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Rapport om utviklingssamarbeid 2014
Mobilisere ressurser for bærekraftig utvikling
Sammendrag på norsk

Tusenårsmålene utløper i 2015, men det gjenstår fremdele mange utfordringer og nye vokser frem.
Målene for etter 2015, som for tiden blir diskutert av det internasjonale samfunnet i regi av FNs
generalforsamling, kommer til å integrere sosiale, miljømessige og økonomiske forhold inn i et enkelt sett
med bærekraftige utviklingsmål.

Denne rapporten om utviklingssamarbeid (den andre i en trilogi om målene etter 2015) stiller spørsmål
om hva som kan gjøres for å mobilisere ressursene som kreves for å finansiere oppnåelsen av disse
målene?

Hvordan finansiere bærekraftig utvikling?
Offisiell utviklingsassistanse (ODA) har inntil nylig vært hovedkilden for finansiering av utvikling (kapittel

1). Det kreves derimot mange flere ressurser for å finansiere et bredere knippe av globale bærekraftige
utviklingsmål. Samtidig er offentlig utviklingsassistanse bare en del av de midlene som er målrettet til
utviklingsstøtte: med nesten 135 milliarder USD i 2012, utgjorde offentlig utviklingsassistanse bare 28 %
av alle offentlige og private midler fra de 29 medlemslandene i OECDs utviklingskomité (DAC). Totalt sett
mottok utviklingsland i 2012 474 milliarder USD fra DAC‑land, inkludert offentlig utviklingsassistanse og
“andre offisielle midler”: finansiering gitt av offentlige organer basert på eller nær markedsvilkår og/eller
med et kommersielt motiv (kapittel 4); privat finansiering etter markedsvilkår, slik som direkte utenlandske
investeringer (kapittel 5); og private tilskudd fra filantropiske stiftelser og frivillige organisasjoner (NGO‑er)
(kapittel 8 og 9). Dette reflekterer det økende mangfoldet av finansieringsmuligheter som er tilgjengelig for
utviklingsland – muligheter som blir stadig mer innovative og som har glimrende potensiale for å skaffe
enda mer finansiering (kapittel 6, 11 og 15).

Mengden av ideer i denne rapporten om utviklingssamarbeid bærer vitne om en ny periode med
muligheter innen utviklingsfinansiering. Utviklingsland støtter hverandre gjennom Sør‑Sør‑samarbeid
(kapittel 3), stiftelser, direkte gaver (kapittel 8) og sosiale virksomheter (kapittel 16) tilbyr nye muligheter,
og pengeoverføringer fra arbeidsinnvandrere holder enormt potensiale. Men det er ikke sikkert at alle
disse finansieringstypene er basert på de samme kjerneprinsippene som offentlig utviklingsassistanse – ei
heller er det sikkert at alle har bærekraftig utvikling som sitt mål.

Alt dette etterlyser et nytt blikk på rollen til offentlig utviklingsassistanse i forhold til andre ressurser.

Det finnes også andre grunner – som ikke er finansmessige – for å gjennomgå rollen til
utviklingssamarbeid i sammenheng med å oppnå bærekraftig global utvikling:

• Bærekraftig utvikling er ikke lenger bare at “Nord” gir “bistand” til “Sør”, det er et spørsmål om
balansert deling av muligheter, ansvar og alternativer.

• Flere og flere utviklingsland skaper sin egen utvikling, og tilbyr utviklingssamarbeid selv (kapittel 2).
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• Fattigdomsreduksjon og bærekraftig utvikling er i økende grad betinget av fremskritt mot å løse
“problemer uten pass” – krig og konflikter (kapittel 19), miljø‑ og klimautfordringer (kapittel 18), et
usikkert finansmiljø, urettferdige handelsbetingelser (kapittel 21) og smittsomme sykdommer –
problemer som tradisjonelle tilnærminger til utvikling ikke er utstyrt til å takle (kapittel 17).

Å håndtere slike globale utfordringer krever bidrag fra alle aktører – og hver av dem må ta ansvar for
individuell og kollektiv handling.

Offentlig utviklingsassistanse er fremdeles viktig
I konteksten av disse økende mulighetene og voksende utfordringene, er offentlig utviklingsassistanse

vesentlig for bærekraftig utvikling, spesielt når den brukes strategisk og “på en smart måte”. For eksempel:
• Offentlig utviklingsassistanse kan skaffe avgjørende midler og støtte til de sårbare og minst

utviklede landene, som opplever det som vanskelig å tiltrekke eller skaffe andre ressurser (kapittel
19).

• Offentlig utviklingsassistanse kan brukes til å gjøre investeringer attraktive i høyrisikosituasjoner
ved å spre og dele risiko, og ved å skape insentiver (kapittel 11, 12 og 15).

• Offentlig utviklingsassistanse kan hjelpe land med å skaffe og forvalte sine egne ressurser gjennom
kapasitetsbygging og deling av beste praksiser (kapittel 7 og 14).

• Offentlig utviklingsassistanse kan støtte opprettelse av et positivt utviklings‑ og investeringsmiljø
gjennom politikkreform innen områder som investering og handel (kapittel 12 og 21).

Utvikling vil i økende grad bli oppretthold innenfra
Utviklingsland bruker i økende grad sitt potensiale til å drive sin egen utvikling og går bort fra

“bistandsavhengighet”. De gjør dette for eksempel, ved å:
• Bygge kapasiteten til skattesystemene sine. I absolutte tall er skatteinntekter mye større enn

offentlig utviklingsassistanse: total innsamlet skatt i Afrika i 2012 var ti ganger volumet av offentlig
utviklingsassistanse gitt til kontinentet (kapittel 1, 7 og 14).

• Finne kreative måter til å utnytte den økende mengden av pengeoverføringer som blir sendt hjem
fra arbeidsinnvandrere i utlandet. Pengeoverføringer er den største kilden til ekstern finansiering for
mange utviklingsland, og nådde 351 milliarder USD i 2012 – mer enn både offentlig
utviklingsassistanse og direkte utenlandske investeringer (kapittel 10).

• Opprette politikken og miljøet som kreves for å tiltrekke investeringer fra virksomheter i andre land,
inkludert andre utviklingsland (kapittel 12).

• Takle korrupsjon og tap av penger gjennom ulovlige finansstrømmer (kapittel 13).

Neste steg
Verden kan finansiere bærekraftig utvikling: ressursene finnes. Utfordringen for det globale fellesskapet

er å se på alle finansieringsalternativene som er tilgjengelige, og å utnytte, koordinere og spore dem for å
oppnå målene for etter 2015. Noen viktige handlinger fremhevet i denne rapporten inkluderer:

• Målrett offentlig utviklingsassistanse hvor det er størst behov for den – de minst utviklede landene
og sårbare statene – og bruk den til å mobilisere andre ressurser.

• Omstrukturer offentlig utviklingsassistanse‑konseptet for å sørge for at det er egnet for formålet i
det nåværende finansmiljøet.

• Gjør innovativ bruk av alle finansieringskilder som har potensiale til å oppnå målene for bærekraftig
utvikling etter 2015.

• Forbedre samarbeid og gjensidig forsterkning blant alle finanstilbydere om innsats rettet mot å
oppnå målene for bærekraftig utvikling etter 2015.

• Støtte lokal og global politikkreform innen områder som skatt, finans, investeringer og handel, og
sørge for sammenheng (koherens) mellom nasjonal og internasjonal politikk.

• Trappe opp lovgivning og samarbeidet som kreves for å stoppe ulovlige internasjonale
finansstrømmer.
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• Være politisk modige og innovative når det gjelder finansiering av globale goder, slik som et stabilt
klima eller fred og sikkerhet, og begynne å utvikle strukturene og mekanismene som kreves for å
oppfylle dem.
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