Tutorials de la Realitat de l’Ajut

TUTORIAL 3
Distribució geogràfica de l’Ajut
En el resultat del repartiment geogràfic de l’Ajut hi incideixen nombrosos factors:
acumulació d’experiència prèvia, complicitats històriques, proximitat geogràfica, etc.
Val a dir però, que des de la Generalitat se n’intenta fomentar la concentració a
l’enumerar un conjunt de regions i països prioritaris a través del Pla Director (una llista
que és fruit d’un extens debat parlamentari). Si bé és cert que els països i regions
prioritaris acostumen a acumular bona part dels fons en desenvolupament del Govern,
no és menys cert que la seva proporció acostuma a distar molt del que proposa el pla
en origen.
En estudiar el repartiment de l’Ajut català és fa necessari esmentar dos factors:
a) El primer és que només s’ha de prendre en consideració l’Ajut bilateral i el
multibilateral, ja que la informació sobre fluxos multilaterals en general no
especifica la destinació geogràfica i, quan ho fa, les dades poden no ser
fiables. És més, recordem que en l'Ajut multilateral el país donant lliura els
fons a un organisme multilateral de desenvolupament i és aquest qui
decideix el seu destí final.
b) Directament relacionat a aquest fet, en la secció de la distribució geogràfica
de l’Ajut només hem considerat els països que especifiquessin clarament el
destí geogràfic dels fons. Aquesta consideració rau de la impossibilitat de
considerar amb suficients garanties l’Ajut a regions o grups de països. En el
cas català, el fet de considerar com a destí geogràfic una regió o un destí no
especificat no només s’atén a l’Ajut multilateral.
Tal i com hem anotat, un aspecte que s’acostuma a estudiar en el camp de la
distribució geogràfica de l’Ajut és el de la seva coherència d’acord a les prioritats
geogràfiques marcades pel pla director. En els darrers plans directors el grup de països
prioritaris ha variat molt poc. L'establiment d'aquestes prioritats sempre ha anat
associat a la fixació d'unes metes, que s'han de mesurar sobre els fluxos d'AOD
geogràficament especificat. A l’abocament de dades conjunt, el grup de països
considerats com a prioritaris pel pla director de la Generalitat es detalla en una
columna ubicada al costat de la columna de països o regions. Val a dir que les prioritats
de la cooperació catalana proposades per la Generalitat no interpel·len ni a les entitats
locals ni a les universitats.

