Tutorials de la Realitat de l’Ajut

TUTORIAL 4
Distribució sectorial de l’Ajut
Com en el cas de la distribució geogràfica de l’Ajut, l’estudi ideal de la distribució
sectorial ha de realitzar-se en base als fluxos d’AOD bilateral brut:
a) L’Ajut bilateral (incloent-hi l’Ajut multibilateral) perquè és l’únic sobre el
que es té poder de decisió i perquè la informació dels fluxos multilaterals en
general no especifica el sector de destinació i, en cas de fer-ho, les dades no
solen ser fiables.
b) L’Ajut brut per evitar que els eventuals reemborsaments distorsionin el pes
que un sector concret té en les decisions d’assignació d’Ajut de l’any
d’estudi.
Els abocaments de l’Agència i del MAEC segueixen el sistema de codificació en sectors
del CAD de l’OCDE, encara que la contextualització en les taules del segon sol ser
major. En aquest sentit, els abocaments de la Generalitat han tendit a presentar tan
sols la xifra més específica, que es la de cinc dígits, mentre que els del Ministeri
inclouen també categories anteriors, més generals. Val a dir que això només té
incidència alhora de facilitar lleugerament la tasca investigadora (ja que permet
agrupar les àrees temàtiques en àmbits generalistes amb més facilitat).
En qualsevol cas, cal dir que l’agrupació en sectors del CAD ens resulta especialment
útil per estudiar la finalitat de les intervencions en desenvolupament, i no el tipus de
bé que proporcionen com es podria intuir. Dit això, aquí anotem la categorització
temàtica que estableix el CAD:
-

100 – Infraestructures Socials i Serveis
200 – Infraestructures Econòmiques i Serveis
300 – Sectors Productius
400 – Multisectorial
500 – Ajudes en Forma de Subministrament i béns i programes
600 – Activitats relacionades amb el deute
700 – Ajut d’Emergència
910 – Costos Administratius Donants
930 – Recolzament als refugiats (en el país donant)
998 – Sense especificar / No classificats

En aquest llistat, els quatre primers grups (100-400) configuren l’Ajut especificat
sectorialment, i és on hi corresponen les actuacions de cooperació que responen una
finalitat concreta de desenvolupament en el país soci. Pel que fa a la resta, tot i que

també es tracten d’actuacions considerades com a AOD, el cert és que acostumen a
aglutinar actuacions de tipologia més eventual (com per exemple, Ajut d’emergència
davant de situacions de crisi humanitària) o genèrica (la condonació del deute, el
recolzament pressupostari...). En darrer terme, en aquests grups també hi podem
trobar intervencions de desenvolupament succeïdes al propi país donant (com ara els
costos administratius, les ajudes als refugiats o l’educació per al desenvolupament...).
En una categorització encara més específica, el CAD ofereix més detall alhora de
delimitar en quins àmbits o objectius treballa cada projecte. D’aquesta manera, i
seguint amb el format dels tres dígits, es distribueixen els sectors en els següents grups
sectorials:
-

-

Educació: 111 – Educació, nivell no especificat; 112 – Educació bàsica; 113 –
Educació secundària; 114 – Educació post-secundària
Salut i Reproducció: 121 – Salut, general; 122 – Salut bàsica; 130 – Població
i salut reproductiva
Proveïment i depuració d’aigua: 140 – Proveïment d’aigua i sanejament
Govern i Societat Civil: 151 - Govern i societat civil, general; 152 - Prevenció
i resolució de conflictes; 920 - Suport a ONGD
Ocupació, Habitatge i Cultura: 160 - Altres serveis i Infraestructures Socials.
Transports, Comunicació i Energia: 210 - Transport i emmagatzematge; 220
- Comunicacions; 230 - Generació i Subministrament d'energia.
Serveis Bancaris i Financers: 240 - Serveis bancaris i financers; 250 Empreses i altres serveis.
Agricultura i pesca: 311 – Agricultura; 312 – Silvicultura; 313 - Pesca.
Indústria, Comerç i Turisme: 321 – Indústria; 322 - Indústries extractives;
323 – Construcció; 331 - Política i regulació comercial; 332 - Turisme.
Protecció del Medi Ambient: 410 - Protecció del Medi Ambient.
Altres Sectors: 430 - Altres multisectorial; 510 - Recolzament pressupostari
general; 520 - Ajuda alimentària per al desenvolupament; 530 - Altres
subministraments de béns; 600 - Activitats relacionades amb el deute,
99810 - Sectors no especificats.
Ajut Humanitari: 720 - Ajut d'emergència; 730 - Ajut a la reconstrucció i
rehabilitació; 740 - Prevenció de desastres.
Costos Administratius Donant: 910 - Costos Administratius Donant.
Altres costos al país donant: 930 - Ajut a refugiats al país donant; 99820 Sensibilització sobre els problemes relacionats amb el desenvolupament

Val a dir però, que a la base de dades de la Realitat de l’Ajut (accessible des de la
secció de dades) la categorització sectorial que hem utilitzat no és la mateixa que la del
CAD. Això es deu al fet que presentem la versió més detallada de la categorització, la
de sectors CRS, el que ens permet ser el màxim d’específics amb la distribució sectorial

dels fons. A nivell de continguts, els codis CAD i CRS no presenten cap diferència, l’únic
que els segons es limiten a aportar més informació que els primers.
Ara que disposem de la capacitat per treballar amb codis CAD i CRS, podem obtenir-ne
indicadors compostos de rellevància a partir del tractament i categorització dels
mateixos. Un cas paradigmàtic és el de la magnitud de Serveis Socials bàsics, que es
pot obtenir fàcilment a partir de la informació de les taules de la Realitat de l’Ajut. En
concret, i per a poder estudiar-la, cal aglutinar els fons dels següents epígrafs:
a) Del camp Detall Sectors CAD de l’abocament: 112- Educació bàsica, 122- Salut
bàsica, 130- Programes i polítiques sobre població i salut reproductiva.
b) Del camp Sector CRS de l'abocament: 14030 - Proveïment d'aigua potable i
sanejament bàsic-sistemes menors, i 16050- Ajut multisectorial per serveis socials
bàsics.

