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Els factors de viabilitat dels projectes i programes de
desenvolupament en el sector de les infraestructures
En aquesta monografia sexaminen els factors de viabilitat dels projectes
i programes de desenvolupament en el sector de les infraestructures,
aplicats a les mateixes institucions oficials dajuda que els promouen i els
financen. Hi ha múltiples característiques daquestes institucions que
determinen com planifiquen, preparen i gestionen els projectes i programes,
i que sentrellacen amb els mateixos factors de viabilitat de les accions
de desenvolupament. Aquestes característiques influeixen poderosament
sobre la viabilitat i la sostenibilitat de projectes i programes.
Els factors de viabilitat, que són aquells dels quals depèn la sostenibilitat
dels beneficis dels projectes a llarg termini, hi són abordats seguint el
format de base o estructura dels documents dun projecte o programa.
Es tracten les polítiques de suport, les tecnologies apropiades, els aspectes
mediambientals, les capacitats institucionals i de gestió i les anàlisis
econòmiques i financeres. Com que tots els factors de viabilitat tenen un
vessant social, es prenen els factors socials del desenvolupament com a
fil conductor de lanàlisi integrada daquesta monografia.
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llista de les abreviatures més emprades
ACP:

Països de l’Àfrica, del Carib i del Pacífic signataris de les convencions de Lomé i Cotonou amb
els països de la Unió Europea.

AOD:

Ajuda oficial al desenvolupament

BM:

Banc Mundial

CAD:

Comitè d’Ajuda al Desenvolupament - OCDE

CE:

Comissió Europea

CFA:

Comunitat Financera Africana

FED:

Fons Europeu de Desenvolupament

FMI:

Fons Monetari Internacional

HIMO: Tècniques intensives en mà d’obra
OCDE: Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic
ONG: Organització no governamental
ONU: Organització de les Nacions Unides
PAS:

programes d’ajust estructural

PMA: països menys avançats
PNUD: Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament
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PPD:

Països en procés de desenvolupament

UE:

Unió Europea

Propòsit
L’estudi dels factors de viabilitat dels projectes i programes de desenvolupament en el sector de les
infraestructures pot aplicar-se també a les mateixes institucions oficials d’ajuda que els promouen i
financen.
Hi ha diverses característiques d’aquestes institucions que determinen com planifiquen, preparen i
gestionen els projectes i programes, i que s’entrellacen amb els factors de viabilitat de les accions de
desenvolupament. Aquesta interacció, a vegades complexa, sovint és desconeguda per als qui no han
participat en les tasques d’administració de l’ajuda oficial. Les característiques pròpies dels organismes de
l’ajuda influeixen poderosament sobre la viabilitat i la sostenibilitat de projectes i programes.
En aquesta monografia volem passar revista als factors de viabilitat dels projectes i programes de
desenvolupament en el sector de les infraestructures aplicats a les mateixes activitats de l’ajuda oficial.
Per a fer-ho s’aplica el mateix esquema de la gestió del cicle de projecte1 i es tracten els factors de
viabilitat (també denominats de qualitat en el document esmentat) tal com proposa el format de base o
estructura dels documents d’un projecte o programa. El format de base segueix el mètode del marc lògic
(vegeu el manual esmentat) i reflecteix essencialment els elements emprats durant la preparació dels
projectes. Per a les fases d’execució o d’avaluació, aquest format no canvia en la part fonamental. Els
factors de viabilitat són aquells dels quals depèn la sostenibilitat a llarg termini dels beneficis dels
projectes, i en el format de base s’agrupen de la manera següent:
1. Apropiació entre els beneficiaris, o en quina mesura participen en el disseny del projecte i s’hi
impliquen.
2. Polítiques de suport, que mostren la determinació del govern del país receptor per a continuar els
serveis del projecte després del període de finançament.
3. Tecnologies adequades a fi de facilitar que les tècniques emprades pel projecte puguen continuar
funcionant a llarg termini.
4. Aspectes socioculturals o de quina manera el projecte té en compte les característiques socials i
culturals dels beneficiaris de l’ajuda.
5. Aspectes entre sexes, o de quina manera el projecte permet a dones i homes accedir de manera
sostenible i equitativa als serveis que proporciona.
6. Protecció del medi ambient, que mostra en quina mesura el projecte preserva el medi ambient i,
per tant, afavoreix o obstaculitza l’obtenció dels beneficis a llarg termini.
7. Capacitat institucional i de gestió, és a dir, la capacitat i el compromís dels organismes
encarregats de la gestió del projecte o programa, en particular per a continuar prestant els serveis
després del període de finançament.
8. Sostenibilitat econòmica i financera, o anàlisi econòmica i financera per a determinar si els
beneficis del projecte superen els costos en grau suficient i si el projecte és una inversió
sostenible a llarg termini.

1

Vegeu el Manual de gestión del ciclo de proyecto. EuropeAid Oficina de Cooperació, Comissió Europea (2001).
Brussel·les
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La translació d’aquest esquema a l’estructura en capítols de la monografia es fa de la manera següent:
I.

Polítiques de suport

II. Tecnologies apropiades
III. Aspectes mediambientals
IV. Capacitats institucionals i de gestió
V. Anàlisis econòmiques i financeres
Val a dir que els epígrafs Apropiació entre els beneficiaris, Aspectes socioculturals i Aspectes entre sexes
no hi apareixen de manera explícita. Això és perquè totes aquestes qüestions van englobades dins del
component social del desenvolupament, que és totalment inseparable dels altres factors de viabilitat, com
es comprovarà en la lectura del text. Tots els factors de viabilitat tenen un vessant social. Aquest
component pot ser considerat com el fil conductor d’una anàlisi integrada de la viabilitat, ja que s’enllaça
sempre amb diversos dels altres factors. Diversos autors han posat de manifest els límits que té l’ajuda
oficial per a tenir degudament en compte els aspectes socials del desenvolupament. En aquest treball
repassarem aquests límits en uns quants casos concrets, segons la pràctica administrativa real, a fi de
veure si són insalvables o si hi ha alternatives per a ser explorats. Quant a la perspectiva d’igualtat entre
sexes, observem que en les infraestructures té pesos relatius molt diferents. Pareix que l’ajuda oficial no
ha sigut capaç de calibrar bé aquestes diferències, que vénen de l’observació i la falta de prejudicis. Una
vegada més, les tendències i les polítiques als països donants condicionen l’acció d’ajuda al desenvolupament.
Després d’una introducció que vol situar l’ajuda oficial al desenvolupament (definició, composició,
importància, evolució i objectius), en el primer capítol s’aborda el primer factor de viabilitat, les polítiques
de suport de l’AOD. La definició de polítiques de suport és el resultat de processos de negociació llargs
entre el país receptor i l’organisme donant. Aquests processos són molt diversos i han passat per moltes
vicissituds. En aquest capítol s’exposen les línies principals d’aquesta política referides a l’àmbit de les
infraestructures, amb especial interès sobre el transport, l’aigua i la construcció. Quin paper impulsor ha
tingut l’ajuda oficial en aquest àmbit i quins resultats pot mostrar?
En el segon capítol s’examinen unes quantes qüestions tecnològiques que permeten formar-se una idea de
com els organismes de l’ajuda oficial han sigut molt irregulars quant a la definició de la tecnologia dels
projectes, a vegades amb gran detall i abandonant tota precisió (i tota justificació) en altres casos. Es
tracta d’indagar en les raons d’aquesta variabilitat, sense oblidar que la tecnologia apropiada és
inseparable d’altres factors de viabilitat; i que si l’ajuda oficial l’ha tinguda en compte de forma deficient,
ha sigut en certs casos per no valorar-ne adequadament els efectes socioeconòmics.
Les tendències en el món occidental han guiat durant molt de temps les posicions de l’ajuda oficial en les
qüestions mediambientals (capítol tercer). Fa l’efecte que aquestes tendències han passat de llarg en
relació amb la qüestió real mediambiental als països menys avançats. La visió etnocèntrica, segons que
sembla, es manté amagada en la presa en consideració d’aquests aspectes en l’ajuda oficial, de manera
que sovint “la mosca s’atura però l’elefant passa”.
Les capacitats institucionals i de gestió de l’ajuda oficial són, naturalment, un factor decisiu de la viabilitat
d’aquesta ajuda i es tracten en el capítol quart. La burocratització de l’ajuda oficial i l’impacte que té en la
mateixa viabilitat són analitzats des de l’experiència professional de l’autor.
Finalment (capítol cinquè), les anàlisis econòmiques i financeres reben una atenció especial perquè, en
primer lloc, són essencials en els projectes d’infraestructures, que comporten uns costos d’inversió
sovint considerables i generen uns certs fluxos de costos de funcionament i d’ingressos quan l’ajuda ja
s’ha acabat. En segon lloc, perquè l’administració de l’ajuda oficial dedica bona part de l’esforç a
tasques associades a la gestió econòmica. I en tercer lloc, perquè no hi ha desenvolupament sostenible
sense viabilitat econòmica; i la complexitat i profunditat del component econòmic en les accions de
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desenvolupament és sorprenent. L’ajuda oficial està capacitada per a entendre aquesta realitat i actuar
a partir d’aquest coneixement? Què cal fer en cas contrari?
Els factors anteriors tenen diverses interrelacions. Per exemple, els factors socioculturals interactuen amb
els altres, i els factors tecnològics són indissociables de la viabilitat econòmica i de l’aplicació de les
polítiques apropiades. Ha sigut capaç l’ajuda oficial de copsar adequadament aquestes interrelacions? La
visió integral no és fàcil, i encara menys posar en pràctica tot plegat. La burocratització dels organismes
d’ajuda sembla anar en el sentit contrari de les qualitats que es necessiten per a aquesta missió. La
monografia s’ocupa d’aquestes qüestions en l’àmbit de les infraestructures amb voluntat de ser incisiva,
no exhaustiva. És a dir, volem tocar alguns punts sensibles, determinants en la viabilitat de les actuacions
des de la mateixa intervenció dels organismes finançadors, amb exemples trets de l’experiència de l’autor i
d’altres professionals que ha conegut.
L’antecedent directe d’aquesta publicació és el llibre La ayuda oficial y el fracaso del desarrollo en África
sub-sahariana, del mateix autor, que la Universitat Politècnica de València va publicar l’any 2001 amb
l’ajuda del Centre de Cooperació al Desenvolupament. Aquesta monografia enllaça en diversos passatges
amb els arguments d’aquell treball. L’autor ha aprofitat tots els comentaris rebuts de llavors ençà,
comentaris que agraeix de tot cor.
Moltes il·lustracions gràfiques que apareixen en aquest llibre han sigut presentades al llarg de les
conferències sobre la problemàtica del desenvolupament en què he tingut ocasió de participar des de l’any
1999. Tant si tractava de tecnologies apropiades, factors socials i culturals o d’anàlisis econòmiques i
financeres dels projectes, l’autor cercava el mateix que ací: oferir una visió realista i integrada d’una
realitat complexa a través de casos concrets; i fer-ho de manera honesta i tan equànime com fóra possible.
La perspectiva crítica de l’AOD està present en gran part del text. Però l’autor ha participat durant bastants
anys en les pràctiques que critica. Per aquest motiu, durant el procés d’escriptura sovint em venia a la
memòria la famosa anècdota de Nikita Khruixtxov en el XX Congrés del Partit Comunista de la Unió
Soviètica, l’any 1956. Conten que en aquell congrés, quan denunciava els crims de Stalin en el seu
informe secret al Partit, un delegat li va trencar el fil del discurs i exclamà “I vós, camarada, on éreu en
aquell temps?” Khruixtxov va respondre: “que s’alce immediatament qui acaba de parlar”. Van passar uns
quants segons i ningú no es va alçar. Llavors Khruixtxov va dir “Jo era exactament en el mateix lloc on ara
sou vós”. En efecte, fan falta qualitats excepcionals i potser també molta sort per a lluitar per les reformes
dins de les poderoses burocràcies i no ser apartat en l’intent, en el cas de la Comissió Europea, les
Nacions Unides o el Banc Mundial, o enviat a Sibèria en el cas de l’URSS de l’època de Stalin. Que difícil
que és, en paraules de Raimon Panikkar:2
“Executar l’acció perquè he descobert el sentit intrínsec que té i l’imperatiu per a mi, des del
meu jo mateix profund, sense deixar-me bloquejar per possibles inconvenients que puguen
resultar de l’acció. Hem d’actuar moguts per una motivació més profunda que la d’un simple
pragmatisme racional”.

2

Raimon Panikkar. Ecosofía. Para una espiritualidad de la Tierra. Ed. San Pablo, Madrid (1994).
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Introducció
En aquest treball s’examinen els factors de viabilitat dels projectes i programes de desenvolupament en el
sector de les infraestructures aplicats a les activitats de l’ajuda oficial. L’ajuda oficial al desenvolupament
(AOD) és, segons el Comitè d’Ajuda al Desenvolupament (CAD) de l’Organització per a la Cooperació i el
Desenvolupament Econòmic (OCDE), una transferència de recursos dels països donants als països en
procés de desenvolupament (PPD), a altres territoris o agències multilaterals, que compleix tres requisits:3
• És concedida pel sector públic o oficial.
• Té com a objectiu fonamental la promoció del desenvolupament econòmic i del benestar als països o
territoris receptors.
• Si s’ofereix a través de crèdits, ha de ser concessional, és a dir, que les condicions de
reemborsament han de ser molt més favorables que les aplicades en el mercat internacional de
capitals, quant a tipus d’interès i terminis d’amortització (el component de subvenció ha de ser
almenys del 25%).
L’AOD es compon de préstecs i subvencions. Pot ser bilateral (de país a país) o multilateral (gestionada per
institucions públiques internacionals). Els préstecs i les subvencions amb objectius militars queden
exclosos de l’AOD.
La figura número 1 permet copsar la importància de l’AOD (s’hi diferencia l’ajuda bilateral i la multilateral) i
l’evolució en el temps, en comparació de l’ajuda no oficial (gestionada per les ONG). Val a dir que l’ajuda de
les ONG inclou la part d’ajuda oficial que reben en cofinançament. Els fluxos oficials inclouen tant
subvencions com préstecs. Fins a principi de la dècada dels noranta l’ajuda oficial cap a tots els PPD va
créixer. Durant aquesta dècada es va estancar i va tornar a incrementar-se, en especial a partir del 2002
(les dades del 2005 són singulars a causa de certes condonacions importants del deute imputat en aquest
exercici). L’any 2005 l’ajuda de les ONG va representar el 12,1% dels fluxos totals d’ajuda, una proporció
encara baixa respecte a l’AOD, però que ha experimentat un increment considerable des de final de la
dècada dels noranta. L’estancament de l’ajuda durant els noranta es degué a la crisi de fatiga resultat de
les amargues constatacions dels anys vuitanta. En efecte, diversos estudis d’avaluació van mostrar ben
clarament els pobres resultats de l’AOD fins aleshores.4 Aquesta va ser una de les raons principals perquè
es mamprengueren programes d’ajust estructural. D’altra banda, el context internacional (enderrocament
del mur de Berlín, enfonsament de l’URSS) va comportar l’aparició de fortes necessitats d’ajuda als països
de l’est d’Europa i les antigues repúbliques de l’URSS, juntament amb una pèrdua d’importància
estratègica dels PPD, i en particular dels països africans. L’increment de l’AOD des del principi del nou
mil·lenni no s’esdevé com a resultat de noves avaluacions que mostren que l’eficiència i l’impacte de
l’ajuda han augmentat. Es tracta més aviat d’impulsos voluntaristes des de les altes esferes de decisió
política. Queda per veure quina serà l’evolució dels desemborsaments de l’AOD a partir del 2008, quan es
podrà notar l’impacte de la situació econòmica mundial, clarament més desfavorable que durant el període
2000-2006.
Des de l’any 2000 l’ajuda oficial bilateral es concedeix en forma de subvencions gairebé al 100%. Quant a
l’ajuda multilateral, el percentatge dels préstecs sobre el total es va reduint lentament des dels anys
vuitanta. Durant el període 2000-2005 el percentatge de préstecs es va situar en 42,3%. El Grup del Banc
Mundial gestiona la major part dels préstecs de l’AOD multilateral (el 70% en el període 1980-2005),
mentre que en les subvencions destaquen la Unió Europea (amb el 60% en el període 1996-2005) i les
Nacions Unides (33% en el mateix període).
3

Pres del glossari de termes i conceptes publicat per l’OCDE (2007) en l’obra 2006 Development Cooperation Report,
volum 8, núm. 1. París.

4

Vegeu sobre aquesta qüestió l’anàlisi dels resultats de l’AOD que hi ha en La ayuda oficial y el fracaso del desarrollo
en África Sub-sahariana (2001), del mateix autor d’aquest treball.
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Figura 1. Evolució dels desemborsaments de l’ajuda oficial i no oficial (ONG) al
desenvolupament durant el període 1960-2005. S’hi inclouen les contribucions de tots els
països i organismes donants als PPD, en milers de milions de dòlars actualitzats l’any
2004.

Font: informació adaptada de l’OCDE (2007). Base de dades del Development
Assistance Committee (DAC).
Els objectius principals declarats per l’AOD són humanitaris. Al llarg del temps la formulació dels objectius
ha variat. Darrerament han pres la forma dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, que apareixen
en la Declaració del Mil·lenni de les Nacions Unides, adoptada per l’Assemblea General i firmada pels 192
països membres de l’ONU el 8 de setembre de l’any 2000, després de la Cimera del Mil·lenni. Aquests
objectius, que l’any 2015 cal haver assolit, són:
1. Eradicar la pobresa extrema i la fam.
2. Aconseguir l’ensenyament primari universal.
3. Promoure la igualtat entre homes i dones i l’autonomia de la dona.
4. Reduir la mortalitat infantil.
5. Millorar la salut materna.
6. Combatre el VIH/sida, el paludisme i altres malalties.
7. Garantir la sostenibilitat del medi ambient.
8. Fomentar una associació mundial per al desenvolupament.
A més dels objectius humanitaris, els organismes gestors de l’AOD han reconegut de manera explícita al
llarg de la seua història (encara que molt menys a partir dels anys noranta) l’existència d’altres objectius.
Aquests objectius guien certes polítiques de suport que s’examinaran en el primer capítol d’aquesta
monografia. La importància relativa d’aquests objectius ha variat molt en el temps (pensem, sense anar
més lluny, en les polítiques migratòries dels països europeus). Sense voler ser exhaustius, podem
esmentar els objectius següents:
- Procurar l’estabilitat política i, en general, la pau en regions del món que tendeixen a ser molt
inestables. És un fet que, des de fa molts anys en bastants països l’AOD es basa sobretot en l’ajuda
d’emergència i l’ajuda alimentària. Es reconeix en aquests països que l’objectiu primer no és el
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desenvolupament, sinó la limitació de la violència i dels patiments que comporten els conflictes sobre
la població civil (és el cas de països com Somàlia, la República Democràtica del Congo, el Sudan, el
Txad, Haití, l’Afganistan, l’Iraq, etc.).
- Controlar els moviments migratoris. La immigració planteja problemes cada vegada més greus a les
societats dels països desenvolupats. És un argument ja antic, gairebé un lloc comú, que la promoció
del desenvolupament als països d’origen permetrà reduir els fluxos migratoris perquè les condicions
de vida de la població milloraran. El problema fonamental d’aquesta argumentació és que, des dels
anys seixanta, en una gran part dels països receptors l’ajuda oficial no ha aconseguit promoure el
desenvolupament, mentre que el volum d’ajuda ha sigut considerable en termes relatius per a
l’economia d’aquests països.5
- Assegurar el subministrament de matèries primeres i d’energia en les quantitats necessàries a preus
tan baixos com siga possible. Els acords de cooperació tendeixen a promoure unes relacions
comercials que beneficien els països donants en els subministraments. Fins i tot els acords
multilaterals més favorables als PPD, com les Convencions de Lomé i Cotonou, inclouen disposicions
de tracte preferencial.6
- Aconseguir i conservar mercats per als productes dels països donants. La noció d’ajuda lligada
encara perviu, a pesar de moltes declaracions en contra dels responsables de l’ajuda oficial (en
especial de la bilateral, a la qual va més associat aquest objectiu). L’ajuda és lligada quan les
subvencions o els préstecs inclouen limitacions considerables al país receptor a l’hora de triar el
subministrador dels productes o serveis que necessita.
Els resultats de l’AOD han sigut insuficients per a començar a bastir i mantenir els processos de
desenvolupament en gran part dels països receptors de l’ajuda, en especial als països de l’Àfrica
subsahariana. En aquesta regió del món en particular, l’AOD rebuda des dels anys cinquanta ha sigut
considerable i, tanmateix, molts indicadors de desenvolupament es troben estancats. És indubtable que
l’ajuda per si sola no és prou per a generar els processos de desenvolupament i, per tant, no pot ser
tinguda per l’única responsable del fracàs d’aquests processos. Tot i això, té part de responsabilitat per les
disfuncions que comporta, que a vegades amplifiquen les forces internes negatives dels estats receptors.
Aquestes disfuncions, o els mateixos problemes de viabilitat, són les que s’examinen en aquest treball. Es
busca una línia d’argumentació tan clara i directa com siga possible, sense perdre’s en teories que en
qüestions de desenvolupament són molt abundants (moltes de les quals ja s’han perdut en el temps) i que,
segons el parer de l’autor, no valen tant com l’ensenyament concret de la preparació, realització i vida útil
dels projectes.
Encara que molts dels arguments que apareixen a continuació són aplicables a l’ajuda oficial en
general, atès que el sistema d’ajuda és molt semblant, el treball es limita a l’àmbit geogràfic conegut per
l’autor. En els exemples apareixen esmentats més sovint els països de l’Àfrica subsahariana en què l’autor
ha dut a terme part de l’activitat professional.

5

Aquesta és la realitat que l’autor d’aquest text va tractar de mostrar (2001), en el cas de l’Àfrica subsahariana, en
l’obra esmentada més amunt (vegeu la nota al peu de la pàgina núm. 4).

6

Convencions de Lomé I (1975), II (1980), III (1985), IV (1990, revisada l’any 1995) i Cotonou (2000, revisada el
2005) entre els països de la Unió Europea i els països ACP (Àfrica-Carib-Pacífic). Per exemple, l’article 31 de l’annex
IV de l’Acord de Cotonou exigeix als països ACP aplicar un tractament fiscal i duaner als països de la CE almenys tan
favorable com l’aplicat a la nació no ACP més afavorida.
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I. Polítiques de suport

En aquest capítol s’examinen diverses polítiques de suport de l’AOD en el sector de les infraestructures. El
fil conductor que les relaciona és el caràcter condicional de l’ajuda oficial. Els estats receptors han de
complir condicions molt diverses que van associades a les diverses polítiques de suport. D’una manera
general podem agrupar les condicions en:
-

Macroeconòmiques. En aquest grup s’inclouen totes les condicions relatives als programes d’ajust
estructural. Aquests programes1 contenen una sèrie de reformes econòmiques relatives a:
o La reducció del dèficit pressupostari.
o L’aplicació de les polítiques monetàries adequades a fi de contenir les taxes d’inflació.
o La consecució de tipus d’interès que mantinguen l’activitat econòmica en un nivell convenient.
o La fixació de taxes de canvi de moneda equilibrades.
o La millora del marc legislatiu i reglamentari.
o La liberalització dels mercats.
o L’eliminació de les barreres no tarifàries a importacions i exportacions.
o La modificació de les taxes duaneres.
o La reforma de la gestió en el sector públic, etc.

-

Sectorials. Són les condicions específiques del sector en què s’actua. En aquest capítol abordarem
unes quantes condicions imposades en l’àmbit de les infraestructures, que inclouen els sectors del
transport, l’aigua, l’energia, la construcció, etc. Es tracta, per exemple, d’exigir una certa despesa
pública mínima en operacions de conservació de carreteres, privatitzar empreses públiques de
transport, de construcció i de subministrament elèctric, permetre la gestió privada de la distribució
d’aigua potable en àmbit urbà i semiurbà, etc.

-

Respecte dels drets humans. La interrupció o la reducció de l’ajuda s’ha efectuat en casos flagrants,
només en països amb evidència incontestable de violacions greus i repetides dels drets humans.

-

Sistema polític democràtic. Anàlogament al cas anterior, és necessari que la falta de democràcia siga
de gran evidència i que hi haja un consens pràcticament total en tots els organismes donants perquè
aquesta condició arribe a ser plenament operativa. Hi ha molts exemples de casos contraris, amb les
clàssiques dictadures africanes que van rebre ajuda interrompuda durant molts anys (Mobutu,
Bokassa, Idi Amin, etc.). En temps més recents, les aparences democràtiques s’han tornat gairebé de
rigor, però en molts casos amaguen fraus electorals que van des dels més ben dissimulats fins als més
evidents (per exemple, el cas de Zimbabue).

-

Reducció de despeses militars. Aquesta és la típica condició que moltes vegades sols queda en
intencions. La raó cal buscar-la tant en les dificultats de control d’una despesa que s’escapa, en molts
estats, del control pressupostari, com en la inoperància dels organismes de l’AOD quan es tracta de
tractar qüestions alienes al seu àmbit d’acció (falta d’acció coordinada amb la política exterior i la
diplomàcia al seu servei).

-

Protecció del medi ambient.

-

Lluita contra la pobresa, etc.

1

Vegeu els informes d’ajust del Banc Mundial, per exemple L’ajustement en Afrique. Reformes, résultats et Chemin à
parcourir (1994), Washington DC.
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En les polítiques de suport sectorials a les infraestructures és relativament freqüent descobrir un divorci
entre els documents aprovats oficialment pels organismes de l’AOD (per exemple, les comunicacions de la
CE al Consell i al Parlament Europeu sobre polítiques de transport, d’energia, de medi ambient, etc. als
PPD) i les accions de desenvolupament. Com que s’han fet molts estudis d’anàlisi i d’avaluació de
l’impacte de l’ajuda en els diversos sectors, es disposa de conclusions vàlides sobre com cal reformar
moltes polítiques sectorials d’ajuda. Sovint s’han elaborat documents de reforma d’aquestes polítiques
que oficialment sí que s’han aprovat. El problema és com es transmet aquestes noves directrius a la
maquinària administrativa de l’ajuda i com es fa que aquesta maquinària realment trasllade les pressions
adequades (perquè s’aconsegueix molt poc només amb la simple persuasió) als països menys avançats
perquè escometen les reformes necessàries. S’aproven projectes i programes en clara contradicció amb
les millors polítiques i pràctiques que tant de temps han costat d’elaborar. Resulta que molts
administradors de l’ajuda no les coneixen, colgats davall de munts d’informació i escèptics respecte a la
utilitat que tenen. D’altra banda, el pragmatisme s’imposa en els casos concrets. El fet habitual és que la
realitat de la cooperació sectorial en un cert país no corresponga en absolut a les bones polítiques i
pràctiques que figuren en els documents aprovats oficialment. La resposta és l’argument corrent: “ah!,
però és que el cas de… és especial, és singular”. Per tant, tots els països receptors de l’ajuda al final són
casos singulars on no s’apliquen les polítiques de reforma més que sobre el paper, excepte els estats
sancionats per la pràctica totalitat de la comunitat internacional, com el Sudan o Zimbabue durant els
darrers anys.

Els processos de privatització en la gestió i l’explotació de les infraestructures i els
serveis
A continuació s’examinen quatre casos que il·lustren aquests processos i en què es posa de manifest el
paper que ha tingut l’ajuda oficial i el resultat de les polítiques de suport. Val a dir que es tracta d’un
àmbit polèmic, molt sensible pel gran impacte social produït des dels anys vuitanta als PPD. Els quatre
casos es refereixen a la República de Burkina Faso i l’autor s’hi va implicar de manera indirecta: la
privatització dels ferrocarrils, del transport públic urbà, de la gestió de l’aigua al medi urbà i de la producció
i distribució de ciment.
Els processos de privatització comencen a impulsar-se dins de les polítiques d’ajust estructural,
macroeconòmiques i sectorials. Amb el Grup del Banc Mundial liderant aquestes reformes des de mitjan
dècada dels noranta, es parteix d’una idea base àmpliament demostrada en molts sectors, però no en tots,
que és la ineficiència de la gestió pública de l’activitat econòmica en relació amb la gestió privada. Aquest
és un dels deu principis que formen el Consens de Washington, que és un conjunt d’acords informals,
acords entre cavallers (gentlemen agreements), establits al llarg dels anys vuitanta i noranta entre els
organismes financers internacionals, amb el Grup del Banc Mundial al capdavant, amb les principals
societats multinacionals, els principals grups bancaris i la Reserva Federal dels Estats Units d’Amèrica.
Aquests principis, formalitzats l’any 1989 per John Williamson, vicepresident i economista en cap del Banc
Mundial, podem resumir-los d’aquesta manera:2
1. Reforma de la fiscalitat en tots els països endeutats: rebaixa de la càrrega fiscal a les rendes
més altes a fi d’incitar els titulars d’aquestes rendes a fer inversions productives; i augment del
nombre de contribuents a fi d’augmentar els ingressos fiscals totals.
2. Liberalització dels mercats financers de la manera més ràpida i completa possible (lliure
circulació de capitals).
3. Igualtat de tractament entre inversors autòctons dels PPD i estrangers a fi d’atraure aquests
últims.
4. Privatització de les empreses públiques i dels serveis públics.
2

Aquests principis apareixen extensament comentats i situats en un context i amb una perspectiva antiglobalitzadora
en l’obra de Jean Ziegler Les nouveaux maîtres du monde et ceux qui leur résistent (2002). Ed. Fayard, París; en
castellà, Los nuevos amos del mundo y aquellos que se les resisten (2005). Ed. Destino, Barcelona.
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5. Desregulació de l’economia a fi de garantir la lliure competència en el mercat.
6. Reforç de la protecció de la propietat privada.
7. Promoció de la liberalització dels intercanvis comercials a ritme sostingut. Reducció i supressió
de les taxes duaneres.
8. Promoció del desenvolupament dels sectors exportadors de l’economia.
9. Limitació del dèficit pressupostari. Sanejament de les finances públiques (bon govern).
10. Transparència dels mercats. Eliminació de subvencions i pràctiques de fixació de preus.
Promoció de la despesa pública en el reforç i el manteniment de les infraestructures
econòmiques (transport, energia, agricultura, indústria, etc.).
El Consens de Washington apunta a la creació d’un mercat únic mundial, totalment autoregulat, amb
intervenció mínima dels estats. La profunda crisi financera de 2008 ha posat ja obertament en dubte
aquests principis que, tanmateix, s’han imposat clarament fins ara en les polítiques de suport promogudes
pels organismes de l’AOD. Les idees de la globalització han trobat un cert suport entre l’opinió pública, que
ha rebutjat durant molts anys els excessos dels grups antiglobalització,3 potser un poc endormiscada per la
bona marxa de les economies dels països occidentals durant el període 1994-2006. Les crítiques que els
moviments antiglobalització han fet contra els principis del Consens sempre han sigut virulentes. Han sigut
sustentades per moltes ONG i, fins i tot economistes influents que pertanyen al Banc Mundial, com Joseph
Stiglitz (economista en cap i primer vicepresident del BM, que va dimitir l’any 2000), han criticat
obertament diversos principis del Consens, en particular les estratègies de privatització a ultrança.4
Centrant-nos en la discussió de l’eficiència de la gestió pública en relació amb la gestió privada, com
veurem a continuació, observem que allò que és evident en una certa branca de la indústria pot no ser-ho
en, per exemple, la prestació de serveis públics de transport o de distribució d’aigua potable. L’acció dels
organismes de l’AOD, sempre amb el BM al capdavant en aquest cas, ha seguit directives sovint
dogmàtiques: “la gestió privada és més eficaç”. El problema apareix en els casos concrets, quan el trànsit
a aquesta gestió està eriçat de problemes de solució molt difícil, o la rendibilitat de la inversió privada és
molt incerta, com es comprova en els mateixos països desenvolupats (és el cas dels ferrocarrils o del
transport públic urbà). Les coses es compliquen encara més quan es considera que el problema no està a
vegades en la gestió d’una certa empresa pública, sinó en l’intervencionisme de l’estat en les activitats
d’aquesta empresa.
És didàctic girar els ulls arrere, recordar aquests casos, que comencen a ser ja antics, i comprovar quines
previsions es van complir i quines no. Al principi dels processos d’ajust, les privatitzacions van aportar
diners frescos a les arques de molts estats amb problemes greus per a pagar els sous dels funcionaris
cada mes. Molts governs van trobar en aquests processos un alleugeriment enganyós de les seues
penúries financeres, perquè la injecció en divises era a curt termini i els problemes socials que es creaven
arribarien més tard. Els problemes col·laterals van ser en alguns casos superiors al benefici teòric:
acomiadaments massius, augment de preus, reducció dràstica o supressió de serveis, procediments
d’atribució inadequats, a preus massa baixos o en condicions excessivament favorables per a l’adjudicatari
(en certs casos s’arribà a parlar de frau).
El paper de l’AOD en tots aquests processos (repetim que el líder ha sigut gairebé sempre el Banc
Mundial), com es veurà a continuació, ha sigut ambigu. Ha impulsat els processos de privatització, però no
s’ha barrejat en els tèrbols i molestos afers dels efectes indesitjables o dels fraus en les licitacions.
Tampoc no ho han fet les ONG, bastant allunyades d’aquestes qüestions, llevat potser de Reporters sense
Fronteres, que ha donat suport a les denúncies dels periodistes locals, en particular sobre certs delictes
3

Vegeu sobre aquest aspecte els arguments de Jean-François Revel en la seua obra L’obsession anti-américaine, en
el capítol 3, que tracta de l’antiglobalització, (2002). Ed. Plon. París.

4

Vegeu La grande désillusion, de Joseph Stiglitz (2002). Ed. Fayard, París.
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econòmics. A vegades les privatitzacions s’han basat en la ultraprotecció duanera de les empreses
privatitzades, malgrat que tothom sabia que els acords internacionals sobre l’eliminació de barreres
comercials farien inviables aquestes operacions a mitjà termini. Però es treballava a curt termini per
motius que llavors eren foscos.
Al país objecte dels quatre casos que es tracten a continuació, l’antiga República de l’Alt Volta (avui
Burkina Faso, que vol dir ‘pàtria dels homes íntegres’), en el període àlgid de l’ajust (1991-2001) es van
privatitzar 22 empreses, es van crear 78 noves ocupacions directes i se’n van suprimir més de 1.200. El
transport públic va desaparèixer a les grans ciutats, el transport de viatgers per ferrocarril pràcticament es
va suprimir (l’any 2003), la producció nacional de ciment es va aturar, la principal indústria tèxtil nacional
va tancar, l’explotació minera es va reduir a activitats semiartesanals, etc. En canvi, l’estat va ingressar
durant aquella dècada vora 38 milions d’euros procedents del recurs corresponent del programa d’ajust
estructural del BM.

1. La privatització de l’explotació ferroviària
Els ferrocarrils als països en procés de desenvolupament han experimentat, els últims 30-40 anys, les
mateixes tendències a quasi tot el món. La competència de la carretera, la desregulació del mercat del
transport i la demanda creixent de la logística (augment de la velocitat, disminució del temps d’entrega,
millora de la fiabilitat, etc.) han conduït a disminucions dràstiques del trànsit ferroviari de mercaderies.
D’altra banda, la demanda de molta més qualitat en el servei de viatgers ha portat a la pèrdua de trànsit
en moltes línies en benefici, sobretot, de la carretera.
Aquesta evolució negativa per al ferrocarril s’ha agreujat als PPD, i en especial a l’Àfrica subsahariana, per
la problemàtica específica de les empreses públiques ferroviàries en aquests països: ineficiència
persistent, productivitat baixa i excés de personal. Tot això, a més, amb mala gestió financera, reducció o
desaparició de les subvencions dels estats, sotmesos als programes d’ajust, en benefici de les companyies
ferroviàries i la mateixa complexitat de l’explotació ferroviària.
En aquest context, en acabar-se la dècada dels vuitanta el BM va elaborar una anàlisi pessimista sobre el
futur del ferrocarril als PPD. A l’Àfrica subsahariana hi havia en aquell moment menys quilòmetres de vies
fèrries que en l’època de les independències (anys 50). Les xarxes dataven, gairebé totes, de l’època
colonial i havien tingut un manteniment insuficient. Com que en molts trams el risc de descarrilament era
notable, s’havia de circular a menys de 30 km/h, amb la qual cosa els temps de viatge eren excessius. El
material mòbil estava molt envellit i les pràctiques de canibalització de locomotores i vagons eren corrents.
S’entén per canibalització l’ús de vehicles del parc mòbil com a rebost o dipòsit d’on s’obtenen peces de
recanvi que necessiten els altres vehicles que estan en servei.
En vista d’aquesta situació, el BM va partir de la seua política bàsica de recomanació de la privatització de
les empreses públiques ferroviàries (seguint el principi número 4 del Consens de Washington). Les
primeres experiències van aconsellar moderar aquestes intervencions i promoure operacions de concessió,
refermades pels altres organismes de l’AOD, en particular la cooperació bilateral (la CE i el PNUD a penes
han intervingut en l’àmbit ferroviari). Aquestes operacions, que van ser nombroses a Amèrica Llatina, ho
han sigut molt menys a l’Àfrica i l’Àsia. Un cas que tractarem ací amb atenció i detalladament, perquè és
ben il·lustratiu dels resultats d’aquesta política tant a curt termini com a llarg termini, ha sigut el de la línia
internacional entre Abidjan (República de la Costa d’Ivori) i Ouagadougou (Burkina Faso, antiga República
de l’Alt Volta). Aquesta línia va ser construïda per França durant l’època colonial, entre 1905 i 1954, a fi de
comunicar l’Alt Volta i l’interior de la Costa d’Ivori amb el port d’Abidjan. Té 1.260 quilòmetres de longitud,
amb pràcticament el 50% del traçat en cada país (il·lustració I.1).
Després de la independència dels dos països, l’explotació del servei ferroviari va ser confiada a la RAN
(Régie des Chemins de Fer Abidjan-Niger), una empresa pública que pertanyia a les repúbliques de la Costa
d’Ivori i de l’Alt Volta. Fins a mitjan dècada dels setanta els resultats de l’explotació van ser satisfactoris.
De llavors ençà els factors negatius que hem enumerat al començament d’aquest epígraf s’hi van fer
sentir, en especial la competència de la nova carretera asfaltada i una gestió del material i del personal
ineficaç. Durant la dècada dels vuitanta, a més de dificultats financeres, hi hagué dificultats polítiques en
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forma d’enfrontaments entre els dos països. A més, el president Thomas Sankara a Burkina Faso va llançar
entre els anys 1985 i 1988 la bataille du rail (la batalla del carril) i va obligar que part de la població fera
treballs forçats a fi de prolongar la línia fins a la ciutat de Kaya (vegeu la Il·lustració I.1). Aquesta
prolongació va fracassar. La RAN es va escindir l’any 1989 en dues empreses públiques, l’una ivoriana i
l’altra burkinabesa.

Il·lustració I.1. Línia ferroviària Abidján-Ouagadougou entre la Costa d’Ivori i Burkina Faso.
Font: Private Sector Investment in Railways. TERA International Group, Inc. (2006)

La crisi es va tornar llavors galopant i el 1992 els dos estats van demanar ajuda al Banc Mundial i a altres
organismes de l’AOD. Es va plantejar en aquest període confiar l’explotació ferroviària a un agent privat en
règim de concessió, amb dues societats públiques de patrimoni. Després d’un concurs internacional a què
es van presentar només dos grups candidats, la concessió es va atorgar el 1993 al Grup SITARAIL,
conglomerat d’inversors en la major part amb capital francès. Des de la concessió fins a la posada en
marxa de l’explotació privada van transcórrer més de 2 anys. En efecte, el procés va tenir bastants punts
dèbils i foscos que es resumeixen a continuació:
• Els plecs de condicions del concurs eren de molt baixa qualitat tècnica. En efecte, el concurs es va
anunciar sense especificar clarament les obligacions de l’empresa concessionària. Així doncs, els
assumptes més importants hagueren de resoldre’s després mitjançant llargues negociacions, la qual
cosa falsejà totalment la lliure competència teòrica del concurs i féu malgastar un temps preciós per
a restablir el servei ferroviari en condicions i no perdre la demanda de transport anterior al procés.
• L’obligació de servei públic de SITARAIL es va reduir, en la pràctica, a zero. Aquest assumpte es va
deixar a la negociació posterior a la decisió de concessió administrativa; negociació que havia de durse a terme entre SITARAIL i els governs ivorià i burkinabès. Naturalment, com que no eren serveis
rendibles per a SITARAIL, es van suprimir. Així va ocórrer amb el transport nacional interior de viatgers
als dos països.
• SITARAIL es va dedicar a explotar les activitats que al seu parer eren rendibles, que en aquell temps
eren el transport de matèries a l’engròs (hidrocarburs, adob, clínquer, plàstic, etc.) i va mantenir un
servei mínim internacional de viatgers “per si de cas augmentava la demanda”. Com que els viatgers
tardaven 32 hores a recórrer els 1.260 quilòmetres del trajecte Abidján-Ouagadougou, el transport de
viatgers va anar minvant. El colp de gràcia va arribar amb la guerra civil que hi hagué a la Costa d’Ivori
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i el tancament de la frontera, l’any 2002. Però el destí del servei era el mateix, el tancament; perquè
ja el 2001 feien falta 31 milions de euros a fi de rehabilitar la línia i deixar-la en condicions mínimes
de competència amb el transport per carretera. Naturalment, aquesta inversió no corresponia al
concessionari, sinó als dos estats.
• SITARAIL, a més de permetre-se-li explotar només el transport rendible, va rebre favors financers
excepcionals:
o Exoneració total de la taxa sobre el combustible emprat per les locomotores (evidentment, es
tractava d’una xarxa no electrificada). És important recordar que, també en la major part de països
africans, el valor de la taxa sobre el combustible és molt elevat. A Burkina Faso, la Societat
Nacional Burkinabesa d’Hidrocarburs (SONABHY), societat pública que té el monopoli de la
importació dels productes petrolífers, carregava en aquell temps generalment el 20% en taxes
sobre el preu de compra CAF del gasoil als dipòsits del port d’Abidjan.
o Risc financer zero. Els dos estats es van endeutar amb el BM a fi de pagar les inversions
necessàries en la posada en marxa de la concessió en 1995. SITARAIL no va contribuir-hi en res,
no va assumir cap risc i es va limitar a pagar els costos financers del préstec en forma
d’interessos (molt baixos perquè es tractava d’un préstec del BM amb les condicions preferencials
de costum) als estats.
• SITARAIL va tenir total llibertat a l’hora d’acomiadar personal i triar material mòbil. Així, l’any 1995
SITARAIL va seleccionar 1.815 dels 3.470 empleats de l’antiga RAN. Els altres van ser acomiadats i la
indemnització corresponent anà a càrrec del préstec del BM i d’altres organismes finançadors, dins
del Programa d’ajust general nacional i del Programa d’ajust sectorial del transport (PAST). És a dir,
que l’AOD va pagar el cost social de la privatització.
• Després de la concessió el personal es va reduir encara més. L’any 2002 tots els treballadors van ser
suspesos de sou i faena pel conflicte a la Costa d’Ivori. El 2004 es reprengué l’activitat de transport
de mercaderies, però només amb el 20%-25% del personal anterior I treballant (i cobrant) amb
contractes temporals de 15 dies o un mes; amb l’objectiu de fer circular un tren de mercaderies cada
dia de mitjana en els dos sentits de circulació. La situació, que ja era dramàtica l’any 1995,
esdevingué catastròfica. Ja no hi havia fons del PAS per als més de 1.000 treballadors acomiadats.
L’estat burkinabès va concedir als seus ferroviaris nacionals una almoina de 450 euros a cadascun
(tres mesos de salari brut mitjà de l’agent ferroviari a Burkina Faso), més el repartiment, efectuat per
diversos organismes públics, de 15 tones d’aliments i material escolar als fills. Els sindicats s’hi van
mostrar feliços5 (a fi d’entendre millor aquesta declaració sindical, vegeu a continuació en aquest
capítol, en l’epígraf “La reforma de l’administració pública dels països receptors”, el punt “Relacions
de poder dins de l’administració pública”). La situació actual és de negació de la realitat per la banda
dels sindicats, que continuen exigint que l’estat rescate la concessió o, almenys, que els governs
pressionen SITARAIL perquè recontracte més de 1.600 treballadors… SITARAIL ja va fer probablement
el seu negoci en els temps de la concessió i explotarà la línia sota mínims mentre li isquen els
comptes.
• Quant al material rodant, SITARAIL es va trobar l’any 1995 amb 39 locomotores que dataven de l’any
1966; va decidir conservar-ne 13 i destinar les altres 26 a ferralla. Per a la flamant nova concessió
només va comprar 4 locomotores de segona mà a Europa. Els vagons útils de viatgers i mercaderies
han anat desapareixent inexorablement amb el pas del temps.
• Les societats públiques de patrimoni que es van crear a penes han funcionat. El cànon pagat a
aquestes societats per SITARAIL ha sigut mínim perquè el volum de negoci s’ha reduït molt. Les
diferències i els desacords d’aquestes societats amb SITARAIL van ser constants des del principi de la
5

Literalment : “… nous étions vraiement heureux et cette aide était la bienvenue pour nous” (ens sentíem
veritablement feliços i aquesta ajuda era benvinguda). Declaració del secretari general del Sindicat Lliure Ferroviari
de Burkina Faso tal com apareix al butlletí Union Syndicale-Solidaires de Solidaires International (abril del 2006).
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concessió. La participació en noves inversions va ser nul·la. En conseqüència, fins i tot el mateix BM
va recomanar en un informe6 que, després d’aquesta experiència, no havien de crear-se societats
estatals de patrimoni ferroviari en els processos de privatització als PPD. L’existència d’aquestes
societats ara planteja problemes perquè són incapaces de conservar un patrimoni que en el cas
d’algunes estacions és de gran valor arquitectònic (vegeu la il·lustració I.2).

Il·lustració I.2. Estació de ferrocarril de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) amb l’antic tren
internacional de viatgers de la RAN Ouagadougou-Abidjan aturat. La imatge mostra la
interessant arquitectura sudanesa de l’estació, que imita motius tradicionals (mesquites)
però en color blanc i no ocre, que és el color tradicional.

En aquesta història es revela clarament el que en realitat ha sigut un llarg procés de liquidació encoberta;
procés que se sabia inevitable en els cercles professionals al principi dels anys noranta, però que va ser
ben lubrificat per l’AOD. Els recursos públics de l’ajuda han anat a parar al concessionari i als estats
membres, amb despeses a vegades sumptuàries (vegeu més endavant en aquest mateix capítol, en
l’epígraf “La reforma de l’administració pública dels països receptors” l’apartat “Els nivells de la
corrupció”). Només unes quantes engrunes de l’ajuda rebuda han anat a parar als antics treballadors, que,
tot i això, n’estan molt agraïts. A pesar de tot el que s’acaba d’exposar, el Banc Mundial va jutjar en un
informe de 1999 que els resultats de la privatització eren favorables.7 És la particular ceguesa de bona
part de l’AOD.

6

Mitchell, B. i Budin, K. J. “La concession d’exploitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou”, Transport en Afrique,
nota tècnica núm. 13 (1998). Programme de politiques de transport en Afrique Sub-saharienne (SSATP). Banc
Mundial. Washington.

7

“… initial results obtained by SITARAIL seem favourable… Quality of service rendered to freight customers improved
substantially … Passenger services were restructured and loss-making national services abandoned… As expected
SITARAIL incurred financial losses during its first year of operation, but these losses were lower than forecast” (…els
resultats inicials obtinguts per SITARAIL semblen favorables… La qualitat del servei oferit als clients de mercaderies
va millorar substancialment… Els serveis de passatgers van ser reestructurats i els serveis nacionals amb pèrdues,
abandonats… Com s’esperava, SITARAIL va tenir pèrdues financeres durant el primer any de funcionament, però
aquestes pèrdues van ser més baixes que les previstes). Extracte de “The Abidjan-Ouagadougou Railway
Concession” (1999). Africa Region Findings, núm. 140. The World Bank Group. Washington.
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2. El transport públic urbà. La tornada al sector informal
En molts PPD, i en especial a l’Àfrica subsahariana, s’ha assistit des dels anys vuitanta al declivi de la
major part d’empreses de transport públic de viatgers malgrat els processos d’ajust estructural. Moltes
empreses han desaparegut. El transport urbà de viatgers en moltes urbs del Tercer Món ha caigut de ple
en el sector informal, que és la part de l’economia en què les activitats no donen lloc a comptabilitat ni són
registrades segons les normes definides per l’estat. Es tracta d’activitats de transport no organitzades ni
regulades, que s’escapen del control administratiu. Aquesta aparent regressió es justifica per la caòtica
gestió de les empreses de transport públic urbà8 que l’AOD no ha aconseguit redreçar. Els processos
d’ajust i de privatització no han fet més que accelerar la desaparició d’aquestes empreses.
En general, l’AOD ha considerat negativament el sector informal, sobretot a causa de la teòrica ineficiència
econòmica, de l’elusió de la contribució fiscal i, en el cas particular del transport, a causa dels greus
problemes d’inseguretat vial que té. No obstant això, hi ha altres anàlisis que defensen aquest sector
al·legant que crea incomparablement més ocupació que el sector formal i permet assolir els límits de
subsistència a la major part de la població urbana. Aquest seria el cas de solucions originals com les mototaxis o zemidjan (que en llengua fong de Benín vol dir ‘vine i dus-me’), el transport urbà informal que
predomina a Cotonou, capital de la República de Benín, i a les altres grans ciutats d’aquest país i d’altres
països africans (vegeu la il·lustració I.3). Els avantatges d’aquesta classe de transport compensen els
inconvenients de l’elevada accidentalitat, la intensa pol·lució de les motos i la contribució a la congestió del
trànsit. Permeten la creació d’ocupació per a classes socials desfavorides (joves sense formació),
proveeixen un transport econòmic per a l’usuari adaptat a la demanda (transport porta a porta que pot
esquivar clots i tolls) i els joves zemidjan s’han constituït en força social i política que és tinguda molt en
compte pels governants. L’anàlisi de l’economia informal és complexa i la decisió sobre la pertinència o no
d’un sistema de transport informal depèn sovint de la mateixa decisió política sobre les prioritats.

Il·lustració I.3. Transport urbà informal. Joves zemidjan (moto-taxi) al centre urbà de
Cotonou, capital de la República de Benín. Com a detall de la qualitat de l’ordenació del
trànsit, observeu el tren de mercaderies que travessa el centre de la ciutat, just davant de
la catedral, en direcció a l’únic port del país.

8

Vegeu en aquest sentit l’anàlisi de Godard X. i Teurnier P. (1992): Les transports urbains en Afrique à l’heure de
l’ajustement. Ed. Karthala et INRETS, París-Arcueil.
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En el cas del transport urbà, s’ha dipositat indirectament a les mans del sector informal una activitat
econòmica i social decisiva per al desenvolupament. En efecte, no cal insistir en la importància del
transport urbà, atesa la incidència directa que té en gairebé totes les activitats urbanes, i en particular en
les activitats productives. Curiosament, han sigut les mateixes polítiques de suport de l’AOD les que han
precipitat aquest procés en moltes ciutats dels PPD i han impulsat privatitzacions d’empreses de transport
públic urbà que estaven destinades al fracàs.
Examinarem de prop el cas d’Ouagadougou, capital de la República de Burkina Faso. El transport públic en
aquesta ciutat va ser tardà; va nàixer el 1984 en constituir-se l’empresa pública nacional (no municipal)
RNTC X9 (Régie Nationale des Transports en Común X9). Deu anys més tard el govern burkinabès decideix
privatitzar la RNTC X9 a causa de la situació caòtica en què es trobava, situació deguda entre altres raons,
a les següents:
• Els autobusos adquirits l’any 1984 estaven molt deteriorats. N’hi havia molts que havien sigut
canibalitzas (com en el cas de les locomotores i els vagons de la RAN que hem vist en l’epígraf
anterior).
• El dèficit d’explotació era creixent i no podia ser assumit per l’estat.
• No hi havia mitjans per a finançar el manteniment del servei.
• Els serveis de transport disminuïen i, alhora, també disminuïa la productivitat del personal i del
material mòbil.
Apareix així un procés de privatització impulsat pel Banc Mundial. L’estat signa un protocol d’acord amb el
BM en què es defineixen les regles de la concessió administrativa i es determinen les mesures
d’acompanyament que s’han de dur a terme amb els crèdits de l’ajuda atorgats en el protocol. L’empresa
SOTRAO (Société des Transports Alpha-Oméga) és adjudicatària de la concessió de l’antiga RNTC X9 i
l’activitat comença el mes de desembre de 1996. Ja d’entrada, la SOTRAO acomiadà 215 agents dels 294
que tenia la RNTC X9, després que l’administració de l’empresa els notificara que serien contractats. En
aquella època es va estimar que 2.000 persones depenien d’aquests salaris. SOTRAO no va assumir el
passiu de l’antiga RNTC X9, i les mesures d’acompanyament acordades en el Protocol no van arribar a
aquest grup d’agents acomiadats, malgrat les vagues convocades. L’any 2000 l’estat, finalment, accepta
el pagament d’un any de salari com a indemnització (en total 672.700 euros per als 271 treballadors de
l’antiga RNTC X9 acomiadats fins aleshores), fruit de la denominada Jornada Nacional del Perdó. Però
molts treballadors (33) encara no havien vist l’any 2008 aquells diners perquè foren víctimes d’una estafa
a gran escala. En efecte, l’estat va dipositar els diners en el compte d’un conegut advocat, avui diputat i,
per tant, beneficiari d’immunitat parlamentària, que defensava els interessos dels treballadors. Després
d’una llarga batalla jurídica, l’advocat encara reté en el seu compte, l’any 2008, el 13% de la suma de les
indemnitzacions pagades per l’estat. Mentrestant, bastants delegats sindicals han passat una llarga
temporada a la presó.
Poc de temps després de començar el servei, el marasme es va apoderar de la SOTRAO, sense a penes
material mòbil, amb molt poc de personal i sofrint contínuament vagues i disturbis. L’any 2000 la SOTRAO
es declara en fallida i suspèn el servei. L’any 2003 es crea una nova empresa (SOTRACO, SA), que manté
uns serveis mínims que no poden considerar-se ben bé una xarxa de transport públic urbà.
Avui és ja evident que el BM va destinar inútilment uns recursos de l’AOD en forma de préstecs
preferencials que, com sabem, moltes vegades no són tornats pels països menys avançats i passen a
formar part del deute que és condonat periòdicament. Aquest préstec a penes va servir per a posar en
pràctica les mesures socials anunciades, ni per a promoure la creació d’una empresa privada viable. De
fet, això últim era ben conegut en els cercles professionals del sector, ja que les empreses de transport
públic urbà s’enfronten, arreu del món, a circumstàncies que fan molt difícil que assolisquen la rendibilitat
financera si no són subvencionades. Entre aquestes circumstàncies hi ha:
-

La demanda és molt més alta en els períodes d’hora punta, que es produeixen dues o tres vegades
cada dia i només en dies laborables. Si es vol donar un bon servei en aquests intervals horaris
limitats, cal disposar d’un parc mòbil, d’un personal i d’unes instal·lacions que s’usen poc la resta
del temps, cosa que provoca ineficiència econòmica.
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-

Hi ha una obligació de servei públic que comporta l’obligació de mantenir en funcionament línies
deficitàries, amb poca demanda.

-

Els preus han de ser socials i estan subjectes a l’aprovació administrativa.

-

Les empreses s’enfronten a la congestió del trànsit urbà, que fa disminuir la velocitat comercial en
les línies i, per tant, la freqüència dels viatges. En disminuir la velocitat comercial, disminueixen
també els quilòmetres recorreguts i, per tant, la productivitat del material i del personal.

-

Les mesures de protecció del transport públic perquè les prestacions milloren són insuficients en
moltes ciutats (carrils bus, etc.).

-

Els costos de combustible, manteniment, personal, amortització de vehicles, etc. són elevats i les
tarifes aplicades generalment no arriben a cobrir el 100% d’aquests costos.

A Ouagadougou, com en molts PPD, a més de l’absència de subvencions, hi ha altres problemes que
enterboleixen encara més el panorama:
-

L’estat de la xarxa viària és pèssim en molts barris, cosa que fa disminuir la velocitat comercial dels
autobusos i incrementa de manera exponencial els costos de funcionament.

-

Aquesta xarxa viària està sovint mal planificada i dissenyada, la qual cosa dificulta el traçat de línies
d’autobús en què l’explotació tinga un mínim de rendibilitat.

-

La densitat de població és baixa en molts barris (habitatges amb una sola planta), la qual cosa
dispersa massa la demanda per al transport públic.

-

La congestió del trànsit en molts trams de la xarxa fa caure les velocitats comercials dels autobusos
a valors molt baixos, de manera que la bicicleta o el transport a peu poden arribar a competir amb
l’autobús.

-

Els costos de combustible i manteniment es disparen per l’antiguitat del parc mòbil, però també per
l’agressivitat del clima i del medi (temperatures altes, pols, arena i fang a les vies, etc.).

-

L’accés de les empreses de transport als crèdits dels bancs locals per a les inversions que
necessiten fer en material mòbil és molt difícil, si no impossible.

-

La coordinació del transport i la protecció del transport públic són pràcticament nul·les.

-

Pel que fa als costos del servei, els preus socials han de ser molt baixos perquè la població puga
accedir al transport col·lectiu (a Ouagadougou, en tot cas, menys de 20 cèntims d’euro/viatge).

El resultat ha sigut la caiguda de gairebé tot el transport urbà col·lectiu en el sector informal (vegeu la
il·lustració I.4), amb els avantatges i inconvenients que hem esmentat més amunt.
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Il·lustració I.4. Estació informal de transport de viatgers al costat de l’estació de mercaderies
Ouagarinter, a Ouagadougou (Burkina Faso).

3. La gestió privada de la producció i distribució de l’aigua potable als PPD
Abans d’abordar una qüestió tan complexa, potser és aclaridor situar-se en un punt de partida de manca
d’informació i deixar de banda tota idea preconcebuda. En aquest punt, la pregunta apareix de forma
gairebé instantània: l’aigua és un bé econòmic? O, per contra, l’aigua és un bé social que cal gestionar dins
de les regles de l’economia? Si ens atenim als fets, avui en dia, la resposta és clara: als PPD l’aigua s’ha
convertit, amb poques excepcions, en un bé econòmic, sobretot al medi urbà. Així ho preconitza el BM i així
es va decidir en els Principis de Dublín (resultat de la Conferència de Dublín sobre Aigua i Medi Ambient
l’any 1992). Les actuacions del BM es fonamenten en aquest sector en el principi de recuperació de costos
(explotació, manteniment i, parcialment, inversió); i en la gestió privada de la producció i la distribució. No
obstant això, molts agents socials es continuen oposant a aquesta política, que és compartida sense
excepcions pels organismes de l’AOD. Aquests agents són, en primer lloc, les poblacions sense recursos
que no poden pagar l’aigua. Si no es recorre a preus socials, cosa que implica subvencions directes de
l’estat o subvencions encreuades d’altres consumidors amb més capacitat econòmica, una part
d’aquestes poblacions deixa de tenir accés a l’aigua potable. És el que ha ocorregut en bastants països
després de l’aplicació de les polítiques de recuperació de costos (cost recovery). Altres agents oposats a
aquestes polítiques són algunes associacions (com, per exemple, Water for All), algunes ONG i certs
governs díscols en l’aplicació de les polítiques de suport del BM. En el fons d’aquesta oposició sovint
batega l’antic sentiment de l’ésser humà respecte a l’aigua i els recursos naturals que ja va formular el cap
indi Seattle, l’any 1819, davant del desig del gran cap de Washington de comprar-los les terres:
“Com podeu comprar o vendre el cel o l’escalfor de la terra? Aquesta idea ens és estranya. Ni la
frescor de l’aire ni la brillantor de l’aigua són nostres. Com podrien ser comprats? Heu de saber
que cada tros d’aquesta terra és sagrat per al meu poble”.
Aquest punt de vista ens sembla a molts de sentit comú, arrelat en la mateixa natura humana i, tanmateix,
en el nostre món succeeix al revés. Els agents socials que pensen així són acusats de falta de sentit comú.
Gairebé ningú no nega que l’aigua potable ha de pagar-se, però per què al 100% dels costos? Per què hem
de renunciar als preus socials, per què s’han de limitar al màxim les subvencions encreuades? Això és
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justament el que demana el BM abans d’atorgar préstecs. Examinem els arguments del BM i la realitat
sobre el terreny en un cas concret: la privatització de l’empresa pública ONEA (Office Nacional de l’Eau et
l’Assainissement) a Burkina Faso.
A principi dels anys noranta el govern de Burkina Faso va acudir al BM i a altres organismes de l’AOD i els
sol·licità el finançament de l’extensió del subministrament de l’aigua potable, en especial a la capital,
Ouagadougou (població estimada el 2004: 1.200.000 habitants). Una de les condicions que va posar el
Banc fou la privatització de l’ONEA, que es va demanar que fóra total en un principi. Després de llargues
negociacions, el govern burkinabès va fer valer el seu criteri d’una privatització parcial. Aquesta
privatització parcial es va fer mitjançant la signatura d’un contracte entre l’ONEA i l’empresa multinacional
de serveis VEOLIA, i fou sancionat per decret-llei l’any 2001. VEOLIA va assumir la gestió del contracte de
préstec amb el BM i els altres organismes donants, i va prendre la responsabilitat total de la gestió dels
recursos humans, financers i de la gestió comercial (tarifes de l’aigua). Amb aquesta condició complida, els
organismes de l’AOD van desemborsar fons per valor de 230 milions d’euros, la major part en forma de
préstecs; dels quals el BM va mobilitzar 70 milions de dòlars. Al Banc Mundial li va correspondre la
conducció del projecte i les reformes institucionals. Vegem quins han sigut els resultats d’aquesta
privatització:9
- Els avantatges socials inicials de l’ONEA en els preus van ser reduïts considerablement. En efecte, el
tram més barat (consum inferior a 10 m3/mes) es va reduir a consums inferiors a 6 m3/mes, i
augmentà lleugerament el preu social. I el tram (evidentment social) de 6 a 10 m3/mes va passar de
pagar 186 FCFA/m3 l’any 2000 a pagar 393 FCFA/m3 l’any 2003.10 Per als grans consumidors (>30
m3/mes) el preu pràcticament es va mantenir en el límit superior de consum (1.040 FCFA/m3).
- El raonament d’aquesta mesura va ser el següent: “reduint la variació social, es redueixen les
subvencions encreuades i, per tant, pot reduir-se el preu mitjà de venda als grans consumidors, que
així consumiran més aigua, la qual cosa repercutirà positivament sobre l’equilibri financer de
l’explotació”.
- El resultat va ser una reducció del consum de les cases més desfavorides i un increment del consum
de les cases amb rendes més altes (piscines, jardins, etc.).
- Val a dir que el cost de producció s’acosta als 590 FCFA/ m3, amb la qual cosa les mesures semblen
afavorir especialment els consumidors de classe mitjana (<30 m3/mes).
- Van augmentar les taxes mensuals de connexió, que pagaven totes les cases de qualsevol de renda,
de 380 FCFA a 1.000 FCFA. Aquesta taxa representava el 80% del preu total de l’aigua per a les
cases amb més poc consum.
- Com a conseqüència d’aquestes mesures va disminuir la taxa de servei a les cases més desfavorides
(del 76% al 71%), i va augmentar a les cases amb rendes més altes (del 92% al 95%).
- L’ampliació de la xarxa es va limitar a les zones parcel·lades. Les cases més pobres, construïdes
il·legalment en zones no parcel·lades, no han pogut beneficiar-se de les millores en el servei.
És ben cert que les obres finançades pel Banc Mundial i per altres organismes de l’AOD han fet millorar
l’accés a l’aigua potable, en termes globals, a Ouagadougou. Es va construir la presa de Ziga i les noves
conduccions a la capital, i es va passar d’una producció de 20 hm3 l’any 1990 a 40 hm3 el 2005. La millor
gestió va comportar també una reducció de la morositat dels clients privats, que va baixar d’un termini
mitjà de pagament inicial de 130 dies (!) a 82 dies el 2004.

9

Els detalls, també les dades estadístiques, es poden consultar en l’informe Social policies and private sector
participation in water supply. The case of Burkina Faso. UNRISD. 2007, Ginebra.

10

1 euro = 656 FCFA.
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En vista d’aquests resultats, podem preguntar-nos si està justificat reduir així els avantatges socials als
més desfavorits per tal d’obtenir un benefici financer certament escàs, en un país que se situa entre els
cinc països més pobres del món i on la misèria urbana és sovint més alta que la rural.

Il·lustració I.5. Dipòsit metàl·lic de la xarxa de distribució d’aigua potable de
Ramatoulaye (província de Yatenga, a Burkina Faso). Com que és una localitat
de menys de 10.000 habitants, la xarxa construïda amb fons europeus (FED)
hagué de ser confiada a la gestió comunitària, per la manca d’operadors privats
interessats en l’explotació.

Quant al servei a altres centres, la privatització no ha fet millorar una situació deficient. En efecte, l’ONEA
té l’obligació de donar servei als centres de més de 10.000 habitants. Les tarifes a les ciutats amb
població compresa entre 10.000 i 50.000 habitants són socials, no permeten recuperar els costos del
servei. Però per davall dels 10.000 habitants no hi ha servei d’aigua. El marc legal estableix que el sector
privat s’ocupe del servei, però no ho fa perquè no és possible recuperar els costos de les obres
corresponents. En aquest àmbit es produeix un buit que tracten d’ocupar els mateixos beneficiaris, les
ONG, etc., amb bombes manuals, bombes solars o tèrmiques (vegeu la il·lustració I.5). El BM no s’ha
ocupat d’aquests serveis.
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4. La producció de ciment
En el sector industrial les polítiques de suport a les privatitzacions han patrocinat en alguns casos
operacions controvertides, sobretot per les condicions extremament avantatjoses atorgades a les noves
empreses gestores. Vegem el cas de la privatització de la producció de ciment a Burkina Faso. En aquest
país el mercat és molt reduït (unes 220.000 tones/any de consum el 1995, any de la privatització). La
major part d’aquesta quantitat va destinada a la construcció d’infraestructures bàsiques. Fins a l’any 1995
hi havia una empresa pública de producció de ciment a partir del clínquer importat de Togo, Ghana i de la
Costa d’Ivori. Aquesta empresa, CIMAT (Compagnie des Ciments et des Matériaux du Burkina) tenia
dificultats financeres i de gestió greus i competia en situació de desavantatge amb el ciment importat dels
països esmentats. Dins del marc del programa de privatitzacions, es va acordar la venda de la companyia
l’any 1995. La venda afectava bàsicament la central de trituració de clínquer, situada prop de la capital,
Ouagadougou, amb una capacitat de producció de ciment en aquell temps de 200.000 tones/any. El banc
holandès Holderbank participava en l’agrupació compradora com a accionista principal (35%). L’empresa
responsable de la gestió de la planta era l’empresa espanyola UMAR.
La controvèrsia va nàixer a causa dels beneficis tarifaris garantits a la nova CIMAT. En primer lloc, van
concedir el monopoli de la producció de ciment a Burkina Faso. En segon lloc, es van aprovar taxes
elevades a la importació de ciment des dels països limítrofs a fi d’afavorir l’activitat comercial de la nova
empresa. Però aquestes taxes estaven en oberta contradicció amb la política de reducció general
d’aranzels duaners de la UEMOA (Unió Monetària i Econòmica d’Àfrica Occidental), creada aquells anys.
Amb les noves tarifes duaneres la CIMAT era imbatible, però sense aquestes taxes el preu de venda al
públic del ciment importat de Togo i de la Costa d’Ivori era substancialment més barat. Per tant, era el
consumidor qui hi sortia perdent. L’empresa, naturalment, va prosperar; va passar a produir 300.000
tones anuals de ciment l’any 2000 i donava servei a una demanda creixent, però a un cost de producció
elevat. Els mateixos sindicats de Burkina Faso, malgrat els llocs de treball preservats, van reconèixer l’error
d’una política que penalitzava el consumidor i que esdevingué antisocial. Van reconèixer que havien de
lluitar contra aquesta política. Els importadors de ciment foren els primers a oposar-se a aquestes mesures
paradoxalment antiliberalitzadores.
El concurs de privatització va ser molt discutit perquè la societat compradora va adquirir la CIMAT a 3.500
francs CFA l’acció (450 milions de francs CFA en total), molt menys que el preu de referència de partida del
concurs, que era de 10.000 francs CFA per acció. Però la societat compradora havia d’absorbir el passiu
financer de l’antiga CIMAT estatal, que era de 4.000 milions de francs CFA, i fou ací on aparegué el
problema. Després de moltes negociacions totalment opaques, l’estat va acceptar un augment de preu del
ciment perquè l’empresa pagara aquest deute. Però l’empresa no va complir allò que havien acordat. Així,
els creditors de l’antiga CIMAT van denunciar el cas als tribunals francesos i el 1998 els van donar la raó.
El deute es va multiplicar a causa de la sanció imposada, els interessos de demora i un càlcul més ajustat
a la realitat que el que havia fet el govern. Va passar a ser el doble: 8.000 milions de francs CFA. Si UMAR
no pagava el deute antic, encara menys el nou. La situació, després de deteriorar-se ràpidament, arribà al
tancament de la factoria l’any 2001 enmig d’una rocambolesca història de detenció del director de la
societat a l’aeroport d’Ouagadougou abans de fugir, diverses acusacions de corrupció empresaadministració-sindicats-premsa, i la indignació general per una operació fallida (el mínim que se’n pot dir
…) els costos de la qual han sigut suportats pels consumidors. Tot el país va recordar llavors la llarguesa de
la CIMAT privatitzada, que durant un cert temps va subvencionar associacions de premsa, clubs esportius,
polítics, caps tradicionals, etc., qüestió de tenir content a tothom i amb la boca tancada.
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Il·lustració I.6. La privatització de l’empresa nacional de producció de ciment de Burkina Faso (CIMAT)
va afectar un mercat dominat per la construcció promoguda per l’estat, com és el cas de la figura:
construcció dels pavellons del Saló Internacional d’Artesania d’Ouagadougou (SIAO). Bona part de la
construcció local usa menys ciment i més materials 100% locals (rajoles i blocs d’atovó, a vegades
estabilitzats amb ciment).

Diversos informes elaborats per a organismes estrangers es van fer eco dels problemes de gestió de la
nova CIMAT, no sols la premsa crítica amb el govern. Així, el 2003 Alidou Ouédraogo11 recapitula els seus
treballs anteriors al tancament de la factoria i explica que aquests costos transaccionals causats per la
generositat de la direcció de la CIMAT van assolir l’any 1999 els 100 milions de francs CFA, mentre que la
situació financera, com hem vist, s’agreujava inexorablement. D’altra banda, aquesta pèssima gestió que
porta a la fallida (cosa que no sembla importar a alguns gestors, que se’n van del país i obliden el
problema), va degenerar en desmotivació del personal (molt mal pagat) i vagues. Sense oblidar la
responsabilitat del govern en la situació caòtica que es va produir; com explica Alidou Ouédraogo, certes
persones pròximes al poder van rebre autoritzacions especials d’importació de ciment amb exoneració
parcial de les taxes d’importació… Es tractava de l’empresa d’obres públiques més important del país en
aquell temps, 100% burkinabesa, l’empresa Oumarou Kanazoé.
La història de la CIMAT ha quedat en l’imaginari burkinabès com un crim econòmic, patrocinat per les
polítiques de suport a la privatització de les empreses públiques. Si girem els ulls arrere, probablement
l’única decisió raonable era tancar la factoria l’any 1995. Hauria sigut bo per als consumidors i també per
a l’estat, que és el principal consumidor de ciment per a les seues obres d’infraestructura, i s’hauria evitat
untar la roda de corrupció i d’ineficàcia que va girar lliure durant 6 anys.

11

Alidou Ouédraogo (2003): Alliances stratégiques dans les pays en développement. Spécificité, management et
conditions de performance: une étude d’entreprises camerounaises et burkinabè. HEC Montreal. Canadà.
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La reforma de l’administració pública dels països receptors de l’ajuda
Aquest tema es tracta de forma general ací, dins de les polítiques de suport de l’AOD, mentre que en el
capítol IV “Capacitats institucionals i de gestió” es tracten els aspectes administratius relatius a la mateixa
gestió de l’ajuda oficial. En línies generals, el suport a l’administració dels PPD no ha aconseguit els
objectius que es proposava. Les administracions públiques receptores de l’ajuda han millorat poc des dels
anys setanta. La funció pública està mal organitzada, a penes hi ha planificació, la capacitat professional
dels funcionaris és minsa i tenen una productivitat molt baixa. Les prestacions dels serveis socials són
mínimes. La corrupció està fondament estesa. No obstant això, els projectes de reforç administratiu van
augmentar de manera espectacular des de principi dels anys vuitanta, coincidint amb els programes
d’ajust. A l’Àfrica subsahariana es va passar de 330 milions de dòlars durant el quinquenni 1980-1984 a
vora 3.500 milions en el període 1995-1999; aquestes quantitats tan elevades s’han mantingut
aproximadament de llavors ençà.
Hi ha disfuncions importants de l’ajuda que són causades per la insuficient capacitat de gestió de les
administracions receptores. Entre aquestes disfuncions podem esmentar la falta de coordinació amb els
organismes de l’AOD, la multiplicació innecessària de projectes o la incapacitat d’assumir les despeses de
funcionament que causen. Les causes del mal funcionament de l’administració tenen dos orígens: factors
exclusivament locals i factors lligats a les mateixes polítiques de suport de l’AOD. Encara que ací ens
detindrem més en els segons, fem a continuació un inventari resumit dels factors locals que causen
ineficiència en l’administració receptora:
• Polítiques errònies en l’organització del sector públic
Especialment a l’Àfrica, des de l’època de les independències, es van crear molts serveis administratius, a imatge de les administracions dels països colonitzadors. Aquestes administracions estaven
sobredimensionades per als recursos humans i financers disponibles. Aquesta situació, malgrat els
programes d’ajust estructural, no ha canviat sensiblement. És freqüent trobar governs de petits
països amb més de 20 ministeris; en aquestes condicions la coordinació governamental es complica
de manera innecessària. La inestabilitat política, els canvis continus de govern i les freqüents
reorganitzacions administratives aporten més ineficàcia al sistema. Hi ha molts canvis que tenen com
a únic objectiu recompensar els membres del clan o els aliats polítics, en lloc de racionalitzar les
tasques administratives.
• Relacions de poder dins de l’administració pública
Els esquemes de la societat tradicional encara perviuen en moltes societats dels PPD, molt en
particular a l’Àfrica subsahariana. El cap té en aquests esquemes un poder gairebé absolut. El poder
centralitzat de l’administració hereta en part aquesta característica. Les lleis i els reglaments, les
institucions i els procediments administratius van ser copiats de les antigues potències colonials, a
penes han canviat i, per tant, són aliens a les cultures locals, no estan integrats en la realitat social.
Però en l’aplicació pràctica sí que pesa fortament la tradició, les relacions jeràrquiques s’assemblen a
les de la societat tradicional. El comportament dels superiors amb els subordinats en alguns
d’aquests països sorprèn els occidentals i sovint ens sembla dictatorial. Però és així com es concep
en aquells països l’exercici del poder. Aquesta situació és reforçada amb el recurs als arguments de
l’autenticitat, del retorn als valors culturals tradicionals i de la reacció contra els valors del món
occidental (sempre associat en molts països al record de la colonització i l’esclavitud). La justícia no
pot limitar els abusos jeràrquics en l’àmbit de l’administració perquè depèn totalment del poder
polític. Aquesta situació deriva, naturalment, en arbitrarietat i, consegüentment, en ineficiència.
D’altra banda, l’exercici del poder en molts països va lligat a la magnificència, que obliga a un munt
de despeses i és una de les causes de la corrupció dels qui tenen el poder (vegeu més avall).
Aquestes despeses són inevitables perquè la influència dels poderosos depèn de la generositat que
mostren: suports, nomenaments, eleccions, oportunitats de negoci, etc. La imatge social té a l’Àfrica
un valor enorme, desproporcionat amb els mitjans disponibles per a assolir-la. La qüestió de semblar
preval sobre l’ésser; l’objectiu de qui aconsegueix una parcel·la de poder és sovint semblar un dels
grans als ulls de la família o del poble.
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• Drets reals dels funcionaris
No sols depenen de forma absoluta dels superiors, sinó que tenen greus mancances d’estatuts, drets
reals, protecció social i suport sindical. Si tenim en compte que els salaris són molt baixos i que
durant molts anys han augmentat per davall de les taxes d’inflació, s’entén millor la pobresa dels
resultats del sector públic.
• L’impacte de la corrupció
La primera idea és pensar que en condicions laborals tan pèssimes la corrupció té terreny adobat. I
és veritat, però el fenomen de la corrupció és molt més profund i complex.12 La corrupció no ha
minvat durant els últims 20 anys, ans al contrari. I, naturalment, cal fugir de la temptació farisaica
dels països desenvolupats, que s’esquincen les vestidures davant d’aquestes pràctiques mentre que
dins de les seues fronteres estan ben esteses en molts àmbits, encara que potser de forma menys
ostentosa de cara al públic.
Les administracions implicades en el cercle viciós de la corrupció no depuren responsabilitats,
excepte en cas de confrontació política interna o quan l’organisme d’ajuda implicat pressiona
políticament amb molta força, cosa que no passa sovint.
Quan ens acostem al fenomen de la corrupció administrativa a l’Àfrica, criden l’atenció poderosament
dues qüestions: la situació personal dels implicats i l’estructura de les relacions econòmiques en la
societat africana. En el primer cas, els responsables administratius amb capacitat de decisió estan
obligats a la solidaritat familiar i de clan en sentit ampli; no poden rebutjar moltes peticions. Per a
molts reponsables es tracta d’una càrrega pesada que han de suportar a causa de la posició que
mantenen. La pressió és gran i cauen sovint en la temptació d’entrar en el cercle de la corrupció. Si
es nega l’ajuda, hi ha el risc de ser rebutjat o perdre suport polític, la qual cosa en aquestes societats
tan poc individualistes equival a la mort social. A més, aquest rebuig comporta el perill d’exposar-se
als atacs de la bruixeria i a enverinaments. A l’Àfrica les creences en la bruixeria estan molt arrelades
i repercuteixen directament en els comportaments socials i en l’economia.13
Quant a l’estructura de les relacions econòmiques, bastants pràctiques que englobem dins de la
paraula corrupció estan comunament acceptades en les societats de molts països en procés de
desenvolupament. Les relacions econòmiques, en particular a l’Àfrica, estan només parcialment
monetitzades;14 els diners s’intercanvien amb favors, relacions, expectatives, etc. La lògica
econòmica és ben diferent de l’occidental: s’inverteix en xarxes socials tan denses i ramificades com
és possible. La racionalitat d’aquesta actitud s’entén millor si es pensa en el risc i la inseguretat que
tenen les economies de molts PPD (sequera, fluctuació extraordinària dels preus agrícoles
internacionals, absència de justícia imparcial i protecció social, fiscalitat abusiva, canvis de lleis,
reglaments, taxes, canvis polítics, guerres i conflictes, etc.). Per tant, és indubtable que la corrupció
comporta ineficàcia econòmica, però és la conseqüència lògica de forces socials potents com les que
s’acaben d’esbossar.

12

A fi de fer-se una idea de la magnitud del problema, es poden consultar els informes de Transparency International
(2000-2007) i, en l’editorial d’aquesta institució, l’obra de J. Pope TI Source Book 2000. Confronting Corruption: the
Elements of a National Integrity System. Hi ha anàlisis en profunditat sobre aquesta qüestió en Klitgaard (1988):
Controlling corruption i en Klitgaard et al. (2000): Corrupt cities: a practical guide to cure and prevention.

13

Hi ha testimonis esborronadors sobre aquest aspecte. Vegeu, per exemple, la petita i intensa obra del sacerdot
beninès Gilbert Dagnon (1998) Libérer de la divination, la sorcellerie... (Cotonou, Benín).

14

Vegeu Louvel, R. (1996): L’Afrique noire et la différence culturelle. Ed. L’Harmattan, París.
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• Els nivells de la corrupció
No és fàcil considerar aquest fenomen de forma cabal. L’AOD tracta d’atacar fenòmens localitzats de
corrupció administrativa que són com gotes d’aigua en un mar procel·lós. Es tracta de l’organització
mateixa de molts estats la que està en qüestió. Per exemple, l’historiador burkinabès Joseph KiZerbo15 (2003) afirma:
“Cap estat africà no és capaç de fer respectar el bé comú. Molt sovint es tracta d’estats
patrimonials. Qui es troba al capdamunt de l’estat pren els béns públics com a patrimoni propi;
és com si l’estat, simplement, desapareguera”.
Poques veus s’alcen contra aquesta particularitat. Per tant, en termes macroeconòmics, l’impacte
d’aquesta situació sobre el desenvolupament és molt més devastador que el de la corrupció
quotidiana de la maquinària administrativa. Els recursos que cal usar per al desenvolupament vénen
del mateix fons comú (vegeu la il·lustració I.7).

Il·lustració I.7. Basílica de Nôtre Dame de la Paix a Yamoussoukro (Costa d’Ivori). Va ser construïda
amb fons propis de qui aleshores era president de la república, Felix Houphouët-Boigny, que
després la va regalar al Vaticà. Els fenòmens de corrupció es produeixen en diverses escales. Al
màxim nivell, els recursos de l’estat es confonen amb els recursos personals del cap de l’estat i
del seu clan. El president Houphouët-Boigny va declarar Yamoussoukro, que era una petita
localitat enmig de la sabana, capital de la República i va manar construir-hi multitud d’edificis
administratius, universitaris, hotels, estadis, etc. A penes van ser ocupats i avui estan
pràcticament abandonats. La basílica, construïda entre 1985 i 1989 a imatge de Sant Pere de
Roma, va costar 300 milions de dòlars de l’època. L’interior és majestuós; té la vidriera més gran
del món, en què apareix el mateix president com a 13è apòstol, i és coronada per una cúpula que
la converteix en la basílica més alta del món (160 metres). El papa Joan Pau II la va consagrar
l’any 1990 amb la condició que al costat es construïra un hospital, del qual a hores d’ara només
hi ha la primera pedra, dipositada pel papa.

15

Ki-Zerbo, J. (2003): À quand l’Afrique? Coéditions inter-pays. Lausana.
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• Elements socials i culturals
Les tasques administratives es basen en un fons de previsió, de planificació, que és aliè a les
culturals tradicionals, tant africanes com d’altres països que les han heretades en gran part (per
exemple Haití i altres estats caribenys i melanesis, en més o menys grau). Hi ha una gran tendència a
viure al dia, tant individualment com socialment. Recordem en els països hispans d’aquestes regions
expressions com ara “l’home és del carrer” i els pares absents (fading fathers) de la República
Dominicana, o “l’autèntic boricua (porto-riqueny de diverses generacions) no té faena, però té moltes
dones i fills”. Encara que evidentment Puerto Rico és un cas a banda, amb més de 24.000 dòlars de
renda per capita anual.
Juntament amb aquesta concepció, hi ha un fons de desconfiança radical, no sols en l’administració
pública, sinó en les mateixes estructures socials modernes (estat, justícia, parlament, policia,
exèrcit…). Per a certs autors, aquesta desconfiança va lligada al rebuig cultural de la idea de progrés
econòmic i social que tracta d’imposar-se des d’Occident.16 En aquesta àrea no abunda l’esperit
emprenedor. Hi ha falta de confiança, i amb prou raons perquè aquestes societats no han conegut a
penes el bon govern, la llibertat i la justícia. Hi ha hàbits occidentals que entren en contradicció
manifesta amb costums tradicionals, tant en l’àmbit social com individual. El malestar i la
desintegració personal són difícils d’evitar en aquestes condicions de vida, que solen anar
acompanyades d’un entorn violent i insegur. Comentem de passada que quan s’esmenta la misèria
com a causa de la immigració s’oblida que les condicions de vida difícils en aquests països són
conseqüència, sovint, d’aquests problemes propis del medi urbà als PPD, d’on procedeix la majoria
dels immigrants.
• La falta d’implicació
El poc aprofitament de l’ajuda oficial que arriba als beneficiaris és extensible a l’administració, que
considera l’AOD com un element extern que arriba amb una certa periodicitat de forma independent
dels esforços que faça. Els funcionaris no s’impliquen en els projectes com si foren una cosa pròpia.
Alts funcionaris responsables de la gestió dels projectes ignoren si es financen amb donatius o amb
préstecs; per ells tant se val que el seu país s’endeute o no. Ja saben que al final sempre arriba el
perdó del deute. Les accions de formació mostren molt clarament aquesta falta d’implicació. Solen
ser finançades per l’AOD i només tenen funcionaris assistents si reben prou dietes (o si ho ordena el
superior, cas en el qual desapareixen tan bon punt poden). La falta de motivació és també el resultat
de considerar l’obtenció d’un diploma i una plaça en l’administració com la meta d’arribada i no com
el punt de partida. Es considera que el baix salari és la recompensa de l’esforç fet per haver acabar
els sempre llargs estudis, a vegades amb beques a l’estranger, i superar un concurs (poques vegades
imparcial). A més, com que la jubilació sol arribar a l’Àfrica abans dels 55 anys, la vida útil
suposadament productiva d’aquest servidor públic és curta.
Quant als factors que provoquen el mal funcionament de les administracions receptores lligats a les
mateixes polítiques de suport de l’AOD podem esmentar els següents:
• La sobrecàrrega de treball provocada per la multiplicació dels organismes i dels projectes i programes
d’ajuda
Aquesta multiplicació desestabilitza17 una funció pública ja per si mateixa molt dèbil. Els pocs i poc
motivats funcionaris han d’atendre moltes instàncies. Cada organisme de l’AOD els reclama
dedicació; i als països receptors aquests organismes poden ser molt nombrosos. La dedicació
consisteix a treballar conjuntament amb els organismes de l’AOD en totes les etapes del cicle dels
16

És el punt de vista d’Axelle Kabou en la seua singularíssima obra Et si l’Afrique refusait le devéloppement? 1991.
Aquesta autora camerunesa va mostrar amb cruesa les responsabilitats col·lectives dels africans pel que fa al
subdesenvolupament en què viuen i l’acceptació profunda d’aquesta situació entre els mateixos africans. Va ser
amenaçada i desaparegué per al públic poc temps després de publicar aquest llibre. A hores d’ara no se sap on és.

17

Elliot Berg en Michailof, S. et al., La France et l’Afrique: vade-mecum pour un nouveau voyage. 1993. Ed. Karthala,
París.
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projectes: preparació, estudis, finançament, licitacions, gestió dels contractes i de les obres,
supervisió, avaluació i seguiment,… I, per descomptat, sempre des de la filosofia de l’apropiació
(ownership), o siga que l’AOD vol que l’administració receptora siga la part principal i activa en els
processos de desenvolupament. Pensem en l’ajuda bilateral, en la multilateral, en altres organismes
internacionals, etc. En un país com el Senegal hi ha més de 100 ambaixades, moltes de les quals
amb la seua pròpia cooperació bilateral adjunta, i multitud d’organismes internacionals d’ajuda,
sense oblidar les ONG que també donen una mica de treball a l’administració nacional. Per exemple,
en els projectes hidràulics rurals l’administració nacional ha de controlar tota la construcció de pous,
conduccions d’aigua potable, miniembassaments, etc., on moltes ONG intervenen de forma
difícilment coordinada. Simplement perquè ha de vetlar pel compliment de la legislació, que li
atribueix moltes competències en la gestió dels recursos hídrics.
• La ingerència dels donants en l’administració receptora
Els organismes de l’AOD es mesclen en les qüestions internes de l’administració africana. Així, és
inevitable prendre partit en qüestions que provocaran querelles, greuges i ressentiments. Es tracta de
decidir:
a. Qui està més ben remunerat i qui no, per mitjà del pagament de complements salarials
provinents dels projectes o per la nova contractació de personal local.
b. Quins serveis administratius són reforçats o finançats i quins no.
c. Quins serveis o organismes han de desaparèixer o ser ajustats.
d. Quines prioritats s’adopten si apareixen nous fons directes i fons de contrapartida18
relativament importants, formats per l’ajuda aliena als projectes però coordinats sovint
pels donants.
En definitiva, es debiliten els ministeris implicats i es redueix la cohesió en el quefer quotidià i en la
presa de decisions. Des del punt de vista de la gestió financera, es mina la disciplina pressupostària i
es capgiren les prioritats establides. Els donants arriben a orientar decisivament la inversió pública i
l’assistència tècnica, cosa que dificulta extremament la gestió del govern.
• La captació de funcionaris locals
Els mateixos organismes de l’AOD i les ONG capten els millors elements de l’administració nacional
per a la gestió dels seus projectes pagant-los salaris molt més elevats. Així, les administracions
receptores van perdent el poc que tenien, els agents més experimentats i competents que, a més,
sovint s’enduen la memòria viva de com han de gestionar-se determinats projectes o operacions. Es
tracta d’una visió de poca volada dels organismes de l’AOD, que volen fer funcionar bé els seus
projectes concrets mentre les intervencions a tot el país per al conjunt del sector fracassen. El
resultat és que el sistema s’afebleix encara més.
• Les qüestions de formació
Les polítiques de suport a la formació dels agents de l’administració han sigut, durant molt de temps,
totalment errònies. Han estimulat la incorporació cada vegada més tardana dels llicenciats al lloc de
treball subministrant beques per a estudis de llarga duració (a vegades a Europa, tot i que cada
vegada menys) a persones de més de 30 anys, pròximes en alguns casos als 40. Si tenim en compte,
com hem dit més amunt, que la jubilació és anterior als 55 anys i que aquests llicenciats, en acabar
els llargs estudis, consideren que ja s’han esforçat prou, es pot comprendre la baixa productivitat que
mostren en relació amb els recursos invertits en la formació. D’altra banda, molts alumnes que han
estudiat amb beques a Europa han trobat el mitjà d’accedir a una formació de qualitat, treballar en el
seu àmbit professional als països desenvolupats i no tornen ja als països d’origen sinó en períodes de
vacances, amb la qual cosa la inversió en la formació d’aquestes persones no ha tingut repercussió
directa sobre el desenvolupament.

18

Fons de contrapartida: fons formats per les compensacions dels programes d’ajust estructural, la venda de l’ajuda
alimentària o altres instruments financers d’ajuda a les exportacions, al sector de la mineria, etc.
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• La coordinació de l’ajuda
A més dels problemes vinculats a la multiplicació d’organismes i de projectes esmentats més amunt,
l’AOD introdueix complicacions relatives a la coordinació de l’ajuda. La coordinació ha de produir-se
entre tots els agents implicats, és a dir, com a mínim l’administració nacional i els organismes de
l’AOD. Això és necessari per a l’elaboració de programes coherents, que siguen complementaris i que
no interferisquen entre si ni es contradiguen (per exemple, un pla nacional de carreteres o de
valoració dels recursos hídrics). La coordinació topa amb l’obstacle de les contradiccions entre els
objectius dels organismes d’ajuda. Apareixen motivacions d’estratègies polítiques o diplomàtiques,
molt sovint no declarades, o d’interès particular d’un país o donants que dificulten la tasca conjunta
de gestió de projectes i programes. La complicació es multiplica quan entren en joc les seus dels
organismes i no sols les delegacions al país receptor, perquè no sempre hi ha coincidència de
plantejaments i de posicions entre les centrals i les delegacions. Les administracions nacionals no
poden pilotar tots aquests processos, que necessàriament se’ls escapen de les mans.
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II. Tecnologies apropiades

Les tecnologies apropiades en un projecte o programa són inseparables dels altres factors de viabilitat, en
especial dels socials i econòmics. En aquest capítol s’examinen alguns casos concrets de projectes que
permeten fer-se una idea de com l’AOD ha manejat aquestes interrelacions. En general, hi ha hagut manca
de visió global i sentit de la proporció. Certes qüestions tècniques han sigut analitzades de manera que
gairebé podríem parlar de projectes de recerca més que de desenvolupament. En contrapartida, hi ha
altres assumptes que sovint s’escapen de l’anàlisi i que apareixen amb tota cruesa durant l’execució del
projecte o durant la vida útil. Es tracta de tot un embull de qüestions socials, culturals, econòmiques que
van indissolublement associades a la selecció de certes tècniques o procediments. Entre els casos que
veurem n’hi ha que són molt concrets i n’hi ha que, com el primer, són d’àmbit tan general, que han
afectat l’AOD a tots els països.

El dilema de la cooperació tècnica
L’ajuda oficial aporta tecnologia dins dels projectes, dels programes i també amb una modalitat especial,
la cooperació tècnica. El recurs a l’assistència tècnica per mitjà dels cooperants comença (especialment a
l’Àfrica subsahariana) durant els anys seixanta. L’AOD recorre a aquest sistema per a dur avant els
projectes i reforçar les administracions nacionals, tenint en compte la gran escassetat de recursos humans
en aquests països després dels processos d’independència. El recurs als cooperants es considerava
provisional; s’esperava que contribuïren a donar suport als processos de desenvolupament i a ensenyar a
pescar abans que a pescar ells mateixos i donar la faena feta, llesta per a la implementació. No obstant
això, amb el pas dels anys el recurs a la cooperació tècnica no va disminuir, sinó que continuà augmentant.
L’avaluació de les capacitats dels tècnics nacionals de l’administració pública mostra que en molts països
s’ha avançat molt d’aleshores ençà. Hi ha hagut molt poca transferència real de coneixements i bones
pràctiques, i molta faena feta directament per les assistències tècniques.
La cooperació tècnica de l’ajuda oficial ha tingut gran importància en termes de recursos econòmics i
humans invertits, però també des de la modelació de la classe d’ajuda occidental (de substitució,
benèvola, mantenint l’estatus d’expatriats rics en comunitats tancades, mai integrada en la vida i els
costums locals, etc.). S’estima que el nombre d’experts occidentals que treballen per a l’AOD a l’Àfrica
subsahariana està entre 35.000 i 55.000. El cost global és elevat; es calcula que la cooperació tècnica
directa assolia un 20% del total de l’AOD fins a l’any 2000, percentatge a què cal afegir la cooperació
inclosa en els projectes, que representa entre un 10% i un 20% del total dels desemborsaments en els
projectes, a més dels cooperants de les ONG i el personal que participa en la gestió de l’ajuda condicional.
El dilema de la cooperació tècnica està, doncs, en la contradicció que hi ha en la mateixa base: els
cooperants acudeixen a l’Àfrica justament a crear o reforçar les competències nacionals i amb la finalitat
de no ser ja més necessaris en el futur. Atès que això no ha sigut així, tampoc no se’n pot prescindir si es
volen portar a terme els projectes de desenvolupament amb bons resultats (encara que sense complir els
objectius finals…). La necessitat de resultats que tenen els organismes de l’AOD explica el recurs a la
cooperació tècnica en administracions que depenen de l’AOD des de fa ja molts anys. Els experts
contractats per l’AOD en l’àmbit de les infraestructures, a preus molt alts, fan tasques molt semblants a
tots els països en què treballen: supervisar i a vegades preparar expedients de licitació, avaluar ofertes,
supervisar estudis i obres, etc. Sovint es creen estructures administratives paral·leles que solen ser més
eficaces i gestionen millor els projectes, però que no són sostenibles. En efecte, en esgotar-se el
finançament exterior, aquestes estructures es desmantellen i es comprova que no hi ha hagut cap reforç
de les capacitats nacionals. El dilema es prolonga en el temps i no se’n troba el desllorigador.
És encara relativament freqüent trobar assistències tècniques en ministeris de països en desenvolupament
que fan tasques tècnicament molt simples, tasques que els tècnics d’aquests països haurien de poder fer
des de fa ja molt de temps si el sistema de la cooperació tècnica funcionara, encara que fóra sota mínims.
I aquesta situació es manté a un cost molt elevat, un professional dels que ofereix una empresa consultora
costa generalment uns 150.000 euros/any a l’organisme finançador. En alguns països les condicions
laborals no són precisament difícils i molt sovint es tracta d’activitats poc supervisades. El país receptor de
l’ajuda no sol ser exigent amb les prestacions (una vegada més, el problema de l’apropiació de l’ajuda) i
l’organisme donant sovint no disposa de les competències tècniques necessàries sobre el terreny que li
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permeta avaluar la qualitat de la tasca feta i de la transferència dels seus coneixements als tècnics
africans en el dia a dia.
I aquesta situació ocorre, entre altres raons, perquè la consolidació de les competències nacionals en
l’àmbit de l’administració pública requereix una sèrie de condicions que poques vegades es donen. La
reforma de l’administració en molts PPD és una tasca extremament llarga i complicada. En efecte,
recordem ací les greus disfuncions de les administracions públiques africanes que s’han analitzat en el
capítol 1.
Per ventura els tècnics que treballem o que hem treballat en aquest camp tenim la consciència tranquil·la
sobre aquesta qüestió? No deu ser que, internament, i potser inconscientment, tractem de justificar la
nostra activitat? En efecte, sense cooperació tècnica el volum de treball en les prestacions de servei
disminuiria dràsticament. I aquest mercat és important per a les consultores i per als experts individuals.
La necessitat d’autojustificació de la mateixa activitat és més evident si la considerem a partir dels
resultats de la cooperació tècnica des del principi.
La crítica al sistema de cooperació tècnica des de l’interior dels organismes de l’AOD es va intensificar
durant la dècada dels noranta i va ser una de les raons que van conduir a l’impuls dels programes
sectorials que tractem a continuació.

El canvi cap als programes sectorials
Els pobres resultats de la cooperació tècnica que s’acaben d’exposar han sigut un dels factors que han
conduït a la formulació cada vegada més freqüent de programes sectorials impulsats pels organismes de
l’AOD.
Aquests programes busquen integrar els aspectes econòmics, institucionals, socials i mediambientals del
desenvolupament a fi de proporcionar infraestructures i serveis sostenibles. I, així, es vol contribuir millor al
desenvolupament sostenible i a la reducció de la pobresa.
Seguint la definició de treball de la Comissió Europea,1 un programa sectorial és el resultat d’un procés de
coordinació i consultes entre el govern, les parts interessades (stakeholders) presents en aquest sector i
els organismes de l’AOD. En aquest procés hi ha almenys tres components:
1. Un document de política sectorial i un marc estratègic global aprovats pel govern.
2. Una programació de la despesa pública en el sector a mitjà termini i uns pressupostos anuals.
3. Un procediment de coordinació entre els organismes de l’AOD presents en el sector, liderat pel
govern.
Amb aquest plantejament es busca evitar les limitacions del finançament exclusiu de projectes mitjançant
procediments administratius aliens al país receptor de l’ajuda, que són principalment:2
- Els costos administratius de gestió de l’ajuda (transaction costs) són excessius en països amb molts
projectes i nombrosos organismes de gestió.
- Dipositar la confiança en estructures de gestió de projectes paral·leles a l’administració nacional, que
treballen sovint en condicions privilegiades en comparació de les d’aquesta última, té efectes
negatius en l’eficàcia de la gestió pública global.

1

Comissió Europea (2003): Guidelines for European Commission Support to Sector Programmes. Brussel·les.

2

Diversos estudis han posat de manifest aquestes limitacions. Vegeu, a manera de compendi, els de Jones i Lawson
(2000) Moving from projects to programmatic aid; Michailof et al. (1993) La France et l’Afrique: vade-mecum pour
un nouveau voyage; Van de Walle i Johnston (1997) Improving Aid to Africa.
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- Els organismes de l’AOD imposen les seues prioritats i procediments, amb la qual cosa indirectament
perjudiquen que les administracions nacionals assumisquen polítiques i programes i, també,
dificulten el funcionament d’estructures de control democràtic.
- El finançament de diversos projectes entrebanca el desplegament de polítiques nacionals coherents i
condueix a la fragmentació i la duplicació d’esforços entre accions nacionals i finançades per l’AOD,
cosa que produeix una gran pèrdua d’eficàcia. D’altra banda, la coordinació és difícil i condueix a
grans desequilibris entre els pressupostos nacionals de despesa corrent i inversió.
El suport dels programes sectorials pot efectuar-se segons tres modalitats:
1. Subministrament financer directe al pressupost de l’estat. Pot tenir com a destinació una certa
partida pressupostària (targeted budget support) o no.
2. Contribucions financeres a fons específics; per exemple, en el transport als fons de carreteres
(road funds).
3. Projectes gestionats mitjançant els procediments específics de l’organisme finançador.
Tradicionalment, el finançament de les infraestructures en els PMA s’ha efectuat per aplicació de la tercera
modalitat. A partir de final de la dècada dels noranta l’ajuda oficial al desenvolupament es planteja el
trànsit a les modalitats de suport 1 i 2. Per a fer-ho, la CE exigeix verificar el grau de compliment de les
condicions següents:
1. L’existència d’una política i estratègia sectorial clara, realista i consistent amb els objectius del
desenvolupament.
2. Una programació realista a mitjà termini (de 3 a 5 anys) de la inversió pública en el sector,
establida amb suficient precisió.
3. L’estabilitat de la situació macroeconòmica nacional.
4. La transparència en la gestió administrativa i financera de la inversió pública.
5. La coordinació efectiva dels organismes de l’AOD, liderada pel govern de l’estat receptor.
6. L’existència de sistemes i d’indicadors de control i seguiment de l’eficiència de les reformes
sectorials i del programa d’inversions, com també de la participació dels agents del sector.
7. Prou capacitat, organització, lideratge, voluntat de reforma i motivació en les institucions implicades
en el programa.
Fins ara, els avanços cap a les modalitats de suport 1 i 2 són limitats en els sectors de les infraestructures
(transport, aigua potable, sanejament, energia, etc.). Val a dir que hi ha hagut avanços considerables quant
a l’adopció de documents estratègics i polítics, la coordinació dels governs amb els organismes de l’AOD i
fins i tot l’adopció de mesures i noves estructures de gestió i finançament (per exemple, les agències i els
fons de carreteres). No obstant això, hi ha fortes dificultats a l’hora d’implementar els programes sectorials
i fer funcionar correctament aquestes noves estructures, a causa fonamentalment de la falta de recursos
humans i de la dificultat per a mobilitzar i absorbir els fons. El seguiment de l’eficiència de les reformes en
aquests sectors és encara insuficient. L’aplicació d’aquestes modalitats implica el compliment de
condicions molt exigents en molts països, comporta dipositar confiança en estructures de govern i de
gestió dèbils, sovint amb problemes greus de corrupció. Els defensors de la realització d’aquest trànsit
amb certa rapidesa argumenten que només dipositant aquesta confiança es podrà motivar una demanda
real perquè aquestes estructures milloren i es cree un cercle virtuós:
Millors polítiques →
→ Reforç de sistemes →
→ Més pressió perquè hi haja transparència i eficàcia →
→ Millor govern del sector
No obstant això, els pocs recursos humans i els problemes de gestió són obstacles de primer ordre. Cal
evitar un excessiu voluntarisme en aquest procés (fer-se il·lusions o wishful thinking). L’experiència del
treball amb les administracions públiques dels PPD ha ensenyat moltes lliçons, després de llarg temps de
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gestió de projectes. Els organismes de l’AOD haurien de centrar-se molt més en la preparació de sistemes
de control i seguiment de l’eficàcia de les reformes sectorials i dels programes d’inversió, encara que
aquestes tasques no són molt visibles (sobre la visibilitat de l’AOD, vegeu l’epígraf corresponent en el
capítol IV, “Capacitats institucionals i de gestió”). El seguiment no ha de limitar-se a les finances i la gestió;
sinó que ha de ser també tècnic, almenys durant un cert temps fins que el sistema estiga ben rodat. Cal
auditar sovint l’ús dels fons, fer l’efecte a l’estat receptor que el procés és conduït amb serietat. Cal
comprovar la realització dels resultats previstos, el cost i la qualitat; i també auditar les activitats de les
administracions que són reforçades i reben el suport pressupostari.
Tot plegat implica canvis profunds en els sistemes de l’AOD (recursos humans, organització interna,
procediments financers i contractuals, etc.), que en els últims 50 anys han servit per a finançar projectes
d’infraestructures únicament amb procediments propis. La lectura del capítol IV permet al lector fer-se una
idea sobre la capacitat real dels organismes de l’AOD per a donar resposta a aquest repte.
Per tant, veiem que l’evolució cap als programes sectorials en les infraestructures és lenta i el recurs a la
cooperació tècnica, de moment, es manté. En aquest estat de coses no es poden ignorar les pressions de
les agrupacions d’empreses consultores per a mantenir o augmentar les seues quotes de mercat en
cooperació tècnica: estudis, projectes, assistència tècnica, reforç institucional, etc. Aquestes associacions
són actives a Brussel·les, a Washington, a Ginebra, etc., i en la cooperació bilateral a través de les
consultores membres del lobby.
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L’aprofitament de l’energia solar
Quan es pensa en molts països del Tercer Món, països que tenen altíssimes temperatures i els nivells
d’insolació més alts del planeta, es planteja de forma natural l’aprofitament de l’energia solar. Què pot
haver-hi de més natural que aprofitar una font d’energia il·limitada, gratuïta, disponible en qualsevol època
de l’any i pertot arreu? Aquestes observacions elementals tenen, però, una història ja bastant llarga de
confrontació amb la realitat dels PPD, que no és únicament de sol abundant, sinó d’altres elements que
determinen la viabilitat d’aquests sistemes.
La introducció dels sistemes solars s’ha intentat sobretot en el medi rural dels PPD. És evident que les
grans necessitats energètiques de les ciutats fan que la utilitat d’aquests sistemes en el medi urbà siga
molt limitada. A més, val a dir que un ús molt estès als països desenvolupats, el de la calefacció de l’aire i
de l’aigua, en molts PPD no respon a cap necessitat. En el medi rural s’han instal·lat molts sistemes
d’energia solar, en primer lloc, per a extraure per bombament l’aigua subterrània (vegeu la il·lustració II.1).
En els projectes de cooperació al desenvolupament s’han finançat també, encara que no tan sovint i amb
menys pressupost, sistemes de recàrrega de bateries amb què es pot subministrar energia per a
il·luminació, alimentació de petits frigorífics, televisors i aparells de vídeo, etc. En molta menys quantitat,
s’han instal·lat sistemes solars de bombament d’aigua superficial per a petits projectes de regadiu.

Il·lustració II.1. Generador solar de bombament d’aigua subterrània a Ramatoulaye (província de Yatenga, a
Burkina Faso). Al fons es pot veure el dipòsit metàl·lic elevat del sistema de distribució d’aigua.

L’experiència amb un gran programa d’energia solar com el Programa regional solar (PRS) de la CE (anys
1990-1998), i la segona fase (anys 2001-2010) ha ensenyat moltes lliçons. Aquest programa busca
estendre l’ús de l’energia solar als països del CILSS (Centre Inter-Etats pour la Lutte contre la Sécheresse
au Sahel), és a dir, en els estats amb part del territori comprès al Sahel (àmplia franja de terreny compresa
entre el Txad i el Senegal, i entre les latituds pròpies del desert i de la sabana arbòria). S’han invertit un
total aproximat de 46 milions d’euros en sistemes solars, sobretot de bombament d’aigua subterrània,
però també per a frigorífics i recàrrega de bateries. En aquest import no s’inclouen els pressupostos
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d’implantació, perforació i entubament de sondejos, construcció de xarxes de proveïment, dipòsits i fonts,
sensibilització de la població, etc. Totes aquestes obres i activitats van quedar en la primera fase del PRS a
càrrec dels projectes FED d’acollida, d’hidràulica rural. L’experiència ha mostrat que els inconvenients
següents actuen fortament en contra de la tecnologia solar:
- Es pensa que el país receptor no haurà de pagar cap cost d’inversió, ni suportarà costos
d’amortització perquè el generador, compost per les plaques solars, té una vida útil llarga (20-25
anys) (il·lustració II.1). Però la realitat és ben diferent. En primer lloc, hi ha robatoris i trencament de
plaques. Les plaques es roben perquè hi ha un mercat disponible: serveixen per a recarregar bateries.
I es trenquen perquè els xiquets els llancen pedres, hi ha actes de vandalisme, etc. Qui paga aquest
cost? D’altra banda, el cost d’inversió no pot ser assumit per les comunitats beneficiàries ni pels
estats receptors perquè és elevat. Per tant, es depèn totalment de l’ajuda per a la inversió inicial,
però també per a la renovació del generador, que certament arribarà un cert dia, i no tan llunyà com a
vegades es vol fer veure. En aquest sentit, no és una inversió sostenible a llarg termini.
- D’altra banda, el sistema solar no sols es compon de les plaques. Els sistemes de bombament es
componen també de la bomba submergida i l’ondulador, que és l’element que converteix el corrent
continu subministrat per les plaques en corrent altern perquè la bomba funcione. Aquests
components no tenen una vida útil de 20 anys, la bomba té 8 anys de vida útil i l’ondulador en té 6,
generalment. Per tant, hi ha un cost d’amortització d’aquests elements que ha de ser assumit pels
beneficiaris. Es tracta d’un cost elevat i implica un risc considerable d’aturada del sistema en cas
d’haver de canviar aquests components.
- És veritat que no hi ha cost de combustible, però els costos de funcionament disten molt de ser
baixos per a la comunitat beneficiària. Són com els de qualsevol sistema de distribució d’aigua
potable (aixetes, dipòsits, conduccions, vàlvules, potabilització de l’aigua, neteja, personal, etc.); més
els costos de manteniment dels components bomba i ondulador.
- Hi ha límits clars quant a la productivitat del sistema. Si el nivell freàtic és profund, les plaques no
subministren l’energia necessària per a bombar més d’uns quants m3/dia. Per a bombar més aigua
serien necessàries moltes més plaques (més de 100), la qual cosa encareix el sistema de manera
extraordinària. Per tant, el límit màxim de productivitat en pobles grans se situa per raons tècniques i
econòmiques en uns 30 o 40 m3/dia, depenent de la profunditat del nivell freàtic i del cabal màxim
que procura el sondeig. Ara bé, per a cabals petits n’hi ha prou amb unes quantes bombes manuals
que poden subministrar fins a 6 m3/dia cadascuna. Així doncs, l’àmbit d’aplicació econòmic
d’aquests sistemes és reduït, se situa en pobles de vora 1.500-2.500 habitants, sempre que la
població no estiga molt disseminada. Per a poblacions més grans, l’energia d’origen tèrmic és l’única
alternativa.
- La producció d’aigua és variable. És ben cert que la insolació és elevada, però hi ha bastants zones
amb molts dies núvol i, per tant, la producció baixa. Al Sahel, l’harmattan (vent calent del nord
carregat de partícules fines en suspensió) bufa durant uns quants mesos i provoca que la insolació
disminuïsca i embruta permanentment la superfície de les plaques. El rendiment baixa
inevitablement.
- Els pressupostos d’explotació calculats mostren uns costos de producció molt per damunt dels
urbans (més d’1,5 euros/m3). Qui suporta aquest cost? (vegeu en el capítol 1 l’epígraf “La gestió
privada de la producció i distribució de l’aigua potable als PPD”).
- Hi ha manca de capacitat de gestió a escala local. Cal portar una comptabilitat del sistema. Es genera
un estalvi relativament important que ha de ser ben protegit, gestionat i valorat.
- Les peces de recanvi queden lluny i els costos de reparació són elevats per la distància a què es
troba l’empresa subministradora (generalment a la capital). L’accés al servei tècnic és limitat, com ho
és el termini de garantia del fabricant (un any o dos).
- La fiscalitat dels components solars és desfavorable. Al contrari que els sistemes instal·lats en els
projectes de desenvolupament, que solen quedar exonerats del pagament de taxes de duanes, els
elements dels sistemes necessaris per a les reparacions sí que paguen taxes elevades d’importació, a
vegades més del 50% del valor FCA (franc a transportista). Molts estats no han canviat la reglamentació
duanera sobre aquest aspecte, a pesar de beneficiar-se de grans projectes d’energia solar i d’haver-se
compromès a reduir les taxes duaneres de les plaques, les bombes, els onduladors, etc.
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- En cas d’avaria del sistema elèctric solar, el subministrament s’interromp, no hi ha aigua. Això és
veritablement greu quan no hi ha subministrament alternatiu, com ocorre en aquest cas. En els
sistemes instal·lats durant el PRS aquestes avaries eren freqüents. A causa de l’elevada tecnificació
dels sistemes, cal esperar que vinga el tècnic especialista que arriba de la capital (si hi ha diners per
a pagar-li la faena), cosa que pot demorar-se setmanes. Aquest problema no ocorre amb les bombes
manuals que, en general, poden reparar-se localment.
A fi de fixar idees sobre la viabilitat econòmica dels sistemes solars de bombament subterrani, examinem
un cas que s’assembla al que ocorre en molts pobles grans del Sahel. Suposem una població de 1.5002.500 habitants, amb un sistema solar de bombament instal·lat amb les característiques següents (valors
mitjans). Vegeu la il·lustració II.2.
Producció prevista: 40 m3/dia
Nivell freàtic: 40 metres
Capacitat del dipòsit regulador del proveïment: 25 m3
Longitud de la xarxa de distribució: 2 km
Vida útil de les plaques: 20 anys
Vida útil de la bomba i de l’ondulador: 8 anys

Il·lustració II. 2. Esquema general d’un sistema solar de bombament d’aigua subterrània

En aquestes condicions, els càlculs mostren valors superiors a 1,5 euros/m3 (més de 1.000 francs
CFA/m3) que, com hem vist en el capítol anterior, aplicat al sector de l’aigua potable urbana a Burkina
Faso, supera el cost que paga la població benestant de la capital, les cases que consumeixen més de 30
m3/mes. Aquest preu és excessiu per al medi rural, la població no compra més que una petita part de
l’aigua distribuïda a aquest preu. Ocorre com en certs llocs on s’ha aplicat aquest esquema financer. Gran
part de l’aigua no és consumida i la bomba solar funciona de forma intermitent perquè el dipòsit sol estar
ple a causa de la falta de consum, en especial durant les hores del matí. Amb la venda de l’aigua a aquest
preu, a més, encara que es venguera tota la producció teòrica, no quedaria garantida la renovació de les
plaques. Aquesta renovació implicaria no sols apujar encara més el preu de l’aigua, sinó també gestionar
un estalvi considerable per a aquestes comunitats a un termini molt llarg. De quina manera, doncs, es pot
assegurar aquest estalvi, quan s’enfronten a tantes necessitats (per exemple, períodes de fortes sequeres i
collites insuficients, epidèmies, etc.)? L’experiència mostra que no és possible. Hi ha, a més, molt poques
caixes d’estalvi rurals on es puga dipositar aquest estalvi i aconseguir interessos (no oblidem els possibles
problemes de devaluació, inflació sense fre, etc.).
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Així i tot, és possible muntar sistemes solars molt més barats, probablement més poc ambiciosos i no de
tanta qualitat, que proporcionen un cost de producció del m3 més baix (vegeu la il·lustració II.3). El
generador és molt més simple, es compon d’una quantitat molt més baixa de plaques solars. No hi ha
ondulador, l’energia es transmet a un motor que funciona amb el corrent continu subministrat per les
plaques. Aquest motor és menut, robust i, sobretot, barat. Mou una corretja que fa girar la roda de la
bomba manual de la il·lustració (bomba Volanta). En girar la roda, es produeix el moviment d’un pistó, que
és el que extrau l’aigua del sondeig. No hi ha a penes xarxa de distribució, la mínima. És molt important
que, en cas d’avaria de les plaques o del motor, la bomba manual puga continuar funcionant i el servei no
s’interrompa. N’hi ha prou amb llevar la corretja de transmissió. El problema d’un sistema simple com
aquest, a més de la productivitat limitada (el cabal és només una mica més alt que el de la bomba feta
anar manualment), és de tipus administratiu. En efecte, aquest sistema no està fabricat ni instal·lat per
grans empreses. Per tant, no pot complir les dures condicions tècniques imposades en els plecs de
condicions dels concursos públics de l’AOD. Es perd un avantatge operatiu i també econòmic perquè en
aquests sistemes, en cas d’avaria, no cal recórrer al tècnic especialista de la capital i els usuaris poden
estalviar-se molts diners en reparacions. Els components per canviar són incomparablement més
econòmics (motor, bomba manual, corretja, un nombre reduït de plaques solars).

Il·lustració II.3. Sistema solar de bombament d’aigua subterrània a la província de Passorè, a Burkina
Faso. El corrent de les plaques alimenta el petit motor que mou la corretja de transmissió i fa girar la roda
de la bomba manual Volanta.
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Les tècniques intensives en mà d’obra
Les tècniques intensives en mà d’obra (HIMO) es defineixen, en l’àmbit de la cooperació per al
desenvolupament, com la combinació òptima de mà d’obra i de mecanització a fi de construir
infraestructures de suficient qualitat a cost mínim.
S’apliquen en l’àmbit de l’enginyeria del transport i de la construcció; en concret en la construcció i
conservació de pistes rurals, en la conservació ordinària de carreteres (vegeu la il·lustració II.4) i en la
construcció d’alguns elements d’aquestes obres com ara drenatges, murs, proteccions, plantacions, etc.
En les xarxes viàries urbanes es poden usar en paviments i voreres (empedrats) i drenatge. En l’àmbit de
l’enginyeria hidràulica s’usen en el medi urbà, en obres de proveïment d’aigua potable i de sanejament.

Il·lustració II.4. Carretera de Kara a Dapaong (República de Togo). Tasques de conservació ordinària de
carreteres fetes amb ús intensiu de mà d’obra, amb mecanització mínima. Parem esment que en
aquestes taques també s’usen eines africanes de cultiu (a la dreta de la imatge es veu una daba, que
és una classe d’aixada).

Els avantatges d’aquestes tècniques són ben clars:
- El cost de les infraestructures així construïdes és molt inferior al de la construcció intensiva en
mecanització. En efecte, segons la classe d’obra, el cost unitari és d’1,5 a 6 vegades més baix (per
exemple, el cost per metre lineal de cunetes de drenatge formigonades en la xarxa viària urbana).3
- Creen més ocupació local directa i en consums intermedis. S’estima que aquesta creació és de 2,5 a
5 vegades més alta que en la construcció mecanitzada intensiva; i en certs casos s’arriba a un
pressupost de mà d’obra que assoleix entre el 30% i el 50% del pressupost total de l’obra. Aquest
3 Per a l’estimació de la reducció del cost unitari per tipus d’infraestructura i dels altres avantatges que s’esmenten en
aquest epígraf, vegeu les monografies de Razafindrakoto i Roubaud L’approche à haute intensité de main d’oeuvre
(HIMO): une opportunité pour Madagascar; i d’Olivier i Bynens: L’approche HIMO et les investissements routiers, totes
dues relatives a Madagascar, un país que optà decididament per aquestes tècniques durant la dècada dels noranta.
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avantatge és essencial en països amb taxes baixíssimes d’ocupació (Àfrica subsahariana) i amb
índexs alts de delinqüència juvenil. Parem esment en el fet que 2/3 de la creació d’ocupacions es fa
de forma indirecta, a través de l’efecte multiplicador de la despesa pública en aquesta classe d’obres.
- Des del punt de vista macroeconòmic, aquesta creació d’ocupacions repercuteix sobre el creixement
de les rendes i el consum de les cases, i ho fa en un grau més alt a les cases de rendes més baixes.
- Representen un estalvi molt important en divises, estalvi que prové de la menor necessitat d’importar
maquinària i materials de construcció. Generalment, la despesa en moneda local és dues vegades
més alta, i la despesa en divises és 1,5 vegades més baixa.
- Faciliten més independència exterior del sector nacional de la construcció.
- Procuren la formació eficient de mà d’obra especialitzada que no es podria aconseguir d’una altra manera.
- En definitiva, i com a resultat de tot el que hem dit, són un instrument potent de lluita contra la pobresa.
Si aquests avantatges són tan importants des del punt de vista del desenvolupament endogen i de la lluita
contra la pobresa, cal preguntar-se per què són tan poc aprofitats i per què l’AOD els incorpora tan
escadusserament als seus projectes i programes. Com sol ocórrer, hi ha raons internes dels països
receptors, però n’hi ha d’altres que concerneixen exclusivament la mateixa viabilitat de l’AOD. Com a raons
internes dels països receptors podem dir les següents:
- Les petites i mitjanes empreses que usen aquestes tècniques són poc nombroses i tenen una
capacitat de producció limitada. Cal assumir en els projectes, en línies generals, una capacitat de
producció de 2 a 4 vegades més baixa que en la construcció amb mecanització intensiva.
- Aquesta circumstància és un obstacle polític perquè els responsables nacionals de la presa de
decisions als PPD busquen construir les infraestructures amb rapidesa i que els èxits siguen visibles a
curt i mitjà termini.
- Les empreses que usen les tècniques HIMO solen tenir dificultats de gestió financera i troben
problemes a l’hora d’adquirir material. Com que no tenen prou fons de maniobra, els afecten molt
negativament els endarreriments en els pagaments, endarreriments que sovintegen a causa de les
disfuncions de l’administració nacional i la mateixa escassetat de fons pressupostaris propis al marge
de l’AOD.
- La capacitat de gestió de l’administració nacional per a aquesta classe d’obres és insuficient.
- Les empreses consultores locals no dominen bé aquestes tècniques; i les fases de projecte i
supervisió d’obra es ressenten d’aquesta feblesa.
- No hi ha polítiques oficials ni estratègia de planificació per a aplicar aquestes tècniques a una escala
que tinga impacte macroeconòmic real.
- En certes regions rurals falta mà d’obra estacional (a causa de les tasques agrícoles que absorbeixen
gairebé tota la població activa).
- La qualitat dels materials locals és, a vegades, insuficient.
- Els tècnics i la població en general desconfien d’aquestes tècniques. Sovint se sent a dir “vostès
volen que usem tècniques obsoletes que ja van abandonar als seus països fa molts anys i que són
molt menys productives. Per què?”. Com que les relacions finançador-receptor de fons en l’AOD van
sovint carregades de desconfiança, és difícil eliminar aquest obstacle.
A més d’aquestes raons, que són obstacles considerables, hi ha les raons pròpies d’una AOD que no
empeny en la direcció de la promoció d’aquestes tècniques a fi d’aconseguir molts beneficis que podrien
assolir-se. I això ocorre per diverses raons:
- El criteri d’entrega (delivery) és essencial en l’AOD, i cada vegada ho és més. Es tracta de gastar els
recursos pressupostats en el temps previst per a fer-ho i de manera que els resultats siguen
tangibles. Naturalment, aquestes tècniques demanen terminis d’execució de 2 a 4 vegades més
llargs, la qual cosa és incompatible amb aquest criteri. Pensem, per exemple, en el que representaria
per a un organisme de l’AOD convèncer el comitè financer que una pista rural de 100 quilòmetres es
rehabilite en… 10 anys, si resulta que amb la construcció mecanitzada es faria en 3 anys.
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- Els problemes de gestió. A fi de pal·liar la menor productivitat cal recórrer a moltes empreses HIMO (si
n’hi ha). Aquest recurs multiplica la tasca administrativa unes quantes vegades: molts més projectes
de construcció, licitacions, obres en paral·lel per coordinar, ordres de pagament, garanties bancàries,
reunions, actes, correspondència, etc. Aquesta tasca recau en part sobre els tècnics de l’AOD i no
poden assumir-la.
- El lobbisme. A les seus dels organismes de l’AOD, i en menys grau en les delegacions situades als
PPD, hi ha grups de pressió en defensa dels seus interessos. En l’àmbit que ens ocupa, es tracta
d’agrupacions de constructors i consultors dels països desenvolupats. Aquests grups tracten de
mantenir i d’augmentar el seu volum de negoci als països en procés de desenvolupament. Els
perjudica que una part de l’AOD vaja a les tècniques intensives de mà d’obra i s’escape, per tant, de
les seues xarxes. En conseqüència, s’esforcen a convèncer els responsables polítics de l’AOD dels
inconvenients d’aquestes tècniques. Val a dir que no s’hi han d’esforçar molt, només en alguns
països que s’han decantat més per aquestes tècniques: sobretot Madagascar i, en menys grau,
Benín, Zimbabue, Ruanda i Lesotho.
En el capítol V d’aquesta monografia es tracta el component econòmic d’aquestes tècniques i es mostra
que els beneficis per a la col·lectivitat poden ser avaluats per l’AOD amb les tècniques cost-benefici
econòmic, al cost d’oportunitat de les entrades i les eixides dels projectes. Aquesta forma d’avaluació
hauria d’afavorir la promoció directa de les tècniques HIMO, en cas de resultat positiu, enfront de la
construcció mecanitzada intensiva.
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La participació dels beneficiaris en les obres
Aquesta qüestió no té a veure amb les tècniques intensives en mà d’obra (HIMO), ja que es tracta de fer-hi
participar les poblacions rurals beneficiàries dels projectes, sense tenir qualificació professional particular,
amb la finalitat de millorar l’apropiació de les inversions de l’AOD per la seua banda. Aquesta aportació és,
en principi, voluntària i es decideix després de fer-se unes quantes reunions de sensibilització i de decisió
en la comunitat rural. Quan es tracta d’obres auxiliars d’obra (com és el cas que es mostra en la il·lustració
II.5), els beneficiaris escollits per la col·lectivitat reben formació i són enquadrats i supervisats pel personal
del projecte o de l’empresa privada adjudicatària de les obres. De fet, aquesta prestació de l’empresa se
sol incloure en els plecs de condicions de la licitació d’obra pública principal del projecte, amb totes les
condicions requerides, a fi d’evitar malentesos, discussions i reclamacions després, durant les obres.

Il·lustració II.5. Participació local en la construcció de fonts comunitàries per a xarxes de
distribució d’aigua potable extreta amb bombes solars a la província de Sissili (Burkina Faso).

La participació local també té incidència financera en el projecte, perquè en molts projectes d’hidràulica
rural es demana als beneficiaris que participen en el cost de les obres (pous, sondejos, minixarxes de
proveïment d’aigua, petits regadius, etc.). Aquesta participació queda en molts casos fora del seu abast,
encara que és necessària per a la viabilitat financera de l’explotació comunitària. Una solució al problema
és valorar econòmicament l’aportació local a les obres (obra, excavació de rases, aportació d’arena i grava,
etc.) i que el projecte pague en metàl·lic aquest treball de manera que aporte la quantitat corresponent a
les arques comunitàries per a les futures despeses de manteniment. En aquestes condicions, gairebé totes
les comunitats rurals estan d’acord a treballar i rebre el producte del seu treball d’aquesta manera. Ara bé,
cal ser justos en el pagament. Hi hagué problemes en alguns projectes quan les comunitats locals
descobriren que el metre lineal d’excavació de rasa en roca, per a conduccions de PVC per a proveïment
d’aigua, costava el doble en el pressupost de l’empresa privada concessionària de les obres que en el
pressupost per al pagament a la comunitat. Els habitants de la zona immediatament van aturar les obres i
s’hagué de buscar una solució equitativa.
L’experiència demostra que, malgrat els problemes per a mobilitzar aquesta mà d’obra local, malgrat els
retards que comporta i el dèficit de qualitat de treball que es produeix en alguns casos, els resultats són
positius. En efecte, es produeix una implicació real de la població en els resultats i en l’apropiació del
projecte; el senten més com una cosa seua, construïda per ells mateixos. D’altra banda, es guanya un
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cabal de formació que és aprofitat després per alguns participants a fi de continuar fent faena com a
manobres, obrers o llanterners. El manteniment de les obres i les instal·lacions després és millor, es presta
més atenció al manteniment i la gestió dels resultats (per exemple, de l’aigua potable) és més democràtica
perquè totes les famílies s’han implicat en les discussions i en la realització de les obres.

L’ús de materials locals
L’ajuda oficial no ha impulsat de manera decidida l’ús de materials de construcció locals. En molts països
africans és factible construir amb rajoles o blocs d’argila estabilitzada amb ciment (geobéton) (il·lustració
II.6). Aquests blocs superen notablement la resistència, la durabilitat i les característiques aïllants de les
rajoles o blocs tradicionals d’atovó. Fins i tot proporcionen millors característiques d’aïllament tèrmic que
els blocs de formigó. Faciliten un ambient més fresc dins dels habitatges, cosa que és fonamental en
països amb temperatures tan elevades fins i tot a la nit. La diferència de temperatures és cridanera,
sobretot per als qui coneixen la pèssima concepció tèrmica dels habitatges construïts amb blocs de
formigó en molts països africans. Aquesta excessiva calor dins de les cases implica elevats consums
energètics de climatització (que bastants famílies de classe mitjana i alta es poden permetre), en països
amb rendes per capita per davall dels 400 dòlars/any.

Il·lustració II.6. Blocs d’argila laterítica estabilitzada amb ciment (geobéton), en procés d’enduriment,
destinats a la construcció d’una escola a la província septentrional saheliana de Soum, a Burkina
Faso.

L’aspecte dels blocs i les rajoles de geobéton és indubtablement estètic. Les rajoles es poden col·locar amb
la cara vista a l’interior de l’habitatge i el resultat és més que acceptable. Són materials locals econòmics
perquè l’addició de ciment és baixa (a més, el ciment es produeix localment en alguns països), i els blocs
es fan amb motles senzills in situ. No obstant això, l’ús d’aquest material no s’ha estès a pesar dels
avantatges indubtables. Les raons cal buscar-les en la poca disposició de l’AOD a incorporar solucions
tècniques locals que no han sigut experimentades de manera intensiva i no han rebut homologació
internacional. Sovint es tracta d’evitar problemes i de fugir d’experiments. La gran escala d’alguns
projectes i la necessitat de recórrer a grans empreses en licitació internacional dificulta també la
introducció dels materials locals. Alguns organismes de l’AOD han mamprès projectes de suport a aquestes
tècniques, però han sigut de petita dimensió i no han servit per a invertir les tendències.
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Probablement el principal obstacle en l’ús d’aquests materials es troba en l’opinió pública dels mateixos
països receptors. La solució local s’estigmatitza com de menys qualitat, tot i haver-se demostrat que no és
així. La construcció en dur amb blocs de formigó gaudeix de prestigi perquè és europea i de qualitat,
encara que siga més cara, mentre que els blocs de geobéton recorden a molts africans la construcció
tradicional de l’aldea, imatge del subdesenvolupament de la qual tracten de fugir. Fins i tot els enginyers i
arquitectes africans eviten, en les seues pròpies cases, la construcció amb materials tradicionals o
tradicionals millorats. Curiosament, els qui s’han format professionalment en països desenvolupats
tendeixen a utilitzar més aquesta de materials. D’altra banda, en molts projectes que han emprat materials
locals els resultats han sigut decebedors, però no pels materials en si mateixos, sinó per defectes de
construcció, com és el cas de l’escola rural de la il·lustració II.7. Aquests fracassos han reforçat els
prejudicis de l’opinió pública en contra d’aquests materials.

Il·lustració II.7. Escola a Doundoubangou (província de Soum, a Burkina Faso), en plena zona
saheliana. L’opció pels blocs d’argila laterítica estabilitzada amb ciment no va anar acompanyada
d’una construcció adequada. En la fotografia podem observar els fonaments de la construcció.
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III. Aspectes mediambientals

La consideració dels factors de viabilitat mediambientals que ha tingut l’AOD ha pecat d’una visió unilateral
i etnocèntrica. La protecció del medi ambient s’ha plantejat des d’una perspectiva pròpia del món
desenvolupat, amb la qual cosa l’avaluació de l’impacte ambiental ha incorregut en errors freqüents de
perspectiva. El fenomen que més crida l’atenció és la ignorància dels experts occidentals sobre el
component social i cultural del medi ambient als PPD i les relacions de les poblacions autòctones amb el
medi natural. Certament, aquestes relacions són a vegades complexes i l’ajuda d’etnòlegs i antropòlegs
seria necessària si hi haguera temps i recursos per a descendir a aquestes profunditats, que no sol ser el
cas en la gestió real dels projectes de desenvolupament.
Sovint les poblacions beneficiàries tendeixen a considerar el medi ambient com un recurs que proporciona
riquesa i que es pot explotar, més que com un bé que cal protegir. En aquesta concepció reben el suport
dels tècnics nacionals, dels polítics i dels agents decisors locals. Per exemple, tothom espera que la
construcció d’una carretera vaja precedida d’una bona tala d’arbres grans a fi d’aconseguir fusta i fer
negoci venent-la. Entre els tècnics i polítics del país receptor se sent l’argument següent: “vostès no poden
donar-nos lliçons de conservació del medi ambient perquè durant el seu procés de desenvolupament el
van explotar intensivament als seus països. No vinguen ara a demanar-nos que fem el contrari que vostès
perquè això entrebancaria el nostre desenvolupament”. Davant d’aquests arguments, l’AOD només pot
respondre que és necessari preservar els recursos naturals per a les generacions venidores i invocar el
desenvolupament sostenible com a únic model possible. Els arguments exclusivament conservacionistes
no troben eco en els nostres interlocutors dels PPD.
El resultat dels estudis mediambientals en l’àmbit del desenvolupament és desigual. A vegades s’empra un
temps considerable i recursos econòmics més que suficients per a portar-los a cap, sense que això
comporte entendre els vertaders riscos mediambientals, lligats a les relacions de les poblacions rurals amb
el medi natural. A vegades el problema es cobreix raonablement bé amb els recursos emprats. Aquest pot
ser el cas dels projectes urbans o semiurbans, o els projectes que a penes afecten les comunitats rurals.
Finalment, en certs projectes es dedica poc de temps i recursos a l’anàlisi dels problemes mediambientals,
la qual cosa pot comportar riscos greus. Aquests plantejaments tan desiguals porten a la conclusió que en
els estudis mediambientals de l’AOD a vegades es fila molt prim i a vegades es fan els ulls grossos.
Les tendències als països desenvolupats han guiat durant molt de temps l’orientació de l’ajuda oficial en
l’estudi dels efectes mediambientals dels projectes d’infraestructures. Per exemple, qüestions com
l’estimació del CO2 produït per un projecte, la possible influència sobre la capa d’ozó o la contaminació
dels sòls han rebut atenció molt variable amb el temps. Fa l’efecte que aquestes tendències han passat de
llarg davant de la qüestió real mediambiental als països menys avançats. La visió etnocèntrica sembla
mantenir-se sempre darrere de la presa en consideració d’aquests aspectes en els projectes de l’ajuda
oficial. En l’ajuda-programa, els aspectes mediambientals queden pràcticament al 100% a les mans del
país receptor de l’ajuda, la qual cosa invita a la reflexió.
A continuació tractarem uns quants aspectes mediambientals de l’ajuda oficial en l’àmbit de les
infraestructures. Per a fer-ho ens centrarem en els dos grans sectors de l’enginyeria civil en l’àrea del
desenvolupament: la hidràulica i els transports. En el primer cas tractarem certs aspectes mediambientals
dels projectes de miniembassaments. En el segon cas ens aturarem en l’estudi, el projecte i la construcció
de carreteres.
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La problemàtica dels miniembassaments
Encara que aquesta problemàtica supera l’àmbit mediambiental, l’estudiem ací perquè el component
mediambiental és un dels problemes principals d’aquestes obres.
Sol passar que gairebé tots els pobles en zona sudanesa o saheliana reclamen a la cooperació (sovint a les
ONG) la construcció d’un embassament a les seues terres. Les raons són clares, volen disposar d’aigua tot
l’any, i no sols durant l’estació de les pluges, destinada a:
- Consum humà: per a beure, cuinar, higiene personal i domèstica, etc.
- Petit regadiu: horts i petites plantacions
- Aigua per als animals
En el primer cas es requereix una certa quantitat d’aigua potable. En general els beneficiaris no
identifiquen aquesta necessitat quan sol·liciten el projecte; volen tenir aigua i després continuar acudint als
pous tradicionals d’on trauen aigua per a beure, que no és potable. Les relacions aigua-salut i les malalties
transmeses per l’aigua no són conegudes per la major part de la població.
Aquestes sol·licituds han tingut èxit en molts països, en especial en l’ampla franja saheliana. S’han
construït multitud de miniembassaments, molts dels quals han sigut impulsats per ONG, però també per
l’ajuda oficial a través dels microprojectes i dels instruments de cofinançament amb les ONG.
Com indica la Comissió Mundial sobre Embassaments,1 és indubtable que els embassaments han sigut
una contribució important al desenvolupament humà, i els beneficis que han proporcionat han sigut
considerables. Ara bé, en aquest informe també es posen en relleu una sèrie d’efectes negatius
d’aquestes obres. Quan es tracta de miniembassaments en països en desenvolupament, en àmplies zones
tropicals o subtropicals de l’Àfrica, l’Àsia i Amèrica, els problemes plantejats són considerables. Els
resumim a continuació:
1. L’impacte ambiental
Els miniembassaments, a pesar de l’altura reduïda (en molts casos al Sahel per davall dels 10 metres),
provoquen la inundació d’extenses superfícies i a vegades el desplaçament de milers de persones. Això
ocorre perquè es tracta de zones planes en què el quocient entre volum embassat i superfície inundada és
baix (il·lustració III.1). Com que les superfícies ocupades són grans, es provoca pèrdua de producció
agrícola en una zona relativament extensa. En aquesta zona desapareix també la fauna i la flora originals,
cosa que pot conduir a la pèrdua de valuosos ecosistemes aquàtics i terrestres, i fins i tot espècies en
extinció. Recordem que aquests embassaments es construeixen a vegades en llocs que encara conserven
una vida salvatge relativament inalterada. A vegades amb la inundació es destrueixen valors culturals o
arqueològics que els especialistes encara no havien avaluat, com ha ocorregut a l’Egipte, al Sudan i a
Etiòpia.
El desplaçament de la població sovint provoca que s’instal·le en llocs inadequats, amb problemes
d’accessibilitat als mercats i als serveis, baixa productivitat de la terra i malalties endèmiques que potser
no existien al lloc d’origen. A més, apareixen problemes de desarrelament, sobretot en els ancians.
Paradoxalment, la construcció de l’embassament pot provocar un augment de la pobresa que es volia
reduir.

1

“Dams and development. A new framework for decision-making”, The Report of the World Commission on Dams.
Londres, 2000.
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Il·lustració III.6. Embassament de Bilbalogo (província de Zoundweogo, a Burkina Faso), construït per
l’ONG francesa Chrétiens pour le Sahel al principi de la dècada dels noranta. La imatge permet
observar l’alçària de la resclosa, mínima, el rebliment de l’embassament per sediments i l’absència
de qualsevol aprofitament de regadiu aigua avall, ni per gravetat ni per mitjà de pous, ja uns quants
anys després de la construcció.

2. La gestió integrada dels recursos hídrics
Retenir en miniembassaments l’aportació d’aigua a les conques hídriques té com a conseqüència que els
cabals disminueixen aigua avall. Justament, en el cas de l’Àfrica subsahariana, aigua avall és on se situen
altres embassaments més grans construïts abans, alguns fa bastants anys (un cert nombre en l’època
colonial). Aquests embassaments van ser construïts com l’obra principal de grans projectes de regadiu o
energètics, també en alguns casos per a proveir d’aigua les grans ciutats. És el cas de l’embassament
d’Akossombo (1965) a Ghana, en el curs baix del riu Volta, la presa de Kariba (1959) (frontera entre
Zimbabue i Zàmbia) o l’embassament de Chabora Bassa (1974) a Moçambic, els dos últims a la conca del
riu Zambezi. A mesura que es construeixen petits embassaments aigua amunt, disminueix l’aportació
aigua avall i es perjudiquen notablement els usos previstos inicialment. Es pot arribar fins i tot a provocar
conflictes internacionals si la disminució del cabal aigua avall perjudica un altre país, com ha ocorregut
amb els embassaments al riu Volta i els seus afluents a Burkina Faso, que han afectat notablement
l’aportació d’aigua a l’embassament d’Akossombo a Ghana i la producció hidroelèctrica. És també conegut
el conflicte entre Namíbia i Botswana pels recursos hídrics de Caprivi, una franja de Namíbia que penetra
entre Botswana i Angola, solcada per quatre rius entre els quals hi ha l’Okavango, fonamental per a
Botswana.
A una escala més menuda, la disminució de l’aportació perjudica també les petites captacions que hi ha
aigua avall fetes per comunitats rurals amb un nivell de pobresa semblant a les d’aigua amunt. El resultat
de tots aquests efectes és una redistribució de beneficis entre diverses àrees geogràfiques, entre
poblacions rurals i urbanes, entre usos de l’aigua per a agricultura, indústria i domèstics, que pot distar
molt de ser justa.
Els recursos hídrics d’una conca han de gestionar-se de forma integrada. Almenys aquest ha de ser l’objectiu
dins d’un mateix país. No obstant això, per les deficiències de l’administració pública que ja s’han tractat en
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el capítol I, la realitat no és aquesta. Hi ha un control molt minso sobre les obres hidràuliques en el medi rural,
de manera que es pot construir un miniembassament en les proximitats d’un llogaret sense que
l’administració nacional d’hidràulica n’estiga informada. Molts d’aquests embassaments són promoguts i
finançats per ONG, que tendeixen a evitar la intervenció de les administracions públiques centrals en els seus
projectes locals. Així, no sol fer-se cap avaluació dels possibles perjudicis d’aquestes obres per a la conca. Els
organismes internacionals de l’AOD han anat prenent consciència d’aquest problema i en el cofinançament
amb les ONG tendeixen a ser més rigorosos. No obstant això, quan el finançament és exclusiu de l’ONG o
l’organisme finançador no hi és present (per exemple, en bastants cooperacions bilaterals), no és possible
controlar i paralitzar els projectes que tinguen efectes globalment negatius.
3. Les pèrdues per evaporació i per infiltració són considerables
Atès que el quocient entre el volum embassat i la superfície inundada és molt baix, i que les temperatures
en aquestes zones (som al Sahel!) són molt elevades gairebé tot l’any, es produeix un fort escalfament del
volum embassat, que s’evapora a través de l’extensa làmina d’aigua (els vents calents com l’harmattan
bufen també durant part de l’any). En alguns casos s’arriba a evaporar fins al 70% del volum anual
embassat.
Quant a la infiltració, depèn de la geologia de la zona, però en molts llocs de l’Àfrica subsahariana trobem en
el fons de l’embassament laterites amb moltes esquerdes en què la infiltració cap a l’aqüífer és molt alta.
4. El cost d’aquestes obres és, en termes relatius, elevat
Per a la producció en metres cúbics que es vol obtenir, la inversió per metre cúbic pot arribar a ser
elevadíssima, mentre que si s’obtinguera l’aigua a partir de pous, es podria donar servei a les necessitats
hídriques a un cost molt més baix.
Aquest criteri és important si es pensa que a vegades els països forcen els organismes de l’AOD a finançar
aquestes obres, i ells mateixos s’autoimposen una contribució al cost d’aquestes preses que queda per
damunt de les seues possibilitats. A més, hem de recordar la noció de fungibilitat de l’ajuda, un problema
molt incòmode per als organismes de l’AOD. Es diu que l’ajuda oficial al desenvolupament és fungible
perquè permet cobrir necessitats pròpies del país receptor i alliberar-lo així perquè dedique els seus fons a
altres sectors, a vegades aliens al desenvolupament (per exemple, les despeses militars). Encara que els
especialistes que han estudiat el fenomen2 afirmen que només afecta una part de l’ajuda relativament
petita, la realitat mostra que en la major part dels PMA hi ha despeses militars i malbaratament en obres
sumptuoses totalment inútils, o en celebracions, viatges i grans actes que persegueixen realçar la imatge i
el prestigi dels governs, etc. En el cas dels embassaments, es mobilitzen recursos molt importants de l’AOD
que, si no es destinaren a aquestes obres, es destinarien en part als sectors socials que tenen més
impacte en la lluita contra la pobresa. El cost d’oportunitat de l’ajuda és, en aquests casos, molt alt.
5. Les malalties transmeses per l’aigua
L’experiència mostra que, després de la construcció de molts miniembassaments, han augmentat les taxes
de malalties transmeses per l’aigua a la zona afectada. Les poblacions poden accedir a l’aigua molt més
fàcilment, però no és una aigua potable. No obstant això, és consumida per a beure i cuinar per la fàcil
disponibilitat i pel desconeixement que hi ha entre la població rural de gairebé tot el que es refereix a les
relacions entre les malalties d’origen hídric i la contaminació de l’aigua. Les malalties provocades per
consumir aigua contaminada, com el còlera o la diarrea infantil, s’atribueixen a altres causes com ara la
bruixeria, les picadures dels mosquits i d’altres insectes, la fatalitat, etc. Els infants són els més afectats
per aquesta situació ja que la mortalitat infantil per davall dels 5 anys és causada en gran part per les
malalties d’origen hídric (les taxes de mortalitat superen en moltes zones els 200 morts per 1.000

2

Rothenberg Pack, R. i J. (1993): “Foreign aid and the question of fungibility”, Review of Economics and Statistics,
vol. 75, p. 258-265.
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habitants). Aquestes malalties també afecten els adults, redueixen l’esperança de vida i la mà d’obra
disponible per a les activitats productives. El bany als embassaments provoca, a més, malalties
parasitàries greus a través de les picadures d’insectes portadors de paràsits, com ara la bilharziosi, la
filariosi i la dracunculosi (causada pel cuc de Guinea). El lector probablement no es banyaria allí pel simple
aspecte d’aquella aigua bruta i estancada, però no es pot evitar que els xiquets dels poblets veïns sí que
ho facen. D’altra banda, els embassaments es converteixen en focus de reproducció del mosquit anòfel, i
la incidència de la malària (una de les principals causes de mortalitat en aquests països) augmenta en
aquestes zones de forma dramàtica.

Il·lustració III.2. Miniembassament a la província de Zoundwéogo (Burkina Faso). En la imatge es
pot observar l’absència total d’aprofitament aigua avall, molts anys després de la construcció, i la
disminució del nivell de l’embassament dos mesos després del final de l’estació de les pluges.

6. El rebliment dels embassaments
Es produeix pels sediments arrossegats per les pluges torrencials, freqüents a les zones tropicals i
equatorials, que acceleren els greus problemes d’erosió del sòl. En pocs anys molts miniembassaments
queden reblits per sediments.
7. La falta d’organització i de gestió rural fa que els usos previstos per a l’aigua embassada no es duguen
a terme quasi mai
Després de la construcció de l’embassament no es fan els petits projectes de regadiu, de manera que és
habitual veure abandonades les terres aigua avall de l’embassament (Il·lustració III.2). L’única cosa que
s’usa per al conreu, a vegades, és el vas de l’embassament a mesura que l’aigua va descendint de nivell,
aprofitant la humitat que queda a la terra. Es tracta d’una producció mínima de subsistència que és
ridícula en comparació de l’esforç de la inversió.
La valoració dels recursos hídrics retinguts a l’embassament és difícil de fer. Generalment hi ha unes
quantes aldees beneficiàries. En aquestes aldees cohabiten diverses ètnies no sempre ben avingudes i
amb expectatives diferents quant a l’ús de l’aigua de l’embassament (agricultura o ramaderia). Pot haver-hi
pressions perquè l’aigua tinga ús agrícola o ramader en benefici d’uns quants. D’altra banda, a les aldees
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hi ha diversos poders (caps de les terres, autoritats religioses, xamans, etc.), que poden pretendre assumir
el control dels nous recursos. Les terres en el medi rural tenen en molts països propietat comunal, però hi
ha un buit legal considerable sobre les decisions en l’àmbit dels recursos hídrics rurals. La propietat de les
infraestructures i dels equips hidràulics instal·lats (bombes, vàlvules, etc.) pot arribar a ser motiu de
disputa. A vegades hi ha rivalitats entre barris i famílies (gairebé sempre ben ocultades als cooperants).
Els tabús o les prohibicions poden obstaculitzar també l’aprofitament dels recursos de l’embassament. Per
exemple, pot haver-hi una prohibició ancestral d’excavar pous en certs llocs que podrien trobar-se al
voltant de l’embassament, amb la qual cosa la recàrrega local de l’aqüífer pot no ser aprofitada
adequadament.
Les dones són les que gestionen l’aigua en el medi rural africà i, també, són les encarregades de valorar
els recursos hídrics. No obstant això, no solen ser associades en projectes de l’envergadura dels
embassaments rurals perquè a penes tenen poder de decisió en els afers importants de la comunitat. El
resultat d’aquesta marginació és el fracàs dels petits aprofitaments de regadiu, dels quals s’ocupen
normalment les dones, dones que les mateixes autoritats locals tradicionals i religioses marginen del
projecte.

Il·lustració III.3. Esfondrament d’una presa a la província d’Oubritenga (Burkina Faso). Causa: la
tubificació del cos de la presa provocada pels caimans, que els agrada excavar els caus entre
les roques de protecció del talús aigua amunt de la presa. Així, debiliten l’obra i faciliten la
creació de vies per les quals es produeix infiltració i arrossegament del material del dic.

8. Des d’un punt de vista tècnic, la concepció, el projecte i la construcció dels miniembassaments sovint
són deficients
La dificultat tècnica consisteix moltes vegades en el dimensionament de la presa, i això s’ignora. No es
coneix bé la conca d’aportació ni les sèries històriques de precipitacions. Les pluges són torrencials. Així,
amb una certa freqüència hi ha avingudes que sobrepassen la capacitat de desguàs dels sobreeixidors de
la presa. Molts embassaments són arrasats; s’han produït nombrosos desastres aigua avall, amb pèrdua
de vides humanes, fins i tot en miniembassaments rurals.
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Hi ha altres errors, com la deficient concepció de la secció transversal de l’embassament, la ignorància de
les característiques geotècniques del vas i dels materials del dic, la mala compactació del dic, els
fenòmens de tubificació, etc. Fins i tot s’ignoren factors locals curiosos que poden conduir a
l’esfrondrament de la presa (il·lustració III.3). A més a més, cal tenir en compte la nul·la conservació de les
instal·lacions (comportes, vàlvules, desguassos, etc.) perquè no hi ha cap administració ni associació local
que se’n faça càrrec de forma permanent.
L’alternativa als miniembassaments és l’explotació de les aigües subterrànies. La construcció de pous
moderns no té cap inconvenient mediambiental, explota aqüífers amb recursos en general suficients,
permet no perdre els recursos hídrics per evaporació, és molt més econòmica des del punt de vista de la
inversió i protegeix de forma notable contra les malalties transmeses per l’aigua perquè preserva l’aigua de
la contaminació en superfície (il·lustració III.4). Naturalment, si cal un cabal d’aigua elevat per a regadiu o
per a grans ramats, cal recórrer a bombes submergides al pou. El fet de recórrer al bombament planteja a
la comunitat rural problemes econòmics pel cost de funcionament (vegeu en el capítol V l’apartat “L’anàlisi
econòmica en els projectes d’aprovisionament d’aigua potable al medi rural”), i per això prefereixen els
miniembassaments que, segons la percepció que en tenen com a beneficiaris, no comporten cap cost de
funcionament ni de manteniment.

Il·lustració III.4. Construcció d’un pou modern de gran diàmetre a la província de Sissili (Burkina
Faso), amb la finalitat principal de subministrar aigua als animals. A causa de la profunditat a
què es troba l’aqüífer en aquesta zona (vora 50 metres) i la naturalesa del terreny (laterites
fissurades en què de vegades cal fer ús d’explosius en el procés de perforació) són obres
costoses, però que, tot i això, tenen molts avantatges en comparació dels miniembassaments si
el volum d’aigua necessari no és molt elevat.
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La construcció de noves carreteres
En la construcció de noves carreteres o en la rehabilitació de les actuals poden aparèixer impactes
ambientals sobre la flora i la fauna autòctona. Però també hi ha efectes que potser criden menys l’atenció
als PPD que al món desenvolupat, com ara el soroll, la contaminació de l’aire i de l’aigua, l’ús i la
destrucció de sòls, etc.
La consideració que les poblacions beneficiàries tenen del medi ambient com un recurs per explotar és un
factor que cal tenir molt en compte a l’hora d’elaborar els estudis d’impacte ambiental, en la presa de
decisions sobre qüestions de traçat, ferms, etc., i també durant la construcció de les obres.
Fase d’estudi i projecte
Els estudis d’impacte ambiental i els estudis previs de traçat de carreteres han d’aprofundir en el possible
aprofitament que la població faça de la infraestructura en accions contra el medi ambient. Pot semblar una
paradoxa que la població autòctona tendisca a destrossar el seu entorn natural, però no ho és. Vegem-ho
amb un exemple. La carretera de Binar a Bissora va ser projectada a Guinea Bissau a fi de desviar el
trànsit durant la construcció del gran pont de João Landim sobre el riu Mansoa a final dels anys noranta
(més de 700 metres de longitud). Es tractava de reconstruir i pavimentar una antiga pista de terra de 27
km construïda durant l’època colonial portuguesa que, sense manteniment, es trobava molt deteriorada
(il·lustració III.4). La pista estava flanquejada per grans arbres (caobes africanes) plantats durant l’època
colonial. Aquestes plantacions es van fer amb la finalitat de protegir la base de terra de la pista de l’acció
erosiva de les pluges torrencials, freqüents en aquest país tropical africà. La qüestió que es va plantejar en
els estudis previs va ser si era convenient seguir el traçat antic de la pista en la construcció de la nova
carretera, o si valia més buscar un traçat totalment nou allunyat de l’anterior a causa, a més, que la pista
antiga travessava el centre d’unes quantes aldees.
Les opinions dels tècnics nacionals i de la Comissió Europea coincidien inicialment a preferir l’alternativa
d’aprofitar el traçat antic, bastant rectilini, i resoldre localment els problemes de les travesseres. Per a ferho era necessari talar almenys una fila dels grans arbres en tota la longitud de la carretera. Ara bé, era
preceptiu fer un estudi d’impacte ambiental de la nova carretera. L’estudi fou encarregat a una empresa
consultora especialitzada. L’empresa va complir l’encàrrec i féu l’informe, en què l’expert redactor va
considerar que era inacceptable talar aquesta quantitat d’arbres, exemplars en molts casos centenaris que
havien de ser protegits. L’expert va recomanar un traçat bastant allunyat de l’antic que evitava el pas per
les aldees i el risc consegüent d’accidents i l’impacte per soroll, contaminació, etc. Es va decidir fer allò
que l’expert recomanava, encara que aquesta solució implicava fer un projecte de construcció més costós,
unes obres bastant més cares i de més llarga duració. Es va estudiar el nou traçat, es va redactar el
projecte de construcció i, per fi, van començar les obres de desbrossament i preparació del terreny per a la
nova carretera dins d’una àrea de vegetació tropical bastant densa que abans era pràcticament
inaccessible.
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Il·lustració III.4. Antiga pista entre Binar i Bissora, a Guinea Bissau, objecte de
reconstrucció i pavimentació gràcies a l’AOD (CE) per a servir de desviació al
trànsit durant la construcció del pont de João Landim sobre el riu Mansoa.

Una vegada enllestida la preparació del terreny i acabada l’estació de les pluges, les obres anaven a
reprendre’s per a fer els desmunts i terraplens necessaris. Però abans d’aquest moment, la població
indígena local va accedir a la zona de les obres a través de la superfície desbrossada (il·lustració III.5).
Els indígenes van fer foc en les proximitats de la nova carretera i provocaren incendis de proporcions
enormes. Aquells incendis van devastar la vegetació en una àrea molt extensa, que fins i tot va arribar
a les seues aldees, i van cremar molts més arbres dels que calia protegir als marges de la carretera
antiga. Alguns dels arbres cremats també eren centenaris, d’espècies de considerable interès
(baobabs, amb diàmetres d’uns quants metres). Les comunitats animals de la zona van desaparèixer
(ocells migradors, simis, gaseles, antílops, etc.). Es va produir un desastre mediambiental totalment
imprevist perquè es van ignorar els hàbits i interessos de les comunitats indígenes locals. En efecte, la
població local va aconseguir així accés a noves terres de cultiu, gratuïtes i fèrtils, amb una fertilitat
incrementada (en opinió dels indígenes) per la cendra provocada per l’incendi.

Il·lustració III.5. Nova carretera de Binar a Bissora. Obres de desbrossament i
preparació del terreny. Aquesta via permeté a la població local l’accés a la zona a
fi d’incendiar la sabana arbòria densa dels voltants i aconseguir noves terres de
cultiu.
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A qui es pot atribuir la responsabilitat del que va succeir? A l’expert enginyer consultor? Al cos tècnic de la
CE, que finançava, aprovava i supervisava el projecte? Als tècnics de l’administració nacional que
assumien el rol de director del projecte i de les obres? A la població local?
A més, a més a més, la nova carretera no va complir la missió per a la qual fou projectada. El juny de 1998
va esclatar la guerra civil a Guinea Bissau i les obres del pont de João Landim es van interrompre. La
carretera va servir per a comunicar la rereguarda de les tropes revoltades (Cacheu, Canchungo) amb el
front obert a pocs quilòmetres de la capital, Bissau. La circulació dels tancs i els camions militars va
destrossar un ferm que no havia sigut concebut per a aquest trànsit pesant (il·lustració III.6).

Il·lustració III.6. Nova carretera de Binar a Bissora acabada de construir, després del pas dels
tancs i altres vehicles militars en esclatar la guerra civil a Guinea Bissau (octubre de 1998).

Fase d’obra
A vegades, estudis i projectes sí que preveuen els possibles fenòmens que perjudiquen el medi ambient i
opten per solucions de risc mínim. Però tot i així, durant la construcció es prenen decisions sobre el terreny
que tenen un impacte considerable i que és molt difícil d’evitar. Pensem, per exemple, en la tala
indiscriminada d’arbres. Per molt que es limite o es prohibisca en els plecs de condicions, no podrà evitarse si és una acció que interessa molt a totes les parts implicades. Vegem-ho una altra vegada amb un cas
real.
Es tracta de la construcció de la carretera de Léo a Biéha, a Burkina Faso, entre 1993 i 1996. Léo és la
capital de l’extensa província de Sissili, al sud del país. Aquesta carretera es va projectar com a pista de
terra, però amb traçat i ferm de carretera nacional, a excepció del paviment. En els plecs de condicions de
l’obra s’esmentava de manera explícita que els arbres plantats durant la colonització francesa a banda i
banda de la pista, als trams pròxims a la capital, havien de conservar-se. Quan les obres s’aproximaven a
aquesta zona, en les reunions d’obra, l’organisme finançador (CE) va recordar aquesta obligació.
L’administració nacional i l’empresa constructora (de nacionalitat burkinabesa) van assegurar que els
arbres serien respectats. La CE va recordar per escrit aquesta necessitat poc abans de començar la
preparació del terreny i el moviment de terres en aquella zona. Tanta insistència es devia a la desconfiança
de l’organisme finançador sobre les intencions reals de l’administració nacional i de l’empresa
constructora. L’obra començà per Nadal, el personal de la CE no hi era perquè se n’havia anat de
vacances. En pocs dies tots els arbres havien sigut abatuts i se n’havia organitzat perfectament el
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trossejament, la venda i el transport, tot per un grup d’empreses fusteres de la capital. Un mes després no
quedava ni rastre dels bells exemplars gairebé centenaris. Per descomptat que sí que se’n van demanar
explicacions per escrit i en diverses reunions amb les autoritats, però sembla que ningú no tenia cap
responsabilitat en allò que havia passat. L’administració nacional no n’estava assabentada. L’empresa
constructora afirmava que la tala era obra de les poblacions locals amb permís de les autoritats locals.
L’alcalde afirmava que ell no va donar permís per a res, que va ser la gent la que es va dedicar
espontàniament a la tala moguda per la desesperada pobresa en què viuen (aquest argument sempre és
ben rebut pels organismes d’ajuda al desenvolupament). En conclusió, ningú no va ser responsable de res
a pesar de tots els avisos i precaucions.
Podem preguntar-nos si allò era inevitable. Amb els anys pense que sí, com afirmava un company enginyer
de la CE, responsable en cap d’aquest projecte, ja pròxim llavors a la jubilació. Totes les parts implicades
guanyaven amb l’agressió mediambiental que es produïa en la seua pròpia terra. L’empresa constructora
ajudava a talar arbres i venia la part que li corresponia. Les poblacions de la zona talaven arbres i venien la
fusta que podien. Les empreses fusteres obtenien fusta tropical d’excel·lent qualitat, sense problemes, a
preu de saldo. L’alcalde i les autoritats locals rebien la part del tracte que els tocava. I l’administració
nacional, probablement també, a través de l’empresa constructora, encara que la instància superior podia
perfectament inhibir-se de la qüestió si tots els agents nacionals implicats guanyaven amb la tala. Com va
dir un cert funcionari local, només es tractava de vells arbres que es podrien replantar després. Sabien bé
que l’AOD mai no es posa ferma en aquests casos… a més, què s’hi podia fer si no hi havia proves… Ni tan
sols hi hagué replantació d’arbres (que hauria pagat la CE). Quan un passeja avui per l’entrada de Léo el
dur sol tropical el colpeja directament al cap; no com abans, quan es podia passejar a l’ombra.
Això que va ocórrer amb la tala d’arbres es pot aplicar també a l’impacte de l’explotació de les pedreres
d’àrids i roques, als abocaments contaminants, a l’extracció d’aigües subterrànies per a les obres, etc. Si
l’acció que produeix impacte beneficia tots els agents nacionals, com es pot evitar?
Realment en aquests casos, sobre el terreny, la protecció del medi ambient queda per al discurs i ningú no
dóna la cara per defensar-la.
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La qüestió de les travesseres de les poblacions
La circulació de vehicles per les travesseres de les poblacions produeix impactes ambientals de naturalesa
social i econòmica. Als PPD el problema no es planteja com als països que denominem desenvolupats,
perquè la importància relativa d’aquests impactes és molt diferent. L’AOD no situa aquests impactes en el
context on es produeixen; i l’avaluació que en fa peca de l’etnocentrisme que ja hem esmentat més amunt.
Vegem-ho passant revista als efectes que produeix aquesta circulació de trànsit en els nuclis petits i
mitjans (a les ciutats el problema és diferent):
La creació d’activitat econòmica: producció, rendes i faena
El fet que els vehicles passen per aquestes localitats i s’hi aturen estimula l’economia, perquè possibilita
els negocis en bars, restaurants, hotels i hostals, tallers mecànics, comerços, etc. Es crea un teixit
econòmic local que recolza gairebé exclusivament en l’economia creada per la carretera (il·lustració III.7).
Als països desenvolupats, la construcció d’una variant de traçat comporta la disminució de l’activitat
econòmica en els nuclis amb travesseres antigues, però poques vegades duen a l’estrangulació econòmica
de la zona. De fet, hi ha processos de relocalització; es tanca el negoci situat a la travessera i se n’obri un
altre en l’àrea de servei més pròxima, generalment en l’entorn dels enllaços o a les interseccions de la
variant. No obstant això, als PPD no ocorre d’aquesta manera. En primer lloc, l’activitat econòmica sí que
depèn en molts casos de forma gairebé exclusiva de la carretera. En segon lloc, no hi ha possibilitats de
relocalització perquè no hi ha recursos per a la reinversió ni crèdits bancaris accessibles. I finalment,
moltes activitats econòmiques són fetes per persones al límit de la misèria. Pensem en les dones que
porten a vendre ous o verdures als comerços, bars o als petits restaurants, o els mecànics locals
subempleats pels tallers, o els xiquets que venen galetes, petits joguets o artesania als automobilistes. La
desviació de la carretera provoca augment de la pobresa de les classes socials amb menys recursos, just
allò que els projectes de desenvolupament tracten d’evitar com a objectiu principal.

Il·lustració III.7. Travessera de la carretera nacional RN 4 a Koupela (província de Kouritenga, a
Burkina Faso). La construcció d’una variant de traçat per l’exterior del nucli urbà pot perjudicar
greument les activitats econòmiques locals.
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Els accidents
Les travesseres són perilloses a causa del risc d’atropellament de vianants. En principi podria esperar-se
una reducció de la sinistralitat si el trànsit es desvia per una variant. Però no sempre és així, perquè en
traçats exclusivament interurbans els vehicles van a velocitats excessives. Com que la senyalització
desapareix amb el temps a causa de la mala conservació i els vehicles circulen sense respectar les
condicions mínimes de seguretat (sense llums, sobrecarregats, amb problemes de frens i amortidors,
sense limitar el temps de conducció, etc.), resulta que la sinistralitat pot augmentar en aquesta classe de
traçats, sobretot el nombre de morts, per la violència de les col·lisions.
Així doncs, la travessera pot convertir-se en un element de control de la velocitat i, per tant, de més
seguretat. És possible, en aquest sentit, fer un disseny de la travessera que minimitze el risc
d’atropellament als vianants i permeta controlar adequadament la velocitat dels vehicles.
El soroll i la contaminació
Val a dir que molt poques persones del país receptor semblen preocupades pel soroll i la contaminació.
La congestió
Podria pensar-se que en la travessera hi ha congestió i que el problema es resol amb la variant de traçat.
No és així, perquè el trànsit en la gran majoria de les carreteres als PPD sol estar per davall del límit en què
es produiria congestió en una travessera d’aquesta classe, fins i tot amb característiques urbanes
(interseccions freqüents, etc.), que se situa al voltant de 8.000-10.000 vehicles per dia.
L’opinió dels beneficiaris és, naturalment, contrària a la variant. L’avaluació dels impactes ambientals
anteriors permet treure’n conclusions. Cal reflexionar-hi molt i trobar molt bones raons abans de projectar
aquestes variants de traçat. En línies generals és necessari mantenir la travessera, reordenar-ne el
disseny, encara que això xoque amb els criteris adoptats en molts països desenvolupats.
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IV. Capacitats institucionals
i de gestió

Les capacitats institucionals i de gestió de l’ajuda oficial són un factor decisiu en la viabilitat
d’aquesta ajuda. Com que els organismes de l’AOD analitzen en detall aquest factor en els projectes i
programes que duen a terme, ells mateixos haurien d’estar subjectes a anàlisis externes de la seua
capacitat de gestió. Aquest capítol s’estén en particular sobre els aspectes burocràtics de l’ajuda i
l’impacte que tenen en la mateixa viabilitat de l’ajuda.

L’obstacle burocràtic de l’ajuda oficial
Si hi ha un factor de viabilitat de l’ajuda de les institucions oficials que ha de ser examinat amb molta
atenció és la burocratització de l’ajuda, que està directament relacionada amb l’eficiència en la
gestió.
Acceptem que gran part de l’administració pública als nostres països desenvolupats està
burocratitzada. Sabem que això sembla inevitable en molts sectors: la justícia, les obres públiques,
l’ocupació, la sanitat, etc., encara que sempre queda el debat sobre el grau de burocratització que és
desitjable en cada sector. Ara bé, què passa en el cas de l’ajuda oficial al desenvolupament? Per
quina raó ha d’administrar-la una entitat pública, en alguns casos fortament burocratitzada, com les
Nacions Unides, la Comissió Europea, el Banc Mundial, etc.? O, en el cas de l’AOD espanyola, el
Ministeri d’Afers Exteriors. Pot argumentar-se que algunes característiques de la burocratització van
contra certes condicions essencials de l’administració de l’ajuda. Examinem aquesta afirmació en les
ratlles següents.
La burocratització de les activitats de gestió de projectes i programes de desenvolupament condueix
a una sèrie d’efectes perversos que podem agrupar de la manera següent:
1. L’abús dels procediments administratius complexos. Retards i ineficiència
L’ajuda oficial multilateral usa uns procediments administratius molt complicats, mentre que la
bilateral pot tenir procediments de complexitat comparable a la resta de l’administració del país
donant. L’ajuda multilateral es basa en convenis internacionals que persegueixen garantir la
transparència i el respecte del munt de condicions que han sigut acordades en llargues negociacions
diplomàtiques prèvies. Després d’aquests convenis s’aproven diversos reglaments, decisions,
normes, plecs de condicions, etc., que han de ser respectats, la qual cosa complica
extraordinàriament el procés de gestió.
Aquesta complexitat burocràtica ha crescut en alguns organismes fins a uns nivells que podríem
qualificar d’insostenibles, si no fóra perquè es mantenen amb el pas dels anys. Si prenem com a
exemple la CE, a pesar del procés de desconcentració de l’ajuda dut a terme a partir de l’any 2001,
l’aprovació de decisions de finançament continua sent molt llarga i complexa. Una simple
reassignació de crèdits dins d’una mateixa decisió financera adoptada prèviament requeria l’any
2004 l’aprovació i la signatura de… 25 persones! L’expedient administratiu per a aconseguir aquesta
reassignació de crèdits es componia de set documents purament formals; no n’hi havia cap de
caràcter tècnic. Com que el procediment d’aprovació ha canviat moltes vegades, difícilment un
funcionari sap com començar-lo sense consultar abans les persones especialitzades. Un circuit de
decisió tan complex comporta temps d’aprovació molt elevats, poques vegades inferiors a tres
mesos. A més, tantes persones en el circuit augmenten el risc que l’expedient quede blocat (per
vacances, baixa per malaltia,…) i s’aprove en sis mesos o més. O que es perda, simplement, durant
molts mesos entre els meandres de l’administració. O que hi haja errors greus de gestió, com per
exemple que algú oblide recuperar una bestreta a una empresa. A vegades els serveis administratius
es passen l’expedient irresoluble (el mort) els uns als altres durant anys. Així, a la CE es parla
d’endossos grans dorments quan fa anys que nasqueren però encara no han sigut aprovats, o
d’endossos orfes quan no tenen cap agent responsable i se’ls van passant els uns als altres durant
anys sense que hi haja avanços. En aquest context és molt valorada la figura del funcionari expert en
els procediments administratius interns, molt buscat encara que no sàpiga gairebé gens de
desenvolupament. En efecte, és la persona clau per a saber com es desbloca un dossier, com
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s’aconsegueixen incrementar els fons per a un projecte o com es reaprofita el romanent financer
d’un cert contracte. Aquest funcionari coneix els trucs disponibles, quins mecanismes cal activar,
com es va resoldre un problema semblant en un altre país, etc. A aquesta persona se li atribueix un
valor professional altíssim i ascendirà en la jerarquia de l’ajuda tan bon punt s’ho propose. Totes les
reformes administratives mampreses han anat en sentit contrari a la simplificació, almenys en la seu
de l’organisme internacional esmentat. Les raons encara són un misteri.
Els endarreriments s’acumulen i tenen conseqüències greus sobre el percentatge d’execució dels
pressupostos. A títol d’exemple, en el cas de l’ajuda de la CE, la taula IV.1 adjunta mostra els imports
dels 6è, 7è i 8è Fons Europeus de Desenvolupament (FED) que no van ser objecte de cap compromís
financer inicial durant els períodes respectius, i hagueren de ser transferits al 9è FED.

6è FED
(1986-1991)

7è FED
(1991-1996)

8è FED
(1996-2001)

Total (sense
actualitzar)

Imports transferits totals
(milions d’euros)

325,78

491,82

1.479,73

2.315,33

Import total de les subvencions
del FED corresponent
(milions d’euros)

4.860

7.995

9.592

22.447

Percentatge transferit sobre el
total de les subvencions del
FED corresponent

6,7%

6,15%

15,43%

10,31%

Taula IV.1. Imports no esmerçats i transferits des de fons anteriors fins al 9è FED l’any 2003, en milions
d’euros i en percentatge sobre el total de cada FED.
Font: escriptures de transferències de dotacions. Agència EuropeAid de la Comissió Europea (2004).

Cal fer constar que aquests retards poden ser deguts tant a causes administratives internes com a
problemes interns dels països receptors o de la cooperació de la CE amb aquests països. Els retards
apareixen tot i la tendència a gastar tots els fons disponibles. L’endós i la despesa dels fons es
valoren com un èxit de la gestió de l’ajuda, fet que és, d’altra banda, comú a moltes administracions
públiques.
Durant la dècada dels noranta es feren diversos estudis1 que provaren la ineficiència que provocava
la complexitat burocràtica. De fet, ha sigut un dels arguments esgrimits a fi d’impulsar la transició de
l’ajuda al projecte a l’ajuda al programa, encara que aquest procés no haja anat acompanyat de cap
simplificació de procediments en les seus centrals. A la ineficiència de la complexitat burocràtica, cal
afegir-hi la ineficiència estructural, ja que hi ha una dimensió crítica de les estructures
administratives, en relació amb les activitats que duen a terme, per damunt de la qual el rendiment
unitari del personal disminueix.
Tots aquests llargs procediments van acompanyats d’un rosari de reunions en què es trau poc de
profit. Quan són internacionals, comporten la despesa de sumes importants (bitllets d’avió, hotels,
lloguer de sales, organització i equip, dietes i les altres despeses dels participants, etc.). A vegades
sembla que l’objectiu és justament fer la reunió i no tant traure’n benefici. La xerrameca de les
interminables reunions en les seus dels organismes de l’AOD és descoratjadora (les reunions que es
fan a les delegacions dels països receptors de l’ajuda solen ser més productives). La persona que
coneix els problemes reals que es presenten sobre el terreny es pregunta si el que es dirimeix en
aquell lloc té realment alguna cosa a veure amb el desenvolupament real. Les teories de suposats
experts són debatudes en reunió, apareixen, desapareixen i reapareixen sota altres vestidures i amb
la mateixa nul·la efectivitat. El cas del suport als programes sectorials és ben il·lustratiu sobre aquest
1

Vegeu, per exemple, el treball de Jean-David Naudet Vingt ans d’aide au Sahel. Trouver des problèmes aux
solutions, Ed. OCDE, 1999, París.
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aspecte (vegeu en el capítol II “El canvi cap als programes sectorials”). Ja durant la dècada dels
vuitanta es va crear tot l’aparat teòric d’aquest suport, amb molts estudis, sobre aquestes modalitats
d’ajuda. De llavors ençà es gira al voltant de les mateixes idees; les definicions canvien de manera
que el tema semble diferent encara que siga més del mateix. Mentrestant, les actuacions sobre el
terreny a penes canvien. Si comparem una reunió de 1992 i una reunió actual respecte, per exemple,
del problema de la conservació de les carreteres i la possibilitat de canalitzar l’ajuda a través d’un
programa o d’un projecte, es constata immediatament que som pràcticament al mateix lloc. A penes
hem avançat, però aquesta realitat queda oculta davall de la fullaraca de noves definicions i marcs
teòrics. Els administradors més veterans de l’ajuda es tornen totalment escèptics davant d’aquests
nous exercicis, els esquiven i no els presten atenció, encara que han de fingir el contrari. Els joves
acabats d’ingressar hi participen activament, a vegades de forma entusiasta. El resultat és: més
resistències internes, més caos en el sistema administratiu, menys transparència i menys resultats.
2. Rutina i desmotivació
La síndrome d’esgotament professional (síndrome del cremat o burn-out) hauria d’aparèixer de forma
menys freqüent en les activitats de gestió de l’ajuda perquè se suposa que hi ha un fort component
vocacional en les persones que treballen en aquest àmbit, i una motivació extra que procedeix de
sentiments altruistes: lluitar contra la pobresa, ajudar els més necessitats, etc. No obstant això, la
satisfacció entre el personal que gestiona l’ajuda és baixa, en cap cas superior a altres branques
administratives. La síndrome d’estar cremat i les baixes laborals per depressió abunden en aquest
àmbit. L’ambient de treball no és, ni de bon tros, engrescador ni estimulant, almenys a les seus dels
grans organismes internacionals. Per exemple, ningú no distingiria per un millor ambient de treball la
Direcció General de Desenvolupament, ni l’agència de cooperació EuropeAid, de qualsevol altre
servei administratiu de la CE.
La complexitat administrativa que hem tractat més amunt, el fet d’haver de treballar d’agent
desblocador d’expedients i enfrontar-se al sistema i a molts companys provoquen frustració. Els
funcionaris gestors de l’ajuda que van començar a treballar probablement amb molta il·lusió es
troben davant d’aquesta muntanya de traves administratives, sense possibilitat de solució, dia rere
dia, durant anys. Molts perden la motivació i van covant un cert ressentiment, sovint inconscient,
perquè han vist defraudades les esperances que tenien en aquesta activitat.
Com a mesura de l’opinió dels funcionaris de l’AOD respecte de l’activitat que fan, podem acudir als
resultats de l’enquesta que es va fer en EuropeAid al juny del 2003. Més de la meitat d’enquestats
es van declarar insatisfets, o molt insatisfets, amb la seua activitat professional.
Llavors, per què no hi ha més abandons? Doncs perquè la gestió de l’ajuda para una trampa als qui
entren en el sistema. En el cas de les infraestructures, l’experiència de gestió adquirida en un
organisme de l’AOD val poc en el món laboral exterior, el món de les empreses constructores i
consultores. Així, per exemple, un tècnic pot gestionar el cicle complet d’un projecte hidràulic, però no
fa estudis d’identificació i de formulació, ni els projectes constructius, ni supervisa directament
l’execució de les obres, ni tan sols les avalua. Els coneixements previs del tècnic es tornen obsolets
amb el pas del temps o s’obliden. Amb els anys apareix la por d’abandonar la seguretat i la comoditat
d’una faena ben remunerada i haver de començar de zero en un entorn cada vegada més difícil. I és
en aquest punt que el tècnic es converteix en presoner del sistema d’ajuda. Aquest fenomen no sols
ocorre en els organismes internacionals, sinó també en la cooperació bilateral i, fins i tot, en algunes
ONG. Una situació ben diferent és la de la persona que abandona l’AOD a fi de rendibilitzar en el món
empresarial la informació i les relacions privilegiades que ha anat establint.
3. Gestió subòptima dels recursos humans
No és habitual trobar professionals competents que gestionen projectes del seu àmbit d’especialitat.
En les infraestructures és relativament usual trobar geògrafs, arquitectes, geòlegs, enginyers de
branques industrials i economistes que gestionen projectes d’enginyeria civil. I a l’inrevés, hi ha
enginyers civils que els toca ocupar-se de projectes socials, educatius, agrícoles, etc. La multiplicitat
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de projectes i les restriccions de personal dificulten la recerca de les competències adequades per a
cada lloc. Malgrat tot, això no hauria de ser una excusa per a acomodar-se a la situació i deixar
d’esforçar-se per buscar les competències professionals més ajustades, com ocorre a vegades. Hi ha
organismes en què es percep una certa indiferència pel que fa al perfil professional dels gestors de
l’ajuda en relació amb els projectes de què són responsables. Alguns agents de decisió de l’AOD
consideren que el funcionari és un gestor i que la bona gestió és pràcticament independent dels
aspectes tecnològics dels projectes. Això és un error. Només un administrador de l’ajuda que tinga
prou coneixements tècnics pot salvaguardar els objectius dels projectes per damunt dels interessos
particulars de les empreses consultores, constructores i de l’administració del país receptor.
Crida també l’atenció l’absència de professionals experimentats en l’àmbit del desenvolupament
dins dels comitès que prenen les decisions de finançament dels organismes de l’AOD. Solen ser
funcionaris de formació generalista dels estats membres de l’organisme internacional de què es
tracta. Per aquesta raó, el pas pels comitès d’aprovació sol ser un tràmit amb discussions vanes
sobre aspectes marginals dels projectes.
La mobilitat del personal és buscada a propòsit en la gestió de l’ajuda amb la finalitat d’evitar
l’estancament dels professionals i fer que no estiguen molt de temps en destinacions difícils. Les
destinacions als PPD solen durar una mitjana de 4 anys. Atès que el nombre de trasllats és molt alt,
la gestió del personal es complica molt. La mobilitat pot contrarestar els problemes anteriors, però a
vegades lleva eficàcia a l’ajuda. En efecte, molts administradors han d’abandonar el lloc de treball
just quan són plenament productius, després d’un període d’aprenentatge de les peculiaritats de la
gestió al país de destinació. Això dificulta la continuïtat en la gestió dels projectes; gran part de la
memòria històrica dels projectes es perd quan els responsables se’n van.
Les relacions jeràrquiques són complexes i a vegades obstaculitzen la presa de decisions o la simple
gestió dels expedients. Les ordres poden arribar al mateix servei des de posicions jeràrquiques
diferents, que a vegades estan en contradicció. Per exemple, un tècnic que ocupa un lloc a l’agència
EuropeAid de la CE a Brussel·les està a les ordres de:
- El cap de servei (per exemple, el cap del sector d’Infraestructures).
- El cap d’àrea (per exemple, el director d’Àfrica).
- El director general i l’equip associat (sotsdirector, etc.).
- Diversos comitès i serveis (per exemple, el Tribunal de Comptes o el Comitè del Fons Europeu
de Desenvolupament).
- Els comissaris competents en desenvolupament i els seus gabinets (comissari de
Desenvolupament, comissari de Política Exterior, etc.).
- Naturalment, el president de la Comissió i el seu gabinet.
Per tant, les ordres poden arribar des d’instàncies molt diverses i no sempre són complementàries. El
treball i la complexitat es multipliquen.
La gestió conjunta de l’AOD del seu personal local i del personal destinat als PPD és molt delicada.
En efecte, els sous són molt diferents per fer una faena molt semblant (per exemple, control financer,
comptable o secretaria). El bon ambient en la faena és difícil d’aconseguir si a un comptable local li
paguen 10 vegades menys que a un funcionari europeu per exercir una funció semblant. Aquesta
situació és inevitable perquè als agents locals cal pagar-los amb els barems salarials i les condicions
locals, i fa nàixer greuges comparatius i desmotivació, incrementats per les aparences de
discriminació racial. La col·laboració estreta entre les dues classes de personal és molt difícil, a
vegades ho és fins i tot la convivència. Alguns processos recents de reforma de la gestió del personal
tendeixen a agreujar aquest problema, o a suprimir-lo per la via de la irracionalitat. En efecte, els
processos de descentralització de l’ajuda, que tendeixen a atribuir més funcions a les delegacions
dels organismes de l’AOD als PPD i menys a les centrals de Brussel·les, Washington, etc., han
comportat l’arribada a aquestes delegacions de més agents tècnics, administratius i auxiliars
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procedents de les centrals corresponents, amb les diferències salarials ja esmentades. Augmenta així
el cost administratiu de l’ajuda; i les funcions que podria fer el personal nacional es cobreixen amb
personal de fora, molt car i, encara pitjor, a vegades més poc qualificat per a la gestió de l’ajuda.
Les crisis polítiques, els conflictes i les guerres certament compliquen molt la gestió del personal de
l’ajuda. Els agents han de ser evacuats i es troben en els serveis centrals de la seua institució al
capdavant de tasques i operacions molt desorganitzades. L’espera de la sortida de la crisi pot ser
llarga, i la reassignació del personal evacuat és delicada perquè pot fer falta al lloc d’origen en el
moment més inesperat.
4. L’atribució de les responsabilitats és difícil
En la gestió de l’AOD, quan s’identifiquen errors (que sol ser bastant temps després que es
produïsquen) poques vegades hi ha atribució clara de responsabilitat ni se’n demanen explicacions
als responsables que prengueren les decisions (que són agents més polítics que tècnics). Les raons, cal
buscar-les en les freqüents rotacions de personal i en la complexitat de l’estructura administrativa, amb
moltes responsabilitats compartides per diversos serveis. A més, quan ha passat molt de temps és
difícil avaluar en quina mesura el fracàs del projecte fou per mala gestió o per factors exteriors.
5. Solidaritat interna i companyonia
És paradoxal que els organismes de l’AOD posen per davant com el seu primer principi i raó de ser la
solidaritat amb els PPD, quan internament aquesta solidaritat a penes existeix entre funcionaris i
serveis administratius. En cas de problema seriós s’assisteix a un campe qui puga general en què
cadascú tracta de justificar la seua actuació i carregar les culpes als altres. A vegades es desfermen
vertaderes guerres entre serveis i funcionaris que fan consumir grans quantitats d’energia i temps
que s’haurien de dedicar als objectius comuns. En els organismes internacionals la solidaritat
apareix a vegades entre els nacionals d’un mateix país o comunitat autònoma. Però és molt freqüent
que el funcionari resolga els seus problemes sense importar-li els de l’altre. Es tracta de cobrir-se i
protegir-se. La por està molt estesa, molts agents pensen, a l’hora de tractar un expedient, com s’ho
faran per a no tenir problemes amb aquest assumpte en el futur. L’error està en el fet de no sentir
que els problemes administratius són comuns, en el fet de pensar que són d’altri i no de tots. La
manca de solidaritat es nota amb molta claredat quan algú es jubila. Quins comiats tan tristos! Quina
falta d’escalfor humana, de simple empatia! Ningú no diria que hem treballat braç a braç amb
aquella persona a favor del desenvolupament. I no ho diria ningú perquè no és veritat.

La coherència interna en els organismes de l’AOD és difícil
És comprensible que la coherència en les polítiques i activitats amb incidència en el desenvolupament
s’haja convertit en una prioritat per als organismes de l’AOD. En efecte, molts d’aquests organismes
han d’abordar al mateix temps moltes polítiques. En el cas de la CE, la coherència és un objectiu que
darrerament es persegueix de manera explícita2 tractant d’abordar conjuntament aspectes de
desenvolupament, comercials, econòmics i financers, socials, mediambientals, de seguretat, etc. Tot
això en un context multisectorial: agricultura, pesca, transport, energia, immigració, ocupació, recerca...
Una institució que funciona a gran escala topa forçosament amb moltes dificultats si vol assegurar la
coherència entre totes les activitats que duu a terme. D’altra banda, la coherència no ha de ser només
interna, en aquest cas dins de la CE, sinó també amb les polítiques aplicades pels estats membres.
Abans d’aquests esforços tan recents era relativament freqüent descobrir incoherències entre els
documents aprovats oficialment pels organismes de l’AOD (per exemple, les comunicacions de la CE
al Consell i al Parlament Europeu sobre les polítiques sectorials en el desenvolupament: transport,
medi ambient, agricultura, etc.) i les accions de desenvolupament. Com que els estudis d’anàlisi i
2

Vegeu EU Report on Policy Coherence for Development, Comissió Europea, 2007, Brussel·les.

79

d’avaluació de l’impacte de l’ajuda en els diversos sectors han sigut ja nombrosos, disposem de
conclusions vàlides sobre com cal reformar moltes polítiques sectorials d’ajuda. S’han elaborat
documents de reforma d’aquestes polítiques que ja s’han aprovat oficialment. El problema és com es
transmeten aquestes noves polítiques i aquestes conclusions a la maquinària administrativa de
l’ajuda i, també, com es fa que aquesta maquinària exercisca una pressió adequada sobre els països
receptors perquè emprenguen les reformes necessàries. S’aproven projectes i programes en
contradicció flagrant amb aquests millors principis i polítiques que tant de temps han costat elaborar.
Molts gestors de l’ajuda no els coneixen bé, colgats per muntanyes d’informació (quants missatges
electrònics poden rebre cada dia?) i escèptics respecte a la utilitat. Altres vegades tothom coneix bé
els principis, però els interessos polítics i diplomàtics tenen més força. És habitual comparar la
cooperació sectorial en un cert país amb les bones polítiques i pràctiques sectorials ja aprovades, i
comprovar que en molts casos no es respecten. L’argument és gairebé sempre el mateix: es tracta
d’un cas especial. Tots els països en procés de desenvolupament esdevenen casos especials on no
cal aplicar les polítiques sectorials reformades.

La visibilitat de l’ajuda és essencial
La mateixa CE declara com a objectiu la visibilitat de les seues intervencions. En l’últim informe anual
de la CE,3 el sector que tracta de visibilitat i comunicació apareix com una de les prioritats en la
gestió de l’ajuda oficial de la CE. Es dediquen grans esforços a editar publicacions de divulgació,
organitzar jornades, emprendre iniciatives, webs, presentacions, etc. Aquesta preocupació també
apareix en els altres organismes internacionals i en la cooperació bilateral.
Tots els informes periòdics de l’AOD reflecteixen aquesta preocupació mediàtica: boniques fotos
d’infants i de dones, estètica molt acurada, somriures, optimisme… encara que sovint les fotos no
tenen res a veure, o molt poc, amb el text que il·lustren.
Recorde un cap de delegació d’un organisme internacional en un país africà que s’enfuria quan
apareixia un cert ambaixador en la televisió nacional en ocasió de cada petit regal que oferia a les
poblacions locals, com per exemple pilotes de futbol a xiquets de barris humils. La còlera que li
provocava aquesta situació era a causa de les poques vegades que ell mateix apareixia en la
pantalla, malgrat la quantitat de projectes milionaris que finançava el seu organisme. Allò el va tenir
molt preocupat i va multiplicar les gestions amb els mitjans de comunicació a fi d’aparèixer més per
televisió. Amb el temps tingué èxit i ell mateix es va convertir en un personatge mediàtic i popular,
cosa que no va repercutir en benefici de la bona gestió de l’ajuda, ans al contrari, a causa de
multiplicar les activitats de comunicació i haver d’afrontar els problemes que comporta aquest nou
rol en una societat africana encara molt ancorada en els costums del passat. La preocupació
mediàtica en aquest organisme de l’AOD va créixer, calia estar molt atents al que publicaven els
diaris, les relacions amb els periodistes, les invitacions a tota classe d’actes, a estar sempre en un
lloc preeminent, etc. Tot plegat va anar en detriment de l’activitat real de desenvolupament.
Cap d’aquests esforços no té a veure amb la qualitat de l’administració de l’ajuda. Al revés, quan es
destinen recursos i energia a accions d’aparador es perd temps i eficiència en l’activitat real. És
evident que una certa activitat de comunicació és necessària, però sempre que no lleve recursos a la
gestió real de l’ajuda ni l’obstaculitze.
D’altra banda, quan l’accent es posa en la visibilitat, l’activitat llisca amb facilitat cap a l’objectiu de
quedar bé, de salvar les aparences, encara que els resultats siguen minsos, encara que hi haja
dificultats greus en els projectes. Si els problemes s’amaguen, difícilment es poden resoldre. Un es
troba a vegades amb problemes greus de gestió que han empitjorat amb els anys, de manera que
difícilment poden resoldre’s, perquè els responsables no van voler que es descobriren quan calia
haver-ho fet amb tota la gravetat que tenien.

3

Vegeu Annual Report 2008 on the European Community’s Development and External Assistance Policies and
their Implementation in 2007. Comissió Europea, 2008, Brussel·les.
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Un exemple d’esforç mediàtic d’aparences dels organismes internacionals de l’ajuda és tota la
producció relativa a la consecució dels Objectius del Mil·lenni, des de l’any 2000.4 En efecte,
l’Organització de les Nacions Unides revisa periòdicament el progrés dels membres en el camí cap a
la consecució dels objectius de desenvolupament de la Declaració del Mil·lenni (2000), que hauria de
produir-se l’any 2015. Aquestes revisions impliquen l’elaboració d’informes periòdics que descriuen
contribucions, esforços diversos, activitats, etc., d’organismes nacionals i internacionals, com també
estratègies, procediments administratius, instruments, estadístiques, etc. Tot això en un marc
mediàtic perquè es tracta d’objectius polítics de visibilitat que reflecteixen altres objectius que es
tenien antigament i que se sap de sobra que no es podran aconseguir.

El cost administratiu de l’AOD és elevat
Les despeses d’administració de l’AOD són una qüestió delicada perquè es converteixen en argument
de crítica directa (sovint massa fàcil) contra els organismes de l’ajuda. El càlcul d’aquestes despeses no
és senzill, per la dificultat a l’hora d’imputar certes partides o per la diversitat d’hipòtesis que es poden
adoptar en els càlculs. El cost de la burocràcia de l’ajuda oficial té dos factors principals, el volum del
personal i els salaris. Les discussions se centren més aviat en aquest últim aspecte; n’hi ha prou amb
comparar els salaris dels tècnics per l’AOD multilateral (els més alts, més els avantatges fiscals que
tenen), per l’AOD bilateral (més baixos) i per les ONG (molt més baixos).
En línies generals, les despeses d’administració de l’AOD han sigut calculades per l’OCDE5 en vora el
6% del total de l’AOD dels països del CAD. Aquest percentatge, si tenim en compte la tendència natural
dels organismes de l’AOD a imputar en els seus comptes el mínim cost administratiu possible, és
probablement un límit inferior de la despesa real.
En el cas de la CE, com que en un treball anterior ja vaig exposar la naturalesa i la importància dels
costos administratius de l’ajuda, no entre ara a comentar en detall aquestes despeses.6 Els informes
publicats sobre aquesta qüestió semblen mostrar que el percentatge de despeses administratives de la
CE està alineat amb el dels altres organismes de l’AOD (6%-7% del total de l’ajuda).
Aquests costos són, doncs, elevats: més de 400 milions d’euros anuals en el cas de la CE. No sempre els
agents decisoris són conscients d’aquesta magnitud. Com per exemple va ocórrer el 2004 a la CE, quan
els comissaris amb competències en desenvolupament van acudir al Consell dels països ACP-CE i
demanaren 90 milions d’euros dels recursos del FED a fi de sufragar l’augment dels costos administratius
en les delegacions, conseqüència del procés de descentralització. Aquestes peticions vénen de la
insensibilització dels gestors de l’ajuda a alt nivell, a imatge del que ocorre amb els líders polítics dels
països més rics, que es van reunir al voltant d’una taula amb un sopar de 20 plats per discutir sobre com
pal·liar la fam al món (al Japó, juliol del 2008). Aquests fenòmens només són possibles quan es perd la
sensibilitat respecte a la tasca que s’exerceix, cosa que pot passar quan s’està molt lluny dels beneficiaris
dels esforços. Llavors apareixen aquestes contradiccions tan cridaneres. A les despeses anteriors, cal
afegir-hi les despeses administratives dels mateixos projectes de desenvolupament. A vegades les
oficines es construeixen amb els mitjans mínims, els costos són molt baixos i un només pot mostrar
admiració quan veu que es treballa d’aquesta manera (il·lustració IV.1), en comparació dels abundants
mitjans financers que l’AOD consumeix en tasques de gestió. Altres vegades, quan l’AOD pren a càrrec seu
tota l’estructura administrativa nacional del projecte, els costos poden arribar a ser elevats. Per exemple,
per a un projecte habitual d’infraestructures rurals, els costos administratius inclouen la inversió en
edificis, vehicles, mobiliari, equips, etc., a més dels salaris i del cost de funcionament del projecte. Poden
representar entre el 20% i el 30% del desemborsament total del projecte en qüestió.7
4
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Vegeu, per exemple, l’informe de la Comissió Europea editat l’any 2005, EU Report on Millennium
Development Goals 2000-2004. Brussel·les.
OCDE (2007): CRS database.
Capítol IV de La ayuda oficial y el fracaso del desarrollo en Africa Sub-sahariana, 2001.
Dades preses de projectes rurals FED a Burkina Faso durant el període 1990-2000, a les províncies de
Sourou, Yatenga, Passore, Sissili i Comoé (dades obtingudes per l’autor en consultar els informes d’avaluació
d’aquests projectes).
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Il·lustració IV.1. Oficina d’obra a Tanta-Cosse (Guinea Bissau) per als enginyers de l’administració
pública en un projecte de reconstrucció de centenars de quilòmetres de pistes rurals. A vegades
la despesa administrativa del país receptor és mínima, en contrast amb la despesa administrativa de la burocràcia de l’ajuda.

Les avaluacions internes són mecanismes inoperants
Les avaluacions dels projectes són relativament freqüents, però les avaluacions de la qualitat de la
gestió de la mateixa AOD són rares i, quan es produeixen, no són operatives. Aquestes avaluacions
no poden indicar la magnitud real dels problemes radicals de gestió que es van trobant perquè això
aniria contra els interessos dels mateixos avaluadors. En efecte, és complicat criticar directament
l’organisme que t’encarrega la faena. Hi ha consultores que s’especialitzen en l’ajuda al
desenvolupament i no poden arriscar-se a perdre aquest mercat. Les avaluacions dels projectes
poden tenir un to crític, però ressaltant-ne sempre els aspectes positius i sense qüestionar mai el
sistema d’ajuda oficial. Els resultats de les avaluacions són inoperants; no tenen conseqüències per
als antics gestors dels projectes ni per als alts càrrecs, que són els qui prenen les decisions sobre les
modalitats de gestió de l’ajuda.

Els malentesos en la gestió. Una qüestió de confiança
En la gestió de l’AOD hi ha pressupostos que s’han d’executar i l’assignació de la despesa es fa amb
fins precisos. Se supervisa l’administració nacional, per exemple, quan executa pressupostos per
administració finançats per l’AOD. És a dir, que es revisen les factures de subministraments, serveis,
concursos i contractes locals, ordres de pagament, ordres de viatge, ordres de dietes i un llarg
etcètera. En aquest sentit, apareix el problema de la confiança com la petició de mànega ampla en la
gestió d’aquests pressupostos. És a dir, que els imports pressupostats per a certes partides s’usen
per a unes altres, per exemple. Si han sobrat fons per a viatges, els gastem en una altra cosa. O que
s’accepten justificants que són falsos i que han servit per a desviar l’ús dels fons a una altra finalitat,
finalitat que, naturalment, és molt bona, com no pot ser d’una altra manera. L’argument a què el
gestor de l’ajuda s’enfronta és el següent: “aquests diners servirien per a molt, per a alleujar tanta
pobresa, tanta misèria, per a això i allò…”. I tot seguit, el que es demana és que una certa partida
que no s’ha gastat, o de la qual queda un romanent s’use camufladament per a una altra cosa,
sempre molt bona. La persona que proposa aquesta desviació de fons es basa en la confiança que
se suposa que mereix.
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Precisament perquè hi ha confiança és necessari ser transparent en la gestió dels fons. Una cosa no
lleva l’altra. Si tu tens confiança en mi, significa que em respectes, potser fins i tot m’aprecies i, per
tant, faràs tot el que calga per complir les regles a què estem sotmesos tu i jo, si són justes i les hem
acceptades de bon grat. Les regles de la transparència en la gestió són així; encara que ens coste
farem el que calga perquè els fons s’esmercen de forma transparent. No es perdran; en el pitjor dels
casos s’esmerçaran en un altre projecte, en una altra acció de desenvolupament. Ací és on cou,
perquè aquell qui demana confiança perquè li permetes gastar uns certs fons en coses que no són
les pressupostades, perquè faces els ulls grossos, no vol entendre moltes vegades aquest argument.
Per què? Perquè no hi ha confiança de veritat, ni respecte profund de l’altre, sinó voluntat de
manipular (moltes vegades inconscient) per a aconseguir els fins. No dic que hi haja mala fe, això és
molt més rar. La persona en qüestió vol els fons per a gastar-los en allò que li sembla bé, i sense
retre’n comptes. Per a vacunes, per a infants malalts, per a hospitals, per a… Naturalment està molt
bé, doncs fem-ho de forma correcta i transparent la pròxima vegada. Perquè és possible. O no ho és?
Potser es tracta d’això, pot ser una acció voluntarista, subjectiva, producte de l’ego i probablement
poc sostenible. Això es pot aplicar tant a l’AOD com a les ONG.
Em sembla important insistir en això ara i ací, perquè reforcem les capacitats de gestió nacionals
amb les bones pràctiques, amb el bon exemple, i no fent cas omís de les normes segons ens ho
demane aquest o aquell, segons siga un cas o l’altre, de manera arbitrària. I no val ací el trist
argument de sempre: “però als nostres països d’origen és així o fins i tot pitjor”, “fer com fan no és
pecat” i arguments semblants. Encara que en molts llocs es faça malament (que no ho sabem,
perquè no ens ho mostra cap estadística), en els projectes que ens concerneixen hem de fer-ho bé
perquè es tracta de tasques de desenvolupament, tasques que reforcen les capacitats nacionals de
gestió i això es fa dia a dia amb les bones pràctiques; si no actuem així, anem en sentit invers.
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V. Anàlisis econòmiques
i financeres

No hi ha sostenibilitat dels projectes i programes de desenvolupament si no tenen viabilitat econòmica i
financera. Aquest aspecte és essencial en els projectes d’infraestructures perquè impliquen inversions
considerables i creen fluxos importants de costos i beneficis una vegada que l’ajuda s’ha acabat.
L’administració de l’AOD ha dedicat tradicionalment molt d’esforç a les tasques associades a la
gestió econòmica de projectes i programes de desenvolupament, tant en les fases d’identificació i de
formulació de projectes com en les decisions financeres i en el seguiment de l’execució de les obres
d’infraestructures. Ara bé, la complexitat i la profunditat dels factors econòmics en les accions de
desenvolupament són sorprenents. Per ventura l’administració de l’AOD ha copsat aquesta
complexitat i ha actuat en conseqüència? O, per contra, s’ha vist limitada en una estreta concepció
del component econòmic del desenvolupament?
Si revisem les anàlisis econòmiques i financeres de diversos projectes d’infraestructures, fa l’efecte
que es passa de llarg sobre aquesta qüestió i no s’aborda l’impacte econòmic real de les actuacions.
S’apliquen normes, regles, manuals que han tingut una gestació llarga,1 però podem trobar-hi els
punts dèbils següents:
• Les anàlisis són incompletes. Així com l’aspecte financer se sol analitzar adequadament,
l’econòmic se sol analitzar molt menys. Quan diem aspecte econòmic ens referim a l’anàlisi de
l’economia del projecte des del punt de vista de la col·lectivitat receptora de l’ajuda, i no des del
punt de vista d’un agent inversor, com una empresa o un organisme, públic o privat. Aquesta
perspectiva requereix que en les anàlisis econòmiques es tinguen en compte els costos
d’oportunitat dels recursos consumits i dels béns produïts pel projecte, i no els preus de mercat.
I, d’altra banda, els efectes externs del projecte i els efectes redistributius entre els diversos
grups socials afectats han d’integrar-se dins de l’anàlisi en la mesura que es puga. Aquesta
forma de treballar aporta complexitat a l’anàlisi. Per aquest motiu és freqüent trobar anàlisis
incompletes o amb errors manifestos. Per exemple, no es tracta adequadament l’estimació dels
costos d’oportunitat dels recursos consumits en els projectes de carreteres, no s’estudia amb el
detall necessari la fiscalitat a què estan sotmesos els projectes de desenvolupament i no s’hi
integren degudament els efectes socials. Quant als efectes redistributius, l’autor encara no ha
trobat una anàlisi entre el cost i el benefici d’infraestructures en l’àmbit del desenvolupament
que haja estimat i integrat aquests factors dins de l’anàlisi.
• La visió econòmica peca de massa simplicitat, en el sentit de no entrar a considerar allò que
l’economista Jorge Arturo Chaves, catedràtic d’Ètica de l’Economia i del Desenvolupament de la
Universitat Nacional Heredia, a Costa Rica, denomina “la dimensió solidària amb les majories
desposseïdes, unida a … la possibilitat d’acumulació excessiva en mans de minories privilegiades”.
Els mecanismes de redistribució dels ingressos i la riquesa que produeixen els projectes de
desenvolupament són ignorats i, tanmateix, se situen al bell mig de l’objectiu de la lluita contra la
pobresa. L’AOD insisteix en la visió del país receptor com un tot quan a vegades l’aspecte essencial
és la redistribució i com s’aconsegueix, tal com succeeix en molts països d’Amèrica Llatina.
• Es produeix una contradicció interna entre les condicions de rendibilitat econòmica exigides per
l’AOD i la realitat de l’aprovació dels projectes, molt menys estricta. Hi ha situacions paradoxals,
com ara l’exigència de compliment de condicions que se sap per endavant que són impossibles
de respectar. Així ocorre, per exemple, a les carreteres de poc de trànsit en molts països. Si el
trànsit és baix, els beneficis de les carreteres són limitats. Per tant, les taxes de rendibilitat
calculades de forma realista poques vegades assoleixen el límit que justifica aquesta inversió.
Com que sovint l’aprovació del projecte es converteix en una prioritat política, els funcionaris
responsables de l’AOD, l’empresa consultora que redacta l’estudi i l’administració receptora
exageren les estimacions de trànsit. Es tracta d’una vertadera comèdia; les anàlisis
econòmiques no són més que un tràmit en aquests casos.

1

Per a l’anàlisi de la viabilitat econòmica i financera dels projectes de desenvolupament finançats per la Unió
Europea, la Comissió Europea va publicar l’any 1997 l’última versió del manual Analyse financière et
économique des projets de développement. És una obra discutida que no s’ha aplicat de manera sistemàtica
als projectes d’ajuda al desenvolupament de la CE.
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A continuació es tracta l’aspecte econòmic en certs elements dels projectes d’infraestructures que
tenen una rellevància especial sobre la rendibilitat, i es posarà de manifest el paper dels organismes
de l’ajuda oficial a l’hora de millorar la viabilitat econòmica dels projectes que financen.

L’anàlisi econòmica de les tècniques intensives en mà d’obra (HIMO)
En el capítol II s’han examinat aquestes tècniques des del punt de vista dels avantatges i dels
obstacles que en dificulten l’aplicació als països en procés de desenvolupament. Els organismes de
l’AOD es mostren reticents en la promoció d’aquestes tècniques per les raons que hem explicat en
aquell capítol. No obstant això, hi ha uns quants arguments propis de l’anàlisi econòmica dels
projectes que no es posen pràcticament mai de manifest en les discussions sobre la conveniència de
promoure aquestes tècniques. Vegem-los amb atenció tractant de no caure en un llenguatge críptic.
L’anàlisi econòmica d’un projecte de desenvolupament, per definició, ha d’estimar-ne els costos i els
beneficis des del punt de vista de la col·lectivitat receptora de l’ajuda. Per tant, els costos que cal
calcular han de ser els recursos de l’economia nacional consumits pel projecte; i els beneficis, els
recursos distribuïts a la col·lectivitat. Així, cal oblidar-se de la perspectiva d’un agent econòmic
concret (ni tan sols l’estat receptor), i anar a la societat receptora en conjunt. Aquesta concepció
comporta una complicació de l’anàlisi considerable si tenim en compte, a més, que és necessari
reduir tota la informació sobre costos i beneficis a una única unitat econòmica (usualment, la taxa de
rendibilitat del projecte o el valor actualitzat net).
Què ocorre en aquest sentit amb els projectes HIMO? Senzillament, si es consumeix mà d’obra de
manera intensiva en països amb taxes altes de desocupació, els costos per a la col·lectivitat de l’ús
d’aquesta mà d’obra són nuls (tècnicament es diu que el preu ombra és zero). Per tant, un cost
financer mitjà (es consumeix molta mà d’obra però amb salaris baixos) es converteix en un cost
econòmic (per a la col·lectivitat, social) igual a zero. Evidentment és així perquè aquests obrers que
treballaran en el nostre projecte no tindrien faena si no es fera aquesta obra. I si no fan faena, no
produeixen res per a l’economia nacional; per tant, si els ocupem en el projecte, no consumim cap
recurs actiu de l’economia nacional.
Aquest raonament, aplicat als càlculs de l’anàlisi econòmica, comporta que els indicadors de
rendibilitat dels projectes HIMO siguen a vegades sorprenentment alts, bastant per damunt dels
indicadors de les tècniques intensives en maquinària. Aquest resultat reflecteix un fet social però no
se sol tenir en compte a l’hora de comparar alternatives. És un raonament inoperant en l’àmbit de
l’AOD perquè no compara alternatives HIMO amb d’altres a fi de decantar-se per la millor, sinó que
parteix d’una elecció a priori de la tecnologia habitual i fa l’anàlisi cost benefici de sempre.
A vegades la participació comunitària en els projectes es pot confondre amb l’ús de tècniques HIMO.
En la participació local o no es paga la mà d’obra, o es paga perquè alimente la contribució de les
poblacions beneficiàries a les obres. En les tècniques HIMO es va molt més enllà perquè es busca el
benefici social, la creació d’ocupació, la formació i, a més, es paguen salaris a la mà d’obra local.
Després la comunitat i els treballadors poden decidir que una part d’aquests salaris es dedique a
finançar la contribució inicial que se sol demanar a les poblacions a fi de començar les obres. Aquest
és el cas, per exemple, d’alguns projectes de proveïment d’aigua en el medi rural (il·lustració V.1).
L’excavació de rases i la construcció de fonts comunitàries es pot fer amb mà d’obra local. No es
tracta en aquests casos de reduir el cost de construcció, ja que l’excavació mecànica de rases seria
més ràpida i més barata, sinó que es tracta de crear ocupació, rendes i de formar els joves en el
camp de l’obra. D’altra banda, els treballadors són lliures de contribuir al finançament del sistema.
Solen fer-ho, i aquesta modalitat és una manera d’augmentar l’apropiació dels sistemes entre la
població.
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Il·lustració V.1. Excavació de rases amb pic i pala en terreny laterític per a una
xarxa rural de proveïment d’aigua potable a la província de Sissili (Burkina
Faso). Hi treballa població local en una estratègia intensiva en mà d’obra. Les
obres es fan fora de la temporada de cultiu a fi de no restar mà d’obra a
l’agricultura.

El problema econòmic de la sobrecàrrega dels camions
L’any 1999, quan treballava com a conseller d’enginyeria civil a la delegació de la CE a Cotonou
(Benín), em va arribar a les mans un antic informe d’enginyeria de carreteres, recobert de pols, que
datava de 1969.2 La lectura em va sorprendre perquè moltes de les recomanacions que l’informe
contenia eren de màxima actualitat. És a dir, que l’any 1999 un consultor podria haver copiat
l’informe de 30 anys abans i haver fet les mateixes propostes amb gran encert, perquè el govern
beninès no havia dut a la pràctica quasi cap mesura de les que s’hi recomanaven. En especial em
van cridar l’atenció les dues recomanacions següents:
“Hi ha un greu problema de control de les càrregues per eix permeses (als camions).
Així doncs, almenys un equip de control mòbil amb bàscula portàtil hauria de
comprovar les càrregues i aplicar penes severes als infractors”.
“La importació i la matriculació haurien de ser denegades als vehicles que tinguen
una disposició d’eixos que els permeta transgredir les exigències de la llei sobre les
càrregues permeses”.

2

Informe titulat Transports Terrestres au Dahomey, de N. D. Lea & Associates i Lamarre-Valois International
Limitée, finançat pel BIRD (Banc Mundial). Dahomey és el nom antic de l’actual República de Benín.
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L’any 2008 pràcticament cap estat de l’Àfrica subsahariana aplica aquestes antigues recomanacions
i no controla les sobrecàrregues dels camions, llevat de la República de Botswana. Els informes
tècnics insisteixen constantment en les mateixes recomanacions, que es repeteixen feixugament en
les condicions que cal que els països receptors respecten en els convenis de finançament de l’AOD.
No obstant això, sobre el terreny a penes s’hi fa res, malgrat totes les pressions (més aviat sobre el
paper) dels organismes de l’AOD.
La necessitat d’eliminar les sobrecàrregues per eix procedeix del fenomen físic següent: la
degradació del ferm de les carreteres augmenta de forma exponencial amb el valor de la càrrega
vertical per eix suportada. Així, amb paviments de barreges bituminoses, una càrrega de 16 tones per
eix simple degrada el ferm aproximadament 4,2 vegades més que una càrrega de 12 tones (legal en
molts països africans). Per tant, a fi de reduir les despeses de conservació de ferms i augmentar la
vida útil de les carreteres és fonamental limitar aquestes sobrecàrregues als valors legalment
admesos.
No obstant això, els cossos policials no sancionen les sobrecàrregues freqüents. El fenomen és
important perquè molts camions van sobrecarregats. Encara que les sobrecàrregues reals són poc
conegudes en molts països, el cas de la República de Benín pot ser il·lustratiu en aquest aspecte. En
aquest país els organismes de l’AOD van finançar la construcció d’una estació de pesatge de
camions (il·lustració V.2). L’anàlisi de les dades reals del pes per eix dels camions en aquesta
estació3 va confirmar la importància de les sobrecàrregues. Els càlculs van revelar que l’agressivitat
del trànsit sobre el ferm era un 48% més alta que si es respectaven les càrregues màximes legals
(12 tones).4

Il·lustració V.2. Estació de peatge i pesatge de camions de Diho (Savé, a la República de
Benín). En teoria, tot camió sobrecarregat havia de dipositar la càrrega en aquesta estació i
pagar una multa. En la pràctica, durant els primers anys de funcionament de l’estació el
control de pesatge es va fer només amb finalitat estadística.

3

4

Direction des Routes et des Ouvrages d’Art-Rep. de Benín: Données des comptages routiers et des postes de
pesage. Cotonou, 1999.
Torres, A. J. (2000): “Carreteras y países menos avanzados ¿un callejón sin salida?”, Revista Carreteras, vol.
núm. 110, p. 42-52.
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Així doncs, si el fenomen de les sobrecàrregues va ser identificat fa anys i panys, si s’ha indicat de
forma recurrent en moltes avaluacions sectorials de llavors ençà, si resulta que la necessitat de
resoldre el problema es va repetint en documents de programació i en convenis de finançament, com
és que no s’hi ha fet res?
La causa immediata és la falta de voluntat dels estats per a aturar la corrupció i la ineficàcia dels
cossos policials responsables de la vigilància i del control del trànsit. Però hi ha raons més profundes
de caire econòmic. En efecte, sobrecarregar els camions proporciona un benefici econòmic a totes
les parts implicades directament en el procés. Vegem-ho:
1. Els agents de policia reben una retribució que supera de molt el salari oficial, que sol ser molt
baix (recordem el problema de la funció pública que hem tractat en el capítol I).
2. Les empreses de transport de mercaderies obtenen un benefici notable si sobrecarreguen els
camions (il·lustració V.3). En efecte, el cost per tona transportada i per quilòmetre disminueix si
el camió transporta més càrrega. Però, sobretot, augmenten poc certs costos que dissuadeixen
les empreses de sobrecarregar els camions als països desenvolupats. Aquests costos són:
• L’amortització. Els camions arriben als ports africans amb molts anys de servei
acumulats. El preu de venda al port és baix. Per tant, castigar els elements mecànics i
reduir la vida útil del camió no representa un sobrecost d’importància per a l’empresa de
transports. Compren vehicles pràcticament amortitzats.
• El manteniment. Sobrecarregar comporta més avaries. Però el cost de les reparacions és,
comparativament, baix en aquests països. El cost de la mà d’obra dels mecànics és molt
baix i les peces de recanvi procedeixen de vehicles canibalitzats, per la qual cosa es
venen barates. A més, la traça i l’enginy dels mecànics de molts països en procés de
desenvolupament és destacable; així com el costum occidental és canviar tot l’element
implicat, ells tracten sempre de reparar només la peça afectada.

Il·lustració V.3. Camions sobrecarregats prop de l’estació nacional de mercaderies Ouagarinter
(Ouagadougou, a Burkina Faso). Hi ha molts xassís de camió que es truquen a fi que la
capacitat de càrrega augmente. L’absència d’inspecció de sobrecàrregues i característiques
tècniques és gairebé total. A l’Àfrica subsahariana el cost general de funcionament del camió
per tona transportada i per quilòmetre recorregut disminueix a mesura que la sobrecàrrega
augmenta.
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• Els pneumàtics. Sobrecarregar el camió comporta desgastar-los més, però això no és un
problema perquè els pneumàtics van sempre al límit, fins que rebenten. El recautxutatge
és freqüent. Per tant, el sobrecost per aquest motiu és baix.
• El combustible. En alguns països grans aquest sobrecost provocat per portar més
càrrega a penes compta, com a Nigèria (país productor de petroli amb preus del gasoil
molt baixos).
Per tant, pel que fa a les empreses, la decisió es basa en els càlculs financers. Es demostra que a
l’empresa li ix rendible sobrecarregar el camió perquè el benefici (reducció de costos unitaris) supera
els sobrecostos que provoquen les sobrecàrregues, incrementats amb els untets que corresponen a
les forces policials.
És molt difícil posar fi a una situació que, tot i que negativa per a la col·lectivitat, dóna beneficis a tots
els actors directament implicats. Per això cap recomanació ni pressió no ha sigut efectiva.
L’administració central de carreteres dels països receptors de l’ajuda pot fer-hi poc. Accepta sobre el
paper qualsevol mesura de condicionalitat de l’ajuda que s’impose en aquest sentit, però després no
té la capacitat (ni l’interès) de fer-la efectiva. Quant a la degradació dels ferms, ja sabem que
l’administració nacional la considera com un problema només en part, perquè sempre compta amb
l’ajuda oficial a fi de finançar les obres de reconstrucció corresponents.

L’anàlisi econòmica en els projectes de proveïment d’aigua potable
en el medi rural
Des del punt de vista de la viabilitat econòmica, aquests projectes presenten un problema als
organismes de l’AOD. Tot i que és possible justificar la viabilitat econòmica del projecte, pot ser que
la viabilitat financera siga molt baixa. Expliquem això darrer.
La rendibilitat econòmica depèn directament del preu ombra de l’aigua produïda, és a dir, del valor
de l’aigua al cost d’oportunitat. Aquest valor és molt alt; n’hi ha prou amb dir que la falta d’aigua
potable obliga la població a beure aigua contaminada i que la conseqüència és l’increment de la
mortalitat hídrica infantil (diarrees, còlera) i adulta, com també la reducció, per malaltia, de la
disponibilitat de mà d’obra per a les tasques agrícoles. Per tant, el cost social de no disposar d’un
mínim d’aigua potable (20 litres per habitant i dia) és, en termes relatius, molt elevat, i en tota anàlisi
cost-benefici econòmic ha de reflectir-se d’aquesta manera.
Ara bé, què passa amb la rendibilitat financera del projecte? La venda de l’aigua és necessària, ja sia
en forma de venda a les fonts comunitàries (poques vegades hi ha connexions privades perquè no hi
ha prou volum d’aigua ni prou recursos econòmics) o amb el pagament de cotitzacions periòdiques
per família. Amb el producte de la venda es poden pagar els costos del sistema:
• Manteniment. Si s’opta per la solució més senzilla i econòmica, que és la perforació d’un
sondeig, l’entubament i la instal·lació d’una bomba accionada manualment (il·lustració V.4),
aquest cost consisteix en la reparació de les avaries de la bomba manual, la substitució de les
peces desgastades, etc. En sistemes amb bombament no manual (energia solar, motobombes)
el cost és més alt perquè inclou elements més costosos, a més de la minixarxa de distribució.
• Funcionament. És nul en les bombes manuals, llevat que haja de pagar-se en la font i no per
cotització periòdica, cas en què hi ha cost de personal. En sistemes amb més producció té un
valor ja considerable en pobles grans, en què cal pagar el combustible de la bomba (excepte en
els sistemes solars) i el personal que s’ocupa del sistema (venda de l’aigua, funcionament de la
bomba, tasques de gestió, etc.).
• Renovació dels equips. En les bombes manuals cal anar estalviant una certa quantitat de diners
a fi de substituir-les quan la vida útil s’esgote (15-20 anys). En els sistemes de bombament
tèrmic o solar l’import que ha d’estalviar-se és molt superior, i és incrementat en afegir-hi les
petites xarxes de distribució i dipòsits que puga haver-hi.
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Il·lustració V.4. Bomba manual Kardia instal·lada en un sondeig a la província de
Bafata (Guinea Bissau). S’hi pot observar la poca higiene i conservació de la font i
de l’espai que l’envolta. No hi ha canal d’evacuació d’aigua, ni un ampit o
muralleta que evite l’accés dels animals a la font. L’aigua bruta s’infiltra sondeig
avall i el contamina.

• Renovació/rehabilitació del sondeig. En teoria seria necessari incloure en el preu de l’aigua una
quantitat que correspondria a les tasques de manteniment o rehabilitació del mateix sondeig, el
cabal del qual va disminuint amb el pas del temps.
• Potabilització. Així mateix, la cloració periòdica té un cert cost. Cal clorar els sondejos equipats
amb bombes manuals per evitar la contaminació bacteriològica, que es produeix per infiltració
d’aigua superficial contaminada en l’àrea de la font. En les minixarxes dels sistemes solars o
tèrmics els dipòsits també s’han de clorar. Aquest és un cost que cal afegir al cost de
funcionament.
Sumant tots aquests costos amb una base anual i dividint-los per la producció anual en metres
cúbics, se supera en molts casos el preu que la població rural està disposada a pagar per metre
cúbic. El resultat és que, fins i tot funcionant els sistemes de gestió comunitària que fan pagar l’aigua
a la font o per cotitzacions, les sumes reunides no arriben a cobrir els costos de la instal·lació
(il·lustració V.5). Per tant, la gestió comunitària, que és l’única possible (vegeu en el capítol I l’apartat
“La gestió privada de la producció i distribució de l’aigua potable als PPD”) deixa de fer els
pagaments corresponents i els sistemes deixen de funcionar generalment quan hi ha la primera
avaria important. En conclusió, els sistemes no són sostenibles, hi ha una quantitat important de
sistemes de bombament que estan avariats i no es reparen. Aquesta situació és més freqüent com
més complexos són els sistemes. Però també ocorre en les bombes manuals. Per exemple, a Burkina
Faso es calcula que vora el 20% de les bombes manuals instal·lades amb menys de 7 anys
d’antiguitat estan avariades i no es reparen.
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Centrant-nos en els sistemes més senzills, els de bombament manual, els costos anuals
d’amortització i de manteniment a la zona del Sahel són de vora 900 euros si suposem una vida útil
estimada de les bombes de 20 anys, incloent-hi els costos de cloració. El pressupost mitjà familiar
necessari per a la renovació i el manteniment d’un sondeig amb bomba manual és d’uns 20
euros/any (sense cloració). Aquesta quantitat és important per a moltes famílies. Fins i tot en el cas
que es reunisca aquesta suma per a totes les famílies del poble o llogaret, és necessari crear un
compte d’estalvi, alimentar-lo i supervisar-lo. Això és bastant més difícil; no hi ha a penes caixes
d’estalvi rural en molts països i, a banda, no hi ha facilitats de crèdit per a les comunitats rurals. Quasi
no hi ha estalvi entre la població, un estalvi que hauria de ser gestionat per tresorers-comptables.
Si es procedeix a la cloració del sondeig una vegada cada any, s’agreguen més de 4 euros/any al
pressupost familiar. És poc probable que les comunitats rurals financen aquest sobrecost perquè no
són capaces de gestionar les campanyes de cloració i no són conscients de la possibilitat real de
contaminació del sondeig. Per tant, la potabilitat de l’aigua del sondeig no està garantida i l’argument
del valor social de l’aigua del sondeig en l’anàlisi econòmica deixa de ser cert, perquè continuen
apareixent malalties d’origen hídric a pesar de consumir-se l’aigua del pou modern.
Si l’apropiació dels sistemes és dèbil, la cobertura dels costos és pràcticament impossible. L’AOD i
les ONG han acostumat la població, en moltes zones rurals, que l’ajuda és una cosa externa, que els
arriba periòdicament de forma independent dels esforços que faça la població. Perceben que la
solució als problemes que tenen ve de fora, que l’ajuda és un regal de l’home blanc (o una
compensació pels greuges del passat), i no se senten part d’un procés de desenvolupament que els
permeta necessitar-la cada vegada menys.

Il·lustració V.5. Cua a la font comunitària d’un sistema de proveïment rural a la província de
Yatenga (Burkina Faso), al costat d’una petita mesquita. En aquest cas el pagament s’efectua
per cotitzacions familiars periòdiques, encara que en algunes aldees veïnes es paga
directament a la font. Es té dret a omplir un recipient per persona. La viabilitat financera és
difícil perquè el preu de venda de l’aigua és social i no arriba a cobrir tots els costos del
sistema, en especial els de renovació dels components (el generador en el cas d’un sistema
solar).
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Epíleg
Aquesta monografia vol aportar una visió de conjunt sobre els factors de viabilitat de l’ajuda oficial al
desenvolupament en el sector de les infraestructures.
L’obra, que no té ànim de ser exhaustiva, només intenta abordar uns quants aspectes sensibles per
a cada factor de viabilitat per mitjà d’exemples trets de l’experiència de professionals de l’ajuda
oficial o del mateix autor. La complexitat dels problemes en el camp del desenvolupament és molt
gran. Aquest text no és més que una petita contribució al servei de tots aquells que estiguen
interessats a entendre un poc millor l’ajuda oficial.
Al llarg dels cinc capítols es mostren multitud d’obstacles que entrebanquen que l’ajuda oficial al
desenvolupament (AOD) en el sector de les infraestructures siga eficient i que promoga realment el
desenvolupament dels països menys avançats. Són, en part, obstacles interns propis dels
organismes nacionals i internacionals que administren els fons de l’ajuda. Durant els últims 50 anys
els fons de l’AOD destinats a la construcció i la rehabilitació d’infraestructures han sigut copiosos,
però no han sigut útils per a bastir el procés del desenvolupament en la major part de països
receptors, en especial a l’Àfrica subsahariana. Els organismes de l’AOD van gestionar més del 90%
del total d’aquests fons entre 1970 i 2005 i van demostrar ser profundament inadequats per a
portar a terme aquesta missió.
Es pot deduir dels resultats obtinguts durant tants anys, i de les proves presentades per a cada
factor, que la viabilitat de l’AOD en projectes i programes d’infraestructures ha sigut insuficient. Cap
signe no permet suposar que aquesta situació canviarà sense una transformació radical del sistema
de l’ajuda. Aquest és un convenciment compartit per molts professionals de l’AOD amb llarga
experiència, encara que poques vegades confessat fora dels cercles més íntims.
Des d’una perspectiva integral, la causa última de la inadequació del sistema de l’AOD que regeix
des dels anys cinquanta es podria formular de la manera següent: el sistema de l’ajuda oficial al
desenvolupament ha fracassat perquè no ha estat ben arrelat a la terra comuna d’uns valors que
permeten potenciar el desenvolupament, en un context tan difícil com és el de molts països de
l’Àfrica, de l’Àsia i fins i tot d’Amèrica Llatina. Bastants exemples que s’exposen en aquesta
monografia ho mostren amb claredat. Sembla que les pràctiques (i no els objectius) dels organismes
de l’AOD s’han allunyat dels principis bàsics de l’ètica i l’espiritualitat, no sols occidental sinó de
l’ésser humà com a tal, que són els únics que poden aportar aquesta terra comuna on les tasques de
l’ajuda puguen arrelar ben endins. Per exemple “En canvi, tu, quan faces almoina, mira que la mà
esquerra no sàpiga què fa la dreta” (Mt. 6, 3), quan l’AOD persegueix desesperadament la visibilitat
de les seues accions. O “Tracteu els altres tal com voleu que ells us tracten” (Lc. 6, 31) quan l’AOD
imposa reformes duríssimes des del punt de vista social als països menys avançats, que
probablement no s’aplicaran mai als països desenvolupats (recordem les privatitzacions fallides de
certs serveis públics que s’analitzen en el capítol I). Les frases anteriors són de la Bíblia, però
apareixen principis idèntics en les grans religions o en els sistemes ètics sòlids dels segles XIX i XX
que no es basen en la professió de cap fe. El lector pot trobar molts més exemples d’aquests casos
al llarg dels cinc capítols del treball. Sense una refundació sobre valors ferms, sense una forma de
treballar molt menys burocratitzada, més senzilla i menys en gran, els resultats no podran millorar.
Però el fet de constatar la ineficiència i la inadequació de l’AOD, i que probablement aquest sistema
no aconseguirà mai afavorir el desenvolupament, no ha de conduir-nos a la desídia o a abandonar
l’esperit alerta constructiu. La constatació que això és així invita a considerar el problema amb una
perspectiva un poc més allunyada. Com revela la frase de Gregorio Marañón que figura en el
preàmbul d’aquesta monografia, la història segueix el seu curs i l’essencial es revela en cada
moment. Podrien aparèixer, potser no molt tard, solucions i possibilitats insospitades avui en dia.
Mentrestant, no hi ha més alternativa que fer la tasca de la millor manera possible allí on ens trobem i
com ens trobem. Dins d’un sistema que globalment no funciona hi ha espai, però, perquè les coses
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es facen de la millor manera possible. Sempre és bo recordar les solucions passades que no van
funcionar, en organismes amb llarga tradició en la cooperació, i per què no van funcionar. D’altra
banda, és evident que cal preservar la consecució de resultats, encara que els objectius perseguits
(el desenvolupament sostenible) siguen inabastables. L’aportació de fons per al desenvolupament en
molts països és indispensable, perquè sense aquesta aportació les dèbils estructures econòmiques i
socials que hi ha probablement s’ensorraran a causa de la pobresa generalitzada i de la poquíssima
inversió privada estrangera.
Amb aquesta actitud es pot preparar adequadament el canvi, que moltes vegades està en gestació
de forma oculta als ulls.
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