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Kehitysyhteistyöraportti 2014
Resurssien mobilisointi kestävän kehityksen hyväksi
Suomenkielinen tiivistelmä

Vuosituhannen kehitystavoitteet saavuttavat huippunsa vuonna 2015, mutta jäljelle jää monta
kehitykseen liittyvää haastetta ja uusia tulee esiin. Vuoden 2015 jälkeiset tavoitteet, joista Kansainvälinen
yhteisö keskustelee parastaikaa Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen alaisuudessa, yhdistää
yhteiskuntaan, ympäristöön ja talouteen liittyvät huolenaiheet yhdeksi kestävien kehitystavoitteiden
paketiksi.

Tässä kehitysyhteistyöraportissa (toinen vuoden 2015 jälkeisten tavoitteiden kolmen sarjasta)
kysytään, mitä voidaan tehdä näiden päämäärien rahoittamiseen tarvittavien resurssien mobilisoimiseksi.

Kuinka kestävä kehitys rahoitetaan?
Virallinen kehitysapu on viime aikoihin saakka nähty kehityksen pääasiallisena rahoituslähteenä

(Kappale 1). Tarvitaan kuitenkin paljon muita resursseja rahoittamaan laajemmat kestävän kehityksen
globaalit tavoitteet. Virallinen kehitysapu on myös vain osa rahoitusvirroista, jotka on kohdistettu tukemaan
kehitystä: vuonna 2012 se oli melkein 135 miljardia Yhdysvaltain dollaria, joka on vain 28 % kaikista
virallisista ja yksityisistä virroista, jotka tulevat OECD:n kehitysapukomitean 29 jäsenmaasta. Kaiken
kaikkiaan vuonna 2012 kehitysmaat saivat 474 miljardia Yhdysvaltain dollaria kehitysapukomitean maista,
mukaan lukien virallinen kehitysapu sekä muut "viralliset rahoitusvirrat": julkisten laitosten tarjoama
rahoitus lähes markkinaehdoilla ja/tai kaupallisella motiivilla (Kappale 4), yksityinen rahoitus
markkinaehdoilla esimerkiksi suorat ulkomaiset sijoitukset (Kappale 5) ja yksityiset apurahat
hyväntekeväisyys‑ ja kansalaisjärjestöiltä (Kappaleet 8 ja 9). Tämä kertoo kehitysmaiden käytössä
olevista, yhä monipuolisemmista rahoitusvaihtoehdoista, joista on tulossa yhä innovatiivisempia ja joilla on
erittäin hyvät mahdollisuudet saada vielä enemmän rahoitusta (Kappaleet 6, 11 ja 15).

Tämän kehitysyhteistyöraportin sisältämien ajatusten runsaus kertoo uudesta mahdollisuuksien ajasta
kehitysrahoituksessa. Kehitysmaat tukevat toisiaan etelä–etelä‑yhteistyön kautta (Kappale 3). Säätiöt,
suorat lahjoitukset (Kappale 8) ja yhteiskunnalliset yritykset (Kappale 16) tarjoavat uusia vaihtoehtoja.
Lisäksi siirtotyöläisten rahalähetyksissä erittäin paljon potentiaalia. Kaikki nämä rahoitustyypit eivät
kuitenkaan voi perustua samoille perusperiaatteille kuin virallinen kehitysapu – eikä kaikkien niiden
tavoitteena välttämättä ole kestävä kehitys.

Kaiken tämän vuoksi on tarkasteltava uudestaan virallisen kehitysavun roolia suhteessa muihin
resursseihin.

Kehitysyhteistyön tarkistamiselle on myös muita syitä – taloudellisten syiden ulkopuolella – kun otetaan
huomioon kestävän maailmanlaajuisen kehityksen hyväksi tehtävä työ.

• Kestävässä kehityksessä ei ole enää kyse siitä, että "pohjoinen tukee etelää", vaan tasapainoisesta
mahdollisuuksien, vastuiden ja vaihtoehtojen jakamisesta.
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• Yhä useammat kehitysmaat ruokkivat itse omaa kehitystään ja tekevät itse kehitysyhteistyötä
(Kappale 2).

• Köyhyyden vähentäminen ja kestävä kehitys riippuvat yhä enemmän "passittomien ongelmien" –
sodat ja konfliktit (Kappale 19), ympäristö‑ ja ilmasto‑ongelmat (Kappale 18), epävarma
taloudellinen tilanne, epäreilut kauppaehdot (Kappale 21) ja tarttuvat taudit – ratkaisemisen
edistymisestä. Nämä ovat ongelmia, joita ei voida ratkaista perinteisillä kehitysmenetelmillä
(Kappale 17).

Tällaisten maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisemiseen tarvitaan kaikkien toimijoiden osallistumista –
joiden on kaikkien otettava vastuu yksilön ja yhteisistä tehtävistä.

Virallinen kehitysapu on edelleen tärkeää
Huomioitaessa nämä kasvavat mahdollisuudet ja lisääntyvät haasteet virallinen kehitysapu on edelleen

välttämätöntä kestävälle kehitykselle erityisesti, kun sitä käytetään strategisesti ja "nokkelasti".
Esimerkiksi:

• Virallisesta kehitysavusta voidaan saada ratkaisevan tärkeää rahoitusta ja tukea heikoille ja vähiten
kehittyneille maille, joiden on vaikea houkutella tai koota muita resursseja (Kappale 19).

• Virallisen kehitysavun avulla investoinneista voidaan tehdä houkuttelevia tilanteissa, joihin sisältyy
suuria riskejä, hajauttamalla ja jakamalla riskejä ja luomalla kannustimia (Kappaleet 11, 12 ja 15).

• Virallinen kehitysapu voi auttaa maita keräämään kotimaisia resursseja ja hallinnoimaan niitä
rakentamalla kapasiteettia ja jakamalla hyviä toimintatapoja (Kappaleet 7 ja 14).

• Virallinen kehitysapu voi tukea positiivisen kehitys‑ ja investointiympäristön luomista poliittisten
uudistusten kautta esimerkiksi sijoituksiin ja kauppaan liittyen (Kappaleet 12 ja 21).

Kehitystä pidetään yhä enemmän yllä sisäisesti
Kehitysmaat käyttävät potentiaaliaan yhä enemmän oman kehityksensä edistämiseen ja siirtyvät pois

tukiriippuvuudesta. Tämän he tekevät esimerkiksi näin:
• Kasvattamalla verotusjärjestelmien kapasiteettia. Absoluuttisesti verotulot saavat virallisen

kehitysavun näyttämään pieneltä: vuonna 2012 Afrikassa kerättiin veroja yhteensä kymmenen
kertaa maanosalle annetun kehitysavun määrä (Kappaleet 1, 7 ja 14).

• Luomalla kekseliäitä tapoja valjastaa käyttöönsä ulkomailla työskentelevien siirtolaisten
toimittamien rahalähetysten muodostamat kasvavat resurssit. Monille kehitysmaille rahalähetykset
ovat suurin ulkoisen rahoituksen lähde. Vuonna 2012 niitä lähetettiin yhteensä 351 miljardia
Yhdysvaltain dollaria – enemmän kuin sekä virallinen kehitysapu että suorat ulkomaiset sijoitukset
yhteensä (Kappale 10).

• Luomalla sellaista politiikka ja sellainen ympäristö, jotka houkuttelevat muiden maiden, myös
muiden kehitysmaiden, yritysten investointeja (Kappale 12).

• Ratkaisemalla korruption ja laittomien rahavirtojen ongelmia (Kappale 13).

Seuraavaksi
Maailma voi rahoittaa kestävää kehitystä: resurssit ovat olemassa. Maailmanlaajuisen yhteisön haaste

on arvioida käytettävissä olevia rahoitusvaihtoehtoja ja ottaa käyttöön, koordinoida ja seurata niitä niiden
saavuttaessa vuoden 2015 jälkeiset tavoitteet. Joitakin tässä raportissa esille tuotuja tärkeimpiä tehtäviä:

• Virallinen kehitysapu on kohdistettava sinne, missä sitä tarvitaan eniten – vähiten kehittyneisiin
maihin ja epävakaisiin valtioihin – ja sitä on käytettävä muiden resurssien mobilisoimiseksi.

• Virallisen kehitysavun konsepti on suunniteltava uudelleen, jotta varmistetaan sen sopivuus
nykyiseen taloudelliseen toimintaympäristöön.

• On käytettävä innovatiivisesti kaikkia sellaisia rahoituslähteitä, joiden avulla on mahdollista
saavuttaa maailmanlaajuiset vuoden 2015 jälkeiset kestävän kehityksen tavoitteet.

• Vuoden 2015 jälkeisten kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen liittyvää yhteistyötä ja
keskinäistä vahvistamista on kohennettava kaikkien rahoituspalvelujen tarjoajien kesken.
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• Verotukseen, rahoitukseen, sijoituksiin ja kauppaan liittyviä paikallisia ja maailmanlaajuisia poliittisia
uudistuksia on tuettava ja kansallisen ja kansainvälisen politiikan johdonmukaisuus on
varmistettava.

• Laittomien kansainvälisten rahavirtojen poistamiseen tarvittavaa lainsäädäntöä ja yhteistyötä on
lisättävä.

• On käytettävä poliittista rohkeutta ja innovatiivisuutta, kun rahoitetaan globaaleja hyödykkeitä,
esimerkiksi vakaata ilmastoa tai rauhaa ja turvallisuutta, ja niitä varten tarvittavien rakenteiden ja
mekanismien kehittäminen on aloitettava.
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