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DCIDOB 44. 
LA COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT.
 
L'AOD espanyola i catalana.
Anna Ayuso 



LA COOPERACIÓ - ESPANYA 

L'Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD) 

L'AOD ESPANYOLA I CATALANA 
Anna Ayuso* 

L'any 1980 el Fons Monetari Internacional va deixar de considerar Espanya 
com un país en vies de desenvolupament (PVD), receptor d'ajuda internacio- 
nal; el gener de 1992, I'Organització de Cooperació i Desenvolupament Eco- 
nòmic (OCDE) acceptava Espanya com a membre del Comitè d'Ajuda al 
Desenvolupament (CAD) del qual formen part els principals donants d'ajuda. 

Aquestes dues dates marquen una dècada en la qual I'Estat espanyol ha 
hagut de fer I'esforç de crear una infraestructura que li permetés realitzar una 
política de cooperació al desenvolupament adequada a les responsabilitats 
que la seva nova posició entre els països rics li demanava. Aquest procés 
no es pot donar per acabat, perquè la jove Cooperació espanyola té encara 
moltes mancances, però s'han donat avenços. 

Les primeres experiències de coope- 
ració s'han de buscar a la dècada an- 
terior, els anys setanta, quan Espanya 
va començar a fer algunes aportacions 
a organismes multilaterals i va crear 
el Fons d'Ajuda al Desenvolupament 
(FAD), encarregat de concedir crèdits 
als PVD en condicions molt favorables 
i, al mateix temps, incrementar les ex- 
portacions espanyoles. El mateix any, 
1976, es creà la Comissió Interminis- 
terial d'Ajuda al Desenvolupament per 
tal d'administrar els crèdits. 

A finals dels setanta, I'Administració 
començà a fer públiques les grans xi- 
fres i la cornposició bàsica de I'Ajuda 
Oficial al Desenvolupament (AOD). Al 
mateix temps que les quantitats dedi- 
cades a la Cooperació anaven augmen- 
tant, es manifestà la necessitat de crear 
una <unitat administrativa> que coordi- 
nés les activitats disperses pels dife- 
rents ministeris i que les planifiqués 
seguint una política coherent, amb con- 
tinuïtat. 

El 1985, per fi, es constitueix la Se- 
cretaria d'Estat per a la Cooperació 
Internacional i per a lberoamèrica (SE- 
CIPI) i, al decembre de 1987, el Con- 
sell de Ministres aprova les línies 
directrius de la Política Espanyola per 
a la Cooperació al Desenvolupament 
que encara continuen vigents. Entre els 
objectius que s'enuncien en aquest do- 
cument es poden destacar, a més de 
la voluntat de donar suport al creixe- 
ment sostingut dels PVD, el potenciar 
les relacions exteriors espanyoles i mi- 
llorar les relacions econòmiques amb 
els PVD, arribar a dedicar el 0'7 % del 
PIB a I'ajuda al desenvolupament, tal i 

com està recomanat per I'ONU, la coor- 
dinació de les accions a I'exterior, do- 
nar prioritats a les accions bilaterals 
sobre les multilaterals, afavorir I'ús de 
personal i béns d'equip espanyols i do- 
nar suport als processos d'integració 
regional. 

Poc després, I'any 1988 es creà 
I'Agència Espanyola de Cooperació In- 
ternacional (AECI), organisme adscrit 
al Ministeri d'Afers Exteriors, que es 
configura com I'encarregat de la ges- 
lió de I'AOD de I'Estat espanyol. 
L'AECI es divideix en tres instituts que 
són els responsables de diferents àrees 
geogràfiques. Aquests són: I'lnstitut de 
Cooperació Iberoamericana (ICI), I'lns- 
titut de Cooperació amb el Món Arab 
(ICMA) i I'lnstitut de Cooperació al De- 
senvolupament (ICD) que cobreix la 
resta de PVD. Aquestes subdivisions 
donen ja una idea de quines són les 
prioritats geogràfiques de la coopera- 
ció espanyola.  

El principal mecanisme de planifica- 
ció interministerial de la cooperació és 
el Pla Anual de Cooperació Internacio- 
nal (PACI), que recull les prediccions 
de totes les accions de cooperació que 
es pretenen realitzar i les assignacions 
financeres que els correponen. Aquest 
document és aprovat pel Govern cada 
any, sense la participació del Parla- 
ment. 

Des de 1989 l'Oficina de Planificació 
i Avaluació ha començat a elaborar un 
document anomenat <Seguimiento del 
PACI> on es contemplen les accions de 
cooperació efectivament realitzades. 
Això permet fer I'avaluació de quin és 
el grau de compliment del programa 

proposat i constatar les línies d'evolu- 
ció de la política governamental de coo- 
peració més enllà de les declaracions 
d'intencions. 

Magnitud i  continguts de I'AOD 
espanyola 

Durant la primera meitat dels anys 
vuitanta, la magnitud de la Cooperació 
Espanyola al Desenvolupament fou 
irregular. Els anys 80 i 81 el volum to- 
tal de I'AOD estava al voltant dels 230 
milions de dòlars i  significava el 0,13% 
del PIB. L'any 83 va haver un fort re- 
trocés i es va quedar en un 0,045% del 
PIB. Després es va anar recuperant 
lentament fins al 1987 que va arribar al 
0,15 %.

Durant el període 1987-93, I'AOD ha 
augmentat a una mitjana del 25 % 

aproximadament; aquest últim any es- 
ta previst només el 11,6 %. Amb aquest 
creixement, I'AOD espanyola s'ha si- 
tuat en un 0,24 % del PIB, encara a una 
certa distància de la mitjana del CAD 
(0,33%) a la qual el Govern espanyol 
s'ha compromès a arribar. 

Com s'observa al quadre de previ- 
sions, part d'aquest increment s'ha ori- 
ginat pels compromisos que Espanya 
ha assumit respecte als Organismes de 
Cooperació Multilaterals, especialment 
amb el seu ingrés a la CE. Espanya 
contribueix al 8,19 % del pressupost 
comunitari i al 6,6 % de les aportacions 
al Fons Europeu de Desenvolupament 
(FED). L'any 93, això suposa més del 
25 % del total de I'AOD espanyola. 
El volum de I'ajuda multilateral és su- 
perior a la proporció que dediquen els 
països del CAD i  ha estat assenyalat 
com una mostra de la falta de madure- 
sa de la Cooperació espanyola; però es 
produeix una tendència a que dismi- 
nuexi la seva importància. 

Més significativa és I'exagerada pro- 
porció dels crèdits FAD, que represen- 
ten un 49 % del total de I'AOD prevista 
pel 1993 i fins un 75 % de I'ajuda bila- 
teral. El pes dels crèdits és més discu- 
tible per la naturalesa mixta d'aquest 
instrument de cooperació i pels crite- 
ris comercials que condicionen la se- 
va concessió. És molt probable que 
aquest serà un dels factors que el CAD 
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LA COOPERACIO - CATALUNYA 

Prevlslons de I'AOD espanyola, 1989-1993 (en mlllons de pessetes) Generalltat de Catalunya 
Subvenclons a prolectes de cooperacl6 amb el Tercer M6n 

Dlstribuci6 per hrees geogrhflques 
1989 1990 1991 1992 1993 (en mllers de pessetes) 

Aportacions a la CE 14.368 17.444 25.442 38.701 39.663 
Org. Intern. financers 19.492 4.705 12.925 50.400 10.937 1989 1990 1991 1992 
Org. Intern. no finsancers 3.678 4.589 4.371 4.151 3.811 

Africa Subsahariana 30.350 23.600 57.720 55.300 
Subtotal multllateral 37.538 26.739 42.779 53.253 54.412 America Llatina 55.510 57.900 94.950 86.200 

Crbdits FAD 15.000 35.000 40.000 60.000 77.000 Asia 

Programes i projectes 12.223 18.700 25.358 23.710 22.904 Magrib 
Coop. descentralitzada 3.500 2.500 ~~~~~~~~: 
Subtotal bllateral 27.222 53.700 65.358 87.210 102.404 

Sensibilitzacib 
Total AOD 64.760 80.440 108.138 140.464 156.816 " Inclou les aportacions al Fons CatalA de Cwperacid al Desenvolupament. 
n PIB O,IS 0,17 0,19 0,23 0,24 Font: Departament Presiddncia. Generalitat de Catalunya. 

Font: Plans anuals de Cwperacid internacional 89-93. 

tindrh en compte a I'hora d'avaluar la s'ha anat consolidant un tipus de coo- que, fins ara, no es crees una estruc- 
composici6 de I'AOD espanyola i que peracid canalitzada a través de les en- tura institucional per tal d'evitar que 
haurh de ser corregit. titats locals que sorgeix com a una excessiva burocratitzaci6 absorbís 

Avaluaci6 de la Política de Coopera- 
ci6 Espanyola 

Malgrat I'esforc d'adequacid que 
s'ha fet aquests anys, s'observen diver- 
ses deficiencies greus en la Coopera- 
ci6 espanyola: 

1. La falta de planificaci6 a mig i llarg 
termini i I'abs8ncia de diagnbstics previs 
sobre els paisos que actua. Aixb fa que 
les accions segueixin una dinamica de 
reacci6, guiada més per les sol.licituds 
que es reben que per criteris estratc3gics. 

2. L'excessiva dispersi6 de les ac- 
cions, tant per la quantitat de projectes 
com per la repartici6 geogrhfica. 

3. L'escassa coordinació entre el di- 
ferents instruments i organismes que 
gestionen la Cooperaci6 de I'Estat. És 
especialment greu la falta de comple- 
mentarietat entre els credits FAD i I'aju- 
da tecnica. 

4. Falta de coordinaci6 tambe entre 
els agents econbmics públics i privats 
i, encara més, entre els mecanismes de 
co-financament multilaterals. 

Tots aquests factors van en detriment 
de I'efichcia de les accions i limiten el 
seu impacte en les economies dels re- 
ceptors. Es troba a faltar un model de 
política de cooperacid de I'Estat espa- 
nyol. Espanya mant6 una política híbri- 
da, entre I'estrategia de protagonisme 
exterior seguida per les grans 
i la de concentracid de recursos limitats 
que han adoptat algunes potencies mit- 
janes, que sembla mes fruit d'una falta 
de maduresa, que d'una definici6 d'ob- 
jectius. Amb I'anunci de 11elaboraci6 
d'una nova legislaci6 sobre cooperacid 
internacional s'obren les expectatives so- 
bre el futur model de Cooperaci6 al De- 
senvolupament de I'Estat espanyol. 

LA COOPERAC~~ AL DESENVOLU- 
PAMENT A CATALUNYA 

Des de mitjans dels anys vuitanta, 

consequencia, en part, de la incid6n- 
cia de les campanyes de sensibilitza- 
ci6 i les pressions exercides per ONGD, 
grups de solidaritat i partits polítics en 
favor de la solidaritat; d'altra banda, de 
I'autonomia i del pes polític que han as- 
sumit les prbpies entitats locals. 

A la comunitat catalana aixb s'ha tra- 
du'it en diverses accions, tant a nivell 
de govern autonbmic, com per iniciati- 
va d'un nombre important de municipis. 

L'Ajuda al Tercer M6n de la 
Generalitat de Catalunya 

Per part de la Generalitat, la prime- 
ra iniciativa va-ser I'aprovaci6, I'any 85, 
d'una partida pressuposthria anomena- 
da -Ajudes al Tercer Mbnn amb una 
quantia que no passava de ser simbb- 
lica. L'any 89, grhcies a les pressions 
exercides a través de diverses organit- 
zacions integrades a la campanya 
-Catalunya Solidariarn inspirada pel 
Consell d'Europa, es va donar un salt 
i la partida va passar de 14,6 milions 
de pessetes a 100 milions. Despres es 
va estancar en 110 milions, I'any 90, 
per donar un altra estirada I'any se- 
güent i situar-se en els 200 milions. 

Cany 1993, i altra vegada a traves de 
pressions sobre els partits polítics que va 
exercir la Federaci6 Catalana d'ONGD 
durant la campanya electoral, es va acon- 
seguir el compromís d'arribar a dedicar, 
al final de la legistatura, el 0,7 010 dels re- 
cursos propis de la Generalitat a la par- 
tida dlAjuda al Desenvolupament. 

Aquesta partida, fins ara es gestiona- 
va a través del Departament de Presiden- 
cia, ara passara al recentment creat 
Departament de Relacions amb I'Estran- 
ger. La canalitzaci6 d'aquestes quantitats 
es fa mijancant la concessi6 d'ajudes a 
ONGD que presenten els seus projectes 
a la convocatbria anual que apareix pu- 
blicada al Butlletí Oficial de la Comunitat. 

L'escassa quantitat dedicada ha fet 

una part elevada dels recursos. Per la 
mateixa ra6, no s'han proposat criteris 
ni objectius molt específics per I'assig- 
nacid de les concessions als projectes; 
la convocatbria es limita a demanar un 
cert nombre de requisits respecte a les 
ONGD i els projectes que garanteixin 
la seva serietat i viabilitat. 

Tampoc s'ha fet encara cap segui- 
ment i cap avaluacid de I'efichcia de les 
accions realitzades i la Generalitat s'ha 
limitat a fer públiques les dades de re- 
partiment de les ajudes per sectors i 
per pai'sos. 

És desitjable que, amb I'augment de 
les quantitats destinades a la coopera- 
ci6 es produeixi un canvi en aquesta 
prechria situaci6. D'altra banda, el 18 
de novembre de 1992 es va crear al 
Parlament de Catalunya una comissi6 
d'estudi sobre la problemhtica del Ter- 
cer M6n que hauria d'incidir en la polí- 
tics de cooperacid de la Generalitat. 

A mes de la convocatbria a les ONGD, 
la Generalitat realitza altres activitats de 
Cooperai6 a traves de diversos Depar- 
taments, fonamentalment existeix un 
certa tradici6 a Sanitat i a Ensenyament. 
Donat que s6n dues competencies 
transferides a la Generalitat f6ra desit- 
jable una millor estructuraci6 i coordina- 
ci6 de les activitats de cooperaci6 que 
es realitzen en aquests sectors. 

La Cooperacid al desenvolupament 
dels municipis de Catalunya 

Els Ajuntaments de Catalunya s'han 
ocupat dels temes de Cooperacid amb 
interes; de fet, dels aproximadament 44 
municipis de mes de 20.000 habitants 
que hi ha a la Comunitat, només 13 no 
han tingut cap experiencia en aquest 
hmbit. 

Malgrat aixb, la diversitat en el tipus 
d'accions i la intensitat de dedicaci6 fa 
difícil fer generalitzacions. De totes 
aquestes entitats, només 10 assignen 



LA COOPERACIO - MECANISMES 

un pressupost fix a la Cooperaci6 i, se- 
gons les dades de 1991, nomes 12 van 
dedicar mes d'un mili6 de pessetes. 
Destaquen pel seu pressupost els ajun- 
taments de Barcelona ( amb 350 mi- 
lions), Badalona (1 O milions), Sabadell 

. (6 milions) i Rubí (6 milions). 
La manera de gestionar aquests fons 

6s molt diversa. Una de les formes mes 
tradicionals és a trav6s dels Agermana- 
ments amb municipis d'altres latituds, 
molt especialment de I'Ambrica Llatina. 
Com a conseqübncia d'aquestes rela- 
cions s'estableixen vincles de col.labora- 
ci6 en aspectes tbcnics i culturals entre 
els mateixos responsables de les entitats 
locals o altres institucions socials. 

Una altra manera 6s a traves de sub- 
vencions a projectes d'ONGD. També es 
destinen fons a programes i campanyes 
de sensibilitzaci6 de la poblacid catalana. 

Al 1986, com a consequbncia de la 
Gampanya 0,70/0* que tractava d'acon- 
seguir que les institucions publiques ca- 
talanes dediquessin aquest percentatge 
dels seus recursos a la Cooperacid al D e  
senvolupament, es va fundar el Fons Ca- 
tala de Cooperaci6. Aquesta associacid 
es proposava com un instrument de ca- 
nalitzacid dels fons econbmics proce 
dents fonamentalment de les entitats 
locals per dedicar-10s a la Cooperaci6 
amb el Tercer Mdn. En I'actualitat aquest 
Fons t6 mes de 100 membres i ha realit- 

zat, fins I'any 91, uns 75 projectes per un 
valor aproximat de 150 milions de pesse 
tes. es a través d'aquest Fons que s'han 
canalitzat pari de les partides que dedi- 
quen a la Cooperacid alguns ajuntaments. 

Des de la Federacid de Municipis de 
Catalunya (FMC) s'ha projectat la crea- 
ció d'un departament de relacions in- 
ternacionals que tracti de coordinar les 
accions i els diferents hmbits d'actua- 
ci6 en tasques de Cooperacid al Desen- 
volupament dels municipis de 
Catalunya per tal d'aconseguir una mi- 
llor efichcia de les ajudes que, ara per 
ara, estan massa disperses. 
'Llicenciada en Dret. Especialista en temes de 
Cooperaci6 

MECANISMES I TIPUS 
i 

Malgrat es tracti d'una disciplina re- 
lativament nwa dins les Relacions Inter- 
nacionals, la Cooperaci6 al Desenvolu- 
pament ha assolit un grau de complexi- 
tat tal que precisa I'aclariment d'alguns 
conceptes per poder interpretar quin 6s 
el seu abast. Seguint diferents criteris es 
poden fer les següents subdivisions: 

I 1. Segons el grau de concessionalitat. 

a) Cooperacid Internacional: Inclou to- 
tes les activitats de cooperaci6 tbcnica, 
financera i cultural amb tercers paisos, 
ja siguin desenvolupats, en desenvolu- 
pament, o amb organismes multilaterals. 

b) Ajuda Oficial al Desenvolupament 
(AOD): Segons la definici6 del Comite 
d'Ajuda al Desenvolupament (CAD), I'AOD 
6s la Cooperacid que, procedent del sec- 
tor públic, t6 per objectiu el desenvolupa- 
ment econbmic i I'augment del nivell de 
vida dels paios menys desenvolupats, i 
un grau de donacid d'almenys un 25%. 

2. Segons el tipus d'ajuda. 

a) Pr4stecs: Atorgats en condicions 
mes favorables que les del mercat en 
el tipus d'interbs, període d'amortitza- 
ci6 i de gracia o dels venciments. Per 
ser AOD I'element de donaci6 ha d'6s- 
ser del 25% com a mínim. 

b) Donatius: S6n transferbncies unila- 
terals sense obligacid de retorn ni paga- 
ment d'interessos. Diverses modalitats: 
- Ajuda tbcnica: Transferbncies de 

mbtodes i tecnolo~ia moderna. Inclou: 

Aquesta ajuda permet estalviar en im- el Banc Arab de Desenvolupament i 
portacionsi obtenir ingressos per altres 
projectes de desenvolupament, perd 
pot tenir conseqübncies en el retard 
dels programes agrícoles per la baixa 
dels preus i distorsionar la dieta tradi- 
cional si no es planifica b6. 

-Ajuda d'emergkncia: T6 com a fi- 
nalitat I'assistbncia als afectats per ca- 
thstrofes humanes o naturals enviant 

el Fons Europeu de Desenvolupament, 
en I'hmbit regional. 

No Financers: Fan cooperaci6 de ca- 
rhcter tbcnic científic i, a vegades, aju- 
da d'urgbncia i alimenthria. Els princi- 
pals sdn els organismes especialitzats 
de I'ONU com el PNUD, la FAO, la 
UNESCO o la UNICEF. 

b) Cooperacid bilateral: Cs la Que 
bens i equipament de primera neces- atorga directament un país donant a'un 
sitat i aiuda alimenthria d'emergbncia. país receptor. Pot ser gestionada, b6 a - 

traves d'organismes públics, bé a tra- 
3. Segons el mecanisme ves d'organitzacions privades i no go- 
de canalitzaci6. vernamentals (ONG), tant dels paysos 

a) Cooperacid multilateral: Es realitza a donants, com dels receptors. 
traves de contribucions a Organismes 4. Segons la condicionalltat~ 
multilaterals. Es considera més neutre 
políticament i permet una millor coordina- a) Ajuda no condicionada: El país re- 
=i6 de les politiques de diversos paisos, ceptor pot escollir els proveYdors pels 

Els organismes multilaterals es divi- projectes lliurement. 
deixen en: Financers: ofereixen coope- b) Ajuda condicionada?~es aporia- 
racid financera i crbdits concessionals. cions van lligades a la compra de bens 
Els principals organismes s6n: Grup del i serveis del país donant. La major pari 
Banc Mundial i Fons Monetari Interna- de I'ajuda bilateral, tbcnica i directa és 
cional, en I'hmbit general, i el Banc In- condicionada. Un altre tipus de condi- 
teramerich de Desenvolupament, el ci6 per concedir I'ajuda exigeix el res- 
Banc Asihtic de Desenvolupament, el pecte dels principis democrdtics i els 
Fons Africh de Desenvolupament, Drets Humans. 

Aportaclons dels paVsos del CAD a I'AOD (en mlllons de dblam) 

1988 1989 1990 1991 

AOD BILATERAL 31.964 32.960 37.147 41.299 
Contribucions amb consideraci6 de donaci6 (1) 
- Cooperaci6 tecnica 
- Despeses adm~nislratives 

Credits per al desenvolupament i capitals (1) 7.243 7.103 8.377 6.654 
-Nous credits per al desenvolupament (2) 6.842 7.528 7.856 10.335 - 

enviar tbcnics per posar en mama pro- AOD MULTILATERAL 15.063 12.782 15.813 15.410 

grames o projectes de desenvolupament, 6.792 6.655 8.161 9.394 
- Institucions de I'ONU 3.481 3.430 4.046 4.366 

formacid de professionals dels pa'isos en - CE 2.644 2.762 3.233 4.374 

desenvolupament, materials i equipa- SUbSCriPCiOnS de capital 8.288 5.947 7.674 5.656 
- Agencia Internacional de Desenvolupament (EM) 5.293 3.319 4.222 4.663 

ments per portar a terme els projectes. - Bancs Regionals 2.139 1.960 2.386 612 
~ , ~ d ~ . ~ / ~ ~ ~ ~ ~ a ~ i ~ :  És ajudadirec- Crbdits concess~onals 

ta de productes adequats pel consum ,,, 
de la persona. Es valoren a preu de 

(1) Inclou les despesss a sota especilicades i d'altres 

trega a una entitat estatal que les ven e" aquest aparta! sigu mbs elevada a la d d  subtotal superior. 

a preu de mercat o repartiment gratufi. Font: Informe 1992 del Comite d'Ajuda al  Desenwlupament (CAD) 


