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Forkortelser

MFD Maximizing Finance for Development

OPS Private Public Partnership (offentlig-privat samarbeid)

FfD Financing for Development (finansiering for utvikling) 

IFC International Finance Corporation

CPSD Country Private Sector Diagnostics 

ECOSOC United Nations Economic and Social Council  
 (FNs økonomiske og sosiale råd)

EURODAD European Network on Debt and Development  
 (Europeisk nettverk for gjeld og utvikling)

IDA International Development Association, World Bank Group

MIGA Multilateral Investment Guarantee Agency 
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Det er i debatten om hvordan man skal finansiere bærekraftsmålene at de store utviklingsspørsmålene vil bli 
avgjort. Bildet er fra IMF og Verdensbankens årlige møte i 2016. Foto: Verdensbanken
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Det er bare 10 år igjen til 2030. 17 ambisiøse mål ble i 2015 vedtatt av 
verdenssamfunnet for å utslette fattigdom i alle dens former og dimen-
sjoner innen 2030. Samme år loset Norge FNs medlemsland gjennom en 
krevende prosess med å få på plass økonomiske og strukturelle forpliktelser 
for å sikre tilstrekkelig og god finansiering for utvikling gjennom Addis 
Abeba Action Agenda. Fem år etter avtalene ble inngått, er vi imidlertid 
veldig langt fra å få på plass de ordninger, avtaler og bevilgninger som 
skal til for å oppfylle avtalene og å nå målene. 

Bærekraftsmålene legger viktige føringer. Det er i debatten om hvordan 
man skal finansiere bærekraftsmålene at de store utviklingsspørsmålene vil 
bli avgjort. Bilateral bistand og bistand kanalisert gjennom sivilsamfunn vil 
alltid være småbeløp sammenliknet med de store ressurser som kanaliseres 
gjennom multilaterale kanaler. Det er den politikken som føres av organer 
som G20, Verdensbanken og de andre utviklingsbankene, og hos private 
investorer, som virkelig teller i arbeidet med å løfte millioner av mennesker 
ut av fattigdom, sikre god skole for alle verdens barn, beskytte klodens 
miljø og skape fred og stabilitet. 

Det er bred enighet om at privat næringsliv må bidra om bærekrafts-
målene skal nås. Løsningene som ofte fremmes, er enten å bruke offentlige 
midler som bistand, eller å inngå nasjonale offentlige-private samarbeid 
(OPS) for å katalysere private midler. Verdensbanken har de siste årene 
fremmet at finansieringsgapet skal håndteres med det de omtaler som 
private finance first – «privat finansiering først». Det vil si at man først 
mobilisere ressurser fra privat sektor, for så hente frem offentlige midler 
når markedsløsninger ikke er mulige å oppdrive. Utviklingseffekten av en 
slik tilnærming er i beste fall usikker og kan fremstå som et forsøk på å 
skyve ansvaret for vår tids største utfordringer bort fra nasjonalstatene. 

Fortsatt sterkt påvirkningsarbeid fra Norge er tvingende nødvendig for å 
nå målene i Addis-avtalen på områder som skatt, ulovlig kapitalflukt og 
ansvarlig långivning, og ikke minst for å få på plass den nødvendige finan-
sieringen av bærekraftsmålene i de fattigste landene. 

Forord

Kathrine Sund-Henriksen
Daglig leder i Forum for 
utvikling og miljø
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Skal man evne å gjennomføre bærekraftsmålene innen 2030, er det 
behov for enorme økonomiske ressurser. Private finance first (her oversatt 
til «privat finansiering først») er et etablert begrep og en sentral del av 
Verdensbankens strategi for å nå bærekraftsmålene. 

Konseptet innebærer at utviklingsaktører må søke private kilder før de går 
til offentlige aktører for å finansiere utviklingsprosjekter. Dersom det ikke 
finnes private finansieringskilder, skal offentlig bistand brukes for å tilret-
telegge for private investeringer. Begrepet privat finansiering først inngår i 
den bredere debatten om offentlig-privat partnerskap (OPS). Parallelt med 
Verdensbanken og de andre utviklingsbankene, utvikler også G20-landene 
ulike nye private finance first-tiltak.

Formålet med denne rapporten er å belyse hva som ligger i konseptet 
privat finansiering først, hvordan dette kravet påvirker innholdet i 
utviklingspolitikken generelt, og arbeidet med FNs bærekraftsmål spesi-
fikt. Rapporten gir også anbefalinger om hvordan beslutningstakere bør 
forholde seg til private finance first i utviklingspolitikken. 

Det er mange skjær i sjøen når Verdensbanken, de andre utviklingsban-
kene, OECD og G20-landene skal bruke privat finansiering for utviklings-
tiltak i fattige land. Prinsippet om private finance first har vært gjenstand 
for omfattende kritikk. Hovedutfordringen med privat finansiering først er 
hvordan utviklingsland vil balansere fordelingspolitikk, menneskerettig-
heter og miljøhensyn opp mot behovet for å tiltrekke seg private investorer. 

Forfattere av rapporten er Rolf A. Vestvik (Conow) og Kirsten S. Natvig 
(Scanteam). Forfatterne ønsker å takke de som har bidratt med infor-
masjon gjennom intervjuer og tilsendte artikler. Vi håper rapporten vil 
bidra til økt debatt om utviklingsfinansiering i Norge. Forfatterne vil takke 
administrasjonen i ForUM for god dialog og samarbeid i utarbeidelsen av 
rapporten.

Innledning

Forum for utvikling og miljø 2020 Privat finansiering først
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Oppsummering

Private investeringer er nødvendig for 
å oppfylle bærekraftsmålene 
FNs bærekraftsmål er en felles, global agenda 
som skal løfte millioner av mennesker ut av 
fattigdom, øke tilgang til og kvalitet på utdan-
ning, skape arbeidsplasser, hindre miljø-ødeleg-
gelser, og sikre utjevning. Aldri før har verden 
samle seg om en mer omfattende global reform. 
Bærekraftsmålene er ambisiøse. Skal man lykkes i 
gjennomføringen av disse, er det et enormt behov 
for økonomiske midler. Ifølge Verdensbanken vil 
en oppnåelse av FNs bærekraftsmål innen 2030 
kreve om lag USD 4,5 billioner i årlige investe-
ringer. Denne kolossale summen er langt mer enn 
det de multilaterale utviklingsbankene og tradisjo-
nelle giverne kan bidra med. 

Med støtte fra blant annet Norge har verdens-
samfunnet, representert ved Verdensbanken, de 
øvrige utviklingsbankene, G20 og FN derfor satt 
i gang et storstilt arbeid for å legge til rette for 
økte private investeringer for å nå bærekrafts-
målene. Som et ledd i dette har Verdensbanken 
utviklet «Maximizing Finance for Development»-
konseptet (MFD), der privat finansiering først 
står sentralt. Formålet med privat finansiering 
først er at utviklingsprosjekter i utgangspunktet 
skal søkes finansiert ved private investeringer. 
Denne tilnærmingen innebærer at det skal 
legges til rette for at lovverk, utviklingsstrategier 
og andre rammebetingelser skaper gunstigere 
forhold for private investorer, samtidig som det 
kan ytes garantier og andre risikoreduserende 
tiltak gjennom offentlige institusjoner. Mens 
privat finansiering først så langt har fokusert på 
investeringer innenfor infrastruktur, planlegger 
Verdensbanken å utvide konseptet til andre 
sektorer som utdanning og helse.

Verdensbanken og de andre utviklingsbankene 
har omfavnet prinsippet om å søke privat finan-
siering først. Verdensbanken piloterer tilnær-
mingsmetoden MFD i ni land, der de kartlegger 

muligheter for å benytte privat finansiering 
først. Videre foretar de sektorvise kartlegginger 
i en rekke andre land for å identifisere hvor, 
og hvordan, privat kapital kan komme inn med 
finansiering. G20 arbeider intenst med å gjøre 
infrastruktur om til aktivaklasser, altså at private 
aktører skal investere i utviklingslands infra-
struktur i form av omsettelige verdipapirer. Alle 
disse prosessene er langsiktig arbeid og ikke noe 
som vil skje over natten. På den bakgrunn er det 
fortsatt mulig å påvirke prosessene som skjer, 
både fra politisk hold og fra sivilsamfunnets side. 

Privat sektor har en viktig rolle å spille i oppnå-
elsen av bærekraftsmålene og i den øvrige 
utviklingspoli tikken. Samtidig er det helt 
nødvendig med gode rammeverk, lovgivning, 
regulering og insentiver for å sikre at private 
investorer bidrar til en bærekraftig utvikling som 
reduserer ulikhet, tar hensyn til miljøet og respek-
terer menneskerettigheter.

Hva angår respekt for menneskerettigheter og 
miljø, er det en reell fare for at viktige etablerte 
prinsipper kan måtte vike når alle utviklingspro-
sjekter skal innrettes på en måte der de blir mest 
mulig lønnsomme. De nye investeringskontrak-
tene og infrastrukturprosjektene kan bli innrettet 
på en måte som innebærer mindre fokus på 
sosiale standarder grunnet kravet til inntjening. 
Men det er ingen automatikk i dette. 

Privat sektor kan bidra til overføring av moderne 
teknologi og viktig kunnskapsoverføring til utvi-
klingsland. Den kan også overføre holdninger 
som kan gavne arbeidstakere og lokalsamfunn 
hva angår minstelønn og faglige rettigheter. Det 
er derfor viktig at alle utviklingsbankene, deres 
medlemsland og sivilsamfunn verden over følger 
årvåkent med. Det er politikere og byråkrater i 
Norge og internasjonalt som avgjør hvordan private 
finance first vil utformes og implementeres. 
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Kritikken mot privat finansiering først
At man søker privat finansiering først for å nå 
bærekraftsmålene, er lite debattert i Norge. 
Internasjonalt har det imidlertid gått en sterk 
debatt omkring disse spørsmålene. Kritikken mot 
konseptet private finance first kan kort oppsum-
meres i følgende punkter:

Høy økonomisk risiko for landene  det inves-
teres i: Ved private investeringer kan staten 
i de land det investeres i påta seg framtidige 
betingede betalingsforpliktelser med høy risiko 
gjennom avtalene som inngås med private 
investorer. Mange år etter inngåelsen av investe-
ringsavtaler kan en stat bli innhentet av ordlyd i 
avtalen som har forpliktet dem til å kompensere 
den private investoren hvis noe uventet skjer i 
markedet. Slike avtaler kan dermed innebære en 
overføring av risiko fra privat kapital til staten og 
landets befolkning, og en offentlig subsidiering av 
privat kapital. 

Deregulering av markeder: Konseptet private 
finance first er en del av en nyliberalistisk 
agenda der deregulering av markeder står høyt.
De som tjener på denne strategien, er først og 

fremst investorene, og ikke nødvendigvis de 
landene det investeres i.

Manglende demokratisk kontroll: Fattige land 
kan tvinges til å akseptere private løsninger 
de egentlig ikke ønsker. Debatten om hvor og 
hvordan det skal investeres for å få til utvikling, 
flyttes fra det åpne rom til lukkede teknokratiske 
forhandlinger. 

Redusert respekt for menneskerettigheter: 
Arbeidstakerrettigheter, menneskerettigheter og 
internasjonalt opparbeidede prinsipper om miljø-
standarder vil kunne måtte vike når prosjekter 
skal innrettes for å bli mest mulig lønnsomme. 

Generelt kan en si at det ikke er noe som tyder 
på at målet om private finance first har hatt 
verken negativ eller positiv påvirkning av gjen-
nomføringen av bærekraftsmålene så langt. Til 
tross for at bærekraftsmålene ble vedtatt i 2015, 
synes det som om det har gått for kort tid til at 
grundigere studier har blitt gjennomført. 

Finansiering av bærekraftsmålene: Gjennomføringen av FNs bærekraftsmål vil kreve enorme ressurser. Det er viktig at 
ressursmobiliseringen skjer på en måte som ikke går på bekostning av demokrati og menneskerettighter. Foto: Ellie van 
Houtte/USAID

Forum for utvikling og miljø 2020 Privat finansiering først
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Hva er privat finansiering 
først?

Privat finansiering av utviklingspolitiske tiltak 
er ikke noe nytt. I mange år har ulike virkemidler 
vært benyttet i forsøket på å mobilisere privat 
kapital og private bedrifter inn i utviklingspoli-
tikken. Men med FNs bærekraftsmål for utvikling 
inviteres privat finansiering ikke bare inn som en 
medspiller, men som en helt avgjørende brikke i 
gjennomføringen av bærekraftsmålene. 

24. september 2018 lanserte FNs generalsekretær 
sin strategi for finansiering av 2030-målene 
under FNs høynivåmøte om bærekraftsmålene 
med ordene: «We need to act urgently to drive 
progress. That means galvanizing political 
support across governments and local commu-
nities, building momentum for change in corpo-
rate boardrooms, and doing better in tapping 
resources that sit idle — some $300 trillion in 
financial assets are managed by the global finan-
cial system on our collective behalf.»1

Driveren i arbeidet med å øke de private inves-
teringene er Verdensbankgruppen.2 Den andre 
viktige aktøren er G20, hvor verdens 20 mektigste 
økonomier er samlet. For å få til økte private inves-
teringer legger både Verdensbanken og G20 opp 
til en politikk der prosjekter i utviklingslandene 
skal gjøres mer attraktive for private investeringer. 
Dette er en politikk Norge har sluttet seg til med 
liten offentlig debatt. 

I denne rapporten vil vi analysere det arbeidet 
som i dag pågår med å mobilisere privat kapital 
under privat finansiering først-konseptet. For å 
kunne gi en god leseropplevelse er det nødvendig 
å forklare enkelte sentrale begreper:

Addis Abeba Action Agenda: Som et ledd i å 
finne metoder for finansiering for utvikling ble 
det i 2015 avholdt en stor FN-ledet konferanse i 
Addis Abeba. Deltagerne diskuterte der hvordan 
man skulle finansiere de store innvesteringene 
som kreves i næringsvirksomhet, infrastruktur og 
sosiale forhold for å nå bærekraftsmålene. På 

konferansen var det bred enighet om at bistand 
kan være et viktig bidrag, men at tyngden av 
finansiering vil måtte komme fra andre kilder. 
Konferansen vedtok en handlingsplan kalt Addis 
Ababa Action Agenda for å finansiere bære-
kraftsmålene.3 Planen, som har en rekke tiltak og 
ambisjoner, legger særlig vekt på: 
• mobilisering av innenlandske ressurser, blant 
annet gjennom bedre skattesystemer 
• katalytisk bruk av bistand for å mobilisere større 
private kapitalstrømmer
• behovet for mer inkluderende økonomisk vekst, 
herunder ved sterkere mobilisering av kvinner som 
økonomiske aktører
• kamp mot ulovlig kapitalflyt og korrupsjon

Finansiering for utvikling (Financing for 
Development- FfD): 
FfD handler om å fremme en omfattende og 
integrert tilnærming for å ha den politikk og 
de ressurser som trengs for å støtte bære-
kraftig utvikling rundt om i verden. FfD er et 
bredt konsept. Det omfatter mobilisering av 
innenlandske ressurser (som skatteinntekter), 
internasjonale økonomiske ressurser som offisiell 
utviklingsbistand (ODA) og annen offentlig finan-
siering, utnyttelse av den private sektorens rolle, 
maksimering av bruken av nyskapende finansi-
ering, økt handelskapasitet, og økte investeringer 
for å skape arbeidsplasser og drive frem økono-
misk vekst.

Offentlig-privat partnerskap (Private Public 
Partnership - OPS): OPS er i hovedsak lang-
siktige kontrakter, underlagt stats garantier. 
Private aktører/privat næringsliv bygger og, i 
noen tilfeller, drifter infrastrukturprosjekter eller 
tjenester som tradisjonelt er levert av staten. Dette 
kan dreie seg om sykehus, skoler, veier, jernbaner, 
vann, sanitæranlegg og energi. Utfordringene 
med OPS er mange, og ulike rapporter hevder at 
slike partnerskap i liten grad bidrar til resultater 
som er i innbyggernes interesser. 
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«Maximizing Finance for Development» 
(MFD): Da Tyskland hadde formannskapet i 
G20 i 2016-2017, ble Hamburg-prinsippene4 for 
hvordan utviklingsbankene skal skaffe til veie 
privat finansiering for vekst og bærekraftig utvik-
ling vedtatt. I tråd med Hamburg-prinsippene har 
Verdensbanken5 MFD-konseptet (se illustrasjon 
1). MFD knesetter at ingenting skal finansieres 

med offentlige midler dersom det kan finansieres 
av private investeringer på en bærekraftig måte. 
Hvis privat finansiering ikke er mulig, må et land 
fremme et mer investeringsvennlig klima ved å gi 
garantier, risikosikring og andre oppmuntringer 
og forsikringer. MFD innebærer at Verdensbanken 
arbeider sammen med regjeringen i utviklingsland 
for å systematisk identifisere hvordan man først kan 

benytte private finansier-
ingskilder der dette er mulig, 
før man setter inn offentlig 
finansiering. Mange orga-
nisasjoner, forskere og 
utviklingseksperter har kriti-
sert MFD. Kritikken gjelder 
i hovedsak MFDs fokus på 
etableringen av OPS.

Infrastruktur som 
investeringsaktiva 
(Infrastructure as an 
Asset Class): 
Infrastruktur er oftest 
finansiert gjennom offent-
lige midler. Tunge institu-
sjoner som Verdensbanken, 
G20, og OECD ønsker at 
infrastruktur i større grad 
skal bli investeringsaktiva. 
Det vil si at private midler, 
enten i form av bedrifters 
investeringer, institusjonelle 
investeringsfond (som 
pensjonsfond, herunder 
det norske «Oljefondet») og 
andre private aktører skal 
investere i utviklingslands 
infrastruktur i form av 
omsettelige verdipapirer. 

Det globale infrastruktur-
gapet som projiseres fra 
i dag til år 2035, utgjør 
USD 5,5 billioner dollar 
ifølge G20s estimater. 
Infrastruktur er i dette 
tilfellet definert som både 
«tradisjonell infrastruktur» 
i form av veier, jernbane, 
havner, og så videre, men 
også «sosial infrastruktur» 
som bygging og drift av 
skoler, helsetjenester og 
omsorgsoppgaver. 

Illustrasjon 1: Verdensbanken

Forum for utvikling og miljø 2020 Privat finansiering først
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«Infrastructure as an Asset Class» innebærer at 
infrastrukturprosjekter «pakkes inn» og oppdeles 
i omsettelige biter som private aktører kan 
investere i, i likhet med aksjer eller obligasjoner. 
Tanken er at investorene vil få mer igjen for sine 
investeringer, og landene som det investeres i vil 
få utbygd sin infrastruktur raskere enn dersom 
utelukkende offentlige midler hadde vært 
benyttet. Det er betydelige utfordringer knyttet til 
konseptet «infrastruktur som investeringsaktiva». 
Dette utdypes nærmere i kapittelet om kritikk av 
privat finansiering først.

Verdensbankens «Cascade framework»:
Et av verktøyene som benyttes i MFD er 
Verdensbankens «Cascade framework» (se 
illustrasjon 2 nedenfor), som går ut på at for 
hver søknad om finansiering som Verdensbanken 
mottar, skal mulighetene for å skaffe tilveie privat 
finansiering sjekkes først. Kan et tiltak finansieres 
ved private midler på en bærekraftig måte, skal 
man ikke benytte offentlig utviklingsfinansiering. 

Kan privat finansering utnyttes dersom man gjør 
noe med hindringene og risikobildet som eksis-
terer? Hvis ja, skal man bruke offentlig tilgjengelig 
finansiering til å redusere hindringer for privat 
kapital, framfor å bruke offentlig finansiering på 
selve tiltaket. 

Katalytisk og synergisk: Finansieringsbehovet 
for å oppnå bærekraftsmålene er svært stort. For 
å kunne skaffe tilstrekkelige ressurser er det bred 
Internasjonal enighet om at bistanden skal brukes 
«katalytisk». Det betyr at offentlige bistandsmi-
dler benyttes på en måte som mobiliserer andre 
og større ressurser (kapital) til utviklingsformål. 
Med «synergisk» menes det at effekten av samar-
beid blir større enn det de enkelte aktørene til 
sammen hadde fått til hver for seg - altså at to 
pluss to blir fem. 

Illustrasjon 2: Verdensbanken

Utdanning er et attraktivt investe-
ringsområde for private aktører. 
Sivilsamfunnsorganisasjoner frykter 
at fokuset på gjennomstrømning 
skal gå på bekostning av aktivitet 
når utdanning skal skape fortje-
neste. Foto: Verdensbanken
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Fra millioner til billioner
Parallelt med at FNs bærekraftsmål og 2030-agendaen kom 
til, gikk en diskusjon om hvordan disse initiativene skulle 
finansieres. Utfordringen var at 2030-agendaen ville koste 
«billioner» av dollar å finansiere, mens de tradisjonelle 
utviklingsfinansieringskildene kun ville være i stand til å 
oppdrive «millioner». 

Mange av landene med de største investerings- og utviklings-
behovene er allerede alarmerende gjeldstynget. Dette er 
grunnen til at utviklingsbankene frarådet at 2030-agendaen 
skulle finansieres ved ytterligere låneopptak. Der det imid-
lertid fantes penger, var i privat sektor. For å nå bærekrafts-
målene på en bærekraftig måte, måtte verdenssamfunnet 
finne måter å kanalisere privat kapital inn mot finansiering av 
2030-agendaen. Begrepet «fra millioner til billioner» ble skapt. 
Utviklingsbankene, G20 og andre gikk i gang med å utvikle 
konsepter for hvordan man kan bruke utviklingsfinansiering 
katalytisk for å utløse privat finansiering i markeder der privat 
finansiering vanligvis ikke finner sted.6 MFD er en av flere 
tilnærminger Verdensbanken benytter når de jobber for å nå 
2030-agendaen.7 

Tenkningen rundt bruk av privat finansering og OPS er på ingen 
måte ny i Verdensbanken. Likevel går MFD lengre enn man har 
sett tidligere i å være mer strukturert og systematisk. Bruken av 
OPS har blitt mangedoblet på noen få år, uten at dette har blitt 
skikkelig evaluert. Sivilsamfunnet verden over advarer mot ukritisk 
bruk av slik finansiering.8 Svært mange OPS-avtaler genererer 
betingede betalingsforpliktelser som ikke føres opp som gjeld i 
nasjonale regnskaper. Dette gjør at de faktiske kostnadene for 
avtalene skjules og føres fram i tid. Befolkningen lures - og fremti-
dige styresmakter og kreditorer lures. 

Myndigheter i mange land har vist seg å foretrekke slike avtaler 
fordi det gjør det mulig å innfri valgløfter ved å skaffe tilveie 
populær infrastruktur uten å måtte vise hele kostnaden i 
budsjetter og regnskaper. En underdirektør i Det internasjonale 
pengefondet IMF har påpekt at å fremme utvikling av privat 
sektor i Afrika betyr at man skaper flere betingede betalingsfor-
pliktelser og dermed et behov for svært sterke offentlige institu-
sjoner - hvis ikke kan det gå riktig ille om noen få år.9 Dessverre 
er det slik at de færreste av Verdensbanken og IMFs kunder har 
sterke offentlige institusjoner. 

Privat finansiering 
først i internasjonal 
utviklingspolitikk

Hamburg-prinsippene

1. Erkjenne at landene selv har forrang 
og ansvar for hva de søker støtte om 

2. Opprette investeringsvennlig klima
 
3. Utvide og standardisere kredit-
tforbedringsinstrumenter
 
4. Prioritere kommersiell finansiering
 
5. Blande offentlig finansiering med 
privat
 
6. Gjennomgå insentivene for å utløse 
private ressurser

Hamburg-prinsippene: Under Tysklands 
formannskap i G20 utviklet man Hamburg-
prinsippene for hvordan utviklingsbankene 
skal skaffe til veie privat finansiering for 
vekst og bærekraftig utvikling. Foto: OECD

Forum for utvikling og miljø 2020 Privat finansiering først
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Utviklingsbankenes nye rolle

Maximizing Finance for Development 
(MFD) bygger på Addis Abeba Action 
Agenda, og det var i etterkant av møtet 
i Addis Abeba i 2015 at Verdensbanken 
virkelig begynte arbeidet med å øke 
den private finansieringen av utvikling. 
Senere kom andre utviklingsbanker på 
banen. 

I 2016 kom alle de viktigste utviklingsban-
kene med den felles uttalelsen «Joint MDB 
Statement of Ambitions for Crowding 
in Private Finance»i, der de sammen 
forpliktet seg til følgende:  
 
1. Arbeide med klientlandene for å hjelpe 
dem med å styrke administrasjon av 
bærekraftig infrastruktur, inkludert plan-
legging, prioritering og budsjettering. 
Støtte landene med bistand til prosjekte-
ring og kapasitetsbygging.  
2. Gjennomgå omfanget av kredittforbe-
dringsprodukter og utvide hvor mulig. 
3. Gjennomgå og styrke insentiver for 
mobilisering av privat sektorfinansiering. 
Utviklingsbankene vil også arbeide for 
å tilpasse insentiver for ikke å fortrenge 
private investeringer.  
4. Identifisere flere muligheter til å jobbe 
sammen og gi utfyllende rådgiving 
og finansieringsprodukter hvor det er 
hensiktsmessig. 
5. Fortsette arbeidet med standardise-
ring, harmonisering og felles regler hvor 
det er hensiktsmessig. 
 
De utviklingsbankene som sluttet seg 
til uttalelsen, var Asian Infrastructure 
Investment Bank (AIIB), African 
Development Bank (AfDB), Asian 
Development Bank (ADB), European Bank 
for Reconstruction and Development 
(EBRD), European Investment Bank 
Group (EIB), Inter-American Development 
Bank Group (IDBG), Islamic Development 
Bank (IsDB), og Verdensbanken. 

I september 2018 vedtok alle utviklings-
bankene at alle investeringene de foretar 
skal ha en katalytisk og synergisk effekt. 
Dette innebærer at bankene kun skal 
investere der disse investeringene vil 
medføre at andre aktører, helst private, 
går inn med mer kapital. 

Privat finansiering først kan muligens be
tegnes som et paradigmeskifte ettersom det vrir 
Verdensbankens rolle fra pengebank mot en kunnskapsbank 
som i mindre grad skal innvilge lån og gi pengegaver, og i 
større grad vektlegge rådgiverrollen. Framfor å innfri lån eller 
gaver til utviklingsformål, skal de nå legge til rette for bruk 
av privat kapital til utvikling. Kun som siste utvei skal banken 
finansiere tiltaket selv. Sivilsamfunnet er skeptisk til om en slik 
vridning er gjennomførbar, all den tid insentivstrukturen blant 
medarbeidere i Verdensbanken fortsetter å være å få «mest 
mulig penger ut av døren» i form av lån.10

Sentralt i MFD-arbeidet står Det internasjonale finansier-
ingsinstituttet, International Finance Corporation (IFC). IFC 
er Verdensbankens private sektor-arm og har de siste to årene 
endret karakter og arbeider nå aktivt for å skape markeder. 
Dette står i kontrast til institusjonens tidligere hovedoppgave, 
som var å forholde seg til kapitaletterspørsel fra privat sektor 
og gjennomføre diagnostiske studier for å hjelpe landene til å 
prioritere utvikling av privat sektor.

Mens det tidligere var mest IFC som drev med privatfinansi-
ering, skal nå ikke bare hele Verdensbanken, men også alle 
de andre utviklingsbankene, fremme privat finansiering først. 
Argumentet er at man på den måten kan oppnå bærekrafts-
målene uten at offentlig gjeld øker i fattige land, og uten at 
man bruker opp knappe offentlige ressurser på områder som 
like gjerne kan finansieres av privat kapital. Slik kan man 
spare offentlige midler til velferd og andre tiltak der privat 
finansiering ikke passer. 

Det er her «Cascade framework»-metoden (se illustrasjon 2 
s. 10) kommer inn i bildet. Kun der det er utenkelig å benytte 
privat finansiering, skal man gå inn med tradisjonell offentlig 
bistandsfinansiering av tiltaket. For å få til dette, skal hvert enkelt 
søkerland ansvarliggjøres for å legge til rette for et investerings-
vennlig klima. Verdensbanken stiller opp med diagnoseverktøy og 
rådgiving for å gjennomgå søkerlandenes markeder i de forskjel-
lige sektorer for å kartlegge hva som må til for at privat kapital 
skal kunne bli interessert i å gå inn og investere. 

G20 som driver for privat finansiering og infra-
struktur som aktivaklasse

G20 er en drivende kraft i arbeidet for å øke privat finan-
siering av bærekraftsmålene, og deres viktigste initiativ er 
arbeidet med infrastruktur som aktivaklasse. G20 er det 
ledende forumet for verdens største økonomier og består 
av 19 land og EU (Argentina, Australia, Brasil, Canada, 
Kina, Tyskland, Frankrike, India, Indonesia, Italia, Japan, 
Mexico, Russland, Saudi Arabia, Sør-Afrika, Sør-Korea, 
Tyrkia, Storbritannia og USA). Til sammen råder G20 over 
66 prosent av verdens befolkning, 80 prosent av verdens 
totale investeringer, og 70 prosent av verdens totale handel. 
G20-landene har naturlig nok også flest styreplasser i de 
viktige utviklingsbankene. G20 er derfor en svært viktig 
premissleverandør for finansieringen av bærekraftsmålene. 
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Under G20-møtet i Buenos Aires fra 30. 
november til 1. desember 2018 diskuterte 
statslederne infrastruktur som en aktivaklasse. 
De skrev følgende om temaet i sin slutterklæring 
(punkt 10): «Infrastruktur er en viktig drivkraft 
for økonomisk velstand, bærekraftig utvikling og 
vekst. For å takle det vedvarende infrastruktur-
finansieringsgapet, bekrefter vi vår forpliktelse 
til å arbeide for å tiltrekke mer privat kapital 
til infrastrukturinvesteringer. For å oppnå dette 
støtter vi opp om veikartet for infrastruktur 
som en aktivaklasse og G20-prinsippene for 
prosjektet om forberedelse av infrastruktur. 
For å lykkes vil vi igangsette tiltak for å oppnå 
større kontraktsmessig standardisering, adres-
sere kunnskapsmangler og forbedre risikoredu-
serende instrumenter.»11

Uttalelsen fra statslederne er en klar stadfes-
telse av deres ambisjon om å videreutvikle 

infrastruktur som aktivaklasse. Sentralt i dette 
arbeidet står det såkalte «Veikartet for infra-
struktur som en aktivaklasse» (Roadmap to 
infrastructure as an asset class12). Veikartet 
beskriver de viktigste hindringene for å omgjøre 
infrastruktur til aktivaklasser. Videre beskriver 
kartet hva som trengs for å utvikle infrastruktur 
som en aktivaklasse (se tekstboks 1 nedenfor).

G20-landenes iver etter å fremme infrastruktur-
utvikling verden over møter imidlertid motstand. 
En rapport laget av sivilsamfunnsgruppen 
Counter Balance viser at mange av de planlagte 
infrastruktur prosjektene vil forverre folks hverdag 
og skape konflikt.13 Ett eksempel er en motorvei-
korridor som skal gå gjennom India. Prosjektet vil 
legge enorme landbruksarealer under asfalt og 
drive millioner av mennesker bort fra hjemmene 
og jordene sine, og store folkemasser forbereder 
seg på å protestere.

Veikartet for infrastruktur som en  
aktivaklasse 

«Veikartet for infrastruktur som en aktivaklasse» (Roadm-
ap to infrastructure as an asset class) består av følgende 
tre hovedmål: 
 
1) bedre prosjektutvikling 
2) bedre investeringsmiljø og 
3) økt standardisering. For å understøtte de tre hov-
edmålene er det laget 7 arbeidsstrømmer (som vist i 
diagrammet) og disse er: 

Standardisering av avtaler har som mål å standard-
isere kontrakter, krav-spesifikasjoner og andre dokument-
er, og med det redusere kostnader og gjøre det enklere å 
sammenligne ulike infrastrukturprosjekter. 
 
Finansiell standardisering skal bidra til økt stand-
ardisering av finansielle instrument. Dette skal bidra til 
reduserte kostnader, men også økt kontroll og etterlevelse 
av prinsipper for hva som er god finansiering.

Bedret prosjektutforming skal bidra til bedre prosjekter-
ing i hele livssyklusen av infrastrukturprosjekter og med 
det sikre at investorer får best mulig tilfang av informas-
jon og bedret beslutningsgrunnlag.

Fremskaffelse av data skal sikre at investorer har til-
gang til all tilgjengelig informasjon om infrastrukturpros-
jektet, spesielt om risiko og avkastningsmuligheter.

Finansiell konstruksjon og risiko avlastning har som 
mål å redusere de mange risiki som ligger i infrastruk-
turutvikling – ikke minst valutasvingninger, etterspørselss-
vingninger, politisk ustabilitet, miljøkriser, regulatoriske 

endringer og lovendringer. 

Regulative rammebetingelser og kapitalmarkeder 
har som mål å skape effektive juridiske, regulatoriske 
og skattemessige rammebetingelser som tiltrekker seg 
investeringer i infrastruktur, samt utvikle velfungerende 
markeder for finansiering som beskytter investorer og 
sikrer effektivitet, åpenhet, stabilitet, og integritet.

Infrastruktur med kvalitet har som mål å sikre økon-
omisk effektivitet med tanke på livssykluskostnader, 
sikkerhet, jobbskaping, kapasitetsbygging og overføring 
av kompetanse og know-how på gjensidig avtalte vilkår 
og betingelser mellom investor og staten, samt innarbeide 
sosiale og miljømessige standarder og tilpasse seg økono-
miske og utviklings strategier. 

Forum for utvikling og miljø 2020 Privat finansiering først

Tekstboks 1
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Hvor gjennomføres MFD i dag? 
Verdensbanken sin strategi MFD prøves ut i ni 
pilotland: Elfenbenskysten, Egypt, Indonesia, 
Irak, Jordan, Kamerun, Kenya, Nepal og Vietnam 
(«grønne» land på illustrasjon 3 nedenfor). 
I de ni utvalgte pilotlandene gjennomføres 
systematiske studier for hvordan landene kan 
tilrettelegge for økt investeringslyst fra privat 
kapital. I tillegg finnes en håndfull prosjekter der 
MFD-tilnærmingen har blitt gjennomført og et 
betydelig antall land der man har brukt verktøyet 

CPSD (Country Private Sector Diagnostic). 
Verdensbanken har dokumentert det de gjør på 
nettsidene sine, og i tillegg opprettet et eget 
nettsted om MFD, der vi også finner kartet som 
illustrerer hvor MFD er testet eller man har brukt 
verktøyet CPSD.14 De «blå» landene Colombia, 
Madagaskar, Afghanistan, Tyrkia, Salomonøyene 
og i Vest-Afrika, er eksempler Verdensbanken 
bruker og har brukt i sin argu-
mentasjon og beskrivelse av 
hvordan MDF vil fungere i 
praksis. Tiltakene kom imidlertid 
i gang og ble gjennomført lenge 
før MDF-politikken ble vedtatt. 

Colombia
I eksempelet fra Colombia15 
vises det til hvordan 
Verdensbankens enhet for 
private investorer, IFC, har 
hjulpet Colombia å tilrettelegge 
for å inngå avtale med 32 
tilbydere for til sammen 8.100 
kilometer ny vei pålydende 
totalt 14,8 milliarder dollar. Mye 
av jobben fra Verdensbankens 
side har vært å gi råd til 
Colombia om inngåelse av 

reformer for å tilrettelegge for inntreden av 
privat kapital. Prosesser og kontrakter for OPS 
har blitt strømlinjeformet og transparente. De 
nye veiene forventes å gi Colombia en økning 
i årlig BNP-vekst på mellom 4,6 og 5,6 prosent, 
og med dette forventes en langsiktig reduksjon i 
arbeidsløsheten på 1,5 prosent. 

Finansieringspakken innebærer bompenger 
langs en del av veistrekningene. Prosessen, som 
har pågått siden 2011, har styrket Colombias 
evne til å styre infrastrukturprosjekter. For å 
bistå Colombia i å mobilisere privat kapital til 
infrastrukturprosjekter i fremtiden, har IFC drevet 
opplæring i de mange pensjonsfondene om 
investeringer i infrastrukturobligasjoner. I januar 
2016 ble et IFC-støttet infrastrukturfond på 400 
millioner dollar opprettet som skal mobilisere 
investeringer fra pensjonsfond.16 

Privat finansiering først i 
praksis

Illustrasjon 3: Verdensbanken
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Hva gjøres i pilotlandene?
I de ni utvalgte pilotlandene («grønne» land på 
kartet på forrige side) gjennomføres systema-
tiske studier for hvordan landene kan tilrette-
legge for økt investeringslyst fra privat kapital. 
Verdensbanken publiserte i november 2018 en 
rapport fra arbeidet så langt i Nepal.17 Her har 
de satt opp en tabell over prioriterte reformer 
som må til for at Nepal skal tiltrekke seg privat 
kapital for å finansiere landets vekststrategi. 
I tabellen på neste side gjengir vi noen av de 
hindringene Verdensbanken har identifisert, og 
anbefalinger for å overkomme disse.

Det er vanskelig å si noe sikkert om mulige 
negative konsekvenser av disse reformene før 
man ser hvordan de gjennomføres. De fleste 
tiltakene er nøytralt formulerte, og det vil være 
måten de gjennomføres på som vil avgjøre om 
det blir positive utfall eller ei. Gjøres alt på en 

skånsom og anstendig måte med respekt for 
menneskerettighetene og hensyn til miljøet, 
vil gjennomføringen av disse reformene kunne 
bidra til fremtidig økt økonomisk vekst. Et tiltak 
som å «øke bedrifters tilgang til landeiendom 
ved å oppdatere jordloven og utvikle skredder-
sydde industriparker» kan i teorien innebære 
at mennesker som tradisjonelt har hatt hevd på 
landområder, mister brukstilgang. Industriparker 
kan være gunstige, eller de kan være til skade 
dersom de medfører fortrengning av mennesker 
som benytter området i dag, dersom det skjer 
uten at anstendig kompensasjon ytes. 

Europeisk sivilsamfunn ønsker at Verdensbanken 
publiserer resultatene fra de ni pilotlandene og 
engasjerer til en bred dialog om disse før MFD 
eventuelt rulles ut i større omfang.18 

Nepal: Reformer for å tiltrekke seg privat kapital må gjøres på en måte som sikrer konsultasjon og anstendig kompensasjon 
der bønder mister brukstilgang til landområder de tradisjoner hatt hevd på. Foto: Verdensbanken



16

Økt konkurransedyktighet og integrering i globale markeder

• introdusere et forenklet registreringssystem 

• etablere et dialogforum for offentlig-privat dialog (som Nepal næring-
slivsforum)

HINDRING ANBEFALINGER

komplekse prosedyrer for å etablere og 
operere bedrifter

• redusere importtariffer, effektivisere grenseprosesser for å redusere tid 
og kostnader for handel og forenkle sertifiseringsregler

høye handelskostnader som undergraver 
eksport

• revidere loven om utenlandsinvesteringer i tråd med internasjonal praksis 
og forpliktelser
• effektivisere investeringsgodkjennelser, revurdere rentekapsler på lån i 
utenlandsk valuta
• klargjøre regler om tilbakeføring av utenlands valuta og dobbeltbeskatning

direkte utenlandsinvesteringer begrenset 
gjennom uklare regler, valutarestriksjoner, 
utenlandske lån og repatriering av midler

• vedta tiltak som gjør det mulig å øke bedrifters tilgang til landeiendom 
ved å oppdatere jordloven og utvikle skreddersydde industriparkerforeldet eiendomskjøpslov, dårlige eien-

domsregistre og svake institusjoner som 
vanskeliggjør benyttelse av landeiendom 
til produksjon

• investere i å oppgradere arbeidstakeres og lederes ferdigheter innenlands, 
forenkle visumprosedyrer for dyktige utenlandske arbeidstakere, og innføre 
offentlig støttede ledelsesprogrammer for bedrifter i nøkkelsektorer

lav tilgjengelighet på kvalifiserte arbeids-
takere

a) turisme: oppgradere flyplass-sikkerhet, bedre veier til viktige destinas-
joner, åpne for investeringer i vernede områder i tråd med verneregler
b) landbruksindustri: tillate privat sektor-deltakelse i distribusjon av gjød-
sel og frø, identifisere prioriterte aktiviteter for å forbedre matsikkerheten 
og forbedre tilgangen til markeder med høyere verdi
c) IKT: forbedre den eksisterende IT-parken gjennom større private inves-
teringer

sektorspesifikke begrensninger som be-
grenser eksport og økonomisk vekst

Forbedre finansiell inkludering og kapasitet for langsiktig finansiering
• styrke lovverket og regelverket for flyttbar eiendom, utvide kredittbyråets 
dekning, fremme digitale nasjonale tjenester
• utvikle et langsiktig kapitalmarked ved å regelmessig utstede statsobli-
gasjoner, styrke verdipapirhandlederens uavhengighet, oppdatere reg-
uleringer på verdipapir-markedet, vedta juridiske reformer for alternative 
investeringsfond og risikovillig kapital
• styrke forsikringstilsynets uavhengighet, øke kapasiteten for risikotilsyn 
og forvaltning av eiendomsforpliktelser

dårlig tilgang til finansiering og svake 
kapitalmarkeder

• etablere en koordineringsmekanisme for infrastruktur for å støtte strate-
gisk planlegging, utvelgelse, prioritering og koordinering
• forbedre kvaliteten på offentlige investeringer ved å styrke vurderingsevne 
av finansieringsformer, styrke kapasitet innen departementer, og utvikle en 
integrert prosjektdatabase

svak forvaltning av offentlige investering-
er og koordinering for valg og gjennom-
føring av prosjekter

• etablere en koordineringsmekanisme for infrastruktur for å støtte strate-
gisk planlegging, utvelgelse, prioritering og koordinering
• forbedre kvaliteten på offentlige investeringer ved å styrke vurderingsevne 
av finansieringsformer, styrke kapasitet innen departementer, og utvikle en 
integrert prosjektdatabase
• styrke loven om offentlig-privat-partnerskap og se på rollene til nasjonal 
plankommisjon, investeringsrådet og finansdepartementet, og de sektors-
pesifikke problemene i energi, transport og byutvikling
• utvikle retningslinjer for offentlig-privat-partnerskap som tydeliggjør roller 
og funksjoner
• utarbeide en transportplan for strategiske veier og flyplasser
• få fortgang i produksjon til uavhengige kraftprodusenter i energisektoren 
ved å klargjøre lisensieringen og tilgang til arealer, herunder skog

svake offentlig-privat-partnerskap-lover 
og rammer herunder manglende proses-
ser og begrenset samordning på tvers av 
relevante enheter

• øke bevisstheten om riktig bruk av offentlig-privat partnerskap ved å ut-
vikle en kommunikasjonsstrategi og kapasitetsbyggingsprogram for både 
offentlige og private interessenter

lav bevissthet i offentlig og privat sektor 
om den viktige og hensiktsmessige rollen 
til offentlig-privat-partnerskap

Styrke offentlig investeringsforvaltning og offentlig-privat partnerskap

Verdensbankens anbefalinger for Nepal
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Privat finansiering først og 
bærekraftsmålene 

Sommeren 2019 holdt FN sitt høynivåforum om 
bærekraftsmålene. Forumet møtes årlig i regi av 
Det økonomiske og sosiale råd (ECOSOC), og 
en sentral oppgave for forumet er oppfølging 
av 2030-agendaen Agenda for bærekraftig 
utvikling. Hvert år gjennom  gås status på enkelte 
av bærekraftsmålene, og i 2019 ble blant annet 
bærekraftsmålene om utdanning, ulikhet og 
anstendig arbeid gjennomgått. På den bakgrunn 
er det interessant å se nærmere på om privat 
finansiering først har hatt noen innvirkning på 
gjennomføringen av målene, og i så fall hva slags 

innvirkning det har vært. 

Bærekraftsmål 4 om god utdan-
ning og privat finansiering først
Bærekraftsmål nummer 4 lyder «Sikre 
inkluderende, rettferdig og god 
utdanning og fremme muligheter for 
livslang læring for alle». Utdanning 
er en sektor der privat finansiering 
er høyaktuelt. Utdanning er i mange 
land allerede kommersialisert ved at 

det finnes private utdanningstilbud fra barne-
hagenivå til universitet. Bruk av private midler 
innenfor utdanning er derfor ikke noe nytt. I 
tillegg er utdanning i overveiende grad et positivt 
ladet og «ufarlig» område sammenliknet med 
for eksempel store damprosjekter, forurensende 
industri og andre sektorer som oppfattes som 
kontroversielle. Videre er markedet nærmest 
uendelig, ettersom utdanning er noe som skal 
nå alle. Det er derfor liten tvil om at utdanning 
er et felt som er svært interessant for private 
investorer. Men viktigst for private investorer er 
mulighet for å tjene inn sine investeringer og 
skape et utbytte. 

Verdensbanken gjennomfører nå studier av 
forskjellige sektorer i en rekke land for å vurdere 
markedene for private investeringer. Ghana er 
ett eksempel. Studien tar et systematisk dypdykk 
i utdanningssektoren og viser hva som gjøres, 
hvilke gap som finnes, og hva som må til for 
at Ghana skal klare å gi alle barn til og med 
ungdomskolen tilgang til en skole der de bor. 
Studien finner at undervisningssektoren for barne-
skoleskoletrinnet er for dårlig regulert. Landets 
lov sier at yrkesskoler ikke kan være private. Det 
finnes for dårlige studentfinansieringsordninger 
til at universiteter kan gå rundt økonomisk. Som 
tiltak foreslår studien blant annet å regulere 
barneskoletrinnet så private aktører får helt klare 

regler å forholde seg til, og dermed at undervis-
ningstilbudet blir standardisert. 

Blant forslagene er å inngå ulike typer av 
OPS-prosjekter på ungdomsskoletrinnet slik at 
det bygges nok skoler, og alle kan få tilgang. 
For yrkesskolene foreslås det blant annet at 
skolene oppretter lærlingordninger med større 
bedrifter, og at private aktører får adgang til å 
sette opp verksteder som gir elevene kjennskap 
til moderne verktøy, metoder og teknologi. For 
universitetene foreslås ulike tiltak, blant annet 
at Ghana vurderer mulighetene for å forbedre 
den nasjonale studielånsordningen som kan gi 
flere mennesker økonomisk adgang til høyrere 
utdanning. 

Man kan ikke på bakgrunn av Verdensbankens 
rapport slå fast om gjennomføringen av disse 
reformene vil kunne få noen negative effekter. 
Eventuelle negative effekter vil kunne ligge i 
utformingen av de enkelte investeringsavtalene 
som vil bli inngått dersom Ghana går videre 
med anbefalingene. Mulige negative effekter av 
prosjektet i Ghana spesifikt, og private inves-
teringer i utdanningssektoren generelt, er at 
utdanning i privat regi bare gis til dem som har 
betalingsevne, og at fattige og andre marginali-
serte grupper faller utenfor. 

Videre kan privat sektor tiltrekke seg bedre lære-
krefter, bedre infrastruktur og bedre pedagogisk 
materiell, og slik sett øke forskjellene ytterligere 
mellom de som har betalingsevne, og de som 
ikke har det. I tillegg frykter man at kvaliteten 
på utdanningen svekkes dersom private investe-
ringer vinner betydelig innpass, fordi det kan gi 
sterkere fokus på størst mulig gjennomstrømning 
fremfor kvalitet i utdannelsen. Dette er imidlertid 
utfordringer som kan løses. Staten kan betale for 
elevene, i stedet for at elevene betaler. De fattigste 
kan få stipendordninger, landet kan velge å ha 
tariffregulerte lærerlønninger, pedagogisk mate-
riell kan standardiseres, og det kan stilles krav til 
utdanningens faglige innhold. 

Sivilsamfunnsorganisasjoner som Eurodad 
(Europeisk nettverk for gjeld og utvikling) og 
andre har ved flere anledninger gjennomført 
studier av OPS som fremmes av MFD-tenkningen. 
Oxfam publiserte nylig en rapport fra et 
Verdensbank-støttet utdanningsprosjekt i den 
pakistanske delstaten Punjab, som viste at 
prosjektet hadde negativ effekt på både likeverd 
og inkludering, kvalitet i utdanningen samt 
åpenhet om pengebruk.19 En annen studie fra 
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OPS i utdanning i fem land i Sørøst-Asia fra 2017 
reiser alvorlige bekymringer for diskriminering, 
mangel på likeverd, og fare for at fattige prises 
ut fra skolen.20 

En rapport fra Englands riksrevisjon i 2018 
viser at en gruppe skoler finansiert gjennom 
OPS-avtaler endte opp med å bli 40 prosent 
dyrere enn dersom myndighetene hadde tatt 
opp lån og bygget skolene på tradisjonelt vis.21 

Bærekraftsmål 8 om anstendig 
arbeid og økonomisk vekst, og privat 
finansiering først
Bærekraftsmål 8 lyder «Fremme 
varig, inkluderende og bærekraftig 
økonomisk vekst, full sysselsetting og 
anstendig arbeid for alle». I denne 
sammenheng er det mest interessant å 
gjøre en vurdering av målets formule-

ring på «anstendig arbeid for alle». 

I en verden med økt konkurranse, større grad av 
internasjonalisering og fremveksten av globale 
markeder er arbeidstakerrettigheter og lønn 
viktige elementer. Mange frykter et kappløp mot 
bunnen, der private investeringer søker mot land 
der arbeidskraften er «billig» − det vil si at lønns-
nivået er lavt, og arbeidstakerrettigheter svake. 

To eksempler viser imidlertid at private investe-
ringer kan fremme arbeidstakerrettigheter. På 
Salomonøyene støtter Verdensbanken kvinnear-
beidsplasser gjennom utvikling av tunfiskfiske-
rier.22 IFC støttet to tunfiskfabrikker med lån til 
å utvide virksomheten, bedre HMS-standardene, 
og gi kvinner økt opplæring for at de skulle bli 
i jobben. Resultatet er at landet får økt inntekt 
gjennom tunfiskfiskeriene, og flere kvinner har 
fått bedre arbeidsplasser. 

På Madagaskar har IFC gitt lån og sørget for 
opplæring til et privat kjøttproduksjonsfirma.23 
Sammen med innsats fra gassiske myndig-
heter for å styrke veterinærtjenestene og bedre 
veinettet, er det forventet at tiltaket vil forbedre 
levestandarden til 20 000 kvegbønder og gi 200 
arbeidstakere jobb. 

Selv om en skulle tro at privat sektor skulle 
være en svært velegnet aktør til å skape trygge 
arbeidsplasser, er det mange studier som viser 

det motsatte. Sivilsamfunnsgruppen Counter 
Balance viser at private investorer i Kinas frihan-
delssoner har så undertrykkende arbeidsforhold 
at det har utløst store protester på fabrikkene. I 
Hellas har privatisering av havner ført til masse-
oppsigelser og en sterk forverring av arbeidsta-
keres rettigheter.24 

Vi vet at det er en stor etterspørsel etter anstendige 
arbeidsplasser i verden. Verdensbankens arbeid 
for å skaffe til veie privat finansiering for å hjelpe 
lokale bedrifter å vokse og skape varige, anstendige 
arbeidsplasser er derfor positivt. Det er imidlertid 
for tidlig å si noe om faktiske positive eller negative 
effekter.

Salmonon-øyene: Tunfisk til salgs på fiskemarkedet. 
Foto: Filip Milovac
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Bærekraftsmål 10 om mindre 
ulikhet, og privat finansiering først
Bærekraftsmål 10 om mindre 
ulikhet lyder «Redusere ulikhet i og 
mellom land». Redusert ulikhet er 
en grunnleggende driver for hele 
2030-agendaen og bærekraftsmå-
lene, og utjevning av ulikheter er 
helt nødvendig for å redusere fattig-
dommen. 

Europeisk sivilsamfunn har ytret skepsis til 
Verdensbankens MFD-tenkning.25 Sivilsamfunnet 
frykter at presset for økt privat finansiering av 
infrastruktur og annen grunnleggende tjeneste-
yting vil medføre at fattige bruker sine knappe 
pengeressurser på tilgang til infrastruktur som 
ellers er gratis. Verdensbankens politikk vil 
således bidra til at de fattige blir enda fatti-
gere, i stedet for å redusere ulikhet i tråd med 
bærekraftsmål 10. Eurodad har gjennomgått 
studier av OPS-sprosjekter innen utdanning, 
energi, helse, transport og vann- og sanitær i 
ni land. Gjennomgangen viser at halvparten av 
de undersøkte prosjektene førte til en økning av 
ulikhet mellom fattige og rike.26 

En annen utfordring med konseptet privat 
finansiering først er at private investeringer alltid 

vil ha et avkastningskrav. Den primære driveren 
er ikke ønsket om mindre ulikhet, men jakten på 
størst mulig lønnsomhet. Private investeringer vil 
derfor gå etter investeringsobjekter som er mest 
mulig lønnsomme, og slike prosjekter finner man 
ofte ikke blant de mest marginaliserte mennesker 
og land. Utfordringen med bruken av private 
investeringer er derfor at investeringer går til 
de som allerede har kommet et par steg opp på 
«utviklingsstigen» og bidrar til at de klarer seg 
bedre, mens de som er nederst ikke blir tilgode-
sett med investeringer og dermed blir relativt sett 
enda fattigere. 

Sivilsamfunnet ser med engstelse på 
Verdensbankens holdning til ulikhet. I 2018 var 
utkastet til bankens World Development Report 
(WDR) 2019 til høring. Blant kritikken fra sivil-
samfunnet var at banken her skyver byrden med 
sosial sikkerhet over fra offentlig sektor til enkelt-
mennesket.27 Sivilsamfunnet noterer en kraftig 
endring sammenlignet med WDR om arbeid 
i 2013, der anstendig arbeid ble gitt en langt 
bredere plass. Sivilsamfunnet ber Verdensbanken 
om å harmonisere sin politikk med ILO for å bidra 
til å redusere – ikke øke – ulikhet i de land og 
prosjekter der Verdensbanken er inne.

Sivilsamfunnet frykter at anstendig arbeid ikke får tilstrekkelig plass i diskusjonene om om finansiering av bærekrafts-
målene. Verdensbanken bør harmonisere sin politikk med ILO for å bidra til å redusere ulikhet i sine prosjekter.  Foto: Curt 
Carnemark/Verdensbanken
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Kritikken mot privat 
finansiering først

Fra flere tunge fagmiljøer er det rettet kritikk mot 
Verdensbanken og utviklingsbankenes konsept om å søke 
privat finansiering først. Både privat finansiering først, OPS 
og MFD har blitt kritisert av politikere, forskningsinstitusjoner 
og akademikere, samt ulike sivilsamfunnsorganisasjoner. 

Hovedpunkter i kritikken
Europeisk sivilsamfunn mener Verdensbankens 
MFD-tenkning reiser mange røde flagg.28 Eksempelvis 
mener de at Verdensbankens instrumenter ikke er gode 
nok til å vurdere hvordan fordelingsmessige eller mennes-
kerettslige forhold vil slå ut i valget mellom offentlig eller 
privat finansiering. De ønsker en bred offentlig debatt om 
hvilke instrumenter Verdensbanken benytter når de skal 
foreta valget mellom offentlig eller privat finansieringfor å 
sikre at det tas tilstrekkelig hensyn til utviklingseffekten av 
pengebruken. 

Skjult gjeld
En tilbakevendende motforestiling mot OPS er at avtalene 
genererer betingede betalingsforpliktelser som påfører 
fattige land stor gjeld som ofte ikke synliggjøres i statsbud-
sjetter eller andre offentlige dokumenter, såkalt off balance 
sheet.29 Når man regner med alle kostnader, viser stadig 
flere undersøkelser at OPS ofte er dyrere enn offentlig 
finansierte tiltak ville vært. 

Mange OPS-partnerskapsavtaler har resultert i at fattige 
land har påtatt seg svært høy risiko. Flere år etter inngåelsen 
av avtalen kan landets offentlige sektor bli innhentet av en 
ordlyd i en investeringsavtale som har forpliktet dem til å 
kompensere den private investoren hvis noe uventet skjer i 
markedet. Slike betingede betalingsforpliktelser vil kunne 
inntre dersom myndighetene eksempelvis inngår avtaler 
med de private investorene om garantier for minimumsav-
kastning eller lignende. Denne type betalingsforpliktelser 
oppstår når konjunkturene tilsier det, og står ikke åpent 
oppført som direkte gjeld i nasjonalregnskaper eller stats-
budsjetter. Sivilsamfunnsorganisasjoner er bekymret for at 
myndigheter skal inngå avtaler som inneholder betingede 

Blir fort dyrt: Flere undersøkelser viser at 
offentlig-privat samarbeid om blant annet helse 
ofte blir dyrere for det offentlige enn de ville 
vært ved ordinær anskaffelse. Foto: Armine 
Grigoryan/Verdensbanken
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framtidige betalingsforpliktelser som fratar 
private investorer risiko, og kun sikrer dem 
avkastning. Mange hevder at slike avtaler i 
realiteten betyr at man ender opp med å bruke 
offentlig kapital på å subsidiere privat kapital, 
framfor å bruke pengene til å sikre utvikling for 
befolkningen. 

Kapital over offentlige interesser
For å gjøre det enklere å inngå OPS, har Verdens-
banken publisert en veiledende standardkon-
trakt man kan benyttes som utgangspunkt.30 
Forskningsinstituttet Heinrich Böll hevder 
Verdensbanken her går svært langt i å sette 
privat kapitals interesser foran det offentlige: 
 
• Kontraktsforslaget til Verdensbanken anbefaler 
at risikoen for krig, sivile konflikter, streiker, 
opprør og terrorisme blir plassert på oppdrags-
giver, noe som kan bety at regjeringen må 
kompensere den private partneren. Dette er 
uforenlig med internasjonal rettspraksis. 
 
• Kontraktsforslaget anbefaler at regjeringer 
beskytter de private partnerne mot kostnader for 
overholdelse av lovendringer. Dette innskrenker 
myndigheters rett og mulighet til å regulere i 
det offentliges interesse etter at en kontrakt er 
inngått med privat sektor. Behov for lovendringer 
kan oppstå hvis et land vil tilby universelle, 

rimelige infrastruktur-tjenester, redusere klima-
gassutslipp i samsvar med forpliktelsene i 
Paris-avtalen, eller beskytte arbeidskraft og 
menneskerettigheter.

• Kontraktsforslaget sier ingenting om myndig-
heters plikt til offentlig åpenhet omkring de 
offentlig-private partnerskap som inngås og 
synliggjøring av alle kostnader i offentlige regn-
skaper, herunder betingede betalingsforpliktelser. 

• Kontraktsforslaget gir utenlandske og interna-
sjonale rettsinstanser forrang foran landets egne 
domstoler eller tvisteløsninger.31 

For det andre er mange miljøer bekymret for at 
utviklingsbankene og G20 med dette benytter 
utfordringene rundt finansiering av bærekrafts-
målene til å fremme en global nyliberalistisk 
agenda der deregulering av markeder står høyt. 
Eurodad har gjennom studier av OPS-prosjekter i 
ni land innen utdanning, energi, helse, transport 
og vann- og sanitær vist at slike prosjekter blir 
dyrere for det offentlige enn de ville vært ved 
ordinær anskaffelse.32

Infrastruktur som aktivaklasse svekker 
kvalitet
G20 foreslår «økt standardisering» for å lykkes 
med å omgjøre infrastruktur til aktivaklasser. 

Private Investeringer i infrastruktur: Internasjonale finansinstitusjoner ønsker å legge til rette for private investeringer i 
infrastruktur. Kritikere frykter at det offentlige vil bli sittende igjen med all risikoen, mens private aktører får all fortjenesten. 
Foto: Verdensbanken
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Dette innebærer etableringen av økonomiske 
instrumenter, kontrakter, dokumentasjon, og 
risiko tildeling som er sammenlignbare. Formålet 
er å gjøre infrastrukturverdiene om til omsette-
lige verdipapirer. Avhengig av hva som er gjengs 
standard fra før, vil en standardisering kunne 
medføre lavere kvalitet enkelte steder, og kanskje 
en høyere kvalitet andre. Det er en fare for at 
nødvendige lokale tilpasninger ikke finner sted. 

Også i tilfellet infrastruktur som aktivaklasser 
frykter kritikerne at ordningen vil medføre økte 
kostnader for samfunnet. For å skape en akti-
vaklasse som tiltrekker seg private investorer, 
må det stilles garantier som senker risikoen for 
investorene. G20s definisjon av risiko dekker 
nesten alle aspekter av et prosjekt: konstruksjon, 
ferdigstillelse, valutasvingninger, miljøstandarder, 
politisk uro og regulatoriske endringer. Å omgjøre 
store infrastrukturprosjekter til attraktive investe-
ringsobjekter betyr ofte at risikoen må overføres 
til det offentlige, som stiller med ulike former for 
garantier. Dersom prosjekter får vanskeligheter, 
er det offentlig sektor som står ansvarlig for de 
ekstra kostnadene. 

Veikartet for infrastruktur som aktivaklasser 
møter sterk kritikk. Blant annet frykter man at 
aktivaklasser vil kunne medføre dårligere kvalitet. 
En bekymring mange reiser er at det primært 
vil være lønnsomme infrastrukturprosjekter som 
får investeringer. Mindre lønnsomme, men vel så 
viktige prosjekter kan bli nedprioritert både av 
private investorer og utviklingslandenes myndig-
heter, nettopp fordi sistnevnte vil fokusere på de 
prosjektene som kan tiltrekke seg internasjonale 
investeringer.

Historisk er infrastruktur overveidende blitt 
finansiert gjennom offentlige investeringer, og 
i utviklingsland er 80-85 prosent av all infra-
struktur finansiert over offentlige budsjetter. 
Årsaken til dette er at infrastrukturprosjekter er 
svært kapital intensive. Infrastruktur er «natur-
lige monopoler». Videre er tidsrammen for slike 
prosjekter ofte svært lang, og det er høy risiko for 
at infrastruktur i sin natur ikke er lønnsomt. Det 
ligger som regel en forventing om at infrastruktur 
skal være et «fellesgode» i samfunnet som alle 
har lik tilgang til, enten man er rik eller fattig. 

Ligger etter FN og OECD: Arbeidstakerrettigheter og urfolks rettigheter er nevnt i IFCs sosiale standarder, men menneskerettigheter 
som sådan er ikke innarbeidet. Her har Verdensbanken mye å gå på. Foto: Rainforest Action (venstre) og Chevanon Photography 
(høyre)
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Alt dette gjør at mange kritikere mener at forhåp-
ninger om hvor store de private investeringene 
kan bli er altfor optimistiske. De viser til at privat 
finansiering av infrastruktur har falt de siste 
årene. Også nivået på institusjonelle investorer 
i infrastruktur i utviklingsland er lavt, melder 
Verdensbanken. En hovedutfordring med planene 
om å øke private investeringer i utviklingslands 
infrastruktur er at de ikke synes å løse den 
grunnleggende motsetningen mellom private 
investorers behov for å oppnå betydelig avkast-
ning og generelt lav avkastning på infrastruktu-
rinvesteringer i utviklingsland. 

Menneskerettigheter og demokrati
For det tredje er demokratisk kontroll, innsikt 
og åpen dialog et område som uroer mange. 
Det viser seg å være mindre innsyn og mindre 
demokratisk debatt rundt OPS-avtaler enn andre 
infrastrukturprosjekter. En sentral bekymring er 
at lokale myndigheters iver etter å tiltrekke seg 
investorer kan medføre at andre hensyn som 
medbestemmelse, demokrati, miljø og politiske 
og sosiale rettigheter settes til side. 

MDF kan flytte debatten om offentlige inves-
teringer bort fra det åpne rom der folkevalgte, 
akademia og sivilsamfunn har innsikt og kan 
delta, til et lukket rom der dialogen foregår 
mellom private investorer, utviklingsbankenes 
teknokrater og teknisk kyndige personer fra 
landets embetsverk. 

Sivilsamfunnet har ved flere anledninger krevd at 
Verdensbanken må utvikle en eksplisitt menneske-
rettighetspolicy for å vurdere konsekvensene av 
hvert foreslåtte utviklingstiltak, herunder hvordan 
det vil slå ut å skape bedre grobunn for privat 
finansiering i de forskjellige landene. 

Det første av Hamburg-prinsippene om at 
søkerlandene selv skal være i førersetet, er 
helt nødvendig for at MDF skal fungere slik det 
beskrives. I realiteten er det lett å se for seg at 
gjeldstyngede land som ikke har tilgang på 
annen kapital enn det som utviklingsbankene 
og bistandsarkitekturen kan tilby, vil befinne 
seg uten reelle valg og alternativer, og slik sett 
få privatsektor-løsninger «tredd nedover hodet» 
uten å ha noe de skulle ha sagt. 

For det fjerde er det en fare for at universelt 
gjeldende kjernekonvensjoner for arbeidsta-
kere, næringslivets ansvar for å vise respekt 
for menneskerettigheter, og at internasjonalt 
opparbeidede prinsipper om miljøstandarder 
vil måtte vike når prosjekter skal innrettes for å 
være mest mulig lønnsomme. IFC har vedtatt åtte 
sosiale standarder som alle prosjekter skal måles 
opp mot. Her nevnes arbeidstakerrettigheter og 
urfolks rettigheter, mens menneskerettigheter 
som sådan er ikke innarbeidet i disse standar-
dene. Verdensbankgruppen ligger således etter 
både FN og OECD.

Forum for utvikling og miljø 2020 Privat finansiering først
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Den sittende regjeringen legger stor vekt på å engasjere 
privat næringsliv i utviklingspolitikken. I stortingsmeldingen 
om bærekraftsmålene, «Felles ansvar for felles fremtid 
- Bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk» skriver 
regjeringen blant annet: «Regjeringen vil bruke bistanden 
katalytisk, slik at den i størst mulig grad mobiliserer andre 
og større kapitalstrømmer til utviklingsformål, [...] og sette 
privat sektor i fokus som drivkraft for jobbskaping, økono-
misk vekst og varig utvikling. Engasjement fra privat sektor 
er helt nødvendig for å oppnå økonomisk fremgang i lavinn-
tektsland.»33

Regjeringsplattformen (Granavolden-erklæringen) går i liten 
grad inn på detaljene rundt privat finansiering først, men 
legger noen overordnede føringer som passer godt med tenk-
ningen bak. Blant annet heter det at «Aldri før har så mange 
blitt løftet ut av fattigdom, og utviklingen de siste tiårene 
viser at markedsøkonomi og internasjonal handel er viktige 
forutsetninger for bekjempelse av fattigdom.» Videre heter 
det: «Regjeringen vil styrke rammevilkårene for næringsutvik-
ling i utviklingsland.»34 

Norge har helhjertet sluttet seg til tenkningen om at bære-
kraftsmålene ikke kan oppnås uten at privat sektor trekkes 
med i arbeidet. Daværende utviklingsminister Nikolai Astrup 
(H) sa i sin redegjørelse om utviklingspolitikk i 2018 til 
Stortinget at «FN, Verdensbanken og de regionale utviklings-
bankene er tilstede i bortimot samtlige utviklingsland. På den 
måten bistår de mange land med løsninger tilpasset nasjo-
nale forhold. Utviklingsbankene er dessuten i front når det 
gjelder samarbeid med, og mobilisering av, privat sektor.»35 

Verdensbanken spiller den sentrale rollen i arbeidet for å 
tilrettelegge for økt innslag av private midler i arbeidet med 
å nå bærekraftsmålene. Denne politikken har tilslutning fra 
den norske regjeringen. I april 2018 fikk Verdensbanken en 
historisk stor kapitalutvidelse på 13 milliarder dollar. Takket 
være denne kapitalutvidelsen vil Verdensbanken kunne låne 
ut gjennomsnittlig 780 milliarder kroner årlig fram til 2030, 
mot 470 milliarder kroner i 2017 og anslagsvis 625 milliarder 
kroner i 2018. For Norges del innebærer kapitalutvidelsen en 

Privat finansiering først i 
norsk utviklingspolitikk

Norge og Verdensbanken:

I 2017 gikk 9 prosent av norsk bistand 
(3,14 milliarder kroner) via Verdensbanken. 
Verdensbanken har 189 medlemsland som 
deler på 25 styreplasser. Norge deler styre-
plass med de nordiske og baltiske landene.

Støttespiller: Tidligere utviklingsminister Nikolai 
Astrup møter Verdensbankens direktør, Kristalina 
Georgieva, i Washington i 2018. Foto: Frode 
Overland Andersen/UD
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økning på anslagsvis 790 
millioner kroner i perioden 
fra 2020 til 2025. 

Det er angivelig generell 
oppslutning om MFD blant 
Verdensbankens medlems-
land, herunder søkerlan-
dene selv. Bankseksjonen i 
UD sitter tett på prosessene 
og er en sentral støttespiller 
for Verdensbanken. De 
merker seg stor begeistring 
for denne måten å jobbe på 
også i Afrikabanken, som 
er en sentral samarbeids-
partner i norsk utviklings-
politikk. Bankseksjonen i UD 
kommuniserer at dersom 
denne måten å jobbe på hadde vært negativ for 
fattige land i Afrika, ville Afrikabanken gitt tydelig 
uttrykk for dette.

Norge støtter også opp om utvikling av privat 
sektor. Norge bidrar til Verdensbanken med 
kjernefinansiering og midler til tematiske 
områder. Norge arbeider også for at land tilret-
telegger sine regelverk for private markeder. 
Norsk UDs ståsted er at viktige endringer har 
funnet sted i Verdensbankgruppen, herunder at 
Verdensbankens garantiinstitutt nå brukes på en 
ny og framoverlent måte. Gode garantiavtaler er 
helt nødvendige for at privat kapital skal gå inn i 
risiko-områder. 

Norske Scatec Solar var første norske selskap 
som noensinne fikk innfridd garanti fra MIGA 
(Multilateral Investment Guarantee Agency). 
Garantien ble gitt for for seks solenergianlegg 
i Sør-Afrika og Egypt og er langt bedre enn 
det både norske GIEK (Garanti-instituttet for 
Eksportkreditt) og Eksportkreditt kan innfri. Den 
er også bedre og billigere enn det man hadde 
kunnet fått fra privat banker. MIGA gir politisk 
garanti, noe ingen private banker gjør. Ifølge 
den norske regjeringen har IFC «svært gode 
resultater i å skaffe til veie privat kapital og 
innovative finansieringspakker. IFC samarbeider 
nå tettere med resten av Verdensbankgruppen, 
ikke minst med International Development 
Association , World Bank Group (IDA 18 Private 
Sector Window) og bankgruppens garantiinstitutt 
MIGA. IFC er en viktig finansiell partner for norske 
bedrifters større investeringer i utviklingsland.»36 

Norge har blitt spurt av IFC om å bistå med 
finansiering av private midler til helsevesen, men 
har foreløpig ikke finansiert denne type prosjekter. 

Derimot har Norge støttet G20-initiativet 
«Compact in Africa» med 40 millioner NOK til 
kartlegginger av hva som skal til for å etablere 
et bedre investeringsklima for privat kapital i 12 
land. 

Norges aktive stemme for å øke privat finansi-
ering for utvikling har i liten grad vært debattert i 
norsk utviklingsdebatt. Da den utviklingspolitiske 
redegjørelse fra april ble diskutert i Stortinget 
2. mai 2018, var det ingen representanter som 
nevnte problemstillingen. Ei heller i foregående 
stortingsdebatter om utvikling de siste årene 
har privat finansering hatt en sentral plass. 
Problematikken ble også i liten grad berørt i de 
relativt grundige dokumentene på utviklingspoli-
tikk som henholdsvis Kristelig Folkeparti (KrF) og 
Sosialistisk Venstreparti (SV) la frem i 2017. 

Også Astrups etterfølger, utviklingsminister 
Dag-Inge Ulstein (KrF), satte fokus på privat 
sektors rolle i sin utviklingspolitiske redegjørelse i 
mai 2019. Jobbskaping og næringsliv blir sett på 
som en sentral del av den nasjonale ressursmo-
biliseringen. «De mange nye jobbene som trengs 
vil i all vesentlighet måtte komme i privat sektor.
[…]. Norfund er blant våre viktigste instrumenter i 
arbeidet med næringsutvikling,» sa Ulstein. 37 

Han uttrykte også en klar forventning til at norske 
selskaper etterlever FNs veiledende prinsipper 
og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer 
for flernasjonale selskaper. I den påfølgende 
debatten i Stortinget vektla Liv Signe Navarsete 
(Sp) behovet for anstendige arbeidsplasser i 
jobbskapingen, men det kom ingen kritikk knyttet 
til privat finansiering først som sådan.38

Solenergi: Kuraymat er ett av flere solenergianlegg i Egypt, der også Norge er 
inne med investeringer. Foto: Green Prophet
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Anbefalinger

1. Utviklingsland må selv lede sine utviklings-
prosesser
Ordninger som påtvinges utenfra, viser seg 
ofte å ha liten bærekraft over tid. Hamburg-
prinsippenes punkt 1 om at landene selv skal 
være i førersetet og selv ta ansvar for sine 
utviklingsstrategier, må etterleves. Privat finansi-
ering først-tilnærmingen er avhengig av nasjo-
nalt eierskap dersom den skal lykkes. Nasjonale 
politiske myndigheter og institusjoner må ha 
eierskap til og styre prosjektene. Landene må 
kunne framstå som likeverdige parter i forhand-
linger med privat sektor. Landene må ha kunn-
skap om hvordan markeder best skal reguleres, 
og de må forstå alle sider ved prising av offent-
lige goder herunder bruk av subsidier. 

2. Betingede betalingsforpliktelser må ikke 
overskride landenes økonomiske evne 
Hver enkelt ansatt i utviklingsbankene må ha 
bred kunnskap, slik at man unngår inngåelse 
av betingede betalingsforpliktelser som vil føre 
til usynlig gjeld og sette landene i en fremtidig 
ugunstig økonomisk situasjon. Det må bli påbudt 
for alle land å gi fullt innsyn i inngåtte framti-
dige betalingsbetingelser ved at disse synlig-
gjøres i statsbudsjett og nasjonalregnskap. Dette 
må utviklingsbankene påse i hvert enkelt land. 
Den nye kontraktsmalen som Verdensbanken 
fremmer for OPS, bør ettergås med kritisk 
blikk, og det bør arbeides for at ikke uforholds-
messig mye risiko overføres på søkerlandene. 
OPS-kontrakter må ikke utformes på en måte 
som gjør at all risiko for fremtidige hendelser blir 
landets, mens privat kapital ikke tar noe risiko. 

3. Åpenhet og offentlig innsyn i investerings-
kontraktene må sikres
Privat finansiering først-konseptet må diskuteres 
i offentligheten, både i de land som får slike 
kontrakter, og i land som er med på å gi slike 
kontrakter gjennom utviklingsbankene, som 
Norge. Videre er det viktig at det sikres innsyn i, 
og enkelt tilgjengelig informasjon om, innholdet 
i investeringsavtalene som inngås i det enkelte 
land. 

4. Evalueringer må gjennomføres
Utviklingstiltak som gjennomføres med privat 
finansiering, må evalueres etter hvert som de 
settes i gang. Evalueringene må ta for seg den 
faktiske utviklingseffekten, folkelig deltagelse i 
beslutnings prosesser, åpenhet, offentlig debatt, 
vurdering av fremtidige betingede betalingsbe-
tingelser og landenes reelle valgmuligheter og 
innflytelse.

5. Respekt for menneskerettigheter må inte-
greres i investeringsavtalene
Aktører som ivrer etter å fremme konseptet 
om privat finansiering først, må ikke fritas fra 
ansvaret for å innfri menneskerettigheter. Det må 
legges et press på næringslivet for å respektere 
disse. Verdensbanken bør snarest utvikle en 
eksplisitt menneskerettighetspolicy. Videre bør 
det gjøres obligatorisk i forkant av alle OPS-tiltak 
å gjennomføre en konsekvensanalyse av forde-
lingsmessige og menneskerettslige effekter av 
tiltaket. Konsekvensanalysen må publiseres 
og gjøres til gjenstand for offentlig debatt. 
Sivilsamfunn både i nord og sør må fortsette å 
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være vaktbikkje overfor Verdensbankens prosjekter 
og disses effekt på menneskerettigheter, enten det 
gjelder ordinære utviklingsprosjekter eller privat 
finansiering først-prosjekter. 

6. Innføre tiltak for å sikre investeringer i 
sårbare stater
Historisk har private investeringer som utviklings-
politisk virkemiddel vært ulikt fordelt og relativt 
konsentrert. Ifølge regjeringen har «to tredjedeler 
av disse (private) investeringer» blitt kanalisert til 
et «titalls utviklingsland og fremvoksende økono-
mier».39 De alle fattigste landene har ikke hatt 
store private investeringer, og jo mer sårbart et 
land har vært, jo mindre attraktivt har det vært 
for private investeringer. Når det nå satses stort 
på å øke private investeringer som tiltak for å 
nå bærekraftsmålene, er det viktig at det lages 
systemer som sikrer at også de mest sårbare og 
fattige landene får midler for å unngå en ytterli-
gere ulikhet mellom land.

7. Tiltak for reinvesteringer og oppbygging av 
lokal kompetanseheving må sikres
En stor utfordring med private investeringer i 
fattige land er at inntektene i stor grad blir ført 

ut av landet. Ifølge Regjeringens tall blir hele 90 
prosent av inntektene fra investeringene i fattige 
ført ut, og kun 10 prosent reinvesteres i det landet 
der investeringen er foretatt.40 Landenes evne til 
skatteinnkreving står sentralt. Likeledes må det 
på plass et internasjonalt avtaleverk som hindrer 
kapitalflyt internt i selskaper fra produksjonsland 
til skatteparadiser. 

Det er viktig å skape rammebetingelser som bidrar 
til at utbyttet fra private investeringer reinvesteres 
i det landet der investeringene er gjort. Her kan 
Norge og oppbyggingen av den norske olje og 
gassektoren tjene som forbilde med en majoritets-
andel på 50 prosent eierandel i alle norske olje- 
og gassfelt samt at man i pionérårene innenfor 
oljeindustrien lovfestet at utenlandske operatører 
på norske felt skulle benytte den norske leveran-
dørindustrien. Tiltak for å sikre reinvesteringer 
og bygger opp kompetanse finner man allerede 
i norsk utviklingspolitikk, blant annet i olje- eller 
fisk-for-utviklingsprogrammene.41 Lignende 
ordninger for andre sektorer bør utvikles. 

Skatt: Det må på plass et internasjonalt avtaleverk som hindrer kapitalflyt internt i selskaper fra produksjonsland til selskaper.
Foto: Global Alliance for Tax Justice
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