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Introducció 
L'any 2000, els membres de les Nacions Unides es van comprometre a millorar les 
condicions de vida de la població dels països en vies de desenvolupament i avançar cap 
al desenvolupament humà sostenible, en un marc democràtic i de respecte als drets 
humans. Per a això, es van establir els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni 
(ODM), vuit fites bàsiques que han d'aconseguir-se per al 2015. 
 
El primer d'ells parla d'eradicar la pobresa extrema i la fam i consisteix en reduir a la 
meitat, entre 1990 i 2015, el percentatge de persones els ingressos de les quals siguin 
inferiors a un dòlar per dia. A més, més del 70 % de les persones que viuen en aquestes 
condicions, mil dos-cents milions, són llauradors pobres que habiten en zones rurals i 
sobreviuen amb menys d'un dòlar al dia (International Fund for Agricultural Development 
[IFAD], 2001). 
 
Per tant, atès que la majoria de la gent pobra viu en el medi rural o depèn de l'agricultura, i 
que a les nacions més pobres l'agricultura prepara el terreny per al desenvolupament 
econòmic, serà imprescindible una gran inversió en el desenvolupament rural i, per tant, 
en un dels seus “pilars” bàsics, l'agricultura. És a dir, hi ha relacions sòlides i directes 
entre la productivitat agrícola, la fam i la pobresa. Precisament, la investigació empírica 
proporciona clares proves dels beneficis de la productivitat agrícola. Per exemple, a 
l’Àfrica, un increment del 10% en el nivell de producció agrícola s'associa a un 7,2% de 
disminució de la pobresa (Von Braun, J. et al, 2005). 
 
A més, si bé l'estratègia més eficaç per a la consecució dels ODM és tractar tots els 
objectius de forma integrada, l'eradicació de la fam i la pobresa suposa un dels problemes 
bàsics a superar per tal d’aconseguir un desenvolupament integral i sostingut. La fam i la 
malnutrició impedeixen als pobres sortir de la pobresa, en disminuir la seva capacitat 
d'aprendre, treballar i tenir cura d’ells mateixos i dels membres de la seva família. La fam 
desencadena la malnutrició crònica, redueix les possibilitats dels adults per a treballar, i 
disminueix la capacitat dels nens d'aprendre i viure vides productives, sanes i felices.  
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Aquesta barrera al desenvolupament humà debilita el potencial d'un país per a 
desenvolupar-se econòmicament, durant moltes generacions.  
 

 

 

TENDÈNCIA DE L'AOD EN AGRICULTURA. 1990-2003 
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Gràfic 1 

 
Però el paper de l'agricultura en el marc de l'Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD) ha 
disminuït en els últims anys, la qual cosa no sembla estar d'acord amb la finalitat 
d'aconseguir els ODM per al 2015. La tendència de la inversió de l'AOD en agricultura és 
negativa, havent descendit des dels 7.830 milions de dòlars el 1990 fins als 4.162 milions 
de dòlars el 2003 (més d'un 46%). Però, a més, les pròpies polítiques nacionals dels 
països en vies de desenvolupament han reduït la inversió en l'agricultura. En els últims 
anys, els Plans d'Ajust Estructural han provocat que els ministeris d'agricultura dels països 
pobres hagin abandonat la intervenció en els mercats i s'hagin limitat a ser simples  
acilitadotes (Pons, G. 2005). És a dir, les administracions dels països pobres planegen 
polítiques més orientades cap a la provisió de béns públics que cap a la intervenció dels 
mercats.  
 
Per contra, el sector agrari dels països rics ha gaudit del proteccionisme i els subsidis per 
a fer més àgil i competitiva una agricultura amb majors costos productius. En l'actualitat 
sembla haver una tendència a la reducció d’aquestes ajudes i a l'eliminació de les 
barreres aranzelàries a la importació de productes del Sud cap a països del Nord. Ara es 
considera que el comerç internacional pot exercir un paper essencial en la lluita contra la 
pobresa i que les exportacions poden millorar els ingressos i el benestar de les comunitats 
pobres. Malgrat això, mentre no s'assegurin una sèrie d'estratègies nacionals que 
permetin fer arribar aquestes oportunitats als pobres, l'accés als mercats no garanteix la 
reducció de la pobresa. Per tant, és necessari considerar si deixar el desenvolupament 
dels països pobres en mans de l'obertura comercial no portarà conseqüències negatives. 
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Una altra qüestió a considerar és la qualitat de l'ajuda que es destina als països en vies de 
desenvolupament. No només és necessari determinar la quantia, sinó analitzar quines són 
les condicions en què s'entrega i si permet aconseguir els objectius plantejats. En aquest 
sentit, presenten gran importància les polítiques agràries i els subsidis dels propis països 
en vies de desenvolupament, atès que la canalització de l'ajuda dels països donants a 
través del pressupost públic està en augment, gràcies a les Estratègies de Reducció de 
Pobresa i al cada cop més utilitzat Enfocament Sectorial. Si bé aquells productors que es 
troben en una posició favorable per a la comercialització no necessiten l'ajuda per a la 
subsistència, sinó més aviat per a la millora de la seva competitivitat, hi ha un gran grup 
de petits agricultors que requereix dels subsidis estatals per a la reducció de la seva 
vulnerabilitat i l'increment de la producció fins a nivells que asseguren la seva 
supervivència (Howell, J. 2005). En aquest context, cal partir de la base que les polítiques 
agràries són d'una enorme complexitat i és summament complicat determinar quines 
polítiques afavoreixen els pobres i en quina mesura i quins van en contra del seu benefici. 
 
Aquest estudi pretén, per tant, caracteritzar el finançament que s'ha realitzat en el sector 
de l'agricultura a través de l'AOD, així com la seva evolució, expectatives i limitacions, ja 
sigui de manera multilateral i bilateral, com en el cas particular de l'AOD de l'estat 
espanyol. Tal caracterització s'ha realitzat considerant el període de temps que hi ha entre 
1996 i 2003 – que, en principi, es considera prou dilatat per a arribar a conclusions sobre 
tendències i polítiques -, i s'ha abordat tenint en compte aproximacions quantitatives i 
qualitatives, tant pel que fa a l'ajuda bilateral com la multilateral. 
 
La documentació de referència que s'ha utilitzat procedeix de la base de dades del Comitè 
d'Ajuda al Desenvolupament (CAD) de l'Organització per a la Cooperació i 
Desenvolupament Econòmic (OCDE) denominada Creditor Reporting System (CRS), ja 
que permet un anàlisi sectorial de l'AOD en estar estructurada per diferents àmbits 
d'actuació, entre els que es troba, precisament, el de l'agricultura. En el quadro 1 es 
reflecteix la forma en què està organitzat el sector de l'agricultura en el context del CRS. 
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CODI SECTOR CONTINGUT 
31110 Política agrària i gestió administrativa.  Política agrària, planificació i ajuda a programes; ajuda als 

ministeris d'agricultura; enfortiment institucional i 
assessorament; activitats agràries no especificades. 

31120 Desenvolupament agrari.  Projectes integrats; desenvolupament d'explotacions agrícoles. 
31130 Terrenys agraris.  Inclou control de la degradació del sòl; millora de la terra; 

drenatge de zones inundades; dessalinització de sòls; estudi 
de terrenys agrícoles; rescat de terrenys; lluita contra l'erosió; 
lluita contra la desertització. 

31140 Recursos hidrològics per a ús agrícola.  Regadius, embassaments, estructures hidràuliques, explotació 
de capes freàtiques per a ús agrícola. 

31150 Factors producció (inputs) agrícoles. Subministrament de llavors, fertilitzants, equips/maquinària 
agrícola. 

31161 Producció aliments agrícoles. Inclou cereals (blat, arròs, ordi, dacsa, sègol, avena, mill, 
melca); horticultura; verdures; fruites, baies; altres productes 
cultivables. 

31162 Collites destinades a l'exportació o a la 
indústria. 

Inclou sucre, cafè, cacau, te, oleaginoses, nous, ametlles, 
fibres; tabac; cautxú. 

31163 Ramaderia.  Cria, producció ramadera; ajuda per a aliments d'animals. 
31164 Reforma agrària  Inclou ajust estructural en el sector agrícola. 
31165 Desenvolupament agrari alternatiu.  Projectes per a reduir el cultiu il·legal de drogues per mitjà 

d'altres oportunitats de producció i comercialització agràries 
(veure codi 43050 per a desenvolupament alternatiu no-
agrícola). 

31181 Ensenyança / formació agrària.   
31182 Extensió agrària.  Formació no acadèmica en agricultura. 
31183 Investigació agrària.  Inclou el cultiu d'espècies vegetals, fisiologia, recursos 

genètics, ecologia, taxonomia, lluita contra les malalties, 
biotecnologia agrícola. 

31184 Investigació ramadera.  Inclou sanitat animal, criança i genètica, nutrició, fisiologia. 
31191 Serveis agrícoles  Organització i polítiques de mercat; transport i 

emmagatzematge; establiment de reserves estratègiques. 
31192 Protecció plantes i collites recollides, i lluita 

contra plagues.  
Inclou protecció integral cultius, activitats de protecció de 
cultius biològics, subministrament i gestió de productes químics 
utilitzats en l'agricultura, subministrament de pesticides, política 
i regulació de protecció de cultius. 

31193 Serveis financers agrícoles.  Intermediaris financers per al sector agrari, incloent plans de 
crèdit;  assegurances de collites. 

31194 Cooperatives agrícoles.  Inclou les organitzacions d'agricultors. 
31195 Serveis veterinaris.  Sanitat i gestió animal, recursos genètics i nutritius. 

Quadre 1 

 
L'evolució de la inversió en AOD destinada al sector de l'agricultura, que s'ha realitzat en 
el període a què es fa referència, està al quadre 2, en el que es reflecteix, per a cada any 
considerat, la inversió total i la que es va concretar a través de l'ajuda multilateral o 
bilateral. Es dedueix immediatament que entre 1997 i 2001 l'AOD total va oscil·lar al 
voltant dels cinc mil milions de dòlars; el 2002 va disminuir dràsticament fins a dos mil set-
cents milions i el 2003 va experimentar una recuperació notable ja que pràcticament es va 
duplicar fins a aconseguir quatre mil milions. 
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AOD EN EL SECTOR AGRICULTURA 

XIFRES EN MILIONS US DÒLARS 
ANY TOTAL MULTILATERAL BILATERAL 

1996 5.882 2.979 2.903 
1997 4.721 2.922 1.799 
1998 5.139 3.136 2.003 
1999 4.891 3.077 1.814 
2000 5.205 3.643 1.561 
2001 4.835 2.745 2.090 
2002 2.747 0.969 1.779 
2003 4.064 2.544 1.521 

Quadre 2 

 
En tant que es refereix a la distribució de l'ajuda entre multilateral i bilateral, es verifica 
que, en tots els anys excepte en 2002, la primera és major, la qual cosa té conseqüències 
no només en termes quantitatius sinó també en el context democràtic ja que els agents 
que decideixen sobre les polítiques a finançar no es corresponen amb instàncies 
representatives. En el gràfic 2 es pot visualitzar aquesta evolució, que analitzem en els 
apartats següents. 
 
 

AOD EN EL SECTOR AGRICULTURA. 1996-2003 
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Ajuda multilateral 
Els organismes internacionals que han finançat projectes d’energia en el període 
considerat són el Banc Africà de Desenvolupament (AfDB) i el Fons Africà de 
Desenvolupament (AfDF), el Banc Asiàtic de Desenvolupament (AsDB) i el Fons Asiàtic 
de Desenvolupament (AsDF), el Banc Internacional per a la Reconstrucció i el 
Desenvolupament (IBDR) i l'Associació Internacional de Desenvolupament (ANADA) – 
ambdós pertanyents al grup del Banc Mundial -, el Fons de Desenvolupament Europeu 
(EDF) de la Comissió Europea (EC), el Banc Interamericà de Desenvolupament (IDB), el 
Fons Especial d'Operacions del Banc Interamericà de Desenvolupament (IDB SpF), l'IFAD 
(International Fund for Agricultural Development) i l'agència de les Nacions Unides UNDP 
(Acrònim en anglès del Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament). Al 
quadre 3 està representat l'esforç de cada un d'aquests organismes en el període 
analitzat destinat als projectes d'agricultura. 
 

AOD MULTILATERAL EN AGRICULTURA. PRINCIPALS DONANTS 
AGENT 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 TOTAL

AfDB 39.33 27.21 - 244.64 45.40 44.26 15.48 13.07 429.40
AfDF 64.85 76.69 100.46 76.70 95.90 104.15 102.61 285.58 906.94
AsDB 156.50 193.80 - 460.76 175.00 64.30 266.96 33.12 1 350.44
AsDF 239.64 33.91 99.23 41.60 105.32 82.54 145.98 263.72 1 011.93
EC 63.25 29.08 58.04 177.63 129.00 117.57 32.57 248.00 855.14
IBRD 1 096.10 1 122.50 1 767.47 1 221.36 1 474.94 1 047.49 59.80 716.25 8 505.91
ANADA 330.40 765.07 801.30 591.10 721.41 599.22 174.35 771.94 4 754.79
IDB 649.60 362.88 88.05 4.75 569.77 553.20 100.20 41.40 2 369.85
IDB SpF 78.70 - 40.30 - 64.10 - - 77.69 260.79
IFAD 260.32 310.85 181.44 235.59 262.58 131.82 70.84 92.96 1 546.39
UNDP - - - 23.31 - - - - 23.31

 TOTAL  2 978.69 2 921.98 3 136.28 3 077.45   3 643.42 2 744.55 968.80  2 543.72 22 014.90 

Quadre 3 

 
En total, l’ajuda multilateral en el període ascendeix a 22 mil milions de dòlars, havent 
presentat un màxim absolut l’any 2000, quan el finançament va aconseguir els 3600 
milions. En termes generals els organismes del grup del Banc Mundial – IBRD i ANADA -, 
són els que han aportat major finançament en tots els anys excepte el 2002, ja que la 
seva aportació va suposar el 60,3% del total. Els Bancs regionals de Desenvolupament i 
Fons Asiàtic i Africà van aportar el 16,8%, l’Interamericà l'11,9%, l'IFAD va contribuir amb 
el 7%, el Fons Europeu el 3,9% i, finalment, allò que s'ha aportat per l'UNDP va ser 
relativament irrellevant –23,3  milions de dòlars en tot el període, que suposen tan sols el 
0,1% -.  
 
Com és d'esperar, gairebé la totalitat de l'ajuda multilateral – el 95% -, es va canalitzar a 
través de la modalitat reembossable – és a dir, per mitjà de crèdits -; al quadre 4 es 
concreten les dades globals de l'ajuda multilateral distingint entre les components 
reembossable i no reembossable – donacions -, en les que es va materialitzar. 
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AOD EN AGRICULTURA. EVOLUCIÓ DE CRÈDITS I DONACIONS 
ANY TOTAL NO 

REEMBOSSABLE
REEMBOSSABLE 

1996 2 978.69 64.26 2 914.44 
1997 2 921.98 38.31 2 883.67 
1998 3 136.28 58.04 3 078.24 
1999 3 077.45 201.58 2 875.87 
2000 3 643.42 129.65 3 513.77 
2001 2 744.55 81.75 2 662.80 
2002 968.80 25.03 943.77 
2003 2 543.72 471.77 2 071.95 

1996-2003 22 014.895 1 070.388 20 944.507 

Quadre 4 

 
Des del punt de vista sectorial, entre 1996 i 2003, el 38% de l'ajuda multilateral es va 
destinar a finançar projectes relacionats amb les polítiques i la gestió administrativa 
(31110), el 25% a les activitats de desenvolupament agrari (31120), el 15% a projectes 
d'aprofitament de recursos hidrològics per a ús agrícola (31140) i el 5% a la producció 
d'aliments (31161). En tots els anys del període, els tres primers sectors a què es fa 
referència van ser els que van rebre major finançament; a partir de 2000, els projectes de 
producció d'aliments van rebre aportaments econòmics rellevants. 
 
Quant a la distribució de l'ajuda per continents i zones geogràfiques, Àsia és el continent 
que, en el període considerat, va rebre més ajuda multilateral: ni més ni menys que el 
47,5%, seguida d'Amèrica, amb el 25%, Àfrica amb el 21% i Europa amb el 4%; els 
projectes destinats a Orient Mitjà van suposar tan sols el 2% mentre els d'Oceania 
representen una quantitat mínima. En tots els anys Àsia i Amèrica van ser els continents 
amb major finançament ja que conjuntament van rebre sempre més del 60% del total. 
Al quadre 5 es reflecteixen els deu països que, en cada any del període, van rebre més 
finançament; respecte d'això, cal ressaltar la important concentració del gruix del 
finançament en pocs països ja que, com es pot comprovar, els deu amb major 
finançament concentren sempre més del 60% del total.  
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PAÏSOS AMB MAJOR FINANÇAMENT MULTILATERAL EN AGRICULTURA 

1996 1997 1998 1999 

PAÍS % ACUM PAÍS % ACUM PAÍS % ACUM PAÍS % ACUM 
Mèxic 13.43% Romania 11.98% Xina 20.41% Xina 11.81% 
Líban 23.84% Índia 23.88% Índia 37.01% Indonèsia 21.98% 
Ukrania 33.91% Argentina 35.01% Mèxic 52.68% Tailàndia 31.73% 
Xina 43.41% Pakistan 45.26% Filipines 57.46% Egipte 39.49% 
Vietnam 49.65% Brasil 53.82% Egipte 61.29% Algèria 46.21% 
Argentina 53.85% Indonèsia 60.45% Etiòpia 64.95% Filipines 52.08% 
Indonèsia 57.13% Colòmbia 64.90% Sri Lanka 67.78% Xina 57.94% 
Kazakstán 59.82% Xina 69.01% Nepal 70.31% Vietnam 61.25% 
Filipines 61.81% Nepal 72.87% Vietnam 72.44% PMA no espec. 64.29% 
Sri Lanka 63.81% Perú 75.08% Xina 74.35% Índia 67.05% 

2000 2001 2002 2003 

PAÍS % ACUM PAÍS % ACUM PAÍS % ACUM PAÍS % ACUM 
Mèxic 11.78% Turquia 21.80% Pakistan 36.90% Mèxic 11.53% 
Brasil 22.46% Mèxic 39.96% Índia 47.11% Índia 21.55% 
Índia 31.88% Vietnam 49.14% R Dominic 52.79% Xina 29.14% 
Xina 39.68% Brasil 54.38% Uganda 58.23% Etiòpia 36.66% 
Rússia 46.82% Índia 58.03% Filipines 63.39% Afganistan 42.00% 
Paraguai 53.95% Etiòpia 61.15% Níger 67.40% Vietnam 45.65% 
Jamaica 61.04% Romania 64.05% Uzbekistan 71.11% Algèria 49.27% 
Filipines 65.98% El Marroc 66.54% Veneçuela 73.44% Indonèsia 52.83% 
Vietnam 70.10% Kazakstán 68.88% Tanzània 75.69% Kenya 56.26% 
Tunísia 74.17% Xina 71.22% Txad 77.78% Àfrica no espec. 59.53% 

Quadre 5 

Complementàriament a la concentració del finançament, es comprova una dispersió 
notable de la mateixa ja que s'han detectat un important nombre de països receptors en 
cada any: 70 en 1996; 61 en 1997 i 1998; 101 en 1999; 59 en 2000; 57 en 2001; 37 en 
2002 i 81 en 2003.  
 
Finalment, és interessant conèixer el destí de l'ajuda en funció del nivell de renda dels 
països receptors; a aquest efecte es distingeixen les següents tipologies, d'acord amb el 
CAD: 

• Rendes altes (HICT, acrònim de high income country): els que tenen un producte 
nacional brut (PNB) superior a 9 360 dòlars de 1998 

• Rendes mitges altes (UMICT, acrònim d'upper middle income country): aquells el 
PNB DELS QUALS està comprés entre 3 030 i 9 360 dòlars de 1998 

• Rendes mitges baixes (LMIC, corresponent a lower middle income country): els 
que tenen un PNB entre 760 i 3 030 dòlars de 1998 

• Rendes baixes (OLIC, sigles d'other lower income country): els que tenen un PNB 
inferior a 760 dòlars de 1998 

• País en vies de desenvolupament menys avançat (PMA o LDC, corresponent a 
less developing country) 

• País en vies de desenvolupament més avançat (MADCT, acrònim de More 
advanced developing country) 

• Països de l'Europa de l'Est i de l'exUnió Soviètica (CEE/CIS) 
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En el cas del finançament del sector agricultura, es verifica que en tots els anys del 
període considerat, els països de rendes mitges i baixes – OLIC, UMICT i LMIC - són, en 
el seu conjunt, els principals receptors de l'AOD multilateral; d'altra banda, en tot el 
període la mitjana de finançament dels països menys avançats va ser del 14%, tal com es 
pot comprovar al quadre 6. 
 

PAÏSOS RECEPTORS D'AJUDA MULTILATERAL SEGONS NIVELL DE RENDA 
TIPUS PAÍS 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 TOTAL 
PMA 12,2% 12,4% 11,0% 12,1% 10,1% 12,9% 23,5% 25,9% 13,9% 
OLIC 25,4% 41,2% 49,2% 42,4% 29,5% 19,4% 48,7% 37,4% 35,5% 
LMIC 15,7% 11,4% 17,7% 35,5% 26,6% 12,4% 21,9% 14,2% 19,6% 
UMIC 30,7% 20,6% 17,5% 3,2% 23,0% 44,1% 2,4% 13,3% 20,9% 
CEEC/NIS 16,0% 14,3% 4,6% 6,9% 10,2% 11,2% 3,6% 9,2% 10,0% 
MADCT 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 

Quadre 6 

 

Ajuda bilateral 
En el gràfic 3 es reflecteix l'ajuda bilateral aportada pels països del CAD durant el període 
1996-2003 i en el que es pot comprovar, en termes quantitatius i en milions de dòlars 
corrents, l'evolució a què s'ha fet referència en els paràgrafs precedents. Es distingeixen 
les següents modalitats, d'acord amb la terminologia del CAD: 

• Ajuda no reembossable; es correspon amb les donacions, per la qual cosa les 
transferències fetes en diners, béns o serveis no requereixen un desembors a 
canvi 

• Ajuda reembossable; es canalitza a través de crèdits i, per tant, impliquen una 
devolució per part del receptor amb determinades condicions 

• Ajuda lligada; vinculada a que els béns o serveis s'adquireixin en el país donant 
• Ajuda parcialment lligada. Els béns o serveis s'han d'adquirir en el país donant o 

en un grup de països prefixat, entre els que estan gairebé la totalitat dels receptors 
de l'ajuda 

• Ajuda no lligada; és aquella en què els béns i serveis associats es poden 
aconseguir en qualsevol país sense estar prèviament prefixats 
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AOD BILATERAL EN AGRICULTURA. 1996-2003 
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Gràfic 3 
 
Es verifica que, excepte el 1996, la modalitat no reembossable és la que va canalitzar 
preferentment l'ajuda de manera que va suposar el 65% en el període considerat; en tant 
que es refereix a l'ajuda lligada, representa el 13% del total. Aquestes dades estan 
clarament determinades per les polítiques dels països amb major aportació, especialment 
la de Japó que, amb el 41% del total de l'ajuda, canalitza el 71% a través de crèdits, i, en 
menor importància, França, Alemanya i Espanya que ho fan, respectivament, amb el 38, 
41 i 31%.  
 
En relació amb l'ajuda lligada, cal ressaltar que Japó ho fa en tan sols el 2% de la seva 
ajuda, en contraposició a Canadà i Itàlia que la lliguen en el 69 i 68%, respectivament. 
Japó és, en tots els anys, el país amb major aportació, seguit dels Estats Units, França, 
Alemanya i Holanda. 
 
Els extrems anteriors es poden corroborar al quadre 7, en el que les quantitats estan en 
milions de dòlars. 
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AOD BILATERAL. PAÏSOS DONANTS EN EL PERÍODE 1996-2003 
1996-2003 

TOTAL 
NO 

REEMBOSSABLE 
REEMBOSSABLE LLIGADA NO LLIGADA PARCIALMENT 

LLIGADA 

Japó 6 268.65 1 835.21 4 433.44 123.74 5 974.78 14.25 
Estats Units 2 269.10 2 269.10 - 656.06 - - 
França 1 197.27 745.91 451.36 216.71 415.74 419.41 
Alemanya 1 008.98 595.84 413.13 107.60 514.45 - 
Holanda 767.87 767.87 - 18.07 376.68 63.76 
Gran Bretanya 700.97 700.97 - 7.09 204.49 0.01 
Dinamarca 538.46 538.46 - 85.66 422.98 - 
Suïssa 433.42 433.42 - - 432.33 - 
Bèlgica 411.69 411.69 - 0.26 144.62 - 
Canadà 404.35 404.35 - 277.65 124.71 0.02 
Austràlia 376.51 376.51 - 200.25 175.87 - 
Espanya 267.45 185.70 81.75 75.65 64.29 - 
Suècia 227.38 227.38 - 2.42 222.04 - 
Itàlia 225.28 221.58 3.70 152.92 10.83 - 
Noruega 198.09 196.33 1.76 2.24 195.41 - 
Àustria 52.60 45.13 7.47 9.20 6.72 - 
Finlàndia 49.14 49.14 - 21.52 20.70 1.41 
Irlanda 45.86 45.86 - - 45.86 - 
Portugal 17.31 17.31 - 0.22 3.30 - 
Nova Zelanda 4.93 4.93 - - 4.83 - 
Grècia 2.73 2.73 - - 1.27 - 
Luxemburg 1.82 1.82 - - - - 

Quadre 7 
 

Pel que fa als subsectors cap als quals preferentment es va destinar l'ajuda bilateral, es 
verifica que el 55% de la del període correspon als recursos hidrològics per a usos 
agrícoles - inclou projectes d'infraestructures com ara preses que impliquen grans 
inversions -, polítiques agràries (18,8%), desenvolupament agrari (13%) – contempla 
projectes integrats de desenvolupament -,  i factors de producció (11,2%), que contempla 
els subministraments de llavors, fertilitzants, i equips o maquinària agrícola. En canvi, el 
que menys finançament van rebre en el període, tots amb menys de l'1% de l'ajuda total, 
van ser els corresponents a serveis veterinaris, cooperatives agrícoles, protecció de 
plantes i collites i reforma agrària. 
 
En termes geogràfics, a tots els anys, excepte el 2000, Àsia va ser la zona que va rebre la 
major part de l'ajuda destinada a l'agricultura – per sobre del 41% -, seguida sempre 
d'Àfrica – amb percentatges al voltant del 30% -, i Amèrica; la inversió a Europa, Orient 
Mitjà i Oceania va ser, en termes relatius, minoritària; aquests extrems es poden apreciar 
en el gràfic 4. 
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AOD BILATERAL. DISTRIBUCIÓ PER ZONES GEOGRÀFIQUES 
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Gràfic 4 
 
Els països receptors de l'ajuda són més nombrosos que en el cas de l'ajuda multilateral –
varien entre 121 projectes el 1996 i 169 el 2003-, encara que està menys concentrada en 
termes pressupostaris, tal com es reflecteix al quadre 8. 
 

PAÏSOS AMB MAJOR FINANÇAMENT BILATERAL EN AGRICULTURA 
1996 1997 1998 1999 

RECEPTOR %ACUM RECEPTOR %ACUM ACUMULAT %ACUM RECEPTOR %ACUM 

Indonèsia 10% Índia 14% Indonèsia 11% Tailàndia 17% 

Tunísia 20% Equador 20% Tailàndia 19% PMA No Espec 26% 

Índia 29% Pakistan 26% Paraguai 26% Egipte 34% 

Xina 37% Tailàndia 32% Filipines 32% Filipines 38% 

El Marroc 43% PMA No Espec 37% Índia 38% Moçambic 42% 

Sri Lanka 48% Egipte 42% Egipte 44% Tunísia 45% 

Filipines 52% Tanzània 46% PMA No Espec 49% Bangla Desh 48% 

Egipte 55% Xina 49% Vietnam 54% Bolívia 51% 

PMA No Espec 58% Etiòpia 51% Tunísia 57% Mali 54% 

Etiòpia 61% Sri Lanka 54% Bangla Desh 59% Cambotja 56% 
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2000 2001 2002 2003 

RECEPTOR %ACUM RECEPTOR %ACUM RECEPTOR %ACUM RECEPTOR %ACUM 

Xina 9% Xina 23% Indonèsia 19% PMA No Espec 14% 

Filipines 16% Indonèsia 34% PMA No Espec 31% Sri Lanka 21% 

Egipte 23% PMA No Espec 43% Perú 36% Xina 26% 

Burkina Faso 27% Filipines 48% SubSahara No Esp 40% Vietnam 32% 

Bangla Desh 32% Vietnam 51% Colòmbia 43% SubSahara No Esp 36% 

Colòmbia 36% Egipte 54% Índia 46% Índia 40% 

PMA No Espec 39% Índia 57% Tanzània 48% Àfrica No Esp 43% 

Etiòpia 43% Moçambic 59% Filipines 51% Bolívia 46% 

Tanzània 46% SubSahara No Esp 60% Singapur 54% Senegal 49% 

Índia 48% Kenya 62% Bolívia 56% Bangla Desh 51% 

Quadre 8 
 
Al quadre 9 es reflecteix la distribució de l'ajuda bilateral segons la renda dels països 
receptors; són els països menys avançats i els de rendes baixes els que van rebre la 
major inversió, excepte el 1999, que van ser els de rendes mitges els més beneficiats. 
 

PAÏSOS RECEPTORS D'AJUDA MULTILATERAL SEGONS NIVELL DE RENDA 

 
TIPOLOGIA 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

PMA 20% 28% 21% 25% 36% 17% 25% 29% 

OLIC 36% 34% 33% 15% 23% 53% 37% 29% 

LMIC 41% 33% 42% 53% 35% 22% 25% 34% 

UMIC 1% 1% 1% 2% 1% 2% 2% 4% 

CEEC/NIS 1% 4% 3% 4% 5% 5% 8% 4% 

MADCT 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 0% 

HIC 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Quadre 9 
 

El cas d'Espanya 
La caracterització de l'AOD que Espanya dedica a l'agricultura que es detalla a 
continuació, s'ha realitzat, com en el cas del CAD, utilitzant la base de dades CRS. 
Respecte d'això convé ressaltar que la informació que conté és totalment coherent i 
coincident amb la inclosa en els informes de seguiment dels Plans Anuals de Cooperació 
Internacional (PACI), quan es consideren les activitats no reembossables; no obstant, 
s'han detectat diferències en l'ajuda reembossable, motivades, fonamentalment, pels 
crèdits del Fons d'Ajuda al Desenvolupament (FAD) i l'any en què es comptabilitzen com 
compromesos els seus pressupostos. Poden existir diferències addicionals, alhora que en  
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les xifres que aprova el CAD, eventualment elimina partides i despeses que, encara que 
són considerades pel govern espanyol com AOD, no s'ajusten als criteris comptables 
utilitzats internacionalment. 
 
Com en el cas de l'ajuda multilateral i bilateral, s'analitza l'ajuda espanyola en el període 
que hi ha entre 1996 i 2003, incidint en la seva distribució geogràfica i sectorial i la qualitat 
de l'ajuda, per quant es refereix a la utilització de crèdits o donacions; aquest estudi 
s'aborda per al conjunt de l'AOD espanyola considerant tant l'ajuda centralitzada com la  
denominada descentralitzada, que és la que aporten les administracions autonòmiques i 
locals. 
 
L'ajuda bilateral espanyola destinada a finançar al sector agricultura va tenir, en el període 
considerat, el comportament que es representa en la làmina següent, en la que es 
reflecteix també la que es va materialitzar en la modalitat reembossable, la no 
reembossable i la que va estar lligada. 
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Gràfic 5 
 
Entre 1997 i 2002 – el 1996 no es va realitzar inversió en el sector agricultura -, l'import de 
l'AOD espanyola en el sector considerat va estar entre els 20 i 30 milions de dòlars, amb 
l'excepció significativa de què el 2001 es van invertir 50,9 milions de dòlars, el doble de 
l'any anterior. El 2003 es va experimentar un increment notable que va triplicar la quantitat 
de l'any anterior arribant als 90,2 milions.  
 
Cal destacar, malgrat això, que aquests increments van ser deguts a la formalització de 
sengles crèdits FAD en Xina i Turquia per un total de 22,2 milions de dòlars en 2001, i de 
dos crèdits a Xina i altres tants a Senegal el 2003, que van totalitzar 52,8 milions de 
dòlars. En la resta d'anys del període l'ajuda es va canalitzar a través de donacions, 
excepte quan el 1998 es va formalitzar un crèdit FAD a Vietnam per un import de 6,8 
milions de dòlars. 
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Els sectors cap als quals es va destinar l'ajuda de forma preferent van ser els 
corresponents a desenvolupament agrari (31120) amb el 18,8%, recursos hidrològics per 
a ús agrícola (31140) que van acaparar el 13,8%, extensió agrària (31182) amb el 13,7% -
comprèn la formació no acadèmica-, i política agrària i gestió administrativa (31110) amb 
el 10,2%.  
 
En el període, l'ajuda destinada cap a Amèrica va acaparar el 42% de la total, seguida 
d'Àsia i Àfrica (ambdues amb el 22%); per la seva banda la que es va canalitzar cap a 
Europa (8%) i Orient Mitjà (6%) és clarament menor. En el quadre 10 es reflecteix la 
distribució percentual de l'ajuda que, anualment, es va destinar a aquestes àrees 
geogràfiques. 
 

AOD BILATERAL ESPANYOLA. DISTRIBUCIÓ PER ZONES GEOGRÀFIQUES 
 

ZONA 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

ÀFRICA 14% 17% 18% 27% 11% 18% 30%
AMÈRICA 61% 46% 66% 50% 35% 70% 24%
ÀSIA 13% 32% 9% 14% 9% 7% 39%
EUROPA 0% 0% 2% 1% 41% 2% 1%
ORIENT MITJÀ 12% 6% 5% 8% 3% 4% 5%

Quadre 10 

 
Igual que l'AOD del CAD, l'ajuda bilateral espanyola està molt concentrada en termes 
pressupostaris – pocs països acaparen la major part de l'ajuda cada any -, i és molt 
dispersa des del punt de vista geogràfic – es destinen petites quantitats d'ajuda a molts 
països -; aquesta circumstància es pot apreciar en el quadro 11, en el que figuren, per a 
cada any, els deu principals receptors d'ajuda en el sector agricultura. 
 

PAÏSOS AMB MAJOR FINANÇAMENT BILATERAL ESPANYOLA 
1997 1998 1999 2000 

PAÍS % ACUM 

PAÍS 
% ACUM

PAÍS 
% ACUM PAÍS % ACUM

Perú 12.5% Vietnam 23.2% Perú 12.0% Amèrica No espec 14.8% 

Terr. Palestins 24.8% Perú 32.7% Bolívia 21.9% Moçambic 20.6% 

PMA No Espec 35.3% Bolívia 39.7% Hondures 29.9% Perú 26.4% 

Bolívia 44.6% Terr. Palestins 44.7% Cuba 37.8% Sant Tomé i Princ 31.8% 

Rep Dominicana 52.0% Nicaragua 49.2% Nicaragua 45.6% Hondures 36.9% 

Sant Tomé i Princ 57.0% El Marroc 53.4% Uruguai 52.6% Terr. Palestins 41.6% 

Haití 60.5% Rep 
Dominicana 

56.7% El Marroc 57.7% Bolívia 46.1% 

Xile 63.5% Hondures 60.0% Moçambic 61.3% Líban 50.2% 

Hondures 66.4% Panamà 63.3% Xina 64.8% Equador 54.1% 

Amèrica No Espec 69.2% Namíbia 66.2% Terr. Palestins 67.9% Magrib No Espec 57.6% 



 
   L’ajuda oficial al desenvolupament en el sector agrari 
    Álvaro Areta García i Gonzalo Marín 

quaderns internacionals] de tecnologia per al desenvolupament humà             016_ 

 
    

2001 2002 2003  
PAÍS % 

ACUM 
PAÍS % 

ACUM 
PAÍS % ACUM  

Turquia 40.9% Perú 12.0% Xina 33.9%   
Perú 47.4% Bolívia 22.1% Senegal 60.4%   
Equador 52.9% Equador 30.8% Iraq 65.7%   
Guatemala 58.3% Nicaragua 38.0% Nicaragua 70.1%   
Bolívia 62.9% Guatemala 44.1% Perú 74.2%   
Xina 66.4% El Salvador 49.3% Bolívia 78.1%   
Nicaragua 69.5% RepDominicana 53.6% El Salvador 80.4%   
Terr. Palestins 72.5% Cuba 57.8% Hondures 82.7%   
Moçambic 74.9% El Marroc 61.8% Guatemala 84.7%   
Cuba 76.8% Hondures 64.5% Rep 

Dominicana 
86.7%   

Quadre 11 

Pel que es refereix a la distribució a països segons el seu nivell de renda, el 
comportament de l'ajuda espanyola en l'agricultura divergeix de la tendència general: es 
dirigeix, fonamentalment, a països de rendes mitges (LMIC i UMIC), excepte el 2003 on el 
protagonisme el van tenir els països menys avançats (PMA) i els de rendes baixes (OLIC). 
Al quadre 12 es pot apreciar aquesta distribució. 
 

TIPOLOGIES DE PAÏSOS RECEPTORS DE L'AJUDA BILATERAL ESPANYOLA 

 
TIPUS PAÍS 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
PMA 13% 9% 11% 28% 8% 10% 30% 
OLIC 8% 35% 23% 17% 9% 13% 42% 
LMIC 69% 49% 52% 45% 40% 71% 26% 
UMIC 10% 7% 14% 10% 43% 5% 1% 
CEEC/NIS 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 

Quadre 12 

 

 

Conclusions 
Com es dedueix de les anàlisis realitzades, si bé en els últims anys ha oscil·lat al voltant 
dels cinc mil milions de dòlars; amb variacions prou dràstiques, la tendència des de 1990 
és negativa i en cap cas es correspon amb l'increment de l'esforç inversor necessari per a 
aconseguir els Objectius del Mil·lenni. 
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La tendència de l'ajuda de l'Estat espanyol, tant centralitzada com descentralitzada, és 
positiva si bé és necessari assenyalar que en els anys en què es van aconseguir majors 
valors de finançament es va deure a l'increment de l'ajuda a través de crèdits. També en 
aquest sentit destaca que pràcticament la totalitat de l'ajuda multilateral es va materialitzar 
en forma de crèdits, fet que es situa en contradicció amb les recomanacions del CAD en 
relació amb aquesta matèria. 
 
Respecte als sectors a què es va destinar l'ajuda destaquen els recursos hidrològics per a 
ús agrícola, el desenvolupament agrari i el finançament de polítiques agràries i gestió 
administrativa, davant la menor o escassa importància de les ajudes a altres aspectes 
com els factors de producció, la producció d'aliments o el foment del cooperativisme 
agrari. 
 
Un altre aspecte destacable que es desprèn de l'anàlisi fa referència a que l'ajuda 
espanyola es va destinar en major grau a aquells països de rendes mitges, quedant per 
sota els països menys avançats i els de rendes més baixes, que són l'objecte primordial 
de l'ajuda bilateral i multilateral. 
 
En el període que comprèn l'estudi, l'AOD espanyola no presentava en la legislació 
reguladora una especificitat concreta respecte al sector agrari, sinó que més aviat es 
tractava d'un aspecte transversal. Al contrari, al Pla Director de la Cooperació Espanyola 
2005-2008, la lluita contra la fam surt dins de les prioritats sectorials, dins de la cobertura 
de les necessitats socials. És imprescindible que aquesta modificació tingui com a 
conseqüència una major dedicació pressupostària i de millor qualitat a l'eradicació de la 
fam, per a avançar en el compliment dels Objectius del Mil·lenni, resolent dos aspectes 
essencials i destacats en aquest anàlisi: la importància de l'ajuda per mitjà de donacions, 
enfront de l'ajuda lligada i reembossable, i els països destinataris de l'ajuda, que han de 
passar a ser els de rendes més baixes i els menys avançats. 
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