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INLEDNING

Världen har på många sätt blivit bättre
de senaste årtiondena. Men det är långt
kvar till en utveckling som är hållbar.
Många av oss lever på bekostnad av
andra människor, andra arter och fram
tida generationer. Agenda 2030 med de
17 Globala målen är en agenda för socialt,
ekonomiskt och miljömässigt hållbar ut
veckling i alla länder. För att förverkliga
den behövs finansiering. Det står klart att
behoven är stora, men resurser finns och
behöver riktas om för ökad hållbarhet.
Agenda 2030 har kommit till till i en tid då det
blir alltmer uppenbart att alla i världen är beroende av att gemensamt lösa globala ödesfrågor.
Mänsklighetens framtid hotas av klimatförändringar och minskad biologisk mångfald. Miljö och människorättsförsvarare hotas i många länder
där både demokratin och naturen utarmas. Ojämlikheten mellan människor är idag så omfattande
att den hindrar en hållbar utveckling. Att de rik
aste 22 männen i världen äger mer än alla kvinnor
i Afrika är en talande illustration av detta.1
Glappet mellan situationen i världen idag och
en hållbar utveckling är stort. I många utveck
lingsländer är gapet stort mellan de resurser
som finns att tillgå och de som behövs för att nå
Globala målen. Hur stort är svårt att veta exakt,
men enligt en ofta citerad siffra från FN saknas
sammanlagt 2 500 miljarder USD i utvecklings
länderna varje år fram till 2030.2 Glappet kan
dock inte beskrivas så enkelt som en fråga om
otillräcklig finansiering. Det finns också ett
glapp mellan de avtal och regler som finns på
internationell nivå och de som behövs för att
stärka, och inte motverka, en hållbar utveckling. För att skapa förändring behövs politiska
reformer av det finansiella systemet och den

globala ekonomiska och
politiska spelplanen. Vissa
reformer för bättre regelverk
kan genomföras i Sverige
och vissa kräver agerande i
multilaterala institutioner
som FN, EU, OECD, Internationella valutafonden (IMF) och Världsbanken.
Det sjuttonde målet i Agenda 2030 handlar om
globalt samarbete för att generera finansiella och
andra resurser som behövs för att uppnå Globala
målen. Länge har finansiering av utveckling diskuterats främst som en fråga om internationellt
bistånd. På senare tid har privata investeringar
lyfts fram som en central källa till finansiering
av Globala målen. Syftet med den här rapporten
är att sätta internationellt bistånd i ett större
sammanhang av olika sätt att finansiera Agenda
2030. Frågor som analyseras är vilken roll olika
former av finansiering spelar, vem som har makten över dem, hur de samspelar med varandra,
samt vilka möjligheter, risker och utmaningar de
är förknippade med.
De tydligaste åtagandena från världssamfundet
om att finansiera en hållbar utveckling finns
samlade i Addis Ababa Action Agenda (AAAA),
som handlar om sju olika områden. Den här
rapporten riktar rekommendationer till Sveriges
regering om hur Sverige kan bidra till att förstärka resurserna på tre viktiga områden i AAAA och
därmed bidra till Globala målen:
• inhemska offentliga resurser
• privat företagande och investeringar
• internationellt bistånd
Rapportens fjärde kapitel tar också kortfattat upp
övriga områden i AAAA: handel, skuldhantering,
reformer av det finansiella systemet samt forskning, teknik och innovationer.
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INHEMSKA OFFENTLIGA
RESURSER

Inhemska offentliga resurser, främst
skatteintäkter, är alla länders viktigaste
finansieringskälla för att nå Globala målen.
Utvecklingsländer är mer beroende av
skatteintäkter från företag jämfört med
höginkomstländer som har en bredare
skattebas. Utvecklingsländer drabbas
därför hårdast av multinationella före
tags skatteflykt. Skatteintäkter är den
enskilt största och mest stabila formen
av finansiering för offentlig service och
välfärd såsom utbildning, vård, omsorg
och infrastruktur. Att öka inhemsk resurs
mobilisering är ett mål i Addis Ababa
Action Agenda (AAAA). Där har alla länder
även åtagit sig att verka för rättvisa, trans
parenta och effektiva skattesystem samt
stärka det internationella skattesamar
betet. Samtidigt är de inhemska resurserna idag otillräckliga.
För låginkomstländer kommer ökade
skatteintäkter inte att räcka som enskild
källa för att finansiera Globala målen.3
Låga inkomster, utbredd fattigdom och en
stor informell sektor gör att låginkomst
länder har svårt att öka de inhemska
offentliga resurserna i den takt som skulle
behövas. Internationellt bistånd spelar
därför fortsatt en viktig roll för att finan
siera offentlig service och välfärd.

VEM BESTÄMMER ÖVER
SKATTERNA?
Skattesystem och skattenivåer bestäms av enskilda länder, men påverkas av internationella
och regionala avtal och regler. Det faktum att
ekonomin är global och kapital flyttas runt över
gränser gör att utrymmet för att utforma effektiva och rättvisa skattesystem på nationell nivå är
begränsat. Skillnaderna i länders skattesystem
och brister i globala skatteregler gör att multinationella företag kan utnyttja olika kryphål för att
minska eller helt undvika att betala skatt. Internationellt samarbete är därför helt avgörande
för att åstadkomma effektiva skattesystem som
främjar hållbar utveckling.
Efter den globala finanskrisen 2008 tog arbetet
fart för att stärka det internationella skattesamarbetet. G20-länderna gav då OECD mandat att ta
fram en åtgärdsplan för att se till att företag betalar skatt där värdeskapandet sker och motverka
aggressiv skatteplanering och skatteflykt som
urholkar länders skattebaser. Detta kallas för
”Base Erosion and Profit Shifting”8 på engelska,
och åtgärdsplanen kallas för BEPS-paketet.9
Även inom FN sker samarbete för att öka inhemsk resursmobilisering och motverka skatteoch kapitalflykt. Samarbetet sker på frivillig
basis då FN saknar mandat att fatta beslut i
internationella skattefrågor. G77-länderna,
som representerar 130 utvecklingsländer, samt
Kina har lagt fram förslag om ett mellanstatligt
skatteorgan i FN där alla länder kan delta på
lika villkor i agendasättandet.10 Detta förslag har
dock inte fått stöd av EU-länderna.
Internationella valutafonden (IMF) och Världsbanken har också engagerat sig i samarbete om
skattefrågor.11 De har inflytande i utvecklings
länder genom sin policyrådgivning och som
bistånds- och långivare.
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Inom EU pågår en livlig debatt om hur multinationella företags aggressiva skatteplanering
resulterat i en urholkning av skattebasen både
i hög-, mellan- och låginkomstländer. EU har
upprättat en svart lista över skatteparadis. Listan
har kritiserats av flera organisationer för att den
inkluderar för få länder och undviker att peka ut
flera EU-länder som de facto är icke-transparenta skatteparadis.12 EU har också misslyckats med
att enas om regler för att multinationella företag
öppet ska redovisa sina vinster och skatter i de
länder där de är verksamma. En annan utmaning är att flera EU-länder (inklusive Sverige) har
skatteavtal med utvecklingsländer som begränsar
dessa länders möjlighet att beskatta företag.13 EU
har vidtagit flera gemensamma åtgärder för att
motverka skatteflykt, men civilsamhället pekar
på att initiativen saknar ett globalt utvecklings
perspektiv. Det handlar om att politiska beslut
måste beakta människor som lever i fattigdom
runtom i världen. Skatteflyktens negativa inverkan på möjligheterna att uppnå Globala målen
bör tydligare genomsyra politiken.14

HUR MYCKET
PENGAR ÄR DET?

4300
MILJARDER USD

•

Utvecklingsländers samlade skatteintäkter
uppgick till 4300 miljarder USD år 2016.
Det är nästan tre gånger så mycket som
utländska investeringar, remitteringar och
internationellt bistånd sammanlagt.4

•

Sedan 2015 har framsteg gjorts när det
gäller att öka skatteintäkter som andel av
bruttonationalprodukten (BNP) i flera länder,
även i låginkomstländer.

•

Fortfarande utgör skatten bara i genomsnitt
14 procent av BNP i de 47 minst utvecklade
länderna. Det är under tröskeln på 15 procent
av BNP som enligt OECD är minimum för en
fungerande stat.5 Siffran kan jämföras med
snittet i OECD-länderna, på 34 procent6, och
Sverige, där skatteintäkterna som andel av
BNP är 44 procent.7

•

Den globala genomsnittliga skattesatsen
på företags inkomster har minskat från över
40 procent på 80-talet till strax under 25
procent på mindre än 35 år.15 Nuvarande
regelverk missgynnar i synnerhet utveck
lingsländer.

INTERNATIONELLA SKATTE
REGLER OCH SKATTEAVTAL
Nuvarande globala regelverk som reglerar företags skatt är inte anpassat till vår globala och
digitaliserade ekonomi. Det gör det möjligt för
företag att utnyttja kryphål i lagstiftningen och
ställa länder mot varandra i en kapplöpning mot
botten för att nå lägsta möjliga beskattning.
OECD-ländernas 15 åtgärder för att förhindra
skatteflykt, det så kallade BEPS-paketet, sågs som
en framgång av många regeringar. Men paketet
har kritiserats av civilsamhället för att det inte
lyckas täppa till luckorna i systemet, för bristande
insyn i de rika ländernas rapportering och för att
utvecklingsländerna inte bjöds in att delta på lika
villkor när agendan sattes. Trots BEPS fortsätter
skatteflyktsskandalerna att avlösa varandra.
G20-länderna godkände 2019 en arbetsplan
för OECD Inclusive Framework, en grupp som
utgörs av 131 länder, såväl hög- som medel- och
låginkomstländer. Syftet med arbetsplanen är
att anpassa och modernisera företagsbeskattning
till vår tids globala och digitala ekonomi. Delar
av planen innebär en fortsättning på BEPS och
kallas därför för BEPS 2.0. Ett par av huvudfrågorna är hur regelverken kan förändras för att

beskatta olika typer av vinster och hur mindre
fragmenterade och mer transparenta internationella skatteregler kan skapas. En annan central
fråga är rätten till beskattning mellan länder,
vilket idag ofta missgynnar utvecklingsländer.
Målet är bland annat att lösa frågan om var
företagens vinster beskattas samt att enas om en
miniminivå för företagsbeskattning som gäller för
alla länder.16
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UTMANINGAR, RISKER OCH
MÖJLIGHETER
Resursmobiliseringen behöver öka
och effektiviseras
För att Globala målen ska nås måste skatteintäkterna öka, särskilt i låginkomstländer. Det är en
stor utmaning att få fler att betala skatt i låginkomstländer på grund av utbredd fattigdom, en
stor informell ekonomi, en många gånger omfattande korruption och brister i statliga institutioners kapacitet att utforma skattesystem och
samla in skatter. Åtgärder måste till inom länder
för att effektivisera skattesystem och bekämpa
korruption. Men det krävs också internationellt
samarbete i form av bistånd till kapacitetsutveckling på skatteområdet och överenskommelser om
internationella regelverk för att hindra företags
och individers skatteflykt.

Hur skatten samlas in och används är
avgörande
Skatt handlar inte bara om att mobilisera mer
resurser. Minst lika viktigt är hur skattesystemen
utformas och vad pengarna används till.17 Beroende på utformningen kan skattesystemen få en
positiv eller negativ effekt på målsättningar som
att minska ojämlikhet, främja jämställdhet och
stärka minoriteters samt kvinnors och flickors rättigheter i samhället. Progressiva skattesystem, dvs
högre beskattning av de med högre inkomst eller
kapital, har större möjlighet att åstadkomma detta
än regressiva system som innebär att människor i
fattigdom betalar en större andel av sina resurser
i skatt än rikare människor. Ett exempel är moms,
dvs skatt på varor och tjänster, som generellt slår
hårdare mot människor med lägre inkomster.18
På FN:s forum för utvecklingsfinansiering 2019
åtog sig regeringar att arbeta för progressiva
skattesystem19. Det finns därmed en möjlig
het att bygga vidare på detta åtagande. Hur
de insamlade medlen sedan används är också
avgörande. Regeringar i utvecklingsländer bör
investera i sociala trygghetssystem som minskar
ojämlikhet och främjar jämställdhet.

Den globala skatteflykten måste stoppas
Alla länder drabbas av den globala skatteflykten
men människor som lever i fattigdom drabbas
hårdast när skattemedel uteblir. När statens
pengar inte räcker till sociala trygghetssystem går
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det särskilt ut över kvinnor, som utgör merparten
av världens fattiga. Om Globala målen ska nås
måste den globala skatteflykten stoppas. Rika
länder har ett extra stort ansvar att enas om effek
tivare åtgärder för att minska aggressiv skatte
planering och skatteflykt.

Ojämlikt internationellt samarbete
Utvecklingsländer var inte inbjudna att delta på
lika villkor i framtagandet av OECD:s BEPSpaket utan har blivit inkluderade först i genom
förandefasen. Flera frågor som är prioriterade
för utvecklingsländer, såsom beskattningsrätt
ingår inte heller i OECD:s åtgärdsprogram. En
utmaning är att skapa inkluderande former för
beslutsfattande och gemensamma lösningar för
att motverka skatteflykt och främja inhemsk
resursmobilisering.

BISTÅND FÖR ATT FÖRSTÄRKA INHEMSKA
OFFENTLIGA RESURSER
Biståndsgivarländer har åtagit sig att öka stödet
för kapacitetsutveckling på skatteområdet i ut
vecklingsländer. År 2015 lanserades Addis Tax
Initiative (ATI). I enlighet med ATI ska givare
fördubbla biståndet till kapacitetsutveckling i
skattefrågor till år 2020. Partnerländer ska för
bättra sin inhemska resursmobilisering för att nå
utvecklingsmål och slutligen ska både givare och
partnerländer sträva efter en samstämmig politik.20
År 2017 var det samlade biståndet till inhemsk
resursmobilisering 260 miljoner dollar, det vill
säga 0,18 procent av det totala internationella
biståndet.21 EU-institutionerna var den enskilt
största givaren. Betydligt större ansträngningar
krävs om en fördubbling ska nås 2020.22 Framstegen varierar mellan länder och Sverige är ett
av länderna som är på rätt spår.
Skatt handlar inte främst om siffror utan är en
politisk fråga. I en rapport som granskar de nord
iska ländernas bistånd konstateras att stödet idag
i mångt och mycket är teknokratiskt med fokus på
att effektivisera skattesystem, snarare än baserat
på en bredare analys av huruvida stödet bidrar
till progressiva skatter, jämställdhet och principen
om att ingen ska lämnas utanför (Leave No One
Behind).23 En utmaning som gäller både EU:s och
Sveriges stöd är att bara ett fåtal av projekten har
utvärderats.24

SKATT OCH JÄMSTÄLLDHET
Skattesystem och skattepolitik kan bidra till
diskriminering och marginalisering av kvinnor i
samhället. Men skatt kan också, om det används
på rätt sätt, vara ett effektivt verktyg för att stärka
kvinnors rättigheter. Ett sådant exempel kan vara
särbeskattning av gifta par.
Skattefrågor kan påverka jämställdhet negativt på
exempelvis följande sätt:

Skatteflykt dränerar välfärden
Regeringar runtom i världen går varje år miste
om hundratals miljarder dollar i skatteintäkter
på grund av multinationella företags och indi
viders skatteflykt. Det är pengar som istället
skulle kunna användas till att minska ojämlikhet
genom investeringar i sociala trygghetssystem
som stärker kvinnors rättigheter och möjligheter
i samhället. När staten inte tillhandahåller
tjänster som vård av anhöriga eller barnomsorg
är det oftast kvinnor som utför dessa tjänster på
bekostnad av avlönat arbete eller skolgång.25 Att
stoppa skatteflykt är därför viktigt ur jämställd
hetssynpunkt.

SKATTEFLYKT
Skatteflykt underminerar möjligheterna att öka
inhemska offentliga resurser. Det kan ske inom
lagens ramar i form av aggressiv skatteplanering
och utnyttjande av kryphål i lagen (tax avoidance
på engelska). Skatteflykt kan också vara illegal
(tax evasion på engelska). Begreppet kapitalflykt
(illicit financial flows på engelska) refererar oftast
till illegal skatteflykt, korruption och kriminalitet.
Men det finns ingen enhetlig definition av detta
begrepp. Beräkningarna av hur stora skatteförlusterna faktiskt är varierar. Det är svårt att mäta
det som sker i det fördolda. En uppskattning är
att världens länder förlorar över 500 miljarder
dollar i skatteintäkter varje år på grund av företags aggressiva skatteplanering.26

MILJARDER USD

•

Orättvisa skattebördor drabbar kvinnor
Regressiva skattesystem har generellt en negativ
inverkan på människor som lever i fattigdom av
vilka merparten är kvinnor. Ett exempel är att
många regeringar ökar indirekta skatter såsom
moms på varor (VAT). Om dessa skatter läggs
på varor som är svåra att vara utan, snarare än
lyxvaror, slår det proportionellt sett hårdare
mot hushåll som lever i fattigdom. Däremot
kan progressiva skattesystem i form av skatt på
inkomst och kapital vara ett verktyg för att stärka
kvinnors rättigheter.

Könsdiskriminerande skattepolitik
Skatt på inkomst är i flera länder utformad på ett
sätt som gynnar män på bekostnad av kvinnor.
Det kan exempelvis handla om att skatteavdrag
är mer tillgängliga för män som ses som huvudsakliga familjeförsörjare. Skattesystem kan också
grunda sig på diskriminerande lagar, till exempel
äktenskaps- eller egendomslagar. Skattesystem
bör därför analyseras utifrån vilka effekter de
får på olika grupper i samhället. Negativa effekter på kvinnors rättigheter och jämställdhet bör
åtgärdas.

-200

•

•

IMF uppskattar utvecklingsländernas skatte
förluster till runt 200 miljarder USD per år.27
Det skulle räcka till utbildning för 248 miljoner barn som idag inte går i skolan.*
En annan källa, Financial Transparency
Coalition, visar att utvecklingsländer årlig
en förlorar 416 miljarder dollar på grund av
kapitalflykt (illicit financial flows).28
Utvecklingsländer drabbas oftast hårdare
än höginkomstländer när skatteintäkter från
företag uteblir. Detta eftersom en större
andel av deras skatteintäkter kommer från
företag, jämfört med höginkomstländer som
har en bredare skattebas.

På senare år har globala skatteflyktsskandaler
duggat tätt.29 Skatteflykt som möjliggörs av
slutna skatteparadis är idag en regel i den internationella ekonomin snarare än ett undantag.
Enligt IMF är nästan 40 procent av alla utländska direktinvesteringar så kallat ”fantomkapital”
designat för att multinationella företag ska kunna
minska eller undvika skatt.30
*Uträkningen, gjord med hjälp av siffror från UNESCO och
Oxfam, rör barn som idag inte går i grundskola eller gymnasium.
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OFFENTLIGA INKOMSTER VIKTIGASTE
FINANSIERINGEN OAVSETT LÄNDERS INKOMSTNIVÅ

1

= 1 miljard USD

= 1 procent av jordens befolkning (ungefär 75 miljoner människor)

OFFENTLIGA
MINST UTVECKLADE
INKOMSTER
LÄNDER		

LÄGRE MEDELINKOMSTLÄNDER

ÖVRE MEDELINKOMSTLÄNDER		

HÖGINKOMSTLÄNDER

REMITTERINGAR

VARAV SKATTE-

PRIVATA

INKOMSTER

INVESTERINGAR

133

97

40

36

OFFENTLIGA

VARAV SKATTE-

PRIVATA

REMITTERINGAR

INKOMSTER

INKOMSTER

INVESTERINGAR

891

879

181

242

OFFENTLIGA

VARAV SKATTE-

PRIVATA

REMITTERINGAR

INKOMSTER

INKOMSTER

INVESTERINGAR

4369

3296

OFFENTLIGA

VARAV SKATTE-

PRIVATA

INKOMSTER

INKOMSTER

INVESTERINGAR

12146

N/A

2068

704

BILATERAL

MULTILATERAL

FINANSIERING

FINANSIERING

32

17

BILATERAL

MULTILATERAL

FINANSIERING

FINANSIERING

69

42

BILATERAL

MULTILATERAL

FINANSIERING

FINANSIERING

143

37

REMITTERINGAR

34

BILATERAL

MULTILATERAL

FINANSIERING

FINANSIERING

144

N/A

N/A

Tabellen visar finansiella resurser som varje kategori av

Övre medelinkomstländer (60 länder) har en BNI per capi-

länder totalt sett hade att tillgå (2016).

ta mellan 3 996 och 12 375 USD.

Kategorier:

Höginkomstländer (81 länder) har en BNI per capita över

Minst utvecklade länder (47 länder) är de som har en BNI

12 376 USD.

per capita under 1 025 USD och uppfyller FN:s kriterier om
sårbarhet när det gäller ekonomisk och social utveckling.

Data saknas om vissa länder på grund av brist på tillförlitlig

Lägre medelinkomstländer (47 länder) har en BNI per

statistik. Se fotnot för mer information.31

capita mellan 1 026 och 3 995 USD.
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REKOMMENDATIONER TILL REGERINGEN

Stoppa skatteflykten och skapa mer
rättvisa internationella skatteregler
•

•

Verka inom EU för regler om offentlig landför-land rapportering för multinationella företag. Det handlar om att företag ska redovisa
sina vinster, skatter och annan finansiell data i
varje land där de är verksamma. Ökad transparens är viktigt för att kunna säkerställa att
företagen betalar den skatt de bör. Rapporter
ingen bör gälla för företagens verksamhet i alla
länder så att även människor i utvecklings
länder kan ta del av informationen. Öppenheten är central för parlamentarikers, journa
listers och människors möjlighet att granska
företagen och utkräva ansvar.
Verka för globala skatteregler som säkerställer
att företag beskattas där de gör sina vinster
och som sätter en global miniminivå för skatt
på multinationella företag, inom ramen för
BEPS 2.0-processen. Den globala minimi
nivån bör vara tillräckligt hög för att motverka
förflyttning av vinster för att undvika skatt
och för att hindra länder från att konkurrera
med varandra om företags etablering genom
att erbjuda låga skattenivåer.

•

Verka för att utvecklingsländer ska ha samma
möjlighet till inflytande och kunna delta på
lika villkor i förhandlingar om nya globala
skatteregler som sker inom G20/OECD-sam
arbetet.

•

Verka för att inrätta ett FN-organ för skatte
frågor där utvecklingsländer kan delta på lika
villkor i att utforma regelverk och lösningar
för att öka inhemska offentliga resurser och
motverka skatteflykt.

•

Gör konsekvensanalyser av Sveriges skatte
politik inklusive svenska skatteavtal med
utvecklingsländer för att säkerställa att
dessa inte begränsar utvecklingsländernas
möjligheter till en effektiv beskattning av
företag.

Öka bistånd till progressiva, effektiva
skattesystem som främjar jämställdhet
och ger mer resurser till välfärd
•

Öka Sveriges bistånd till uppbyggnaden
av progressiva och effektiva skattesystem
som främjar jämställdhet och bidrar till
minskad ojämlikhet. Stöd bör också ges
till åtgärder för att motverka skatteflykt.
Biståndet bör utvärderas utifrån hur väl
det bidragit till åtgärder för att uppnå
dessa målsättningar.

•

Verka för att alla biståndsgivare i Addis Tax
Initiative (ATI) lever upp till nuvarande
mål och antar högre målsättningar för
kvantitet och kvalitet i kapacitetsstödet på
skatteområdet.

•

Kombinera kapacitetsstöd på skatteområdet med stöd som främjar offentlig,
demokratisk dialog om och granskning
av skatters möjlighet att bidra till välfärd,
såsom generella sociala trygghetssystem.
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PRIVAT FÖRETAGANDE
OCH INVESTERINGAR

Privata investeringar driver ekonomisk
utveckling och är avgörande för arbets
tillfällen, försörjning och omställning till
ekologisk hållbarhet. I begreppet ingår:
-	 privatpersoners sparande och inves
teringar
-	 inhemska företags investeringar
-	 internationella direktinvesteringar
(företag som gör egna investeringar i
andra länder) och portföljinvestering
ar (olika former av värdepapper)
-	 remitteringar (pengar som personer
som migrerat skickar till familj eller
vänner i hemländerna)
-	 privat givande (filantropi)
Företag inbegriper allt från mikroföretag
och kooperativ till globala storföretag.
En stor andel av den globala marknaden
är koncentrerad till ett fåtal multinatio
nella bolag. Lönernas andel av de totala
inkomsterna minskar i jämförelse med
kapitalets andel. Den globala reella
löneökningen 2017 (1,8%) var den lägsta
sedan 2008.32

En tydlig trend under de senaste åren är att allt
fler företag och investerare har tagit kliv framåt
med att väga in klimatrisker och ställa om sina
affärsmodeller i riktning mot hållbar utveckling.
Samtidigt ökar de totala utsläppen av fossila
bränslen i världen och stora företag är drivande
bakom detta. Så få som 20 globala storföretag i
fossila branscher har stått för en tredjedel av alla
utsläpp i modern tid.33 En kraftfull omställning
i näringslivet är helt avgörande för att uppfylla
Globala målen och Parisavtalet.
När Agenda 2030 antogs talades det om att privata investeringar skulle hjälpa finansieringen av
hållbar utveckling att gå från ”billions to trillions”,
dvs att bistånd skulle användas som en hävstång
för att mobilisera många gånger större privata
finansiella flöden. Idag pratar man allt mer om
”shifting the trillions”. Det uttrycket syftade först
på behovet av att styra bort investeringar från
fossila bränslen men används nu också för att visa
på behovet av politiska regleringar som säkerställer
att alla investeringar bidrar till hållbar utveckling.34
Förhoppningarna om att mobilisera riktigt stora
privata investeringsflöden till hållbar utveckling
har hittills inte visat sig vara realistiska. Det bidrar
till att fokus i multilaterala diskussioner flyttas från
att enbart handla om att mobilisera mer privata
resurser till en diskussion om hur de resurser som
finns används och fördelas.
Addis Abeba Action Agenda (AAAA) lyfter fram
betydelsen av privata investeringar för hållbar utveckling och identifierar utmaningar och hinder.
Den formulerar också ett antal ambitioner för
hur regeringar ska främja investeringar och styra
dem genom regleringar av olika slag. Främst
innehåller AAAA icke-bindande formuleringar,
men några mer bindande åtaganden gäller allas
tillgång till finansiella tjänster,35 reducering av
transaktionskostnaden för remitteringar36 och
kvinnors rätt att äga och ärva.37
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HUR MYCKET
PENGAR ÄR DET?
Inhemska investeringar
Inhemska privata
investeringar står
för huvuddelen av
investeringarna i
de flesta länder
och uppgår ofta till runt 20 procent av ländernas BNP, även om siffrorna varierar kraftigt
mellan olika länder. Även i låginkomstländer är
inhemska privata investeringar ofta större än
internationellt bistånd och alla internationella
privata inflöden tillsammans.38

Utländska investeringar
Internationella direktinvesteringar (FDI) i låg- och
medelinkomstländer uppgick till 706 miljarder
USD 2018.39 Portföljinvesteringar är mindre och
betydligt mer snabbrörliga. Även FDI varierar
kraftigt från år till
år. Från 2016 till
2017 minskade FDI
i utvecklingsländer
med 24 procent.40
Huvuddelen av FDI går till Kina och andra övre
medelinkomstländer, och mindre än 3 procent
av global FDI går till låginkomstländer.41
Utländska investeringar är ändå inte oviktigt för
låginkomstländer. I medianen för låginkomst
länder är FDI nu lika stora som det internationella biståndet i andel av BNP.
Utländska investeringar i låginkomstländer är
mer isolerade från resten av ekonomin. De posi
tiva samband mellan utländska och inhemska
investeringar som finns i medelinkomstländer
saknas i länder med större fattigdom.42 En anledning till detta är att gruvnäring och utvinning
av andra naturresurser utgör huvuddelen av
FDI i låginkomstländer, verksamhet som ger få
spridningseffekter i ekonomin och där en stor
del av vinsterna flyttas ut ur länderna.

Även i låginkomstländer
är inhemska privata
investeringar ofta större än
internationellt bistånd och alla
internationella privata inflöden
tillsammans.

Remitteringar
Remitteringar är
stabila resursflöden
som har ökat stadigt över lång tid.
Remitteringarna till
låg- och medelinkomstländer uppgick till 529
miljarder USD 2018, en ökning med nio procent
jämfört med det tidigare rekordåret 2017.43
De största mottagarna av remitteringar var
Indien, Kina, Mexiko, Filippinerna och Egypten.
Om man räknar bort Kina var remitteringar
till låg och medelinkomstländer (462 miljarder
USD) större än utländska direktinvesteringar.44
2019 beräknas de totala remitteringarna till
låg- och medelinkomstländer bli dessa länders
största externa finansieringskälla. I några
få låginkomstländer utgör remitteringar så
mycket som 30 procent av BNP. 45
Eftersom remitteringar är privata flöden går
de inte att styra för att till exempel ge största
möjliga effekt för fattigdomsbekämpning.
Huruvida de når fattiga eller rika beror helt på
vilkas familjemedlemmar som har migrerat.
Dock finns studier som pekar på att remitteringar har en tydlig effekt mot fattigdom
och bidrar till de flesta Globala målen på
familjenivå. Den genomsnittliga familjen som
tar emot remitteringar mer än dubblerar sin
inkomst.46
Delmål 10.c i Agenda 2030 handlar om att göra
remitteringar smidigare och billigare. Hittills
har avgifterna gått ner något till i genomsnitt 7
procent av en remittering på 200 USD. Det är
dock långt från det satta målet på 3 procents
avgift innan 2030. Remitteringar försvåras ofta
av bankregler om pengatvätt eller terrorprevention.
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VEM BESTÄMMER ÖVER DE
PRIVATA INVESTERINGARNA?
Inflytandet över de privata investeringar som görs,
eller inte görs, i mellan- och låginkomstländer
ligger framförallt hos företag och stora investerare
som pensionsfonder. Inom företagen har ägarnas inflytande ökat över tid, och fackföreningars
inflytande minskat.47 Stater reglerar företagens
verksamhet inom länder och träffar internationella avtal. Oro för att företagen ska avstå från
investeringar i det egna landet gör att regeringar
inte alltid vågar införa de regler som behövs för
att styra företagens verksamhet i hållbar riktning.
Även internationella handels- eller investerings
avtal kan begränsa möjligheterna till reglering på
nationell nivå.
Internationella organisationer som Världsbanken
och IMF ger länder råd48 och ställer upp villkor
för att länderna ska få låna pengar. Många av
deras policyvillkor handlar om att främja utveck
ling av den privata sektorn på olika sätt.49 När
det gäller hur biståndsmedel får användas till
privata kommersiella aktörer är det OECD:s
biståndskommitté DAC som är ansvarig för att
sätta regler. I denna fråga har givarländerna varit
mycket oense om hur nära kommersiella villkor
ett lån eller annat stöd får vara och ändå räknas
som bistånd. Därför är reglerna på detta område
fortfarande oklara.50
Det finns både nationella och multilaterala institutioner för utvecklingsfinansiering som investerar
i privata företag med offentliga biståndsmedel.
Swedfund är Sveriges så kallade Development
Finance Institution (DFI). Dessa institutioner
utgör i grunden lönsamma verksamheter, men
tillförs kapitaltillskott via biståndsanslaget. DFIs
är växande aktörer inom det internationella bi
ståndet i många givarländer. Vissa DFIs i andra
EU-länder har kritiserats av civilsamhället för att
gynna företag från de egna länderna.

HÅLLBARA OCH SOCIALA
INVESTERINGAR
En del kapitalförvaltare har under senare år börjat lägga större vikt vid hållbarhet. Det handlar
dels om att inkludera miljö, mänskliga rättigheter
och sociala aspekter i riskbedömningen av olika
investeringar, och att som ägare påverka företag i
hållbar riktning. Ofta ingår det i strategierna att
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utesluta branscher eller företag som helt bryter
mot investerarens normer (som vapenindustri,
pornografi eller fossil energi). Dels handlar det
om att aktivt investera i företag med bra hållbarhetsprofil och företag som genom sin verksamhet
bidrar till en positiv samhällsutveckling. En rad
studier visar att investeringar i företag med bättre
hållbarhet på sikt ger högre avkastning än jämförelseindex. Kyrkor51och filantroper, men också
fonder knutna till universitet, har gått i bräschen
för ansvarsfulla investeringar och den så kallade
divestment-rörelsen – uteslutning av företag i
fossilenergibranschen.
Vid sidan av en ökad integrering av hållbarhetsfaktorer i all kapitalförvaltning ökar också så kallade
sociala investeringar (social impact investments).
Sociala investeringar syftar till att uppnå ett visst
resultat, t ex förbättrad vattenkvalitet eller min
skad fattigdom, vid sidan av den ekonomiska avkastningen. För att uppnå dessa resultat minskar
ägaren sina avkastningskrav, men investeringen
är fortfarande lönsam. Mikrofinansfonder är
ett vanligt exempel på social investering. Totalt
uppskattas 1 340 organisationer ha investerat 500
miljarder USD i sociala investeringar i slutet av
2018 – men till största del i höginkomstländer.52

UTMANINGAR, RISKER OCH
MÖJLIGHETER
Hållbara och långsiktiga investeringar
behöver öka
Privata investeringar behöver öka för att uppnå
flera av Globala målen. Investeringarna är alldeles
för små idag, trots lågt ränteläge. Internationella
investeringar är också koncentrerade till ett relativt
litet antal länder och sektorer, de flesta låginkomst
länder attraherar mycket lite investeringar. Vidare
fluktuerar internationella privata kapitalflöden
också kraftigt, vilket skapar stora risker. Mer långsiktiga och hållbara investeringar behövs.

Svaga marknadsinstitutioner på nationell
nivå, och svag kapacitet att bedriva en
långsiktig, sammanhållen näringspolitik
Fungerande institutioner och policyer i utveck
lingsländer är avgörande för att investeringarna
ska öka. Internationella investerare uttrycker att
stabila institutioner och tydliga regler på lokala
marknader är bland det viktigaste när de överväger
att investera. Men liksom all utveckling måste
utveckling av den privata sektorn växa fram med

lokala drivkrafter. En långsiktig, sammanhållen
näringspolitik är viktig för varje lands förmåga
till hållbar utveckling. Det behövs större fokus på
det nationella kapitalet, och här spelar nationella
utvecklingsbanker en viktig roll i att mobilisera
nationellt kapital. Internationella aktörers förmåga att låna ut i nationell valuta behöver också
utvecklas. I många länder saknar stora delar av
befolkningen fortfarande tillgång till finansiella
tjänster. Det inhemska banksystemet och investeringsklimatet är svagt och blir en flaskhals för
utvecklingen av det inhemska näringslivet. Kvinnor exkluderas i hög grad från tillgång till resurser
och formella finansiella tjänster, trots att det är
konstaterat viktigt för fattigdomsbekämpning.

Företags respekt för mänskliga rättigheter
Minst lika avgörande som volymerna är hur och
var de privata pengarna investeras. Eftersom
vinstintresset, snarare än utveckling, är överordnad drivkraft för privata investerare finns det upp
enbara risker att investeringar leder till negativ
miljöpåverkan och kränkningar av mänskliga
rättigheter om det saknas fungerande regelverk
på nationell och internationell nivå.56 Många
människorättsförsvarare i utvecklingsländer har
en skeptisk hållning till företags och investerares
förmåga att bidra till hållbar utveckling. Detta
är inte svårt att förstå med tanke på att företag
bidragit till många fall av våld där människor skadats eller hotats i samband med konflikter om
naturresurser och miljövärden. Tre fjärdedelar
av 321 dokumenterade mord på människorättsförsvarare i världen 2018 skedde i samband med
protester mot företags ohållbara utvinning av
naturresurser eller stora infrastrukturprojekt.57
Enligt FN:s vägledande principer för företagande
och mänskliga rättigheter58 har företag ansvar i
sina globala leverantörsled. Principerna är frivilliga för företag men vilar på internationella konventioner varav vissa är bindande för företag. Principerna är bindande i vissa avseenden för stater när
det gäller ansvar att följa upp hur företag från det
egna landet agerar utomlands. Det pågår diskussioner på FN-nivå om bindande regelverk för företag som skulle göra det möjligt att ställa företag till
svars för vad de eller deras dotterbolag gör i andra
länder. I Sverige och på EU-nivå har organisatio
ner i civilsamhället,59 institutioner,60 parlamentariker och även företag lyft behovet av lagstiftning
om företags ansvar att analysera konsekvenser för
mänskliga rättigheter i sina leverantörsled.

OFFENTLIG PRIVAT
SAMVERKAN (OPS)
En riskfylld finansierings
modell
Offentlig Privat Samverkan (OPS), eller
Public Private Partnership (PPP) som det
heter på engelska, lyfts fram av givare som
en finansieringsmodell för att nå Globala
målen. I utvecklingsländer har OPS-projekt använts för att finansiera infrastruktur,
sjukvård och utbildning. OPS är exempelvis en del av Världsbankens strategi för att
främja finansiering från näringslivet för att
nå utvecklingsmål.
Med OPS avses inte alla typer av samverkan
mellan offentlig och privat sektor. Termen
syftar på en specifik kontraktsform med en
riskfördelning mellan en offentlig och en
privat aktör. Ett svenskt exempel på OPS är
Nya Karolinska sjukhuset.
Flera utvärderingar pekar på problem med
OPS-projekt runtom i världen. Ofta har den
offentliga sektorn fått axla höga och oförutsedda kostnader när projekten gått snett.
Detta påverkar människors tillgång och rätt
till sjukvård och utbildning. Negativa effek
ter på miljön och mänskliga rättigheter före
kommer också.53
Många exempel visar på svårigheten att förhandla och utforma OPS-projekt så att de
uppnår tänkta resultat och faktiskt främjar
utvecklingsmål. I Addisagendan 2015
gjordes ett åtagande att bygga kapacitet
kring OPS-projekt och öka transparensen.54
En global folkrörelsekampanj som bland
annat Diakonia står bakom uppmanar inter
nationella institutioner att sluta att reserva
tionslöst främja OPS. Länder bör istället få
stöd att kunna välja lämpliga sätt att finansiera exempelvis vård och skolor på. Insynen
i projekten måste bli bättre och det är viktigt
att säkerställa god samhällsstyrning innan
OPS-projekt påbörjas.55
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Subventionering av klimatskadliga
investeringar
För att nå målet om att privata investeringar ska
bidra till Globala målen måste alla kontraproduk
tiva offentliga incitament avskaffas. De flesta
länder subventionerar fortfarande användningen
av fossila bränslen. Sverige (och många andra län
der) ger exportkrediter för att stimulera företags
affärer i utlandet. Svensk exportkredit AB gav 2,5
miljarder kronor i förmånliga lån till utvinning av
fossila bränslen, och ytterligare 19,3 miljarder kronor till fossilbränsleberoende infrastruktur 2018.61
I slutet av 2019 aviserades att exportkrediter till
utvinning av fossila bränslen ska fasas ut.62
För utvecklingsländer är förmånliga lån via
Världsbanken viktiga. Sverige har framgångsrikt
drivit att Världsbanken ska sluta investera i fossila bränslen. Banken har lovat att sluta investera
i kolkraft, men olja och gas återstår att avveckla. Det här är en utveckling som behövs i alla
multilaterala och nationella utvecklingsbanker,
pensionsfonder och andra offentliga investerare.
Institutioner som arbetar med utvecklingsfinansiering behöver också ändra arbetssätt, villkor
och regler för t ex upphandling, för att främja
ökad hållbarhet och för att ge företag från låginkomstländer ökade möjligheter att konkurrera.

BISTÅNDFÖR ATT FRÄMJA
PRIVATA INVESTERINGAR
Privata företag och investeringar har alltid spelat
en viktig roll i biståndet, till exempel för biståndsfinansierad infrastruktur. Bistånd för att främja
ekonomisk verksamhet har ofta fokuserat på
jordbruksutveckling, den viktigaste ekonomiska
sektorn i många länder.
Civilsamhället har arbetat med bistånd för män
niskors försörjningsmöjligheter, till exempel
genom olika former av mikrofinans. Fairtrade är
ett annat exempel på civilsamhällets arbete med
att främja privata investeringar i hållbar utveckling.
I stora drag kan internationellt bistånd spela tre
olika roller för att förstärka privata investeringar:
• Stödja bred utveckling av investeringsklimat
och institutionella förutsättningar genom
kapacitetsbyggande, antikorruption, nätverkande och uppbyggnad av t ex organ för
kvalitetskontroll.
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•

•

Subventionera enskilda innovationer, företag
och investeringar som inte bedöms kunna
genomföras på kommersiella villkor men bidrar
till hållbar utveckling, t ex genom förmånliga
lån och garantier. Här behöver alltid risken för
snedvriden konkurrens beaktas, liksom risken
att i onödan använda internationellt bistånd till
att subventionera eller sänka risken för investeringar som skulle ha blivit av ändå.
Investera i företag i utvecklingsländer som
bedöms bli lönsamma men har svårt att hitta
privat riskkapital, såsom Swedfund och andra
DFIs gör.

Ökad användning av internationellt bistånd
för att främja företags investeringar
Idag ökar många biståndsgivare sitt fokus på
blandfinansiering (blended finance), dvs använd
ning av biståndsmedel till att minska risken för
affärsdrivande investerare, så att de kan och vågar
investera mer i utvecklingsländer.63 Man brukar tala
om att biståndet kan användas som en hävstång för
att mobilisera kapital – varje biståndskrona väntas
locka fram flera kronor i privata investeringar (så
kallat leverage). Flera metoder kan användas, till
exempel:
• lånegarantier eller växelkursgarantier
• subventionerade lån
• direkt investering (ofta genom så kallat junior
capital som tar en större del av risken)
• tekniskt stöd för att utveckla projekten
De senaste åren har det tagits en rad initiativ för
att främja användandet av blandfinansiering, av
enskilda givarländer såväl som på internationell
nivå. Världsbanken har kraftigt ökat fokus på utlåning till privata sektorn. I förslaget till EU:s nya
biståndspolitik utgör en stor garantifond, EFSD+,
en viktig del. OECD satsar stort på blandfinansiering genom analysarbete, konferenser, arbete med
riktlinjer och principer. Världsbankens strategi
Maximising Finance for Development innebär att
de alltid ska överväga möjligheten till privat finansiering innan de beviljar lån till stater. Det privata
utlåningsfönstret International Finance Corporation (IFC) har på kort tid vuxit kraftigt, från att
tidigare ha varit en marginell del av Världsbanksgruppen. Stora biståndsgivare som Storbritannien har på kort tid mångdubblat andelen av sin
biståndsbudget som används till blandfinansiering.
Sverige satsar också stort på lån och garantier från
Sida och kapitalpåfyllnad av Swedfund.

Bistånd till privata investeringar riskerar
tränga ut stöd till offentliga investeringar

Resultaten av satsningar på att underlätta
privata investeringar hittills en besvikelse

Att biståndsgivare premierar privata investeringar som finansieringssätt har skapat diskussioner i utvecklingsländer om vilken roll privata
aktörer bör ha - särskilt i sektorer som brukar
finansieras offentligt och som människor i fattig
dom har särskilt stort behov av fri tillgång till;
framför allt grundläggande rättigheter som
hälsovård, utbildning, vatten och infrastruktur.
Transparens och ansvarsutkrävande är två
grundprinciper inom internationellt bistånd.
Dessa ställs inför särskilda utmaningar i bistånd
som involverar näringslivet genom avtalsformer som Offentlig-Privat Samverkan eller genom
lån, garantier och investeringar. Anledningen
är att dessa finansieringsmodeller är komplexa
och att mycket av privata aktörers information
betraktas som affärshemligheter. Mekanismer
för att hantera risker för mänskliga rättigheter
och miljö har inte varit tillräckliga i många projekt.64

Mobiliseringen av privata medel genom blandfinansiering har långt ifrån nått den omfattning
som biståndsgivare hoppats. Det är mycket svårt
att mäta, uppskattningarna av de privata medel
som har mobiliserats hittills varierar mellan 3 och
70 miljarder USD. Hävstångseffekten är i praktiken mycket lägre än förväntat, i genomsnitt mindre
än en krona i privata investeringar för varje inves
terad biståndskrona, och ännu mindre än så i länderna med lägst inkomster.66

Även utvecklingsresultaten av de investeringar
som kommer till stånd är svåra att följa upp. Det
varierar kraftigt hur lokalt förankrade biståndssatsningar på privata investeringar är, men i
många internationella institutioners insatser är det
svagt. Utvecklingsresultat av bistånd till privata
investeringar mäts exempelvis i antal skapade
arbetstillfällen, tillgång till olika tjänster, skatteintäkter, produktion av förnybar energi och
minskade CO2-utsläpp. En studie av
befintlig resultatrapportering visade
på brister i redovisningen av data
och i orsakssambanden mellan utförd verksamhet, förmodade resultat
Samma krav på utvecklingseffekoch målet om att minska fattigdom.
tivitet och ansvarsutkrävande ska
Samma studie visade på att investergälla vid blandfinansiering som vid
ingar i infrastruktur och de jobb som
alla andra biståndsinsatser.
skapats av investeringarna i högre
grad hade gynnat män än kvinnor.67
Det går enligt rapporten inte att
lita på att investeringar minskar
Sverige är ett intressant exempel när det gäller
fattigdom genom ”trickle down”-effekter. Istället
utformningen av satsningar på blandfinansi
behöver man granska vilka grupper som gynnas av
ering. Samma krav på utvecklingseffektivitet
investeringen och hur.
och ansvarsutkrävande ska gälla vid blandfinansiering som vid alla andra biståndsinsatser.
Det är särskilt viktigt att uppmärksamma hur
Sverige använder inte biståndsbudgeten för
marginaliserade grupper påverkas och deltar i att
att täcka sitt garantiinstrument, utan ställer ut
sätta prioriteringarna.68 En jämställdhetsfråga är
65
garantier mot riksgälden. Andra biståndsgiatt bara 2 procent av nuvarande bistånd via så
vare fonderar biståndsmedel som säkerhet för
kallade privatsektorinstrument rapporterades ha
garantier. Om garantier ställs ut mot biståndsjämställdhetsfokus, medan samma siffra för övrigt
budgeten gör det i realiteten att mindre gåvobilateralt bistånd var 40 procent. En ökad användbistånd är tillgängligt för att stödja offentliga
ning av dagens privatsektorinstrument riskerar
investeringar i exempelvis hälsovård. Detta gör
därmed försvagat fokus på jämställdhet i biståndet
att debatten om huruvida ökad blandfinansiertotalt sett.69
ing är effektiv användning av biståndsmedel är
hetare i de flesta andra länder.
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Olika former av finansiering går i olika hög grad till olika

Studier visar att bistånd för att stimulera investeringar ger

kategorier av länder. För en definition av landkategorierna,

effekt främst i lägre medelinkomstländer.74 Mycket små

se s. 8. Bistånd som genomförts för att främja privata inves-

privata investeringar går till låginkomstländerna, liksom

teringar, liksom privata investeringar generellt sett, går i

en liten andel av det näringslivsfrämjande biståndet. Det

hög grad till medelinkomstländer och är starkt koncentre-

innebär att länder och sektorer där fattigdomen är som

rade till vissa sektorer (t ex finansiella sektorn och energi).

störst inte gynnas. 75, 76

REKOMMENDATIONER TILL REGERINGEN
Säkerställ att företagande och invester
ingar främjar och respekterar mänskliga
rättigheter och hållbar utveckling
•

•

•

Verka för lagstiftning som kräver att företag
respekterar mänskliga rättigheter i alla sina
produktions- och leverantörskedjor och gör
Human Rights Due Diligence (riskanalyser 	
och hantering av konsekvenser för mänskliga rättigheter) obligatorisk. Utred svensk
HRDD-lagstiftning och verka aktivt för ett
gemensamt regelverk på EU-nivå.
Tydliggör ansvaret för upphandlande myndig
heter att ställa krav på sina leverantörer att
respektera mänskliga rättigheter, miljö och
internationella klimatmål, och följ upp efterlevnaden.
Genomför en granskning av de statliga bolagens efterlevnad av Parisavtalet respektive
FN:s vägledande principer om företagande
och mänskliga rättigheter.

•

Öka kraven inom banksektorn på offentlig
redovisning av hållbarhet och efterlevnad av
mänskliga rättigheter i utlåning, investeringar,
fonder och andra instrument.

•

Ställ högre krav på att de statliga AP-fonder
nas investeringar ska respektera mänskliga
rättigheter och miljö och främja internationella
klimatmål, samt följ upp efterlevnaden.

Utforma näringslivsfrämjande bistånd
så att lokala och nationella institutioner,
marknader och aktörer prioriteras, hållbara investeringar främjas, och utveck
lingseffektivitetsprinciper efterlevs
•

Prioritera långsiktig utveckling av lokala och
nationella institutioner och marknader inom
det näringsfrämjande biståndet, och motverka
att bistånd binds till krav på att anlita företag
från givarländer.

•

Påverka Världsbanken och andra multilaterala
institutioner att sluta förespråka Offentlig-Privat Samverkan (OPS) som finansieringsmodell.

•

Verka för att alla multilaterala utvecklingsbanker helt fasar ut investeringar i utvinning
av olja, kol och gas och i fossilenergiintensiva
projekt. I de fall människor drabbas negativt
behövs stöd till andra försörjningsmöjligheter
(just transition).

•

Verka för att alla multilaterala utvecklingsbanker stärker sina mekanismer för att människor i lokalsamhällen som påverkas negativt
av investeringar ska kunna väcka klagan och
erhålla kompensation genom en oberoende
mekanism.

•

Använd blandfinansiering i första hand i verksamheter där privata investeringar dominerar.
Investeringar i grundläggande samhällsservice
som hälsovård och utbildning behöver vara
tillgänglig för alla och i allmänhet finansieras
med offentliga medel. Undvik att påverka
länders val av offentlig/privat finansiering.

•

Stimulera investeringar i småskaliga, lokala
företag och kooperativ i större utsträckning,
genom nya finansieringsformer som begränsar risken för investerare och stärker kapaciteten hos lokalt baserade aktörer.

•

Säkerställ att företag och investerare som tar
del av biståndspengar följer principerna för
effektivt utvecklingssamarbete, och tillämpar
Kampala-principerna70, riktlinjer för blandfinansiering från EDFI71 respektive OECD72,
och Open Contracting Global Principles73.

•

Uppmuntra andra länder och institutioner att
använda Sidas modell för garantier, där riksgälden, snarade än fonderade biståndsmedel,
används som säkerhet.

•

Verka för att OECD DAC återupptar förhand
lingarna om reglerna för privatsektorinstru
ment i biståndet, och inte tillåter att lån,
värdepapper och garantier med villkor som är
förmånliga för givarna räknas som bistånd.
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INTERNATIONELLT
UTVECKLINGSSAMARBETE

Internationellt bistånd är statligt stöd
för att bidra till utveckling och minskad
fattigdom i låg- och medelinkomstländer.
Biståndet förhindrar mänskligt lidande i
kriser och katastrofer, och verkar långsik
tigt för att människor i utvecklingsländer
ska kunna ta sig ur fattigdom. Fattig
domsbekämpning kräver en mer jämlik
och jämställd fördelning av resurser och
inflytande. Dessutom krävs tillgång till
vård och utbildning, försörjningsmöj
ligheter med anständiga villkor, mer
demokratiska fri- och rättigheter och
anpassning till miljöhot och klimatför
ändringar.

Internationellt bistånd är bara en av flera viktiga resurser för genomförandet av Agenda 2030
men det är den enda finansieringen som har
fattigdomsminskning som sitt främsta syfte. Alla
världens länder kommer framförallt att använda
egna resurser för att förverkliga Globala målen
för hållbar utveckling. Beroendet av och till
gången till olika typer av internationell finansi
ering skiljer sig mycket mellan låg- och medelinkomstländer. För de minst utvecklade länderna
utgör biståndet över en tredjedel av den utländska finansieringen och är särskilt viktigt eftersom
andra typer av internationell finansiering, som
investeringar och lån, inte når dem i samma
utsträckning. I medelinkomstländer är biståndet
bara 4,5 procent av den externa finansieringen.77

Utan internationellt bistånd skulle hela
världen stå sämre rustad för klimatför
ändringar, konflikter, epidemier och
attacker på demokratin. Biståndet har en
särskilt viktig roll för åtagandet i Agenda
2030 om att ingen ska lämnas utanför
eftersom dess syfte är att bidra till bättre
livsvillkor för människor som lever i
fattigdom eller marginalisering, de som
står längst ifrån att ta del av framsteg i
riktning mot Globala målen.

VEM BESTÄMMER ÖVER
BISTÅNDET?
Givarländers regeringar och parlament bestämmer över biståndets storlek och innehåll. Utform
ningen av stödet ska ske i partnerskap med
samarbetsländer, eftersom nationellt och lokalt
ägarskap är en förutsättning för effektivt bistånd.
OECD:s biståndskommitté DAC sätter reglerna
för vad som får räknas som bistånd och granskar
biståndets kvalitet. OECD DAC fastställer listan
på de i dagsläget ungefär 150 länder och territorier som har en så låg bruttonationalinkomst att
de räknas som möjliga mottagare av bistånd.81
Det Globala partnerskapet för effektivt utvecklingssamarbete (GPEDC) är en bred
sammanslutning av givar- och mottagarländer,
multilaterala institutioner, aktörer i näringslivet och civilsamhället. Baserat på decennier av
erfarenheter av vad som fungerar och inte har de
fastställt de internationella principerna för effektivt utvecklingssamarbete82 och granskar både
givares och mottagares efterlevnad av principerna i regelbundna uppföljningsprocesser.83
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EU och dess medlemsstater är tillsammans
världens största biståndsgivare och bestämmer
storlek och innehåll på biståndet som går via
EU:s institutioner. USA är den största bilaterala
givaren. FN har också en central roll i agenda
sättandet för prioriteringar inom biståndet.

HUR MYCKET
PENGAR ÄR DET?

153

UTMANINGAR, RISKER OCH
MÖJLIGHETER
Internationellt bistånd måste öka
som utlovat
Målet att höginkomstländer ska ge 0,7 procent
av BNI till internationellt bistånd sattes första
gången i FN år 1970. Trots att löftet upprepats
många gånger sedan dess har biståndet aldrig
ens nått halva den nivån. Det står idag på 0,31
procent av givarländernas samlade BNI. Om alla
givare levde upp till vad de lovat skulle det totala
biståndet öka med cirka 200 miljarder USD per
år. Det skulle räcka till nödvändiga investeringar i hälsa, utbildning, nutrition och sociala
skyddsnät för att utrota den extrema fattigdomen
till 2030 i de länder som inte kan klara detta
med egna resurser. Utan kraftigt ökat internationellt bistånd kommer 430 miljoner människor
fortfarande att leva i extrem fattigdom år 2030.
Den prognosen ser ut att försämras snarare än
förbättras om nuvarande trender i mängden
bistånd, investeringar och skuldsättning i låginkomstländer fortsätter.84 Inom det humanitära
biståndet ökar glappet mellan behoven och
tillgängliga medel explosionsartat. Även om det
totala humanitära biståndet mer än fyrdubblats
på tio år har behoven ökat ännu mer. År 2018
saknades tio miljarder dollar, motsvarande 40
procent av det totala behovet.85

MILJARDER USD

•

•

•
•

•

Biståndet från de 30 givarländerna i OECD:s
biståndskommitté DAC uppgick till 153 milj
arder dollar 2018, vilket var en minskning
med 2,7 procent jämfört med 2017. 78
Ett långvarigt FN-mål är att höginkomst
länder ska ge 0,7 procent av sin brutto
nationalinkomst (BNI) i internationellt
bistånd. Detta uppnås inte av majoriteten
av länderna inom DAC.
Givarländernas bistånd uppgick till 0,31
procent av deras kombinerade BNI 2018.
Endast fem länder inom DAC når målet
om 0,7 procent av BNI: Sverige, Danmark,
Luxemburg, Norge och Storbritannien.79
Det finns fler länder som ger bistånd men
inte är medlemmar i OECD DAC och
därför inte ingår i den officiella statistiken.
DAC-statistiken inkluderar ungefär 87 procent av allt bistånd. Resterande 13 procent
kommer från 20 länder i framförallt Mellan
östern och östra Europa som helt eller
delvis rapporterar till OECD DAC, och från
givare i framförallt Asien och Latinamerika
som inte rapporterar till DAC.80

Mer bistånd måste gå till dem som
behöver det mest
Principen Leave No One Behind handlar om
människor, inte om rika och fattiga länder.
Människor marginaliseras och missgynnas i
fördelningen av resurser i alla typer av länder.
Många av världens fattiga bor i medelinkomst
länder med en god ekonomisk utveckling. Där
kan bistånd göra nytta genom att stödja förändringsaktörer och diskriminerade grupper.
Förändringsaktörer kan exempelvis vara oberoende organisationer som ställer regeringar till
svars och kräver att de bedriver en politik som
gynnar hela befolkningen.

En majoritet av människor i extrem fattigdom kommer år 2030 att bo i de mest utsatta
låginkomstländerna, i många fall med sköra stater
och i konflikter. Därför är det mycket viktigt att
öka andelen bistånd till de mest utsatta länderna.
FN har sedan länge ett mål om att de minst utvecklade länderna bör få bistånd om minst 0.150.20 procent av givarländernas BNI. I Sveriges
bistånd är åtta av de tio största mottagarländerna
så kallade minst utvecklade länder (2018), men
många andra givarländer är långt ifrån att rikta
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finansieringen dit den saknas mest. EU:s institutioner har en låg andel stöd till de minst utvecklade länderna, vilket en OECD-granskning av
EU:s bistånd anmärkte på.86

Humanitärt stöd, fredsbyggande och
långsiktigt stöd måste samverka
Att fattigdomen koncentreras till sköra stater och länder i konflikt är en utmaning som
tvingar fram nya sätt att arbeta. I dessa länder är statens förmåga att uppfylla centrala
samhällsfunktioner försvagad. Inflytandet
över utvecklingen i landet splittras mellan
olika aktörer, institutioner och regioner.
Flera samhällsfunktioner sköts av icke-statliga och internationella aktörer. I sådana
sammanhang behöver samspelet mellan
humanitära insatser, fredsarbete och långsiktigt stöd till utveckling bli bättre. Även i krisoch katastrofinsatser behöver tankar finnas med
om hur ett demokratiskt, jämlikt och hållbart
samhälle ska främjas på längre sikt. I synnerhet
handlar detta om att lokala aktörer måste ha
ledarskapet,87 att alla relevanta aktörer involveras,
och att oberoende kvinnorättsorganisationer och
andra exkluderade grupper ges utrymme och
inflytande över arbetet.88

Bättre data och uppföljning om ojäm
likheter behövs
Det finns många utmaningar i att utforma ett
internationellt bistånd som gör att ojämlikheten
minskar och de som diskrimineras, förtrycks eller
lever i de mest fattiga och utsatta situationerna
får mer resurser, möjligheter, inflytande och
trygghet. En av dem är att tillgången på uppdelade data är dålig. Bättre statistik och studier
som ökar förståelsen för var och hur fattigdom
och förtryck yttrar sig i en specifik kontext är
nödvändiga. Att välja att fokusera internationellt
bistånd på en viss grupp eller fråga kan ge olika
effekter, både positiva och negativa, för andra
grupper eller globala mål. Därför rekommenderar FN att det bästa sättet att tillämpa principen Leave No One Behind är att utgå från en
land- eller fallspecifik analys som tittar på både
geografi, diskriminering, samhällsstyrning, socioekonomiska faktorer, sårbarhet och kopplingar
mellan alla dessa faktorer.89
Många biståndsgivare följer upp hur deras
insatser inkluderar olika grupper, men inte alltid
systematiskt. De vanligaste inkluderingsmåt-
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ten handlar om kvinnor och flickor, barn och
unga, samt personer med funktionsvariationer.
I OECD DAC:s officiella biståndsstatistik finns
markörer för jämställdhetsfokus i biståndsinsatserna, samt en frivillig statistikmarkör för
inkludering av personer med funktionsvariationer.90

Biståndet spelar en unik roll
i att stödja människor som
står längst ifrån resurser,
möjligheter och inflytande.

Bakslag som hotar en hållbar utveckling
En förutsättning för en hållbar utveckling där
ingen lämnas utanför är att det finns en politisk
vilja hos beslutsfattare att sträva efter inkluderande, jämlika och hållbara samhällen. I motsats till detta ser vi idag hur den demokratiska
utvecklingen och jämställdhet backar i många
länder. Makten koncentreras till auktoritära
eller halvauktoritära regimer, och oberoende
röster och organisationer tystas och begränsas.
Civilsamhällets minskade utrymme försvårar för
organisationer att bedriva sin verksamhet, vilket
i sin tur allvarligt försvårar möjligheterna att
nå Globala målen.91 Backlashen mot kvinnors
rättigheter och feministiska rörelser begränsar
tillgången till möjligheter, resurser och säkerhet
för stora delar av befolkningen.
Att det demokratiska utrymmet begränsas i många länder försvårar förutsättningarna för utvecklingssamarbete. I länder där regeringen kränker
människors rättigheter och inte bryr sig om att
stora delar av befolkningen lämnas utanför kan
mer stöd kanaliseras genom FN-organ, och gå
till civilsamhällesaktörer, istället för genom staten. Men statens roll är avgörande för ett lands
utveckling. Därför är det ändå oftast viktigt för
biståndsgivare att genom dialog påverka regeringar och identifiera de delar av statsförvaltningen där ett genuint intresse för att förbättra
situationen finns, så att stöd kan ges dit.
Även biståndsgivare kan påverka den demokratiska utvecklingen negativt. Ett tydligt exempel är

USA som stoppat allt bistånd till organisationer
som arbetar för säkra aborter eller som vägrar
ta avstånd från aborträtten. Detta förstärker en
global motvind mot stöd till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

Nya biståndsgivare väcker nya frågor om
biståndets roll
Kartan över både biståndsgivare och biståndsmottagare håller på att förändras. Denna trend
kommer sannolikt fortsätta i takt med att många
medelinkomstländer blir rikare och de geopolitiska relationerna förändras. Icke DAC-medlemmars bistånd följer inte alltid samma principer
som givarländerna inom DAC. Det försvårar
möjligheter för politisk dialog på givarnivå. Det
finns möjligheter med ökat utvecklingssamarbete
mellan länder som inte har något förflutet som
kolonisatörer och som delar liknande erfarenheter. Det finns samtidigt risker med att flera nya
givarländer mer uttryckligen samarbetar utifrån
sina egna nationella intressen.
Kina sticker ut i statistiken, och är idag en av
världens största finansiärer till utvecklingsländer
totalt sett. En relativt liten del är så förmånlig att
den får räknas som bistånd. Desto mer är lån på
kommersiella villkor.92 Kinas utvecklingsfinansi
ering medför höga klimatrisker. På hemmaplan
investerar Kina nu en del i förnyelsebara energi
slag, men dess investeringar i låginkomstländer är
starkt dominerade av fossil energi.93 Saudiarabien
är ett av de största arabiska givarländerna och har
ett bistånd som inte är långt från Sveriges i storlek. Förenade Arabemiraten och Turkiet ger mer
än 0,7 procent av BNI.94 Det faktum att det inte
längre är lika tydligt vem som är givare och vem
som är mottagare har lett till diskussioner om
hur systemet för att finansiera en global hållbar
utveckling ska se ut i framtiden.95

Mottagarnas prioriteringar ska styra,
inte givarnas intressen
En stor utmaning inom det internationella
utvecklingssamarbetet är att givarländernas
nationella egenintressen alltmer styr prioriteringarna i biståndet. Detta har varit tydligt i de
senaste årens diskussion inom OECD DAC
om hur internationellt bistånd ska definieras.
Vissa givarländer argumenterar för att åtskillnaden mellan bistånd och militär verksamhet
ska mjukas upp, trots att denna gränsdragning
varit en del av biståndsdefinitionen i alla tider.

LEAVE NO
ONE BEHIND
Leave no one behind är ett åtagande i Agenda 2030 som sätter jämlikhet och inkludering i centrum. Åtagandet är ett löfte om att
sträva efter att först och mest prioritera dem
som lever i störst fattigdom och utsatthet
och därför är längst ifrån att få ta del av de
Globala målen. Det får konsekvenser för hur
man bör prioritera i finansieringen av hållbar
utveckling.
Människor som lämnas utanför tillhör ofta
strukturellt missgynnade grupper i samhället.
Det kan till exempel vara kvinnor och flickor,
barn, unga och äldre, personer med funktions
variationer samt etniska och religiösa minoriteter. I många länder står flyktingar, mig
ranter och HBTQI-personer inför svår diskriminering, exkludering och inskränkta rättig
heter.
För att säkerställa att ingen lämnas utanför
krävs bättre data, bättre finansiering, en
inkluderande politik och framförallt politisk
vilja att minska gapet mellan de som lämnats
utanför och övriga samhället. En inkluderande
politik handlar bland annat om att stärka
människors delaktighet, öka allas tillgång
till utbildning, hälsovård och breda sociala
trygghetssystem, och stärka lagar, system och
institutioner som garanterar människors rättig
heter. Det krävs också särskilda insatser för
att främja försörjningsmöjligheter för utsatta
grupper.
Det internationella biståndet är långt ifrån
tillräckligt för att uppfylla de Globala målen.
Andra typer av finansiering, som skatter och
hållbara investeringar, är också avgörande.
Däremot är biståndet den enda finansieringen
som har fattigdomsminskning och att hindra
mänskligt lidande som sitt syfte. Det spelar
därför en unik roll i att stödja människor som
står längst ifrån resurser, möjligheter och
inflytande.
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Andra givarländer menar att lån med liknande
villkor som kommersiella lån också bör få
räknas som bistånd, vilket bryter mot förmånlighetskriteriet i biståndsdefinitionen. Migrations- och säkerhetspolitiska intressen har stort
inflytande i diskussioner om bistånd inom både
EU och OECD DAC. Det är en trend som går
stick i stäv med principerna för effektivt ut
vecklingssamarbete: transparens, resultatfokus,
partnerskap och nationellt ägarskap. Att låta
migrationspolitiska hänsyn styra prioriteringarna
i biståndet hindrar pengarna från att stödja människor som lever i störst fattigdom och förtryck
på flera sätt:96
• Bistånd prioriteras till länder som många
människor flyr eller migrerar från, istället
för att utgå från en analys av var behoven är
störst.
• Biståndspengar används till gränsövervakning och andra insatser som motsvarar
givares önskan om att hindra människors
rörlighet istället för till insatser som är effektiva för hållbar utveckling.
• Biståndspengar används för att köpslå med
mottagarländer om migrationspolitiska
avtal. Det har i EU lett till stöd till regimer
som kränker mänskliga rättigheter såsom
Egypten, Libyen och Marocko.

Givarländerna bör sluta ge bistånd till
sig själva
Urholkning av biståndet för att täcka inhemska
kostnader gör att en stor del av biståndet aldrig
lämnar givarländerna. Framförallt handlar det
om kostnader för asylmottagande. Nära en femtedel av EU:s bistånd stannade inom unionen år
2017. Under 2018 gick det ner till 14 procent på
grund av EU:s stängda gränser som ledde till ett
lägre asylmottagande.97 Att ta ur biståndsbudgeten för att täcka vissa kostnader för asylmottagande är tillåtet enligt OECD DAC:s regler, vilka
fastställs av DAC-medlemsstaterna. Experter,
civilsamhällesorganisationer och DAC:s sekretariat har ifrågasatt användandet av bistånd till
givares inhemska kostnader, och varnat för att
det kan underminera förtroendet för det internationella biståndet.98
Andra sätt att använda bistånd som urholkar
de resurser som når fram till människor i fattigdom är att räkna skuldavskrivningar av illegitima skulder som bistånd samt så kallat bundet
bistånd. Bundet bistånd innebär att givaren
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ställer krav på att varor eller tjänster som upphandlas ska köpas av företag från givarlandet.
Denna typ av bistånd ger vinster till företag från
givarlandet, men har visat sig bli upp till 30 procent dyrare jämfört med obundet bistånd.99

Vilka roller kan bistånd spela för att
finansiera en hållbar utveckling där ingen
lämnas utanför?
Om det internationella biståndet ska bidra till
fattigdomsbekämpning på ett så effektivt sätt
som möjligt måste finansieringen riktas dit där
den behövs bäst. Förenklat kan bistånd bidra till
finansieringen av en hållbar utveckling där ingen
lämnas utanför på tre sätt:
• Rikta: Se till att resurser når de människor
som lever i störst fattigdom och utsatthet,
så att de kan försörja sig med anständiga
arbetsvillkor, organisera sig och öka sitt
inflytande och sin motståndskraft mot yttre
kriser av olika slag.
• Förändra system: Bidra till finansieringen av
samhällsreformer som gynnar de människor
som lever i störst fattigdom och utsatthet,
till exempel breda och generella system för
social trygghet, progressiva skattesystem,
kvalitativ samhällsservice och icke-korrupta
statsapparater.
• Mobilisera mer resurser: Bidra till att stärka
andra typer av finansiering så att det finns
mer resurser till ovanstående två punkter.
Till exempel stödja reformer för att öka
skatteuppbörden eller göra tillgången till privata lån eller investeringar billigare och mer
inriktade på jämlikhet och hållbarhet.
Det gäller att hitta en balans som tar hänsyn
till utveckling på lång och kort sikt, lokala och
nationella perspektiv, och alla dimensionerna av
hållbar utveckling. Om biståndet fokuseras en
sidigt på att mobilisera mer resurser utan kopp
ling till de andra två strategierna riskerar det att
koncentrera mer resurser och inflytande till de
som redan har. Om biståndet ensidigt riktas till
de mest utsatta riskerar nödvändiga struktur
ella förändringar att utebli. Om biståndet enbart
syftar till att förändra institutioner finns det en
risk att människors delaktighet och behov inte
ges tillräckligt utrymme. Oavsett typ av insats så
måste den utgå från mänskliga rättigheter, principen om att ingen ska lämnas utanför, och de
internationella principerna för effektivt utvecklingssamarbete.

KLIMATFINANSIERING

De människor som gjort
minst för att orsaka utsläppen
bakom klimatförändringarna får
betala det högsta priset

Löftet från höginkomstländer

Klimatförändringarna ger direkta konsekvenser för många miljoner människor i form av
stormar, torka, översvämningar, spridning av
sjukdomar med mera. De människor som gjort
minst för att orsaka utsläppen bakom klimatförändringarna får betala det högsta priset i
form av förstörd miljö och brist på mat och
försörjning.
På klimattoppmötet i Köpenhamn 2009 lovade
höginkomstländerna att årligen bidra till 100
miljarder dollar i klimatstöd i låg- och medelinkomstländer innan 2020. År 2017 hade klimatfinansieringen nått 71 miljarder. Framförallt är
det privata investeringar som givarna har lovat
att mobilisera som en del av de 100 miljarderna
som släpar efter. Åtagandet från Köpenhamn
var att tillhandahålla ett nytt tillskott av finansiering (new and additional).

Oklart hur mycket som är ny
finansiering
Ett problem är att det inte finns någon bra
data om utgångsläget. Det är därför oklart
hur mycket som faktiskt är ny finansiering.
Det faktum att många givare ställer om sitt
bistånd till mer klimatfokus gör att de totala
resurserna för att nå Globala målen inte ökar
med så mycket som givarna rapporterar att
de ger i klimatfinansiering. Det blir en typ av
dubbelräkning där givare räknar samma pengar gentemot biståndsmålet om 0,7 procent
av BNI och gentemot målet om 100 miljarder i
klimatfinansiering.

En ytterligare fråga
är att hela 75 procent av klimatfinansieringen är lån och
inte gåvor, vilket
riskerar att bidra till
en redan ohållbar skuldsituation.100
När det gäller flöden från multilaterala institutioner är hela 90 procent lån, varav 70
procent inte är förmånliga.101 Det betyder att
det i längden via amorteringar och ränta går
ett flöde från mottagarländerna tillbaka till de
multilaterala bankerna som är större än den
finansiering som tillhandahålls.

Snedfördelning
Klimatfinansieringen är också snedfördelad
i bemärkelsen att bara en femtedel går till
anpassning (2017).102 Givarna har lovat att inte
bara stödja utvecklingsländer i omställning
för minskade utsläpp, utan lika mycket stödja
anpassning till klimatförändringar för de
som redan drabbas svårt. Att kunna hantera
risker och hot mot vattentäkter, skördar,
djurhållning, hälsa och alla de skador på liv
och egendom som orsakas av naturkatastrofer
är helt avgörande för en hållbar utveckling
där ingen lämnas utanför. Dock visar analyser
att finansiering till anpassning måste riktas
bättre, både till människor som är mest sårbara för klimatförändringarna och till de som
har det fattigast.103 En stor utmaning är att
behovet av anpassning sannolikt kommer att
fortsätta öka. 2030 kan behoven av resurser
till klimatanpassning i låginkomstländer att
årligen vara upp till 300 miljarder dollar,104 det
vill säga dubbelt så mycket som hela dagens
internationella bistånd.
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EXTERN FINANSIERING TILL DE
MINST UTVECKLADE LÄNDERNA

49
MILJARDER USD

42
MILJARDER USD

21

23
MILJARDER USD

MILJARDER USD

Utländska direkt
investeringar

Lån

Remitteringar

Internationellt
bistånd

I många medelinkomstländer är det internationella biståndet

set största externa källan till finansiering. De minst

idag en mycket liten del av den totala finansieringen från ut-

utvecklade länderna har också jämfört med medelin-

landet, om än ofta en mycket viktig sådan för utsatta person-

komstländerna lägre inhemska privata investeringar och

er, grupper eller områden, beroende på situationen i landet

egna offentliga resurser. De minst utvecklade länderna
är långt ifrån att klara av att tillgodose ens människors
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I de 47 länder som av FN definieras som minst utvecklade är

grundläggande rättigheter såsom utbildning, hälsovård

dock det internationella biståndet fortfarande den överläg-

och social trygghet utan internationellt bistånd. 105

REKOMMENDATIONER TILL REGERINGEN

Öka det totala internationella biståndet
till människor där förutsättningarna är
sämst att förverkliga Globala målen

Använd det internationella biståndet till
sådant som andra typer av utvecklings
finansiering inte förmår

•

Fortsätt följa riksdagens enprocentsmål för
internationellt bistånd som andel av BNI,
och säkerställ att det finns tillräcklig kapaci
tet på UD och Sida för att garantera en hög
kvalitet i genomförandet.

•

Förhindra mänskligt lidande genom humani
tärt stöd som följer de humanitära principerna. Prioritera även katastrofförebyggande och
att bygga motståndskraft mot framtida kriser.

•
•

Påverka för att EU totalt sett ska möta sitt
åtagande om 0,7 procent av BNI i internationellt bistånd varav minst 0,2 procent av EU:s
BNI ska gå till de minst utvecklade länderna.

•

Sluta ta pengar ur biståndsbudgeten för att
täcka inhemska kostnader för flyktingmottagande.

Ge långsiktigt stöd till organisationer och
rörelser i det civila samhället som är centrala
för en demokratisk, jämställd och hållbar
utveckling där alla inkluderas. Däribland
oberoende organisationer och rörelser som
drivs av kvinnor, hbtqi-personer, etniska och
religiösa minoriteter, urfolk, personer med
funktionshinder, barn och unga, migranter
och flyktingar, med flera diskriminerade eller
missgynnade grupper.

•

Skapa förutsättningar för flexibel finansiering
av insatser som överbryggar nuvarande gränser mellan fredsbyggande, humanitärt och
långsiktigt utvecklingsarbete.

•

Stärk stödet, i synnerhet i låginkomstländer,
till utbildning, hälsovård, breda sociala trygghetssystem och andra satsningar som både är
mänskliga rättigheter och viktiga drivkrafter
för en socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.

•

Ge långsiktigt stöd till uppbyggnad och stärk
ande av effektiva, inkluderande och tillgängliga offentliga institutioner som fungerar enligt
rättsstatens principer och motverkar korruption, i både låg- och medelinkomstländer.

•

Driv på i forum som OECD DAC, EU och
FN för att alla biståndsgivares finansiering i
högre utsträckning ska ha Leave no one behind
som utgångspunkt för prioriteringar.

•

Verka för att stärka relevansen hos det globala
partnerskapet för effektivt utvecklingssam
arbete och öka dialogen även med de bi
ståndsgivare som inte har ställt sig bakom
principerna för utvecklingseffektivitet, i syfte
att öka respekten för och finansieringen till
mänskliga rättigheter, miljömässig hållbarhet
och oberoende aktörer i det civila samhället.

•

Etablera ett budgetmål för Sveriges klimatfinansiering i ett separat spår som går utöver
biståndets enprocentsmål, och som möjliggör
rapportering, insyn och uppföljning.

•

Säkerställ att klimatfinansiering når de mest
utsatta länderna och grupperna.

•

Verka för en balans mellan åtgärder för
anpassning, kompensation för negativa
klimateffekter respektive omställning,
där merparten bör gå till anpassning och
kompensation.
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ÖVRIGA DELAR AV AGENDAN
FÖR ATT FINANSIERA HÅLLBAR
UTVECKLING

Addis Ababa Action Agenda från 2015
är världssamfundets agenda för att
finansiera en hållbar utveckling. För
utom de tre områden som behandlats
i de föregående kapitlen - inhemska
offentliga resurser, privata investeringar
och internationellt bistånd - innehåller
agendan ytterligare fyra områden. I
det här kapitlet behandlas kortfattat
dessa områden: handel, skuldhantering,
reformer av det finansiella systemet,
samt forskning, teknik och innovationer.
Läget i världen är mer spänt än på länge
på alla dessa områden som är viktiga
för att kunna finansiera en hållbar
utveckling. Världshandeln präglas av
spänningar mellan stora ekonomier som
USA och Kina. Skuldsättningen ökar
och skuldkrisen är redan ett faktum
i många låginkomstländer. Reglerna
för det globala finansiella systemet
är otillräckliga för att hantera kryphål
som orsakar stora sociala, ekonomiska
och miljömässiga konsekvenser. Den
tekniska utvecklingen ställer samhället
och inte minst arbetsmarknaden inför en
enorm omställning.
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HANDEL
Internationell handel utgör en betydande del
av i stort sett alla länders ekonomi. Export
intäkterna varierar mest i låginkomstländer
eftersom de ofta är beroende av ett fåtal
exportprodukter – ofta råvaror vars priser
varierar kraftigt. Bland utvecklingsländerna har handel under 2000-talet bidragit till
växande ekonomier framförallt i de länder
som exporterar råvaror som mineraler och
bränslen, samt i de länder som har textilindustri.106 Medan handeln inom regionerna
dominerar i Europa, Syd- och Nordamerika
samt Asien, är handeln inom Afrika fortfa
rande en mycket liten andel av afrikanska
länders utrikeshandel. Ett nytt frihandels
avtal (African Continental Free Trade Area,
AfCFTA) väntas öka handeln i Afrika.
De så kallade minst utvecklade ländernas
andel av världshandeln är mindre än en
procent. Det innebär att en målsättning i
Agenda 2030 om att fördubbla deras andel
av varuexporten innan 2020 (till 1,6 %)
inte uppnås. Addis Ababa Action Agenda
innehåller tydliga åtaganden om att ge
låginkomstländer speciella och förmånliga
handelsvillkor, något som delvis sker idag.
Handelskonflikter mellan stora ekono
mier som USA och Kina och ökade handelsrestriktioner i många länder under
senare år har bidragit till att den globala
handeln minskat. Samtidigt försvagas
Världshandelsorganisationen WTO vilket
har gjort att bland andra EU, satsat mer på
att förhandla fram bilaterala handels- och
investeringsavtal.

För att kunna uppfylla många av
Globala målen krävs import av
De flesta befintliga bilaterala
varor och tjänster. Handel bidrar
också till tekniköverföring och till
handels- och investeringsavtal
ökad konkurrens. I princip ger
är framförhandlade utan Globala
liberaliserad handel fördelar för
målen i åtanke, och behöver
länders ekonomiska tillväxt totalt
moderniseras för att kunna bidra
sett, men olika grupper påverkas
till hållbar utveckling
mycket olika: konsumenter får
tillgång till fler och billigare produkter medan de producenter som
utsätts för ökad konkurrens kan
drabbas mycket negativt. En övergripande frihandelsideologi har sedan andra
världskriget drivit fram en gradvis liberaliserSKULDHANTERING
ing av världsekonomin. I praktiken drivs
de flesta länder av en vilja att å ena sidan
Många utvecklingsländer har idag ohållbara
skydda egna ”känsliga sektorer”, å andra
skulder, vissa med nivåer av skuldsättning som
sidan öppna upp andra länders marknader
liknar 1980-talets skuldkris. Över 40 procent
för egna exportprodukter.
av låginkomstländerna är antingen redan i
skuldkris eller löper hög risk att hamna där.109
Det nya handelsavtalet mellan EU och ett
Särskilt sviktande stater och små ö-nationer
antal sydamerikanska länder, Mercosur, är
som är sårbara för klimatförändringar har ökat
ett tydligt exempel på hur handelsrelationer
sin upplåning kraftigt.
påverkar förutsättningarna för en hållbar ut
veckling. Om avtalet godkänns kommer det
Sårbarheten beror på ökad skuldnivå, men
att leda till ökad efterfrågan på soja som odlas
också på en förändring i hur skulderna är sami Brasilien, och därmed förvärra avskogningen
mansatta. Många länder har fler olika långivare,
i Amazonas. Samtidigt ger avtalet nya möjlig
dels från utanför den så kallade Parisklubben,
heter till påverkan – EU kan skriva in krav på
som Kina, och dels från kommersiella långiskogsskydd i avtalet och hota med att säga
vare. Den större andelen lån på kommersiella
upp avtalet om kraven inte uppfylls.
villkor ökar sårbarheten för låginkomstländer.
Experter varnar för att fortsatta ökningar av
De flesta befintliga bilaterala handels- och
skuldåterbetalningar kan innebära minskade
investeringsavtal är framförhandlade utan
resurser till utbildning och hälsovård.110
Globala målen i åtanke och behöver moder
niseras för att kunna bidra till hållbar
Även internationellt utvecklingssamarbete
utveckling. För att världshandeln ska bidra
riskerar att bidra till ohållbar upplåning. Den
till Globala målen behöver handelspolitiken
totala andelen bistånd i form av lån har ökat
tydligare kopplas ihop med andra områden
de senaste åren. Till och med till de minst
som konkurrenslagstiftning, miljö-, social-,
utvecklade länderna ökar andelen lån på bearbetsmarknads- och jämställdhetspolitik. 107
kostnad av gåvobistånd.111 Inte minst klimatbiståndet ges till tre fjärdedelar som lån istället
Bistånd för att stärka handel, så kallad Aid
för gåvobistånd.112 Under senare år har olika
for Trade, handlar till stor del om stöd till
typer av ”blandfinansiering” blivit vanligare,
infrastruktur i utvecklingsländer som kan
där gåvobistånd blandas med offentliga eller
underlätta handel, och att bygga kapacitet
privata investeringar. Om stater använder
för internationell handel. Nästan trettio progåvobistånd för att underlätta tillgång till
cent av det internationella biståndet räknas
privata lån för investeringar ökar skulderna.
som Aid for Trade, 43 miljarder dollar 2017.
Avtal för så kallade Private Public Partnerships
Andelen som ges som lån istället för bidrag
kan också generera skulder om avtalen sker
har ökat. Hela 63 procent av Aid for Trade
utanför nationella budgetar.
108
var lån 2017.

27

SYSTEMFRÅGOR I GLOBALA
FINANSIELLA SYSTEMET
Det globala finansiella systemet har en rad svag
heter som hindrar genomförandet av Agenda
2030. Globala finansmarknader har ett kortsiktigt fokus som gör systemet volatilt. Mono
polisering, globalisering och snabb teknologisk
förändring gör att regleringarna av det finansiella
systemet har svårt att hänga med. Institutioner
och regelverk är i många fall inte heltäckande
eller uppdaterade. Exempelvis sa dåvarande
IMF-chefen Christine Lagarde när hon pratade
om företagsbeskattning på IMF:s vårmöte 2019
att ”the system is fundamentally out of date”.
Ett återkommande krav från civilsamhället är att
beslut om reformer av det finansiella systemet
bör fattas i sammanhang där utvecklingsländer
har likvärdig röst och inflytande.113 Addis Ababa
Action Agenda innehåller åtaganden om att
demokratisera beslut om det globala finansiella
systemet och göra samspelet mellan institutionerna i systemet bättre. Idag fattas många
beslut i organ som Världsbanken och IMF, där
utvecklingsländer har en mindre andel av rösterna. Inför tillsättningen av ny Världsbankschef
2019 höjdes röster114 för att frångå den traditionella uppgörelsen att denne alltid kommer från
USA och IMF-chefen från Europa, men det blev
ännu en nordamerikan på posten.
Viktiga åtgärder för att det finansiella systemet
inte ska motarbeta Agenda 2030 är till exempel
att hantera valutarisker bättre, stabilisera in- och
utflöden av kapital, och ställa större krav på att
finansiella aktörer gör hållbarhetsrapportering
och bedömningar av sociala- och miljökonse
kvenser.115 En annan nyckelåtgärd är att anpassa
regleringar inte efter typ av finansiell aktör (t ex
banker) utan efter typ av finansiell tjänst, för att
kunna reglera de många finansiella tjänster som
idag utförs utanför det formella banksystemet.

INNOVATIONER, FORSKNING
OCH TEKNIK
Ny teknologi förändrar förutsättningarna för
hela samhället när det gäller arbetsliv, konsum
tion och tillgång till finansiering. Artificiell
intelligens och robotisering innebär att många
arbetstillfällen, ibland hela yrken, försvinner
och nya yrken tillkommer. Även förutsättning-
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arna för att fatta beslut förändras med den
ökade mängden tillgänglig information via
”big data”. Teknikutveckling inom så kallad
”fintech” kommer att förändra formerna för
och tillgängligheten på privatlån och andra
finansiella tjänster.
Alla dessa förändringar kommer att ske på gott
och ont, med både nya möjligheter och nya
risker för miljö, arbetsmarknad och människors försörjning. Det finns förhoppningar om
att fintech till exempel ska leda till att småskaliga jordbrukare, i synnerhet kvinnor, lättare
får tillgång till lån.116 Samtidigt har röster ur
civilsamhället117 kritiserat vad de uppfattar
som en okritisk tilltro hos det internationella
samfundet till att ny teknologi automatiskt ska
leda till mer jämlikhet. De menar att det finns
en inbyggd ojämlikhet i tekniköverföring som
behöver hanteras och att traditionell kunskap
och lokala innovationer också måste främjas.
Stöd till forskning, teknikutveckling och lokal
innovation kan spela en viktig roll för att
förverkliga Agenda 2030. Det totala internationella biståndet till forskning, teknik och
innovation ökade från 0,9 miljarder USD 2014
till 2,4 miljarder USD 2017. Dock var forskningsbiståndet till de minst utvecklade länderna och till afrikanska länder oförändrat.118

SAMMANFATTNING
OCH SLUTSATSER
Världen står illa rustad inför dagens kli
mathot, extrema ojämlikhet mellan män
niskor och bakslag för demokratin. Om
ställningen till ett ekonomiskt, socialt och
miljömässigt hållbart samhälle brådskar.
För att uppnå Globala målen om hållbar
utveckling krävs både mer resurser och
mer politisk vilja att se till att resurserna
fördelas och används på ett hållbart och
rättvist sätt.

Särskilt i låginkomstländer är glappet
mellan behov och finansiering enormt.
De egna resurserna är för små och det
internationella tillskottet likaså. Utflö
det av pengar från utvecklingsländer till
rikare länder och så kallade skattepara
dis, i form av till exempel skatteflykt och
skuldbetalningar, är dessutom större än
inflödet.119
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SAMMANFATTNING
INHEMSKA OFFENTLIGA
RESURSER
I varje land kommer de egna resurserna alltid att
utgöra den största källan till finansiering, så det
spelar stor roll hur länder utformar sina välfärdsoch skattesystem. Att utvecklingsländer ökar sina
egna offentliga resurser och fördelar dem bättre är
avgörande både för att kunna nå Globala målen
och för att på sikt bli mindre beroende av internationellt bistånd. Idag urholkas resurserna av
omfattande skatteflykt. Låginkomstländerna samlar
in lägre skatt än de 15 procent av BNP som enligt
OECD är absolut minimum för en fungerande stat.
Trots att den inhemska mobiliseringen av resurser
behöver öka kraftigt är idag bara 0,18 procent av
det internationella biståndet stöd för att utveckla
skattesystem. Bistånd på skatteområdet är ofta inriktat på tekniskt kapacitetsstärkande av myndig
heter och mer sällan på skattefrågor som en central
del av utvecklingen med ett helhetsperspektiv på
skattesystemens utformning och vilka effekter det
får på exempelvis jämställdhet och ojämlikhet.
Viktiga punkter för att stärka inhemska offentliga
resursers bidrag till en hållbar utveckling är att:
• stoppa skatteflykten och skapa mer rättvisa
internationella skatteregler
• ge mer bistånd till att bygga upp progressiva,
effektiva skattesystem som främjar jämställd
het, bidrar till minskad ojämlikhet och ger
mer resurser till välfärd

PRIVATA INVESTERINGAR
Större och mer hållbara privata investeringar är
avgörande för att nå Globala målen. Det finns
många företag som har börjat sin omställning och
satsar på mer hållbara affärer. Världens regeringar
ger dock fortfarande mer incitament för ohåll
bara affärer än hållbara, genom till exempel
subventionering av fossila bränslen. Satsningar på
hållbara investeringar i utvecklingsländer har ökat
på senare år. Fortfarande finns det dock många
exempel på hur såväl inhemska som multinationella företag och investerare är delaktiga i miljöförstöring, exploatering av arbetare eller andra
människorättskränkningar.
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Många biståndsgivare ökar sitt stöd för att främja
investeringar och företagande. Näringsfrämjande
bistånd kan bidra med mer finansiering som
stärker lokala aktörer och marknadsinstitutioner.
För att ha en positiv effekt bör investeringarna
följa principerna för effektivt utvecklingssam
arbete och uppfylla tydliga krav på hållbarhet.
Investeringar bör också i högre utsträckning
gynna småföretagare och kooperativ som inte haft
tillgång till marknader eller finansiella tjänster.
Utmaningar i att blanda offentligt bistånd och
privata investeringar har hittills visat sig vara
bland annat svårigheter att öka privata investeringar, transparens och ansvarsutkrävande,
och svårigheter att avgöra när subventionering
är motiverad eller när knappa biståndsresurser
används i onödan till investeringar som skulle ha
skett ändå.
Viktiga punkter för att stärka privata investeringars bidrag till en hållbar utveckling är att:
• säkerställa att företagande och investeringar
främjar mänskliga rättigheter och hållbar
utveckling
• utforma näringslivsfrämjande bistånd så att
lokala och nationella institutioner, marknader och aktörer prioriteras, hållbara investeringar främjas och utvecklingsprinciperna
efterlevs

INTERNATIONELLT BISTÅND
Internationellt bistånd fortsätter vara den största och viktigaste internationella resursen för
låginkomstländer. Om alla höginkomstländer
levde upp till det åtagande de gjort i FN om
att bidra med minst 0,7 procent av sin brutto
nationalinkomst skulle det ge 200 miljarder
ytterligare varje år fram till 2030 och räcka för
att utrota den extrema fattigdomen i världen.
Olika typer av finansiering fyller olika syften för
hållbar utveckling. Internationellt bistånd är den
enda resursen som inte har några andra syften
än att bekämpa fattigdom och göra skillnad
för de mest utsatta människorna. Därför har
internationellt bistånd en extra viktig roll i att
upprätthålla principen Leave No One Behind i
Agenda 2030. Det vill säga att bistånd är den

SLUTSATSER
bästa resurs som finns tillgänglig för att se till att
först och mest prioritera dem som är längst ifrån
att få ta del av framsteg i riktning mot Globala
målen. En förutsättning för att bistånd ska vara
effektivt är att det utgår från lokala prioriteringar och att det är lokala aktörer som är drivande.
Därför är det viktigt att alla inblandade i internationellt utvecklingssamarbete följer de överenskomna principerna för effektivt utvecklingssamarbete.
Viktiga punkter för att stärka det internationella
biståndets bidrag till en hållbar utveckling är att:
• öka det totala internationella biståndet till
människor där förutsättningarna är sämst
att förverkliga Globala målen, i synnerhet
de minst utvecklade länderna och länder
drabbade av konflikt eller klimatkris
• använda det internationella biståndet till
sådant som andra typer av utvecklingsfinansiering inte förmår, på ett sätt som ökar inflytande, möjligheter och trygghet för människor som lever i fattigdom och förtryck

REGLER FÖR DET FINANSIELLA
SYSTEMET
Det nuvarande finansiella systemets regelverk
är dåligt anpassat till den globala ekonomin och
målsättningen om att uppnå en hållbar utveckling. Dagens system innehåller kryphål som
kan utnyttjas av banker, andra investerare och
företag på ett sätt som förstärker ojämlikhet och
motverkar klimatomställning. Långsiktiga sociala, ekonomiska och miljömässiga risker hanteras
inte i reglerna för det finansiella systemet idag.
Det multilaterala systemet där reglerna sätts ger
oftast höginkomstländer mer inflytande än låginkomstländer i organisationer som Världsbanken,
IMF och OECD. Det multilaterala systemet
saknar system och institutioner som utvecklings
länder efterlyser, till exempel en FN-mekanism
för skuldhantering och ett organ för skattefrågor
inom FN.

► Internationellt bistånd är viktigare än
någonsin för att garantera att ingen lämnas utanför. Varje krona på vägen mot att
höginkomstländerna lever upp till sina bi
ståndsåtaganden spelar roll om vi ska klara
av att finansiera en hållbar utveckling för
alla människor i världen. I synnerhet för
låginkomstländerna är det idag inte realistiskt att finansiera en hållbar utveckling utan
internationellt bistånd. Biståndet behöver
utvecklas ytterligare för att möta vår tids
stora utmaningar. Det är viktigt att alla
länder stärker sin egen förmåga till finansiering av en hållbar utveckling, alltid med
utgångspunkt i lokala behov och prioriteringar där människor deltar demokratiskt och
förändrar sin situation.
► Alla andra finansieringsflöden måste
också bidra till hållbar utveckling. Det är
inte fallet idag. Därför behövs bättre regler
inom flera olika politikområden: mot skatte
flykt, ohållbara investeringar, oansvarig långivning, och bristande ansvar för miljö och
mänskliga rättigheter hos multinationella
företag. Det globala finansiella systemet
behöver regleringar som främjar hållbarhet,
transparens och demokratiska internatio
nella beslutsprocesser.

► Se vidare rekommendationer i respek

tive avsnitt i rapporten.
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IMF uppskattar ut-
vecklingsländernas
skatteförluster till
runt 200 miljarder
USD per år. Det skulle
räcka till utbildning
för 248 miljoner barn
som idag inte går i
skolan.

Mycket små investe
ringar går emellertid
till låginkomstländ
erna. Det innebär att
länder och sektorer
där fattigdomen
är som störst inte
gynnas.

INHEMSKA OFFENTLIGA RESURSER

PRIVAT FÖRETAGANDE OCH
INVESTERINGAR

Om alla bistånds
givare levde upp till
sina åtaganden skulle
det totala biståndet
öka tillräckligt för att
utrota den extrema
fattigdomen till
2030.

INTERNATIONELLT UTVECKLINGS
SAMARBETE

Över 40 procent av
låginkomstländerna
är antingen redan i
skuldkris eller löper
hög risk att hamna
där.

ÖVRIGA DELAR AV AGENDAN FÖR ATT
FINANSIERA HÅLLBAR UTVECKLING
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Vad krävs för att kunna finansiera en
hållbar utveckling?
Både politiska reformer och stora, rätt satsade finansiella resurser
är nödvändiga för att nå Globala målen i Agenda 2030.
Den här rapporten redogör för vilka roller till exempel skatter,
privata investeringar och internationellt bistånd kan spela för att
minska glappet till en hållbar utveckling. Rapporten fokuserar på
förutsättningarna i låginkomstländer, på konsekvenser för människor
som lever i fattigdom och förtryck, och på Sveriges ansvar att bidra
till att rätta till systemfel som hindrar en hållbar utveckling idag.

