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Utvecklingssamarbete: översikt 2014
Att mobilisera resurserna för hållbar utveckling
Sammanfattning på svenska

Millenniemålen för hållbar utveckling når åldersstrecket 2015, men ändå återstår många
utvecklingsproblem att lösa och andra är på gång. Målen efter 2020, som för närvarande diskuteras inom
världssamfunfundet under FN:s generalförsamlings auspicier, kommer att inkludera sociala,
miljörelaterade och ekonomiska överväganden i en enda uppsittning mål för den hållbara utvecklingen.

I denna rapprt om utvecklingssamarbete (den 2:a i en serie av tre om målen bortom 2015) stålls frågan
om vad som kan göras för att mobilisera de resurser som behövs för att finansiera dessa måls uppnående.

Hur ska hållbar utveckling finansieras?
Det offentliga utvecklingsbiståndet har tills helt nyligen setts som den huvudsakliga finansieringskällan

för utvecklingsarbetet (kapitel 1). Många fler resurser kommer dock att behövas för att finansiera en
bredare uppsättning av globala mål för hållbar utveckling. Vidare är det offentliga utvecklingsbiståndet
bara en del av det flöde som är avsett att stödja utvecklingen: Med knappt 135 miljarder US‑dollar år 2012
utgjorde det offentliga utvecklingsbiståndet endast 28 6% av alla offentliga och privata flöden från de 29
medlemsstaterna i OECD:s utvecklingsbiståndsutsktott. Utvecklingsländerna mottog år 2012 sammanlagt
474 miljarder US‑dollar från medlemsländerna i OECD:s utvecklingsbiståndsutsktott, däribland offentligt
utvecklingsbistånd, liksom "annat formellt bistånd": finansiering härrörande från offentliga organ på mer
marknadsmässiga villkor och/eller med kommersiella motiv (kapitel 4), privat finansiering på
marknadsvillkor, t.ex. utländska direktinvesteringar (kapitel 5) samt privata bidrag från filantropiska
stiftelser och erkända icke‑statliga organisationer (kapitel 8 och 9). Detta återspeglar
finansieringsformernas växande diversifiering till utvecklingsländernas förfogande ‑ alternativ som blir allt
mer kreativa och som har stora möjligheter att generera ytterligare finansiering (kapitel 6, 11 och 15).

Rikedomen på idéer i denna rapport om utvecklingssamarbete vittnar om en ny era av möjligheter för
utvecklingssamarbetet. Utvecklingsländerna stöder varandra genom South‑South co‑operation (kapitel 3),
stiftelser, direkttransfereringar (kapitel 8) och social affärsverksamhet (kapitel 16) erbjuder nya alternativ;
och penningöverföringar från utvandrade arbetstagare har en väldig potential. Dock kan kanske inte alla
dessa typer av finansiering grundas på samma kärnprinciper som det offentliga utvecklingsbiståndet; ej
heller kan kanske alla ha hållbar utveckling som mål.

Allt detta kräver en omprövning av det offentliga utvecklingsbiståndet med avseende på andra
resurser.

Förutom de finansiella finns det också andra skäl att ompröva det offentliga utvecklingsbiståndets roll
med beaktande av satsningarna på att uppnå hållbar utveckling:

• Hållbar utveckling är inte längre en angelägenhet, där "Nord" ger "hjälp" till "Syd"; det är en fråga
om balanserat delande av ,möjligheter, ansvar och alternativ.
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• Fler och fler utvecklingsländer finansierar själva sitt eget utvecklingssamarbete (kapitel 2).
• Minskning av fattigdomen och hållbar utveckling är något som i allt högre grad är kopplat till

lösandet av "problem utan pass" ‑ krig och konflikter (kapitel 19), miljö‑ och klimatrelaterade
utmaningar (kapitel 18), en prekär finansiell omgivning, orättfärdiga handelsvillkor (kapitel 21) och
infektionssjukdomar ‑ problem som traditionella utvecklingsstrategier saknar utrustning att hantera
(kapitel 17).

För att ta itu med sådana globala utmaningar behöver man bidrag från alla intressenter ‑ av vilka var
och en behöver ta ansvar för individuellt och kollektivt handlande.

Det offentliga utvecklingsbiståndet har fortfarande betydelse
Mot bakgrund av dessa ökande möjligheter och utmaningar hsr det offentliga utvecklingsbiståndet

fortsatt avgörande betydelse för en hållbar utveckling, särskilr när det används strategiskt och klokt,
exempelvis:

• Det offentliga utvecklingsbiståndet kan ge de avgörande resurserna och uppbackningen åt de
bräckliga och minst utvecklade länderna, som finner det svårt att attrahera eller få fram erforderliga
medel (kapitel 19).

• det offentliga utvecklingsbiståndet kan användas för att göra investeringar attraktiva i
högrisksituationer genom att sprida risker och skapa incitament (kapitel 11, 12 och 15).

• Det offentliga utvecklingsbiståndet kan hjälpa länderna att att anskaffa och förvalta deras egna
inhemska resurser genom kapacitetsuppbyggnad och delande av god ptpraxis (kapitel 7 och 14).

• Det offentliga utvecklingsbiståndet kan stödja skapandet av en positiv utvecklings‑ och
investeringsmiljö genom reformer på politisk nivå på områden som exempelvis investeringar och
handel (kapitel 12 och 21).

Utvecklingen kommer allt mer att stödjas inifrån
Utvecklingsländerna använder allt mer sin egen potential för att själva finansiera sin utveckling och ta

sig ur "bidragsberoendet". De gör detta t.ex. genom att:
• Bygga sina skattesystems kapacitet. I absoluta tal ställer skatteintäkterna det offentliga

utvecklingsbiståndet i skuggan: Den totala skatteintäkten i Afrika 2012 var tio gånger så stor som
volymen av det utvecklingsbistånd som gick till denna världsdel (kapitel 7 och 14).

• Hitta kreativa sätt att tillvarata den växande volymen av penningförsändelser till hemlandet från
utvandrade arbetstagare. Sådana överföringar är den största källan till extern finansiering i många
utvecklingsländer; år 2012 uppgick de till 351 miljarder US‑dollar ‑ mer än både det offentliga
utvecklingsbiståndet och de utländska direktinvesteringarna (kapitel 10).

• Ta fram de program och den miljö som krävs för att attrahera investeringar genom företag i andra
länder, däribland i andra utvecklingsländer (kapitel 12).

• Angripa korruption och förlusterna av pengar på grund av illegala penningflöden (kapitel 13).

De nästa stegen
Världen kan finansiera hållbar utveckling: Resurserna finns på plats där ute. Utmaningen för

världssamfundet är att inventera de tillgängliga finansieringsalternativen och att tillvarata, samordna och
styra dem så att målen bortom 2015 nås. Till några av de huvudåtgärder som framhävts i denna översikt
hör:

• Rikta in det offentliga utvecklingsbiståndet dit där det mest behövs ‑ de minst utvecklade länderna
och de bräckliga staterna ‑ och använd det till att mobilisera resurser.

• Omkonstruera det offentliga utvecklingsbiståndet för att säkerställa att det blir ändamålsenligt i
aktuell finansiell miljö.

• Använd nytänkande vid användningen av alla finansieringskällor, som kan förväntas ha kapacitet
att förverkliga de globala målen efter 2015 med avseende på hållbar utveckling.

• Förbättra samverkan och ömsesidig förstärkning bland samtliga finansieringsgivare i fråga om
satsningar inriktade på uppnåendet av målen för hållbar utveckling bortom 2015.
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• Stöd lokala och globala politiska reformer på skatte‑, finans‑, investerings‑ och handelsområdena;
och säkerställ koherens mellan inrikes‑ och utrikespolitik i dessa avseenden.

• Uppgradera den lagstiftning och samverkan som behövs för att hejda illegala internationella
penningflöden.

• Ha politiskt mod och tänk innovativt vid finansieringen av universella goda ting som ett stabilt
klimat, fred och säkerhet, och börja utveckla de resurser och mekanismer som behövs för att
åstadkomma dem.
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