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   Interne forhold

utvikling av produksjon, administrasjon 
og skole- og helseformål i et langsiktig 
perspektiv. 

Norsk bistand følger særlige prioriteringer 
som kan variere noe fra regjering til re-
gjering, men som regel har det vært nok-
så bred enighet om bistanden. De siste 
årene har den langsiktige bistanden sær-
lig gått til helse og utdanning, godt styre-
sett og energi og miljø. Det er dessuten 
enkelte land og områder som er særlig 
prioriterte. Den viktigste regionen er Afri-
ka sør for Sahara, mens enkelte land er 
definert som hovedsamarbeidsland. 

Når det gjelder verden under ett var i 
2008 den samlede offisielle utviklings-
bistanden ca. 120 milliarder amerikan-
ske dollar. Det kan høres mye ut, men 
utgjør bare ca. 0,3 % av i-landenes 
samlede brutto nasjonalinntekt (BNI). 
OECDs mål er at i-landene skal yte 0,7 %, 
som betyr at bare noen svært få i-land 
når dette målet.  

Regnestykket blir enda mindre fordel-
aktig for u-landene om man tar kapi-
taloverføringer fra u-land til i-land i 
betraktning. Betaling av renter og av-
drag for lån, kapitalflukt fra u-land til 
i-land og vestlige bedrifters overskudd 
fra naturressurser i u-land, fører til at 
pengestrømmen totalt sett går fra u-
land til i-land. For eksempel skal det 
norske oljeselskapet Statoil i perioden 
2006–2008, ha hentet ut hele fem mil-
liarder kroner fra sin virksomhet i An-
gola. Norsk bistand til Angola var til 
sammenligning ca. 100 millioner i året 
i samme periode. 

Bistand kan i noen tilfeller gjøre stor 
skade. Matvarebistand kan være en livs-
nødvendig hjelp i krisesituasjoner. Men 
andre ganger kan det å oversvømme 
et land med matvarer være å slå beina 
under landets egen matvareproduksjon. 
Ikke sjelden har slik ”hjelp” kommet fra 
overskuddslagere skapt av landbruks-
subsidier. 

Norges viktigste 
samarbeidsland 
for bistand 2010
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1.    Nicaragua
2.    Bosnia-Herzegovina
3.    Serbia
4.    Kosovo
5.    Liberia
6.    Mali
7.    Nigeria
8.    Sudan
9.    Etiopia
10. Somalia
11. Kongo
12. Uganda
13. Burundi
14. Tanzania
15. Angola

16. Zambia
17. Malawi
18. Mosambik
19. Sør-Afrika
20. Madagaskar
21. Afghanistan
22. Pakistan
23. India
24. Sri Lanka
25. Nepal
26. Bangladesh
27. Kina
28. Vietnam
29. Indonesia
30. Øst-Timor

Figur 10.16.  Dagens hovedsamarbeidsland for norsk bistand.
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