, citrusy, rýţe, obiloviny a zelenina. V poušti je rozšířen kočovný 

a polokočovný chov ovcí a velbloudů. 

Většina obyvatelstva severní Afriky ţije na pobřeţí, kde převládá podnebí 

subtropického pásmo. V těchto oblastech se pěstuje ječmen, pšenice, kukuřice, zelenina 

a subtropické ovoce. 

V pobřeţních oblastech je rozvinut potravinářský průmysl, v menší míře 

i zpracovatelský průmysl včetně zpracování ropy.
7
 

 

 

3.1 Soudobá ekonomika a politika zemí Maghrebu 

 

Země Maghrebu – Alţírsko, Maroko a Tunisko patří na africkém kontinentu mezi 

ty vyspělejší (podle úrovně HDP na obyvatele, viz Příloha 7). 

 Ekonomika Alţírska je ve velké míře závislá na vývozu ropy a zemního plynu, 

velká loţiska byla objevena v šedesátých letech a pomohla této zemi v transformaci. 

Maroko patří mezi významné vývozce fosfátů a zemědělské produkce - Západní Sahara 

má jedny z největších nalezišť fosfátů na světě. Tuniská ekonomika je ve velké míře 

závislá na cestovním ruchu, rovněţ má (avšak v menší míře oproti sousedním zemím) 

loţiska ropy a fosfátů.  

Pro přehled uvádím tabulku, ve které jsou obsaţeny údaje o HDP na obyvatele 

a o hlavních vývozních komoditách. 

                                                           
6
 „Sahrá“ znamená v arabštině poušť, její rozloha se stále zvětšuje, zabírá více než třetinu afrického 

kontinentu – více než 10 mil km
2 

 
7 Skokan, L. Afrika. Sociogeografický přehled. Ústí nad Labem: OMP UJEP, 2006. ISBN 978-80-7044-838-0, 

str. 30 
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Tab. 3.1 Ekonomiky zemí Maghrebu (2006) 

 

Země HDP na obyvatele (v USD) Hlavní vývozní komodity 

Tunisko 3 157 ropa, fosfáty 

Alžírsko 3 456 ropa, plyn, citrusy 

Maroko 3 945 textil, fosfáty 

Západní Sahara - fosfáty, rybí konzervy 

 

Zdroj: Skokan, L. Afrika. Sociogeografický přehled. Ústí nad Labem: OMP UJEP, 2006. ISBN 978-80-

7044-838-0, str. 31 

 

Redukujeme-li hodnocení ekonomické úrovně výhradně na ukazatel HDP 

na obyvatele, dosahuje Maroko o 13 % lepší úrovně neţ Alţírsko a o 20 % neţ Tunisko.
8
 

Jak jiţ bylo uvedeno v předchozí kapitole, musíme rozlišovat země Maghrebu a 

tzv. Velký Maghreb. Mezi „tradiční“ země Maghrebu se počítá Tunisko, Maroko a 

Alţírsko. Naproti tomu do tzv. „velkého“ Maghrebu, kromě zmíněných tří zemí ještě patří 

Libye a Mauretánie. Všechny tyto země jsou spojeny v organizaci nazývající se Unie 

arabského Maghrebu, kterou zmiňuji na konci kapitoly. 

 

3.1.1 Alžírský „ropný rozvoj“ 

 

Tab. 3.2 Základní ekonomické ukazatele ekonomiky Alţírska (2008) 

 

HDP (parita kupní síly) 240.2 mld. USD  

Růst HDP 3,4 %  

Míra nezaměstnanosti 12,9 %  

Veřejný dluh 13,8 % HDP  

Inflace 3,6 %  

 

Zdroj: CIA – The Word Factbook – dostupné z: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/  

                                                           
8
 V této kapitole pouţívám jako zdroje ekonomických údajů CIA – The Word Factbook a z tohoto zdroje 

jsem rovněţ pouţil některé části textu Algeria, Tunisia, Morocco, Western Sahara, Libya, Mauretania, dále 

pak pouţívám statistiky Mezinárodního měnového fondu a Světové Banky, rovněţ z Wikipedie jsem pouţil 

některé části textu Economy of Algeria, Tunisia, Morocco, Western Sahara, Libya, Mauretania a Arab 

Maghreb Union. 
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Ekonomika Alţírska se od 19. století pod francouzskou správou rozvíjela velmi 

překotně. V roce 1830, kdy započala francouzská nadvláda, činil celkový obchod (export a 

import) 175 000 USD. Jiţ v roce 1850 došlo k nárůstu na 5 mil. USD, v roce 1868 

12 mil. USD, v roce 1880 17 mil. USD a v roce 1890 20 mil. USD. Od přelomu 19. a 

20. století jiţ ekonomika Alţírska neroste tak rychlým tempem a střídají se silnější a slabší 

roky růstu.  

V roce 1905 činil jeho zahraniční obchod 24,5 mil. USD, přičemţ 5/6 obchodu 

směřovalo z nebo do Francie. Francouzské zboţí bylo dováţeno do Alţírska bez cla, jiţ od 

roku 1835. Většina alţírského zboţí byla rovněţ dováţena do Francie bez jakéhokoli cla 

od roku 1867. Po velmi vysokém vzrůstu obchodu na konci 19. století Francie začala 

uplatňovat na importované produkty minimální celní tarif 5 %, coţ sníţilo růst 

vzájemného objemu obchodu.  Takto Alţírsko ekonomicky obchodovalo aţ do 

nezávislosti na Francii v roce 1962. 

 V současné době patří mezi nejvýznamnější vývozní komodity Alţírska ropa a 

zemní plyn. Většina nalezišť se nachází ve východní Sahaře, v 80. letech alţírská vláda 

omezila vývoz ropy, v 90. letech však dochází k dalšímu nárůstu exportu. Mezi další 

vývozní komodity patří vývoz ovcí, skotu, dobytka a produktů z nich např. kůţe a vlna. 

Alţírsko rovněţ vyváţí zemědělské plodiny (rýţe, ţito, pšenice), ovoce a zeleninu 

(především hroznové víno), semena plodin, tabák, z nerostných surovin potom ještě 

ţeleznou rudu, zinek a fosfáty. 

 Mezi hlavní importované komodity patří cukr, káva, dopravní zařízení a stroje, 

výrobky ze ţeleza a oceli, oblečení a keramika. Většina z těchto komodit pochází 

z Francie, Británie importuje do Alţírska kromě zmíněných komodit ještě uhlí, bavlnu a 

stroje. 

 Hlavními obchodními partnery Alţírska v zahraničním obchodě jsou v současné 

době Francie a Itálie a to jak v importu tak exportu, v menší míře pak USA a Španělsko. 

 V šedesátých letech minulého století dochází výrazné dynamizaci ekonomického 

růstu Alţírska. „Zlaté časy“ zaţilo Alţírsko v sedmdesátých letech, kdy došlo 

k překotnému růstu díky objevení rozsáhlých loţisek ropy a zemního plynu. Tento růst byl 

ovšem neudrţitelný, a proto v osmdesátých letech došlo pouze k mírnému růstu. Neúspěch 

hospodářských reforem v devadesátých letech znamenal pro Alţírsko výrazný propad 

HDP. 

 Hospodářský růst od šedesátých do konce osmdesátých let minulého století se 

projevil rovněţ v ukazateli HDP na obyvatele, který ve sledovaném období vzrostl 
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z hodnoty 252 USD v roce 1960 na 2454 USD v roce 1990, od tohoto roku došlo 

k propadu o 28% na 1796 USD v roce 2000. 

 

Tab. 3.3 HDP na obyvatele v Alţírsku v USD v letech 1960-2000 

 

Rok 1960 1970 1980 1990 2000 

HDP na 

obyvatele 

252 354 2 251 2 454 1 796 

 

Zdroj: Světová banka – dostupné z: http://go.worldbank.org/U0FSM7AQ40. 

 

Mezi roky 2000 aţ 2008 to byl ropný a plynárenský průmysl, který pomohl 

Alţírsku k ekonomickému růstu, sníţení schodku státního rozpočtu a sníţení míry inflace 

na 1 %. Od roku 1999 rostlo Alţírsko průměrně o 4 % ročně. Tento ekonomický růst se 

rovněţ projevil v ukazateli HDP na obyvatele, kde došlo k výraznému vzrůstu z 2630 USD 

v roce 2004 na 4922 USD v roce 2008. 

 

Tab. 3.4 Ekonomický růst alţírské ekonomiky v letech 2004-2008 

 

Růst HDP 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

(odhad) 

HDP (PPP) 

v mld. USD 

181.542 198.890 209.403 224.933 240.247 256.012 

Nominální HDP 

v mld. USD 

85.144 102.721 116.825 134.275 171.286 171.070 

Růst HDP 5.2 % 5.1 % 2.0 % 4.6 % 3.4 % 3.5 % 

HDP na 

obyvatele v USD 

2 630 3 121 3 456 3 903 4 922 5 243 

 

Zdroj: Mezinárodní měnový fond – dostupné z: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/02/weodata/weoselgr.aspx 

 

 

Značné problémy má Alţírsko se zahraničním dluhem, v roce 1994 poţádalo 

Mezinárodní měnový fond (IMF) o pomoc, od roku 1995 do roku 1998 se IMF aktivně 

podílel na řešení problému. V roce 2006 došlo k výraznému sníţení zahraničního dluhu 

o 4,7 mld. USD díky odpuštění dluhu z Ruska (respektive z éry Sovětského svazu) 

za nákup bojových letadel a další vojenské techniky v hodnotě 7,5 mld. USD. V roce 1999 
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činil zahraniční dluh Alţírska 28 mld. USD a do současné doby klesl na 5 mld. USD. Růst 

cen ropy na přelomu let 2002-2003 a přísná fiskální politika vlády pomohla významnou 

měrou ke konsolidaci státních financí. 

V současné době se vláda zavázala diverzifikovat ekonomiku od přílišné závislosti 

na vývozu ropy a plynu, podpořit investice domácích a zahraničních investorů 

do ostatních odvětví ekonomiky Alţírska. Prezident Bouteflika plánuje rozsáhlé 

ekonomické reformy, které mají restrukturalizovat ekonomiku, nicméně mají malou šanci 

sníţit vysokou míru nezaměstnanosti a zvýšit ţivotní standard obyčejných lidí. Mezi další 

prioritní oblasti reforem patří reforma bankovnictví, zlepšení investorského prostředí a 

sníţení vládní byrokracie. Vláda v současné době plánuje privatizaci některých sektorů, 

zvláště pak prodej státního cementářského průmyslu. 

V roce 2001 podepsalo Alţírsko asociační dohodu s Evropskou unií a rovněţ 

zahájilo přístupová jednání se Světovou obchodní organizací. Alţírsko patří mezi země 

vyváţející ropu (OPEC) a rovněţ je členem Africké unie.
 
 

 

3.1.2 Maroko – „fosfátová velmoc“ 

 

Tab. 3.5 Základní ekonomické ukazatele Maroka (2008) 

 

HDP (parita kupní síly) 138,2 mld. USD  

Růst HDP 5,7 %  

Míra nezaměstnanosti 9,6 %  

Veřejný dluh 60,2 % HDP  

Inflace 4,6 %  

 

Zdroj: CIA – The Word Factbook – dostupné z: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/mo.html#Econ 

 

 

Marocká ekonomika je ve světě povaţována za relativně liberální ekonomiku, 

která se řídí zákony poptávky a nabídky. Od roku 1993 vláda provedla privatizaci řady 

ekonomických sektorů, které předtím měla v rukou. 
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Maroko patří mezi relativně stabilní ekonomiky s relativně dobrým ekonomickým 

růstem jiţ přes půl století. Od roku 1960 ekonomika Maroka prudce rostla aţ do roku 

1980. V dalších letech jiţ růst ekonomiky nebyl tak rychlý, přesto byl relativně stabilní. 

Tento ekonomický růst se rovněţ projevil v ukazateli HDP na obyvatele, který 

vzrostl v šedesátých letech o 47 %, v sedmdesátých letech dokonce o 274 %, nicméně 

díky mírnějšímu růstu HDP od osmdesátých let tento ukazatel rostl jiţ mírněji a to pouze 

o 8,2 %, v devadesátých letech potom o 8,9 %. 

 

Tab. 3.6 HDP na obyvatele v Maroku v USD v letech 1960-2000 

 

Rok 1960 1970 1980 1990 2000 

HDP na 

obyvatele 

175 258 962 1 041 1,286 

 

Zdroj: Světová banka – dostupné z: http://go.worldbank.org/U0FSM7AQ40. 

 

V posledních letech ekonomika Maroka značně vzrostla díky růstu celého regionu 

průměrně o 4,5 % HDP ročně v letech 2000-2007, v letech 2003-2007 dokonce 

průměrným růstem růstem 4,9 %. Rovněţ ukazatel HDP na obyvatele vzrostl z 3409 USD 

v roce 2004 na 4432 USD v roce 2008. 

 

Tab. 3.7 Ekonomický růst marocké ekonomiky v letech 2004-2008 

 

Růst HDP 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

(odhad) 

HDP (PPP) 

v mld. USD 

101.904 108.171 120.365 126.943 138.177 148.109 

Nominální HDP 

v mld. USD 

56.948 59.524 65.640 75.116 90.470 97.68 

Růst HDP 4.8 % 3.0 % 7.8 % 2.7 % 5.7 % 4.7 % 

HDP na 

obyvatele v USD 

3 409 3 585 3 945 4 093 4 432 4 725 

 

Zdroj: Mezinárodní měnový fond – dostupné z: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/02/weodata/weoselgr.aspx 
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Ekonomický růst je taţen různými faktory, především rozvojem nových sluţeb, 

rozvojem průmyslu a zefektivněním zemědělství. Sektor sluţeb představuje v Maroku více 

neţ polovinu HDP a průmysl více neţ čtvrtinu. Mezi sektory ekonomiky, které 

v posledních letech nejvíce rostou, patří turismus, telekomunikace a textilní průmysl. 

Přesto velká část HDP se odvíjí od zemědělské produkce. V Maroku zemědělství tvoří 

přes 14 % HDP, přičemţ 40-45 % obyvatel je v tomto sektoru ekonomicky aktivních. 

Mezi velké problémy marockého zemědělství patří proměnlivé počasí - nedostatek sráţek, 

které potom ovlivňují zemědělskou produkci a tím i HDP země. V posledních letech je 

díky ekonomickému růstu a vyváţené fiskální politice sniţován vládní deficit i zahraniční 

dluh. 

Ekonomický systém Maroka je charakterizován několika specifickými rysy. 

Především jde o velkou míru otevřenosti ekonomiky k ostatním zemím. Hlavním 

obchodním partnerem Maroka zůstává uţ od dob kolonialismu Francie (jak v exportu, tak 

v importu). Francie je rovněţ hlavním věřitelem a zahraničním investorem v Maroku. 

V arabském světě pak je Maroko druhou zemí podle výše HDP, který není zaloţen na 

vývozu ropy. 

Jiţ od osmdesátých let se marocká vláda za podpory Mezinárodního měnového 

fondu, Světové banky a Paříţského klubu věřitelů snaţí podpořit růst ekonomiky četnými 

reformními kroky. Marocká měna dirham je volně směnitelná s ostatními světovými a 

některými lokálními měnami. Reformy finančního sektoru jiţ byly úspěšně 

implementovány a státní podniky úspěšně privatizovány. 

Mezi hlavní příjmy marocké ekonomiky patří zemědělství, těţba fosfátů a 

turismus. Ekonomiku rovněţ výrazně ovlivňuje prodej ryb a rybářských produktů. 

Průmysl a těţba nerostných surovin se podílí více neţ třetinou na celkovém HDP. Maroko 

je třetím největším producentem fosfátů (po USA a Číně) a vývoj cen fosfátů výrazně 

ovlivňuje HDP. Turismus a příjmy od rodinných příslušníků ze zahraničí se rovněţ 

podílejí významnějším podílem na HDP. Produkce textilu a oděvní průmysl, který patří do 

zpracovatelského průmyslu zaţívá v posledních letech pozitivní rozkvět, na celkovém 

exportu Maroka se zpracovatelský průmysl podílí 34 % a zaměstnává 40 % lidí pracující 

v průmyslovém sektoru. Marocká vláda se snaţí zvýšit export textilu a oděvů 

z 1,27 mld. USD v roce 2002 na 3,29 mld. USD v roce 2010. 

Jeden z hlavních problémů marocké ekonomiky spočívá ve vysokých cenách 

importovaných komodit, především ropy. Mezi další patří (jak uţ bylo zmíněno) 

nepředpovídatelné počasí s nedostatkem sráţek, které např. v roce 1995 způsobily velké 
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sucho a nedostatek úrody největší za posledních 30 let. Další výrazné období sucha bylo 

v roce 1997 nebo na přelomu let 1999-2000. Tyto sucha měly za následek pokles HPD 

v roce 1995 o 7,6 %, v roce 1997 o 2,3 % a v roce 2000 o 1,5 %. Léta po těchto suchých 

obdobích měla naopak velmi pozitivní dopad na zemědělskou produkci. V roce 2001 mělo 

dobré počasí za následek 5 % růst HDP. Mezi další ekonomické problémy Maroka patří 

relativně vysoká nezaměstnanost (9,6 % v roce 2008) a vysoký zahraniční dluh 

20 mld. USD, coţ představuje více neţ polovinu HDP Maroka (v roce 2002).
 
Maroko má 

uzavřeny smlouvy o volném obchodování se svými hlavními obchodními partnery, kromě 

toho se chce podílet na vytvoření Středomořské zóny volného obchodu s Evropskou unií 

k roku 2010; s Egyptem, Jordánskem a Tuniskem se podílí na tzv. Agadirské úmluvě o 

volném obchodu (v některých zdrojích je tato úmluva označována jako snaha o vytvoření 

arabské zóny volného obchodu). Maroko má rovněţ od roku 2006 podepsánu o smlouvu o 

volném obchodování s USA a Tureckem. Maroko je rovněţ členem Světové obchodní 

organizace.
 
 

 

3.1.3 „Zapomenutá ekonomika“ Západní Sahary 

 

Současný status Západní Sahary zůstává nejasný a provázejí jej spory od roku 

1976, kdy se z této španělské kolonie stáhly španělské jednotky. Do roku 1991 zde 

probíhal vojenský konflikt, který ekonomiku této oblasti výrazně poznamenal. 

Většina území Západní Sahary (2/3) je spravována marockou vládou. Proto ve 

většině statistik jsou uváděny její hospodářské ukazatele v rámci Maroka. Na tomto území 

platí marocké zákony, ale např. některé další práva zde nejsou uplatňována např. 

patentové právo.  

Na marocké části území Západní Sahary je nejrozvinutější častí ekonomiky 

rybolov a těţba fosfátů, které rovněţ zaměstnávají největší část obyvatel. Západní Sahara 

disponuje významnými nalezišti fosfátů, spolu s Marokem jsou tato naleziště největší na 

světě. Tato oblast postrádá pravidelné dešťové sráţky, které by podporovaly vytvoření 

soběstačného zemědělství, proto se většina potravin musí importovat. Na zanedbatelné 

části území se pěstují v minimálním mnoţství ovoce a zelenina, rovněţ zde můţeme najít 

kočovný chov ovcí, velbloudů a koz. 
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Veškeré obchodní a ekonomické aktivity jsou pod patronátem marocké vlády, 

např. smlouva o rybolovu, kterou podepsalo Maroko s Evropskou unií, zahrnuje i oblast 

Západní Sahary.  

Marocká vláda má rovněţ velký zájem o průzkum potenciálních loţisek ropy a 

zemního plynu na pobřeţí Západní Sahary, ačkoli se prozatím nepotvrdilo, ţe by Západní 

Sahara měla významné naleziště těchto energetických surovin, proto se zatím jedná pouze 

o spekulace. Pečlivý průzkum této oblasti z důvodu nejasného statutu není moţný. 

Marocká vláda se rovněţ snaţí udrţovat obyvatelstvo, aby zůstalo na tomto území 

různými subvencemi a cenovou dotací na základní potraviny a zboţí. Tyto vysoké dotace 

zapříčinily extrémní závislost marocké části Západní Sahary na Maroku. Marocká vláda je 

rovněţ největším zaměstnavatelem na Západní Sahaře. 

Zbytek území, které spravuje exilová vláda Polisaria z Alţírska, je převáţně 

neobydlen, neexistuje zde ţádná ekonomická infrastruktura. V této oblasti ţijí pouze 

kočovní Tuaregové a Beduíni se svými stády velbloudů a ovcí. Exilová vláda Polisaria 

rovněţ podepsala s několika ropnými společnostmi dohody o průzkumu nalezišť ropy, 

průzkum však prakticky neprobíhá. 

Průzkum ropných nalezišť spolu se spory ohledně rybolovu vyvolávají napětí mezi 

oběma znesvářenými stranami. 

 

3.1.4 „Vzorová ekonomika“ Tuniska jako příklad pro ostatní? 

 

Tab. 3.8 Základní ekonomické ukazatele Tuniska (2008) 

 

HDP (parita kupní síly) 83,4 mld. USD  

Růst HDP 4,7 %  

Míra nezaměstnanosti 14 %  

Veřejný dluh 53,1 % HDP  

Inflace 5 %  

 

Zdroj: CIA – The Word Factbook – dostupné z: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/ts.html#Econ 
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Tuniská ekonomika se v nynější době nachází ve zlomovém období přechodu 

z původní ekonomiky silně řízené vládou a silným státním aparátem na liberální 

ekonomiku. Ekonomický vývoj Tuniska byl ovlivněn dlouhodobým plánováním, které 

mělo za následek sice pomalejší, ale trvalý ekonomický růst a rozkvět. 

Ekonomika Tuniska dlouhodobě těţí ze svých bohatých zdrojů nerostných surovin 

– ropy a fosfátů, rovněţ jako je tomu v okolních zemích je ekonomika závislá na 

cestovním ruchu a zpracovatelském průmyslu. Rozhodující postavení má sektor sluţeb – 

podílí se více neţ 60 % na HDP, následuje průmysl se 23 % HDP a zbytek připadá na 

zemědělství. 

Ačkoli se zemědělství podílí na celkovém HDP země pouze 10,8 %, pracuje v něm 

více neţ 55 % práceschopného obyvatelstva. 

Tuniská ekonomika výrazně rostla v sedmdesátých letech, v osmdesátých letech 

ekonomika Tuniska stagnovala. Díky ekonomické diverzifikaci v devadesátých letech 

ekonomika Tuniska znovu výrazněji posílila.  

Tento dlouhodobý ekonomický růst se rovněţ promítl v ukazateli HDP na 

obyvatele, kdy v sedmdesátých letech došlo u tohoto ukazatele k růstu o 380 %, 

v osmdesátých letech tento ukazatel poklesl o 10 % a v devadesátých letech vzrostl 

o 36 %. 

 

 Tab. 3.9 HDP na obyvatele v Tunisku v USD v letech 1960-2000 

 

Rok 1960 1970 1980 1990 2000 

HDP na 

obyvatele 

202 281 1 354 1 495 2 033 

 

Zdroj: Světová banka – dostupné z: http://go.worldbank.org/U0FSM7AQ40. 

 

 

Ekonomický růst v posledních letech (2004-2008) v průměru 5,5 % ročně se sníţil 

na 4,7 % v roce 2008 a pravděpodobně ještě poklesne z důvodu klesající poptávky 

v Evropě – především ve Francii, tuniského největšího obchodního partnera. Klesající 

poptávku po tuniském zboţí můţe vyváţit rozvoj zpracovatelského průmyslu, zvýšení 

efektivity v zemědělství a růst v sektoru sluţeb. Ekonomický růst posledních let se rovněţ 

projevil v ukazateli HDP na osobu, který vzrostl z hodnoty 2844 USD v roce 2004 

na 4802 USD v roce 2008. 
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Tab. 3.10 Ekonomický růst tuniské ekonomiky v letech 2004-2008 

 

Růst HDP 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

(odhad) 

HDP (PPP) 

v mld. USD 

53.598 58.265 64.256 73.456 83.423 89.654 

Nominální HDP 

v mld. USD 

25.948 29.524 33.923 38.657 43.564 47.548 

Růst HDP 6 % 3.9 % 5,5 % 6,3 % 4.7 % 5 % 

HDP na 

obyvatele v USD 

2 844 2 894 3 157 3 923 4 802 5 604 

 

Zdroj: Mezinárodní měnový fond – dostupné z: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/02/weodata/weoselgr.aspx 

 

Vzrůstající zahraniční dluh Tuniska v osmdesátých letech způsobil krizi 

s konvertibilnosti tuniského dináru. V roce 1986 zahájila tuniská vláda přeměnu 

ekonomiky z původně plánované ekonomiky na plně trţní, včetně liberalizace cen a 

cenových tarifů. Tento model jak liberalizovat ekonomiku je často dáván za příklad 

různými světovými finančními institucemi dalším zemím. Od roku 1987 byl spuštěn 

program privatizace tuniská vláda částečně nebo celkově privatizovala přes 160 státních 

podniků a společností. 

Tuniské vládě se podařilo těmito kroky sníţit zahraniční dluh o 10 mld. USD a 

dosáhnout lepších výsledků v rámci takových ukazatelů jako je poměr zahraničního dluhu 

k HDP a zahraničního dluhu v závislosti na exportu. Tyto výsledky byly velmi oceněny 

Světovou bankou a dalšími západními věřiteli. 

Největším problémem tuniské ekonomiky je vysoká míra nezaměstnanosti, která je 

dále zvyšována vysokým populačním přírůstkem, kdy 55% populace Tuniska je mladších 

25 let. V současné době je mezi nezaměstnanými 14 % práceschopného obyvatelstva. 

Mezi další problémy, kterými se bude tuniská ekonomika zabírat patří pokračující 

privatizace podniků – především v průmyslu, liberalizace cen, zvýšení efektivity vlády, 

sníţení obchodního deficitu a snaha sníţit regionální socioekonomické rozdíly mezi jihem 

a západem země.   

V roce 1990 Tunisko přistoupilo k Všeobecné dohodě o clech a obchodu (GATT) a 

je rovněţ zakládajícím členem Světové obchodní organizace (WTO). V roce 1996 

uzavřelo Tunisko asociační dohodu s Evropskou unií, čímţ by měly do roku 2009 padnout 
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veškeré překáţky na většinu zboţí. Evropská unie rovněţ pomáhá Tunisku v jeho úsilí 

zvyšovat konkurenceschopnost tuniských podniků, tak aby obstály na celosvětovém trhu. 

Na Světovém ekonomickém fóru 2008/2009 v Davosu byla ekonomika Tuniska 

oceněna na základě zprávy Global Competitivness Report v konkurenceschopnosti na 

prvním místě u afrických zemí, v celosvětovém měřítku pak na 36. místě. 

 

Jak jiţ bylo uvedeno v předchozí kapitole, musíme rozlišovat země Maghrebu a 

tzv. Velký Maghreb. Mezi „tradiční“ země Maghrebu se počítá Tunisko, Maroko a 

Alţírsko. Naproti tomu do tzv. „velkého“ Maghrebu, kromě zmíněných tří zemí ještě patří 

Libye a Mauretánie. Všechny tyto země jsou spojeny v organizaci nazývající se Unie 

arabského Maghrebu, kterou zmiňuji na konci kapitoly. 

 

3.1.5 „Ropná ekonomika“ Libye 

 

Tab. 3.11 Základní ekonomické ukazatele ekonomiky Libye (2008) 

 

HDP (parita kupní síly) 92,1 mld. USD  

Růst HDP 7,3 %  

Míra nezaměstnanosti 30 %  

Veřejný dluh 3,6 % HDP  

Inflace 10,5 %  

 

Zdroj: CIA – The Word Factbook – dostupné z: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/ly.html#Econ 

 

 Libyjská ekonomika je někdy označována jako „socialistická“ – jde o centrálně 

plánovanou ekonomiku závislou především na vývozu ropy a zemního plynu, coţ této 

ekonomice přináší aţ polovinu HDP. Tyto ropné příjmy a relativně malá populace 

zajišťují Libyi jeden z nejvyšších ukazatelů HDP na obyvatele v celé Africe.  

Libye je členem Organizace zemí vyváţející ropu OPEC a má největší zásoby ropy 

a zemního plynu na africkém kontinentu. Hlavní ropnou společností, která těţí ropu 

v Libyi patří Státní ropná společnost (NOC). Její podíl na trhu je víc neţ 50%, v Libyi 

podnikají i další ropné společnosti Waha Oil Company, Agoco, Zueitina Oil Company a 

Sirte Oil Company, většina z nich je polostátních a má v nich majoritní podíl státní NOC. 
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Ropné komodity se podílí celkovém exportu aţ 95 %, zajišťují 50 % příjem vlády 

a tvoří více neţ 50 % HDP země. Velká část příjmů z ropy jde na nákup a vývoj zbraní, 

korupci, podpory státního aparátu a rovněţ na podporu Kadáfiho spřízněných reţimů po 

celém světě. 

Ekonomický růst v šedesátých a sedmdesátých letech byl enormní díky objevu 

nových loţisek ropy a zemního plynu. V důsledku ropné a ekonomické krize 

v osmdesátých letech HDP pokleslo. Devadesátá léta jsou pro Libyi znamením stagnace.  

 Tento vývoj se projevil rovněţ v ukazateli HDP na obyvatele, který vzrostl 

v šedesátých letech o neuvěřitelných 676 %, v sedmdesátých potom o 480 %. V důsledku 

ropné a ekonomické krize v osmdesátých letech tento ukazatel poklesl o 42 %, 

v devadesátých letech potom stagnoval. 

 

Tab. 3.12 HDP na obyvatele v Libyi v USD v letech 1960-2000 

 

Rok 1960 1970 1980 1990 2000 

HDP na 

obyvatele 

258 2 003 11 605 6 623 6 452 

 

Zdroj: Světová banka – dostupné z: http://go.worldbank.org/U0FSM7AQ40. 

 

 

Od roku 1995 rostla libyjská ekonomika průměrně o 3 % HDP. Od roku 2000 

potom ekonomika roste průměrným tempem okolo 4,5 % HDP. Tento vývoj rovněţ 

zapříčinil růst ukazatele HDP na osobu, který vzrostl z 5321 USD v roce 2004 na 

8856 USD v roce 2008.  
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Tab. 3.13 Ekonomický růst libyjské ekonomiky v letech 2004-2008 

 

Růst HDP 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

(odhad) 

HDP (PPP) 

v mld. USD 

62.892 67.244 71.676 76.236 92.156 101.263 

Nominální HDP 

v mld. USD 

30.162 38.735 44.759 48.947 54.568 60.485 

Růst HDP 4.6 % 3.5 % 5.0 % 4.6 % 7,3 % 5 % 

HDP na 

obyvatele v USD 

5 321 6 699 7 588 8 136 8 856 9 605 

 

Zdroj: Mezinárodní měnový fond – dostupné z: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/02/weodata/weoselgr.aspx 

  

Ačkoli je HDP na obyvatele relativně vysoké, špatná vláda zapříčiňuje relativně 

vysokou inflaci (přes 10 %), zvyšující se cenu importovaných potravin a sniţování 

ţivotního standardu libyjčanů. Tři čtvrtiny lidí jsou zaměstnány ve veřejném sektoru a 

soukromý sektor se podílí pouze 2 % na HDP. 

Vývoj ekonomiky Libye koresponduje s odvíjející se cenou ropy na světových 

trzích. Rovněţ je její ekonomika postihována ekonomickými sankcemi. Aţ do roku 2006 

byla USA obvinována z podpory a financování terorismu. 

Od roku 2007 začala libyjská vláda diverzifikovat ekonomiku, která z 95 % závisí 

na těţbě ropy, především podporou zpracovatelského průmyslu.  

Ačkoli je zemědělský sektor druhý největší v zemi, většina potravin se musí do 

země importovat. Klimatické podmínky nedovolují zemí mít soběstačné zemědělství, 

které pokrývá pouze 25 % poptávky. Se vzrůstajícím počtem obyvatel, hrozí ekonomice v 

budoucnu váţný problém. 

Od roku 2007 zahájila vláda část finančních reforem, kterými se snaţí více 

liberalizovat ekonomiku. V tomto roce vznikla například burza cenných papírů. Libye se 

chystá do budoucna ucházet o členství ve Světové obchodní organizaci. 
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3.1.6 Subsaharská ekonomika Mauretánie 

 

Tab. 3.14 Základní ekonomické ukazatele ekonomiky Mauretánie (2008) 

 

HDP (parita kupní síly) 6,462 mld. USD  

Růst HDP 4 %  

Míra nezaměstnanosti 20 %  

Veřejný dluh - 

Inflace 7,3 %  

 

 

Zdroj: CIA – The Word Factbook – dostupné z: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/ly.html#Econ 

 

 Ekonomika Mauretánie je relativně malá a velice zaostalá. Většina obyvatelstva se 

ţiví zemědělstvím a pastevectvím. V sedmdesátých a osmdesátých letech došlo kvůli 

extrémnímu suchu k přemístění kočovných pastevců do měst, coţ zapříčinilo relativně 

vysokou nezaměstnanost (více jak 20 %). 

V šedesátých letech dochází k růstu HDP, který stabilně roste aţ do devadesátých 

let, kdy nastává mírný propad.  

Ukazatel HDP na obyvatele vzrostl o 80 % v šedesátých letech, v sedmdesátých 

potom vzrostl o 166 % a v osmdesátých letech o 14 %. S poklesem HDP v devadesátých 

letech dochází k poklesu i u tohoto ukazatele o 29 %.  

 

Tab. 3.15 HDP na obyvatele v Mauretánii v USD v letech 1960-2000 

 

Rok 1960 1970 1980 1990 2000 

HDP na 

obyvatele 

102 182 472 524 421 

 

Zdroj: Světová banka – dostupné z: http://go.worldbank.org/U0FSM7AQ40. 

 

V Mauretánii se po roce 2000 našly relativně velká naleziště ropy, coţ by mohlo 

do budoucna její ekonomice výrazně pomoci. Rovněţ těţba ropy i v tomto období výrazně 

urychlila růst HDP - mauretánská ekonomika od roku 2000 roste průměrným tempem 5 % 
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za rok. S tím souvisí i růst HDP na obyvatele, které se zvýšilo z 1666 USD v roce 2004 

na 2108 USD v roce 2008.  

 

Tab. 3.16 Ekonomický růst mauretánské ekonomiky v letech 2004-2008 

 

Růst HDP 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

(odhad) 

HDP (PPP) 

v mld. USD 

4.595 4.991 5.741 5.956 6.462 6.937 

Nominální HDP 

v mld. USD 

1.495 1.857 2.699 2.819 3.625 4.095 

Růst HDP 5.1 % 5.4 % 11.4 % 1.0 % 4 % 6.8 % 

HDP na 

obyvatele v USD 

1 666 1 767 1 985 2 011 2 108 2 234 

 

Zdroj: Mezinárodní měnový fond – dostupné z: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/02/weodata/weoselgr.aspx 

  

Mauretánie je země bohatá na ţeleznou rudu, která tvoří více jak 50 % exportu 

země. Proto je tato země extrémně závislá na ceně ţelezné rudy na světových trzích. Se 

vzrůstající cenou některých surovin – především zlata a mědi se vyplatí světovým 

společnostem provádět průzkum potenciálních loţisek v Mauretánii a otevírat zde doly. 

 Import je z více neţ v 70 % tvořen dovozem potravin, protoţe mauretánské 

zemědělství není soběstačné 

 Mauretánské pobřeţní vody jsou jedny z nejbohatších pro rybolov, zvláště 

v posledních letech dochází k extrémnímu nárůstu objemu rybolovu především ze stran 

zahraničních rybolovných společností. 

 Sucho v devadesátých letech a špatná ekonomická situace země zapříčinila 

extrémní vzrůst zahraničního dluhu, který je odhadován ve výši trojnásobku současného 

exportu (1,5 mld. USD v roce 2008), přesto přesné statistické údaje chybí. V roce 1999 

Mauretánie získala od Světové banky půjčku 54 mil. USD na financování strukturálních 

změn v ekonomice. 

V roce 2007 těţební průmysl se podílel více neţ 35 % HDP Mauretánie, společně 

s rybolovem pak více neţ 54 % HDP, vláda se proto rozhodla začít více diverzifikovat 

ekonomiku.  

Mauretánie je členem Světové obchodní organizace a Africké unie. V minulosti 

byla rovněţ členem Hospodářského společenství západoafrických států (ECOWAS), 
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ze kterého vystoupila kvůli hraničním sporům se Senegalem a problémy s černoškou 

menšinou na jihu země. 

 

Jak jiţ bylo zmíněno, Maghrebské země jsou spojeny v integrační organizaci Unie 

arabského Maghrebu, o které pojednává následující text. 

 

3.2 Unie arabského Maghrebu 

 

Idea vytvořit Unii arabského Maghrebu (UAM) sahá do roku 1956, kdy Maroko a 

Tunisko dosáhly nezávislosti. Samotná realizace této ideje nastala později, aţ v roce 1989 

v Marakéši, kde se sešli na prvním maghrebském summitu zástupci 5 zemí severní Afriky 

– Tuniska, Maroka, Alţírska, Libye a Mauretánie.  

 

Obr. č. 3.1 členské země Unie arabského Maghrebu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Wikipedia 2007 " [online], dostupné z: http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Maghreb.png 

 

Mezi hlavní důvody proč vytvořit ekonomickou integraci mezi státy Maghrebu byla 

obava z moţnosti ztráty trţních pozic v Evropě, která obsahuje více jak 60 % exportu 

kaţdé země Maghrebu, zatímco vzájemný obchod mezi maghrebskými státy tvoří pouze 

3 % obchodu, snahou tedy bylo podpořit vzájemný obchod. 

Dalším důvodem pro společnou integraci bylo různé ekonomické postavení 

maghrebských ekonomik, Maroko a Tunisko musely řešit ekonomickou transformaci 
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svých ekonomik, Alţírsko a Libye zase přílišnou závislost na vývozu ropy a Mauretánie 

vysoký zahraniční dluh. Snahou tedy bylo, aby si tyto ekonomiky navzájem vypomáhaly 

jedna druhé v těţkých časech.
9
 

Dohoda o vytvoření Unie arabského Maghrebu obsahovala články zabývající se 

moţnou regionální spoluprací, o vzájemné podpoře v zahraniční politice, prosazování 

stejných názorů, o udrţování nezávislosti na evropských zemích, o ochraně a bezpečnosti 

a o vzájemné ekonomické spolupráci.
10

 

Mezi hlavní instituce UAM patří: 

- Rada hlavních představitelů zemí Maghrebu (poslední zasedání proběhlo v roce 

1994) 

- Rada ministrů zahraničních věcí 

- Řídící výbor 

- Maghrebský soud (sloţen z 2 soudců z kaţdé země, má na starosti rozhodovat 

spory mezi členy UAM) 

- Komora maghrebských poradců 

- Ministersky zaměřené výbory: především v oblastech vnitra, lidských zdrojů, 

dopravy, hospodářství a financí 

- Hlavní sekretariát (se sídlem v Rabatu, Maroko) 

 

Co se týče ekonomické spolupráce, původní myšlenkou byla snaha o vytvoření 

jednotného trhu do roku 2000. Tento trh se měl podobat jednotnému vnitřnímu trhu EU. 

Ekonomické cíle vytvoření společného trhu zahrnovaly přijetí společné celní politiky, 

finanční legislativy a koordinaci ekonomického plánování. Přijetí společné celní politiky 

zahrnovalo odbourání celních bariér mezi členskými státy UAM a vytvoření společných 

sazeb pro ostatní země mimo unii. Společná finanční legislativa by zahrnovala vytvoření 

maghrebské finanční zóny, maghrebskou společnou měnu, maghrebský fond pro investice 

a bankovní úvěry a fond pro regionální rozvoj. Koordinace ekonomického plánování by 

zahrnovala veřejné investice, společnou daňovou politiku, investice, koordinace 

zaměstnanosti, politiku obchodování, kde bude převaţovat liberalismus a malý zásah 

státních institucí do ekonomiky.
11

 

                                                           
9
 Encyclopedia of business – dostupné z: http://www.enotes.com/biz-encyclopedia/arab-maghreb-union 

10
 Převzato z oficiálních stránek Unie arabského Maghrebu – dostupné z:http://www.maghrebarabe.org 

11
 Encyclopedia of business – dostupné z: http://www.enotes.com/biz-encyclopedia/arab-maghreb-union 
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 V první polovině 90. let bylo přijato 26 smluv, které se zabývaly daněmi, cly, 

centrální bankou, apod. nicméně jiţ od druhé poloviny 90. let pokrok k dosaţení 

navrţených ekonomických cílů byl velmi malý. Do současné doby byly odstraněny 

některé překáţky v oblasti obchodu se zemědělskými komoditami, přesto jednání uvázla 

na mrtvém bodě. 

Hlavním sporem, který se táhne uţ od devadesátých let, je spor mezi Marokem a 

Alţírskem o Západní Saharu, tento problém zasahuje do všech pravidelných jednání Unie, 

ačkoli ostatní země se snaţí hrát roli zprostředkovatele. V polovině roku 2005, kdy se 

uskutečnilo další z pravidelných jednání, bylo toto jednání bojkotováno Marokem, kvůli 

silné podpoře o nezávislost Západní Sahary ze strany Alţírska. Alţírsko dlouhodobě 

podporuje Polisario – exilovou vládu Západní Sahary, která má své sídlo na alţírském 

území. 

Jedním z problémů tohoto integračního seskupení, který brání prohlubování 

ekonomické a politické spolupráci je rivalita mezi Marokem a Alţírskem. V UAM jedna 

země kaţdoročně předsedá celému unii. V roce 1994 se Alţírsko rozhodlo, ţe přenechá 

svoje předsednictví Libyi. Tento krok vyvolal ostrou odezvu v Maroku, tradiční rival se 

odmítl účastnit pravidelných jednání, které probíhaly v Alţíru, hlavním městě Alţírska. 

Mezi zeměmi Unie se postupně objevovala řada roztrţek, jako například spor Libye 

a Mauretánie. Kdyţ Mauretánie obvinila libyjské tajné sluţby, ţe snaţí provést puč a 

svrhnout reţim v této subsaharské zemi a další. 

Od roku 1994 má Egypt status pozorovatelské země, přesto váhá zda-li se má na 

projektu UAM podílet, kdyţ většina jednání probíhá prostřednictvím Arabské ligy států. 

S tím souvisí i perspektiva této integrace, zda-li pak má smysl.
12

 

 

Ekonomiky zemí Unie arabského maghrebu se značně liší, přesto mají jeden 

společný prvek – největšími obchodními partnery všech zemí UAM zůstávají evropské 

země. V následující kapitole bych se chtěl více zaměřit na současný vývoj vztahů mezi 

zeměmi Maghrebu a Evropské unie a moţnosti jak je dále rozvíjet. 

 

 

 

 

                                                           
12

 V této subkapitole byl pouţit volný překlad některých částí textu L’Union du Maghreb Arabe – dostupné z: 

http://www.maghrebarabe.org/fr/  
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4. Aktuální vztahy severoafrických zemí s EU a 

tzv. Barcelonský proces 
 

 

Ekonomiky zemí Maghrebu byly a jsou i v současné době ekonomicky provázané 

se svými dřívějšími koloniálními partnery – evropskými zeměmi. Vzájemné obchodní 

vazby byly budovány jiţ od středověku. Proto země Maghrebu po získání nezávislosti 

v šedesátých letech dvacátého století musely řešit otázku, jak dále se bude vyvíjet 

vzájemný obchod s Evropou a jak zuţitkovat bývalé obchodní vztahy. Jiţ v této době více 

jak 60 % exportu všech zemí Maghrebu bylo orientováno na obchod s Evropou. 

Mezi hlavní maghrebské země, které čile obchodovaly s evropskými zeměmi, 

patřily Maroko, Tunisko a Alţírsko. Tyto země měly i eminentní zájem pokračovat 

v obchodních vztazích s Evropou a zachovat si odbytiště svých výrobků. Mezi hlavní 

partnery všech tří zemí patřila především Francie, která zároveň byla ochotna dále 

pokračovat v obchodních vztazích a dokonce těmto zemím poskytovat ekonomickou 

pomoc. 

Maroko, Tunisko a Alţírsko měly tedy hlavní zájem dále obchodovat s Evropou, 

v Evropských společenstvích (ES) to byla pak Francie, která se rozhodujícím způsobem 

zasadila o podepsání bilaterálních smluv mezi ES s Marokem, Tuniskem a Alţírskem 

v červenci roku 1969 na pět let. Naprostá většina těchto dohod měla na přání 

maghrebských zemí pouze ekonomický charakter. 

Na základě těchto dohod dováţely Maroko, Tunisko a Alţírsko své vyprodukované 

výrobky, především zpracovatelského průmyslu bezcelně, pouze na základě celních kvót, 

které odpovídaly dané ekonomické situaci ES k příslušnému roku. Právě na základě těchto 

ekonomických dohod začaly Maroko a Tunisko masivně investovat do svého textilního a 

koţedělného průmyslů. 

Maghrebské země měly rovněţ zájem vyváţet do ES své zemědělské produkty, 

a proto se snaţily vyvíjet tlak na svého hlavního ekonomického partnera – Francii, aby jim 

pomohla k otevření integrovaného zemědělského trhu ES. Nicméně země Evropských 

společenství neměly eminentní zájem otevřít svůj zemědělských trh třetím zemím. 

Nakonec došlo k dohodě a v podepsaných bilaterálních úmluvách bylo sjednáno, ţe 

Maroko, Tunisko a Alţírsko smí vyváţet do zemí Evropských společenství pouze určité 

vybrané zemědělské komodity a navíc ještě pouze v některých obdobích roku. 

U preferenčních zemědělských výrobků jako např. citrusových plodů (Španělsko v této 



 

45 

 

době ještě nebylo součástí Evropských společenství) bylo odpuštěno clo aţ ve výši 80 %, 

nebo u olivového oleje ve výši 30 % (Itálie nebyla schopna zajistit pokrytí poptávky pro 

6 zemí Společenství). 

V sedmdesátých letech dále pokračují jednání mezi zeměmi Maghrebu a 

Evropskými společenstvími. Došlo k vytvoření tzv. Evropské středomořské politiky, která 

se kromě obchodních motivů zaměřovala i na ekonomickou pomoc těmto zemím. Tyto 

ekonomické prostředky měly za cíl pomoci severoafrickým zemím s rozvojem, 

modernizací a diverzifikací průmyslu a zemědělství. 

Maroko bylo v čerpání celkových finančních prostředků od Evropských 

společenství nejúspěšnější, jiţ v období mezi roky 1978-81 získalo celkem 

130 miliónů ECU a v období 1992-96 jiţ 438 miliónů ECU.  

 

Tab. 4.1 Ekonomická pomoc Evropských společenství Maroku v letech 1978-1996 

(v miliónech ECU) 

 

Roky Fondy ES Úvěry EIB Celkem 

1978-81 56 74 130 

1982-86 90 109 199 

1987-91 151 173 324 

1992-96 218 220 438 

 

Poznámky: ES – Evropská společenství, EIB – Evropská investiční banka 

Zdroj: Medea – dostupné z: http://www.medea.be/ 

 

  

Alţírsko získalo nejméně prostředků z Fondů ES, oproti tomu získalo nejvíce 

peněz z úvěrů Evropské investiční banky (EIB). V letech 1992-96 získalo Alţírsko 

z fondů ES 70 miliónů ECU a z EIB pak 280 miliónů ECU. 
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Tab. 4.2 Ekonomická pomoc Evropských společenství Alţírsku v letech 1978-1996 

(v miliónech ECU) 

 

Roky Fondy ES Úvěry EIB Celkem 

1978-81 70 44 114 

1982-86 107 44 151 

1987-91 183 56 239 

1992-96 70 280 350 

 

Poznámky: ES – Evropská společenství, EIB – Evropská investiční banka 

Zdroj: Medea – dostupné z: http://www.medea.be/ 

 

 

 Celkově nejmenší objem pomoci získalo Tunisko, které v posledním období 

v letech 1992-96 získalo celkem pouze 284 miliónů ECU, coţ bylo o 23 % méně 

prostředků neţ Alţírsko, ale i o 54 % méně neţ Maroko. 

 

Tab. 4.3 Ekonomická pomoc Evropských společenství Tunisku v letech 1978-1996 

(v miliónech ECU) 

 

Roky Fondy ES Úvěry EIB Celkem 

1978-81 41 54 95 

1982-86 78 61 139 

1987-91 131 93 224 

1992-96 116 168 284 

 

Poznámky: ES – Evropská společenství, EIB – Evropská investiční banka 

Zdroj: Medea – dostupné z: http://www.medea.be/ 

 

 

Tato ekonomická pomoc měla především za úkol kompenzovat zemím Maghrebu 

ztráty, které vznikly díky účinnosti některých restrikcí, které mohly mít zničující dopad na 

export maghrebských zemí. Jednalo se o nulové clo na dováţené průmyslové výrobky 

z osmi středozemních zemí, které se ovšem nevztahovalo na textil (velký problém 

především pro Maroko a Tunisko) a dovoz ropný produktů (problém pro Alţírsko).  
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Maroko a Tunisko rovněţ utrpěly ztráty způsobené společnou evropskou 

zemědělskou politikou, především díky tzv. kalendáři dovozu zemědělských komodit 

do ES, který spočíval v tom, ţe tyto země mohly dováţet do ES pouze v tzv. špičkách, kdy 

evropská produkce nestačila u vybraných produktů zásobovat evropskou poptávku.  

Velká nespokojenost zemí Maghrebu s těmito opatřeními vedla ke zvýšení finanční 

pomoci z ES v letech 1982-1986 aţ o 50 % jako kompenzace za vzniklé ztráty na základě 

podepsaných bilaterálních smluv v roce 1981, respektive v roce 1986 kdy se dále 

zvyšovaly. 

V roce 1991 došlo k „posílení“ Evropské středomořské politiky, čtvrtá generace 

bilaterálních smluv a finančních instrumentů byla vyjednána na období mezi roky 1992-

1996 a rovněţ došlo ke zvýšení poskytované pomoci ze strany ES. 

V této době si Evropská unie začíná uvědomovat, ţe vzájemná spolupráce mezi EU 

se zeměmi severní Afriky (potaţmo se zeměmi Středomoří), můţe mít oboustranný 

prospěch. Od začátku devadesátých let se proto rozjíţdí vzájemná jednání, která později 

vyústí v tzv. Barcelonský proces, po roce 2000 pak v Evropskou sousedskou politiku a 

myšlenku „Unie pro Středomoří.“
13

 

 

4.1 Barcelonský proces (Euro-středomořské partnerství) 

 

 

Na základě summitů Evropské rady v Lisabonu (červen 1991), na Korfu (červen 

1992) a v Essenu (prosinec 1994) se Evropská unie rozhodla poloţit základy nového 

rámce vztahů se zeměmi Středomoří, které by měly vyústit ve vztahy vzájemného 

partnerství. Toto partnerství se stalo realitou na barcelonské konferenci 27. a 

28. Listopadu 1995, kde se sešli ministři zahraničních věcí 15 členských států EU a 

12 středomořských států – z Alţírska, Kypru, Egypta, Izraele, Jordánska, Libanonu, 

Malty, Maroka, Palestiny, Sýrie, Tuniska, Turecka. Přizváni byli rovněţ zástupci Ligy 

arabských států a Unie arabského Maghrebu (proto se zúčastnila i např. Mauretánie).  

                                                           
13

 V této kapitole pouţívám ekonomické údaje, statistiky a některé části textu EU-Maghreb Agreements 

z Medea (European Institute for Research on Mediterranean and Euro-Arab Cooperation), Barcelona 

Declaration and Euro-Mediterranean partnership, European Neighbourhood Policy od Evropské komise, 

Summit approves Union for the Mediterranean z Euroactiv.com a Barcelona process, European 

Neighbourhood Policy, Union for Mediterranean z Wikipedie. 
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Tato konference vedla k zahájení procesu, který byl navrţen tak, aby vytvořil 

multilaterální rámec pro dialog a spolupráci mezi EU a středomořskými partnery. 

Deklarace a pracovní program barcelonské konference byly jednomyslně přijaty zástupci 

všech 27 zúčastněných zemí.  

Euro-středomořská deklarace obsahuje souhrn ekonomických a bezpečnostních 

opatření, doplněných řadou sociálních a kulturních prvků. 

Koncepce Euro-středomořského partnerství je zaloţeno na těchto prvcích: 

- Politické a bezpečnostní prvky, které povedou k vytvoření jednotného prostoru 

míru a stability regionu. 

- Ekonomické a finanční prvky, které povedou k vytvoření prostoru ekonomické 

prosperity. 

- Sociální a kulturní prvky, které pomohou rozvinout lidský potenciál a vytvořit 

vzájemné porozumění mezi rozdílnými kulturami.  

 

Politické a bezpečnostní partnerství by mělo vést k podpoře demokracie ve 

středomořských zemích a rovněţ přispívat k rozvoji politického, socio-kulturního, 

ekonomického a soudního systému. Signatáři této deklarace se rovněţ zavázali 

k dodrţování lidských práv a rovných příleţitostí pro všechny občany zúčastněných zemí. 

V deklaraci je také pasáţ o potlačování terorismu, organizovaného zločinu, pašování 

narkotik a snaha zamezit výrobě a drţení nukleárních, chemických a biologických zbraní. 

Ekonomické a finanční partnerství by mělo vést k vytvoření sdíleného prostoru 

ekonomické prosperity, stabilního socioekonomického prostředí a zkvalitnění ţivotních 

podmínek běţných občanů těchto zúčastněných zemí. Toto ekonomické a finanční 

partnerství bude zaloţeno na vytvoření zóny volného obchodu, na ekonomické spolupráci 

v určitých oblastech a bude se opírat o zvyšující se prostředky plynoucích z EU na 

podporu finanční stability svých obchodních partnerů. 

Vytvoření zóny volného obchodu mezi EU a těmito středomořskými partnery je 

naplánováno k roku 2010. Tato zóna volného obchodu bude navrţena tak, aby odpovídala 

normám Světové obchodní organizace. Tarifní a netarifní překáţky volného obchodu na 

vyrobené výrobky budou průběţně odstraňovány podle časových plánů vyjednaných mezi 

partnery. Obchod se zemědělskými komoditami bude liberalizován průběţně spolu 

s obchodem se sluţbami. 

Potřeba rozvinout ekonomickou spolupráci byla deklarována ještě v těchto 

oblastech: 
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- investice a hospodárné zacházení s finančními zdroji: Země Středomoří by měly 

více podporovat přímé zahraniční investice, které dále budou dále podporovat 

ekonomický růst, rovněţ by mělo dojít k efektivnímu vyuţití finančních zdrojů 

- regionální spolupráce (hlavní faktor pro vytvoření společné zóny volného obchodu) 

- průmyslová spolupráce a podpora malých a středně velkých podniků (SME) 

- ochrana ţivotního prostředí 

- ţenská práva a role ţen v ekonomice 

- rozvoj dialogu ohledně energetických zdrojů 

- rozvoj spolupráce v otázce vyuţití vody 

- modernizace a restrukturalizace zemědělství 

- efektivní rybolov. 

 

Sociální a kulturní partnerství si klade za cíl výrazně zlepšit vzájemné vztahy, 

dosáhnout vzájemného porozumění a vycházet ze společné historie. 

V roce 1995 došlo k vytvoření speciálního tzv. MEDA programu. Tento program se 

stal hlavním finančním nástrojem na podporu Euro-středomořského partnerství. Mezi léty 

1995 aţ 2001 bylo z něj vyčerpáno 5,071 mld. EUR z celkové částky 6,4 mld. EUR. 

V letech 2000-2006 byl jeho rozpočet stanoven na 5,350 mld. EUR. Tyto prostředky byly 

poskytnuty formou grantu a rovněţ byly doplňkem k úvěrům z Evropské investiční banky. 

Na barcelonském summitu bylo rovněţ vyjednáno, ţe budou následovat další 

vzájemná jednání, kde se bude probírat pokrok v naplňování těchto cílů. Tato další jednání 

jsou navrţena společným Euro-středomořským výborem pro Barcelonský proces, který 

má hlavní zodpovědnost při sledování dosaţeného pokroku. 

Mezi roky 1995 a 2005 proběhla řada euro-středomořských summitů. V roce 2005 

proběhl výroční desátý summit Barcelonského procesu.  

Mezi současné členy Barcelonského procesu patří (viz obr. 4.1 Partnerské země 

Barcelonského procesu): 

- 27 členských států Evropské unie (modrá barva) 

- 3 kandidátské země EU: Chorvatsko, Makedonie a Turecko (světle modrá barva) 

- 9 partnerských středomořských zemí: Alţírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, 

Maroko, Palestinská území, Sýrie a Tunisko (zelená barva) 

- Libye má pozorovatelský status od roku 1999 (ţlutá barva) 

- Mezi externí pozorovatele patří zástupci Ligy arabských států a Unie arabského 

Maghrebu. 
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Obr. 4.1 Partnerské země Barcelonského procesu 

 

 

 

Zdroj: Wikipedia 2008 [online] – dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bareclona.png 

 

Po roce 2000 se objevuje myšlenka rozšířit jednání, které se zúčastní kromě zemí 

Středomoří, i další partneři a sousedé Evropské unie. Hlavním důvodem je nespokojenost 

některých členských zemí EU, podle kterých se Barcelonský proces zabývá úzce pouze 

Středomořím. V roce 2004 vytváří EU tzv. Evropskou sousedskou politiku, ve které jsou 

Barcelonský proces respektive Euro-středomořské partnerství plně zahrnuty. 

 

 

4.2 Evropská sousedská politika 

 

Evropská sousedská politika (European Neighbourhood Policy - ENP) si klade za 

cíl vybudovat dobré sousedské vztahy s okolními zeměmi, které mají společnou hranici 

s Evropskou unií, nebo jsou od EU odděleny mořem. Mezi hlavní cíle této politiky patří 

kromě rozvíjení a zlepšování vzájemných vztahů, také jejich rozvoj a upevňování stability 

a prosperity. Sousedé EU, kteří se aktivně snaţí o posilování demokracie, zlepšení 

ţivotních standardů svých občanů, zdokonalování systému ochrany lidských práv, 
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rozšiřování vzájemného obchodu s EU, zlepšení ochrany ţivotního prostředí, kooperaci 

EU v oblasti energetiky, dopravy a migrace, mají šanci uspět díky jednotlivým Akčním 

plánům, které zahrnují technickou, politickou a finanční pomoc z EU. 

ENP byla vytvořena v roce 2004 s cílem sníţit rozdíly mezi členskými zeměmi EU 

a svými sousedy. Tato politika byla vytvořena na základě některých klíčových dokumentů 

– Evropská bezpečnostní strategie (European Security Strategy) z prosince roku 2003, 

zpráva Širší Evropa (Wider Europe) z března roku 2003 a ze strategického dokumentu 

Evropská sousedská politika (European Neighbourhood Policy), která byla publikován 

v květnu 2004. Tento dokument především řeší otázku vzájemné spolupráce mezi 

Evropskou unií a jejími sousedy. 

Mezi země, které jsou zahrnuty do ENP (viz obr. 4.2 Země zahrnuté do ENP) patří 

Alţírsko, Arménie, Ázerbájdţán, Bělorusko, Egypt, Gruzie, Izrael, Jordánsko, Libanon, 

Libye, Moldávie, Maroko, Palestinská území, Sýrie, Tunisko a Ukrajina (zelená barva). 

ENP nezahrnuje země, které jsou jiţ v přístupovém procesu k EU - Chorvatsko, 

Makedonii a Turecko (světle modrá barva) a země kde probíhá asociační a stabilizační 

proces (země Západního Balkánu). ENP se rovněţ nevztahuje na země Evropského 

sdruţení volného obchodu (EFTA) – Island, Norsko, Švýcarsko a Lichtenštejnsko a na 

země, které se účastní celní unie s EU – Andorru a San Marino (respektive i Vatikán a 

Monako).  

 

Obr. č. 4.2 Země zahrnuté do ENP 

 

    

 

Zdroj: Wikipedia 2008 [online]– dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/European_Neighborhood_Policy 
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Hlavními nástroji ENP jsou bilaterální Akční plány (Action Plans) sjednané mezi 

EU a kaţdou zemí účastnící se ENP. Tyto plány v sobě zahrnují náčrtek budoucího 

krátkodobého a střednědobého postupu ekonomických reforem a rozvoje demokracie. 

Realizace Akčních plánů ENP probíhá od roku 2005 v Izraeli, Jordánsku, Moldávii, 

Maroku, Palestinských územích, Tunisku, Ukrajině, od roku 2006 v Arménii, 

Ázerbájdţánu, Gruzii a od roku 2007 v Egyptě a Libanonu.  Alţírsko má s EU uzavřeno 

zatím jen asociační dohodu a rozhodlo se zatím Akční plán neratifikovat. 

 Evropská komise připravila tzv. Zprávy o kaţdé zemi (Country report), které 

ratifikovaly Akční plán, kde se hodnotí politická a ekonomická úroveň země, úroveň 

pokroku v transformaci země a jakým směrem by se měla dále rozvíjet pomoc ze strany 

EU. Tyto zprávy o kaţdé zemi jsou Evropskou komisí předkládány Radě, která na základě 

těchto zpráv, navrhuje další kroky, jakým směrem se budou vzájemné vztahy dále ubírat. 

 Dozor nad implementací Akčních plánů a dohodnutých kroků mají výbory 

Evropské komise, které mají na starosti rozvoj jednotlivých oblastí v dané zemi. 

V prosinci roku 2006 Evropská komise vydala první hodnocení dosaţeného pokroku ve 

zprávách Progress reports, druhé hodnocení následovalo v roce 2007 Zprávami 

o dosaţeném pokroku (Progress reports on implementation of the ENP in 2007). Rovněţ 

byly vydány zprávy zabývající se jednotlivými závěry z těchto zpráv (Communication 

drawing conclusions from the reports) a zprávy o dosaţeném pokroku v jednotlivých 

oblastech (Sectoral progress report) z roku 2008. 

 Pro ENP existuje rovněţ finanční podpora pro dosaţení pokroku v těch zemích, 

které podepsaly bilaterální Akční plány. Do roku 2006 probíhalo toto financování na 

základě několika geograficky orientovaných finančních nástrojů – TACIS (východní 

sousedé a Rusko), MEDA (Středozemní země) a EIDHR (podpora rozvoje demokracie a 

lidských práv). V rozpočtovém období 2000-2006 bylo financováno 5,3 mld. euro v rámci 

MEDA, 3,1 mld. euro v programu TACIS. Od roku 2007 nahradil TACIS a MEDA 

sjednocený nástroj ENPI (European Neighbourhood and Partnership Instrument), který má 

v rozpočtovém období 2007-2013 k dispozici 12 mld. euro. Mezi další nástroje patří 

rovněţ nástroj pro technickou pomoc a informatiku TAIEX (Technical Assistance and 

Information Exchange), investiční nástroj NIF (Neighbourhood Investment Facility) a 

nástroj Governance Facility. 

 Evropská komise v roce 2008 na základě závěrů z hodnotících zpráv navrhla další 

kroky, jakým směrem by se měla ENP dále ubírat, patří sem moţnosti hlubší ekonomické 
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integrace se zeměmi zahrnuté v ENP, různé další moţnosti spolupráce v oblastech energií, 

dopravy, ochrany ţivotního prostředí, zdravotnictví, vízové problematiky, ale 

i geografická témata jako např. rozvoj černomořské oblasti apod. Další jednání stále 

v současné době pokračují.   

Na začátku roku 2008 se objevuje iniciativa francouzského prezidenta Nicolase 

Szarkózyho posílit současný Barcelonský proces (Euro-středomořské partnerství) 

účinnějším řešením. Barcelonský proces nepřinesl do roku 2008 ţádný výrazný pozitivní 

efekt. Měl by být vystřídán Unií pro Středomoří (původní název: Středomořská unie), 

v rámci níţ by došlo k posílení vzájemných vztahů mezi EU a zeměmi severní Afriky a 

Blízkého východu. 

 

 

4.3 Unie pro Středomoří 

 

Unie pro Středomoří je, jak jiţ bylo uvedeno, iniciativa francouzského prezidenta 

Nicolase Szarkózyho, která sleduje posílení spolupráce mezi členskými zeměmi EU a 

zeměmi Středomoří.  

Původní návrh na vytvoření tzv. „Středomořské unie“ počítal s účastí jenom 

středozemních členských států EU a těmi zeměmi Středomoří, které mají přístup k moři. 

Nicméně po silné kritice, především ze strany Německa, které hrozilo odmítnutím 

finančních prostředků pro nový projekt, francouzský prezident souhlasil, ţe tato Unie bude 

rozšířena na všechny členské státy EU. Rovněţ došlo ke změně názvu z původní 

Středomořské unie na Unii pro Středomoří, z důvodu obav, aby vzniklá unie 

nekonkurovala EU. 

V původní myšlence byla rovněţ tato unie brána jako alternativa moţného členství 

Turecka k EU, nicméně Turecko se odmítlo tohoto projektu účastnit, dokud nedostalo 

výslovnou záruku od EU, ţe tento projekt není alternativou členství Turecka v EU. 

Tento projekt byl zahájen 13. července 2008 a v současné době se ho účastní všech 

27 členských států Evropské unie, země zahrnuté do Barcelonského procesu a rovněţ 

Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Albánie a Mauretánie. 
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Obr. 4.3 Země účastnící se v projektu Unie pro středomoří 

 

 

 

Poznámka: Modrou barvou jsou vyznačeny členské země EU, zelenou pak ostatní země zapojené do 

projektu. Libye (na obrázku pruhovaně) má pozorovatelský status. 

Zdroj: Wikipedia 2008 [online] – dostupné z: http://en.wikipedia.org/ Union_for_the_Mediterranean 

 

Hlavní zaměření této unie bude spočívat na 

- rozvoji obchodních příleţitostí 

- dovozu energetických surovin do EU 

- zajištění bezpečnosti a boji proti terorismu 

- migraci 

- ochraně ţivotního prostředí 

- posílení námořní dopravy 

- vytvoření výměnného programu pro studenty 

- vytvoření specifického společenství mezi zeměmi EU a středomořskými zeměmi 

 

Financování tohoto projektu by mělo být zajišťováno ze soukromých zdrojů, ačkoli 

původní myšlenka byla pouţití prostředků z rozpočtu EU. Nicméně na nátlak Německa, 

které se obávalo, aby nedocházelo k dvojitému přerozdělování peněţ pro jiţ fungující 

Barcelonský proces a novou unii, bylo od původního návrhu upuštěno. Szarkózy přislíbil 

najít přibliţně 14 mld. euro od soukromého sektoru. 

Tento projekt rovněţ počítá s vytvořením společného sekretariátu, který by sídlil 

ve španělské Barceloně. Jednotlivé země se budou střídat v půlročním předsednictví, 
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v sekretariátu mají zasedat společně vţdy 2 zástupci pro danou problematiku, jeden 

z členské země EU a druhý ze středomořských zemí.  

Kritici tohoto projektu upozorňují, ţe můţe dojít k rozštěpení spolupráce mezi 

členskými státy EU a zeměmi Středomoří, kvůli zdvojování stejných funkcí v projektu 

Unie pro Středomoří a rovněţ stále fungujícího Barcelonského procesu. Toto dublování 

můţe mít za následek sníţení efektivity jednání a vzájemné spolupráce. Rovněţ hrozí 

oslabení snahy reformovat a více demokratizovat středomořské země ve prospěch 

obchodu a ekonomického pokroku. 

Tento projekt je podporován kromě Francie i v dalších členských státech EU jako 

např. ve Španělsku, Itálii a Řecku. Naopak EU jako celek a především Německo mají 

k němu zdrţenlivý postoj. Evropská komise prohlásila, ţe jakékoli snaha o spolupráci 

mezi EU a středomořskými státy je vítána, nicméně současný Barcelonský proces probíhá 

dobře a není potřeba jej nahrazovat. 

Co se týče zemí Unie arabského Maghrebu pak Alţírsko, Maroko, Mauretánie a 

Tunisko tento návrh bezvýhradně přijaly a podporují jej, Libye má nicméně více 

zdrţenlivý postoj a proto má do současné doby pozorovatelský status. 

 

 

V současné době probíhají v Evropské unii všechny tři procesy zároveň. Nejstarší 

z nich barcelonský proces jiţ od roku 1994, Evropská sousedská politika od roku 2004 a 

projekt Unie pro Středomoří od roku 2008. 

Některé členské státy Evropské unie mají větší zájem prohlubovat spolupráci se 

Středozemím více (jako např. Francie), naopak jiné členské země EU (jako např. Česká 

republika) preferují spíše orientaci na východní země. 

Z tohoto hlediska si myslím, ţe vhodným kompromisem pro obě strany můţe být 

Evropská sousedská politika, která zahrnuje oba preferované směry spolupráce jak na 

východ, tak na Středomoří. Výhodou Evropské sousedské politiky je i uzavírání 

tzv. akčních plánů s kaţdou zemí jednotlivě, coţ zvyšuje efektivitu pokroku 

v prohlubování spolupráce mezi EU a danou zemí. 

Rovněţ vztahy jednotlivých členů Unie arabského Maghrebu k Evropské unii se 

velmi odlišují. Některé státy UAM mají větší zájem vylepšovat vzájemné vztahy 

s Evropou – jako např. Maroko či Tunisko. Jiné naopak o tuto spolupráci a rozvoj 

vzájemných vztahů neusilují – např. Libye. 
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Maroko a Tunisko jsou zapojeny jak do Barcelonského procesu, tak i do Evropské 

sousedské politiky, včetně Unie pro Středomoří. Tyto dvě země mají velký zájem dále 

rozvíjet vzájemné vztahy s Evropou jakoţto nejvýznamnějším obchodním partnerem pro 

obě země. 

Alţírsko má ve vztazích s Evropou neutrální postoj. Ačkoli se účastní od roku 1995 

Barcelonského procesu, v Evropské sousedské politice nepatří mezi aktivní partnery. 

Alţírsko má uzavřenu asociační dohodu s EU, nicméně zatím nepodepsalo tzv. Akční plán 

jaký směrem se budou dále vyvíjet vzájemné vztahy. Projektu Unie pro Středomoří 

francouzského prezidenta Szarkózyho se účastní. 

Mezi země UAM, které mají rezervovaný postoj ke vzájemným vztahům 

s Evropskou unií patří Libye. Autoritativní reţim prezidenta Kadáfího má obavy 

z demokratizace Libye a ze ztráty kontroly. Libye se účastní jednání ať uţ v Barcelonském 

procesu či v Evropské sousedské politice více méně v pozorovatelském duchu. Libye je 

země bohatá na ropu z čehoţ získává velké finanční prostředky, a proto u ní ani 

ekonomický zájem vzájemných vztahů s Evropou nehraje roli. 

Mauretánie přímo nesousedí s Evropskou unií, ani ji neodděluje Středozemní moře 

od Evropy, a proto není zahrnuta do Barcelonského procesu, ani do Evropské sousedské 

politiky. Obou procesů se účastní v rámci Unie arabského Maghrebu jako externí 

pozorovatel (jakoţto bývalá francouzská kolonie především díky vůli Francie). 

Kolem roku 2010 by měla být na základě Barcelonského procesu vybudována mezi 

EU a zeměmi Maghrebu zóna volného obchodu. Jakým dalším směrem se budou vyvíjet 

vzájemné vztahy a který z procesů vzájemné spolupráce bude nejefektivnější, ukáţe 

aţ čas.  
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5. Závěr 
 

 

Země Maghrebu v současné době procházejí určitou mírou transformace, kde se 

snaţí více přiblíţit standardům, které jsou běţné v Evropské unii. Úroveň jednotlivých 

zemí Maghrebu je však velmi rozdílná. Některé země mají enormní zájem se přibliţovat 

Evropě – zde patří především Maroko, Tunisko a Alţírsko (Maroko dokonce v roce 1987 

podalo přihlášku do Evropské unie). Jiné naopak se stavějí k této spolupráci rezervovaně, 

dalo by se říct, ţe i s odstupem – zde patří jednoznačně Libye. 

Mezi důvody, proč se země Maghrebu snaţí přiblíţit Evropě, patří hlavně 

ekonomické zájmy. Tyto země jiţ od středověku čile obchodovaly s Evropou a mají zde 

stálé odbytiště výrobků. S rozšířením Evropské unie v roce 2007 na 27 členských zemí se 

zemím Maghrebu otevírají nové trhy, kde by mohly dále exportovat své výrobky. 

Mezi další důvody jistě patří i posílení demokracie, ochrany lidských práv, 

boj s korupcí a organizovaným zločinem, boj proti terorismu, ochrana před ekonomickou 

krizí, ochrana ţivotního prostředí, rozvoj turismu a celkové zlepšení kvality ţivota občanů 

těchto zemí. 

Naopak mezi důvody, které brzdí bliţší asociaci těchto zemí k Evropské unii, patří 

nedořešené historické spory a především snaha některých evropských zemí (především 

Francie) zasahovat vnitropoliticky do ţivota těchto zemí a posilovat své zájmy a to 

nejenom ekonomické. Ovšem v některých případech je dokonce tento politický tlak 

vyţadován – jako např. u Mauretánie. 

Severní Afrika je určitě pro Evropskou unii jedním ze současných ale i budoucích 

klíčových témat. Evropská unie jako celek je do značné míry rozpolcena rozdílnými 

názory, jakým směrem by se vzájemné vztahy se zeměmi Maghrebu měly vyvíjet. Jak jiţ 

bylo řečeno, Francie (nebo i Španělsko) jakoţto bývalé koloniální mocnosti v severní 

Africe jsou tímto motivovány udrţovat dobré vztahy se zeměmi Maghrebu, naopak 

u nových členských zemí EU, ale například i u Německa tato motivace chybí. 

Evropská unie - respektive Evropská společenství se jiţ od 60. let se těmito 

vzájemnými vztahy zabývají. Především v 90. letech dochází k posílení těchto vztahů díky 

několika politikám – Barcelonský proces, Evropská sousedská politika nebo i idea Unie 

pro středomoří francouzského prezidenta Nicolase Szarkózyho.  
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Určitou nevýhodou můţe být, ţe všechny tyto procesy probíhají zároveň, je tedy 

moţné, ţe můţe dojít k rozdvojení stejné snahy přiblíţit tyto země těsněji k Evropě, 

coţ by v celkovém efektu znamenalo výrazné oslabení jejich transformace.  

Vzhledem k těmto rozpolceným názorům na budoucí vývoj vztahů se severní 

Afrikou uvnitř Evropské unie se mi jako vhodně zvolená alternativa zdá být Evropská 

sousedská politika. Tato politika v sobě zahrnuje jak země severní Afriky (respektive 

Středomoří), tak i východní země, které sousedí s EU. Tato sousedská politika je 

všeobecně akceptována všemi zeměmi Evropské unie a představuje dobrý a efektivní 

nástroj rozvoje dobrých vzájemných vztahů se svými sousedy. Navíc díky Akčním 

plánům, které jsou „šité na míru“ kaţdé zúčastněné zemi, jsou následně tyto země nuceny 

se transformovat blíţe k Evropě. 

Na základě Barcelonského procesu by měla být vybudována okolo roku 2010 mezi 

zeměmi Středomoří a Evropskou unií zóna volného obchodu, coţ je určitě krok správným 

směrem. Jaký další směr ve vzájemných vztazích se objeví, to nám ukáţe aţ čas… 
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Seznam zkratek 
 

ALN - Armáda národního osvobození Alţírska 

AU - Africká unie 

CIA - Ústřední zpravodajská sluţba USA 

ECOWAS - Hospodářské společenství západoafrických států  

ECU - Evropská měnová jednotka 

EFTA - Evropského sdruţení volného obchodu 

EHP - Evropský hospodářský prostor 

EHS – Evropské hospodářské společenství 

EIB - Evropská investiční banka 

EIDHR - Finanční nástroj EU pro rozvoj demokracie a lidských práv 

ENP - Evropská sousedská politika 

ES – Evropská společenství 

EU – Evropská unie 

EUR - Euro 

FLN - Národní fronta osvobození Alţírska 

GATT - Všeobecná dohoda o clech a obchodu  

HDP – Hrubý domácí produkt 

HNP – Hrubý národní produkt 

IBRD - Světová banka pro obnovu a rozvoj 

IMF - Mezinárodní měnový fond 

MEDA - Finanční nástroj EU pro Středozemí 

NATO – Severoatlantická aliance 

NOC - Státní ropná společnost Libye  

OPEC - Organizace zemí vyváţející ropu 

OSN – Organizace spojených národů 

SME - Malé a středně velké podniky 

SRN – Spolková republika Německo 
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TACIS - Finanční nástroj EU pro východní sousedy a Rusko 

UAM - Unie arabského Maghrebu 

USA – Spojené státy americké 

USD – Americký dolar 

WB – Světová banka 

WTO - Světová obchodní organizace  
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