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En l'estudi Ajuda Oficial al Desenvolupament en Energia elaborat el 2005 per Enginyeria 
Sense Fronteres (ISF) i Greenpeace es fa una caracterització de l'ajuda oficial al 
desenvolupament (AOD) espanyola destinada al sector energia que cobreix el període de 
temps que hi ha entre 1997 i 2002, últim any en què llavors es disposava d'informació 
consolidada en la base de dades Creditor Reporting System (CRS) del Comité d'Ajuda al 
Desenvolupament de l'OCDE. 

Ha passat un any des de l'edició de l'esmentat informe i ja hi ha dades de 2003 a la base 
CRS. Resulta, doncs, interessant comprovar si les tendències generals que es van 
detectar el 2005 es mantenen o si, al contrari, s'han manifestat modificacions 
substancials.  

 

L'AOD el 2003 
Al Quadre 1 es reflecteix, en milions de dòlars corrents, la inversió espanyola canalitzada 
al sector energia a través d'AOD entre 1996 i 2003. 

 

QUADRE 1. AOD ESPANYOLA AL SECTOR DE L'ENERGIA (Milions US$) 
ANY TOTAL DONACIONS  CRÈDITS LLIGADA 
1996 62,78 - 62,78 54,71 
1997 18,86 2,08 16,78 15,35 
1998 61,17 5,31 55,86 54,03 
1999 46,89 4,89 42,00 39,85 
2000 71,75 4,92 66,83 61,90 
2001 30,64 7,03 23,61 21,32 
2002 44,25 3,38 40,87 35,82 
2003 49,40 2,76 46,65 41,02 

TOTAL 273,55 27,61 245,94 228,26 

És immediat concloure els aspectes següents: 

• El nivell d'inversió el 2003 és del mateix orde de magnitud que l'aconseguit el 2002; 
es detecta un increment del 12% degut, fonamentalment a l'augment de l'import dels 
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crèdits FAD, tal com s'aclareix al Quadre 2, en el que estan reflectits aquests crèdits 
en ambdós anys. 

• Cal cridar l'atenció que tres dels quatre projectes que van ser finançats amb crèdits 
FAD el 2003 estan relacionats amb energies renovables i l'últim és de línies de 
transmissió; al contrari, el 2002 la majoria -4 de 5-, van ser projectes de transmissió i 
tan sols un va estar associat a energies renovables. 

 
QUADRE 2. CRÈDITS FAD AL SECTOR ENERGIA EL 2002 I 2003 ASSIGNATS A LA BASE CRS 

ANY RECEPTOR CODI 
CRS 

IMPORT 
(Milers US$) PROJECTE 

2002 República 
Dominicana 

23040 3.549 Línia de transmissió de 136 KV en l'anell de la 
Muntanya Plata 

 Bolívia 23040 432 Electrificació a  Turco-Choquecota 

 Costa Rica 23040 26.285 Subministrament d'energia a San Jos é 

 Nicaragua  23040 7.242 Subestació a Tipitapas  

 Tunísia 23068 3.359 Ampliació de la central eòlica de Sidi Daoud 

TOTAL 2002  40.867  

2003 Senegal 23067 13.975 Electrificació fotovoltaica al delta de Saloum  

 Filipines  23067 12.594 Electrificació fotovoltaica rural 

 Tanzània  23040 7.983 Projecte d'electrificació rural 

 Senegal  23067 2.093 Electrificació fotovoltaica rural 

TOTAL 2003  46.645  

• Per quant a la qualitat de l'ajuda es refereix, el 2003 el 94% de l'ajuda es va 
canalitzar a través de crèdits -enfront del 93% del 2002-, i ni més ni menys que el 
83% va estar lligada -el 2002 va ser el 81%-. Es mantenen, doncs, les mateixes 
tendències, potser una mica més acusades, en relació amb la mala qualitat de l'AOD 
espanyola dirigida al sector de l'energia. 

• La distribució sectorial de l'ajuda està reflectida, en milers de dòlars, al Quadre 3, per 
als anys 2002 i 2003. 

El sector més beneficiat el 2003 és el de les renovables, a diferència de 2002 que va 
ser el de la transmissió; aquesta circumstància és el reflex directe de l'assignació 
sectorial dels crèdits FAD, com es pot comprovar al Quadre 2. 

QUADRE 3. DISTRIBUCIÓ SECTORIAL D'AOD EN ENERGIA (Milers US$) 
SECTOR 2002 2003 
POLÍTIQUES 186,00 0,42% 665,37 1,35% 
RENOVABLES 4.855,00 10,97% 40.214,81 81,40% 
NO RENOVABLES - - 259,15 0,52% 
INVESTIGACIÓ  I EDUCACIÓ 253,00 0,57% 156,44 0,32% 
TRANSMISSIÓ 38.954,00  88,04% 8.108,12 16,41% 
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TOTAL 44.248,00  100% 49.403,89 100% 

• Igual que la distribució sectorial, la geogràfica també està totalment condicionada 
per la dels crèdits FAD; al Quadre 4, en el que es mostra l'assignació geogràfica de 
l'AOD de l'energia, es pot comprovar aquesta afirmació. 

• Finalment, el 2003 el 70% de l'ajuda va estar dirigida cap a països menys avançats i 
de rendes baixes, mentre que la resta es va destinar a països de rendes mitges. En 
2002, els països de rendes mitges van rebre el 80%, i els PMA i els de rendes 
baixes el 20% restant. També en aquest cas, els resultats anteriors poden 
considerar-se circumstancials i no el resultat d'una política dirigida a primar els PMA 
i els de rendes baixes en el sector de l'energia, ja que, com en la resta d'aspectes, 
els crèdits FAD són els que condicionen l'AOD en el sector de l'energia, com 
succeeix, en general, en els denominats sectors tecnològics. 

 

QUADRE 4. DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA DE L'AOD 
ENERGIA (Milers US$) 

CONTINENT 2002 2003 

EUROPA 882,00 573,89 
ÀFRICA 4.571,00 35.196,82 

AMÈRICA 38.323,00  570,36 

ÀSIA 332,00 13.062,82 

OCEANIA 140,00 - 

TOTAL 44.248,00  49.403,89 

 

El futur de l'AOD en energia i els mecanismes de 
desenvolupament net 
Amb l'entrada en vigor el Protocol de Kioto el 16 de febrer de 2005 i l'aprovació dels 
mecanismes de flexibilitat per al compliment del mateix, entre els que s'inclouen els 
mecanismes de desenvolupament net (MDL), s'han materialitzat una sèrie de projectes 
que han  sigut acceptats per la Convención Marco de Nacions Unides sobre Canvi 
Climàtic (http://cdm.unfccc.int/); no obstant, en els últims mesos s'ha detectat una 
proliferació de projectes energètics de MDL de baixa inversió arran del desenvolupament 
d'una metodologia per a projectes de petita escala. 

Com en un futur pròxim sigui molt possible l'augment considerable de projectes de MDL 
dins del sector energètic i alguns d'aquests projectes puguin intentar finançar-se a càrrec 
de partides pressupostàries d'Ajuda Oficial al Desenvolupament, convé posar de manifest 
els aspectes següents: 
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• L'AOD està destinada primordialment i per definició, a combatre la pobresa, i els 
compromisos de disponibilitat de fons en aquest sentit i els projectes que finança 
han de ser coherents. 

• La utilització de fons d'AOD per a projectes MDL pot suposar un ús equivocat dels 
mateixos, alhora que aquests últims no han, necessàriament, de tenir com a objectiu 
prioritari l'eradicació de la pobresa. 

• La consideració de projectes MDL en el marc de l'AOD pot suposar una modificació 
en les prioritats sectorials i geogràfiques que s'hagin assumit, en la mesura que els 
criteris per a finançar projectes de cooperació i de mecanismes de desenvolupament 
net no tenen per què ser els mateixos. 

 

Conclusió general 
El 2003 l'ajuda oficial al desenvolupament espanyola destinada al sector energia ha 
experimentat -en termes quantitatius i respecte el 2002- un increment del 12% degut, 
fonamentalment, a l'augment de l'import dels crèdits FAD. Aquesta circumstància 
condiciona l'anàlisi qualitativa que es pugui deduir de les dades del CRS; en efecte, igual 
que es va posar de manifest en l'Informe d'ISF i Greenpeace, l'AOD espanyola en energia 
està fortament condicionada pels crèdits FAD, de manera que ni més ni menys que el 
94% de l'AOD el 2003 es va canalitzar a través de crèdits -enfront del 93% de 2002-, i ni 
més ni menys que el 83% va estar lligada -el 2002 va ser el 81%-. 

Els crèdits FAD condicionen també la distribució geogràfica – Àfrica és el continent més 
beneficiat ja que va rebre 24 milions de dòlars en crèdits FAD-, sectorial – 29 dels 40 
milions de dòlars destinats a renovables van ser crèdits FAD-, i el fet que la majoria de la 
inversió hagi estat dirigida a països menys avançats.  

En definitiva, es pot concloure que l'AOD espanyola destinada al sector de l'energia té les 
mateixes característiques que en els anys precedents quant a la qualitat de la mateixa, 
que està condicionada pel pes específic dels crèdits FAD. 

Per quant es refereix a la problemàtica dels MDL, cal destacar que: 

• No sembla oportú recolzar el flux d'AOD a projectes que siguin, a més, MDL. 

• Si en projectes de desenvolupament els certificats de reducció d'emissions suposen 
un ingrés addicional, haurien de tractar-se com una activitat productiva addicional al 
projecte. 

• L'addicionalitat econòmica (diners suplementaris al que es destinaria en el cas de no 
existir el mecanisme de flexibilitat) és difícilment quantificable i per tant, només pot 
ser un argument a favor dels MDL quan els donants superin el 0,7% d'ajuda i 
compleixin amb els criteris de qualitat adoptats internacionalment. 
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