
VAR HAMNAR PRIVAT  
UTVECKLINGSFINANSIERING?

Ska de globala hållbarhetsmålen, SDG:erna, kunna finansieras krävs massiva 

omflyttningar av privata investeringar. Biståndet kan spela en viktig roll i att mobilisera 

privata flöden till utvecklingsändamål.

I EBA-rapporten Mobilising Private Development Finance: 

Implications for Overall Aid Allocations, granskar Polly 

Meeks, Matthew Gouett och Samantha Attridge kritiskt vart 

flödena går när biståndsgivare använder instrument för att 

blanda bistånd med privat finansiering.

Att nå de globala hållbarhetsmålen till 2030 kommer att kräva 

enorma summor pengar – mer än vad det internationella 

biståndet räcker till. Denna rapport visar hur givarländer i 

ökande grad avser att blanda bistånd med privat finansiering 

för att nå utvecklingsmål. 

Nuvarande flöden av sådan blandad finansiering går i huvud- 

sak till medelinkomstländer och produktiva sektorer, inte nöd- 

vändigtvis till de områden där fattigdomen är som mest utbredd. 

Rapportförfattarna framhåller att medvetna val måste göras 

om tillräcklig finansiering ska nå också de fattigaste länder-

na och sociala sektorer. 

De föreslår gemensamma internationella rutiner för rappor-

tering, för att tydliggöra vilka privata flöden som kan räknas 

som offentligt bistånd.

STUDIEN EFTERLYSER:

1 Förbättrad rapportering av givarländer till OECD-DAC, genom att man använder en 
”flaggning” för privat-sektorfinanser på ett konsistent sätt.

2 Givarländer bör avstå från att i förhand sätta upp absoluta gränser för hur mycket bistånd 
som ska ges som gåvor, eller i andra former. Behoven bör styra.

3 Innan beslut om finansiering görs bör givare bedöma och dokumentera vilka utvecklings-
effekter man väntar sig från privatsektor-instrument och ställa detta i relation till andra 
biståndsinstrument.

Hela rapporten med fler rekommendationer finns på www.eba.se

RAPPORTFÖRFATTARNA

Polly Meeks 
Oberoende konsult, 
London

Matthew Gouett 
PhD, Forskare inom 
utvecklingsfinansiering, 
Overseas Development 
Institute, London

Samantha Attridge 
Senior Research Fellow, 
Overseas Development 
Institute, London

EBA är en statlig kommitté som oberoende utvärderar och 
analyserar Sveriges internationella bistånd. www.eba.se


	Var hamnar privat utvecklingsfinansiering?
	Studien efterlyser
	Rapportförfattarna




