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Att vara fattig innebär inte bara att sakna pengar och 

andra materiella tillgångar. Fattigdom är också ett till-

stånd av maktlöshet. I regeringsskrivelsen ”De fattigas 

rätt – vårt gemensamma ansvar” definieras fattigdom 

som en brist på möjligheter, trygghet och kapacitet. 

”Fattigdom berövar människor friheten att kunna 

bestämma över sina egna liv”, konstaterar Sida i boken

Perspektiv på fattigdom. Sida understryker också att 

fattiga människor, om de ges möjlighet, själva har kraft 

att skapa utveckling i sina samhällen. ”Det är de fattiga

själva, som dag efter dag kämpar för ett bättre liv, som 

är huvudaktörer när det gäller att minska nöden.”

Ekonomisk tillväxt kan vara en nyckel till bättre livsvillkor och mindre

lidande för fattiga människor, men sambandet är inte självklart. För att tillväxt

ska leda till minskad fattigdom måste det finnas en politisk vilja att uppnå 

positiva effekter för de fattiga. 

Politiska och ekonomiska beslut som gynnar de fattiga kan också i sin tur 

skapa ekonomisk tillväxt. Om en regering, till exempel, lyckas med att ta bort

några av de byråkratiska hinder (som ibland kan vara gigantiska) som möter 

den som vill starta ett eget företag, bidrar det till att skapa tillväxt i ekonomin,

arbetstillfällen och inkomstmöjligheter. Ibland är det nödvändigt att göra svåra

prioriteringar för att uppnå målet att gynna fattiga kvinnor och män.

En viktig uppgift för utvecklingssamarbetet är att bidra till ett näringslivs-

klimat som öppnar för ekonomisk tillväxt i samarbetsländerna. Den privata 

sektorn, som är motorn för tillväxt, fungerar bäst där det finns komponenter 

som till exempel fri konkurrens, en tydlig lagstiftning som skyddar äganderätten

och en effektiv finansmarknad som kan erbjuda rikskapital. En stabil makro-

ekonomi (med fred, demokrati, en valutakurs som ligger fast etc) som är öppen

för handel är andra viktiga grundpelare. Få företag kan fungera utan el, tillgång

till vägar och annan infrastruktur. Därför kan sådana investeringar bana väg för

ökad tillväxt. Riktlinjer för hur den offentliga och privata sektorn ska samverka

och komplettera varandra underlättar också.

Sidas avdelning för infrastruktur och ekonomiskt samarbete, inec, stödjer ett

stort antal insatser inom alla dessa områden; utveckling av den privata sektorn,

handelsfrämjande, finansiella tjänster (inklusive mikrofinans), energi, transport,

ict/internet och utveckling i städerna. Avdelningen ansvarar också för några

specialverktyg som kontraktsfinansierat tekniskt samarbete, krediter och garantier.

Tillväxt som gynnar fattiga
En av grundstenarna i Sveriges politik för global utveckling är att alla politik-

områden, som handel, jordbruk, miljö, ekonomi etc, ska samverka så att de

bidrar till en rättvis och hållbar utvecklingen. Den grundtanken gäller även

utvecklingssamarbetet vars främsta uppgift är att bidra till att skapa förutsätt-

ningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Ett sätt att göra

detta är att bana väg för en ekonomisk tillväxt som kommer de fattiga till del.

Sidas avdelning för infrastruktur och ekonomiskt samarbete – INEC – arbetar

på många olika fronter för att bidra till en sådan utveckling.

ATT LÄGGA GRUNDEN FÖR 
EKONOMISK TILLVÄXT

ETT INTERNATIONELLT PERSPEKTIV

I de så kallade Millenniemålen – där
världens länder enats om att minska
fattigdomen radikalt till 2015 – lyfts
den privata sektorn fram i nytt ljus.
Den ges en viktig roll som: 
� en motor för ökad ekonomisk

tillväxt;
� en tänkbar finansiär för att få fram

inhemskt kapital till nödvändiga
investeringar i hälsovård, 
utbildning och infrastruktur  

� tänkbar förmedlare av tjänster
inom hälsovård, utbildning och
infrastruktur  

� en handelspartner 
Sverige ser ekonomisk tillväxt med
effektiva marknader, fri handel, god
samhällsstyrning och ett demokratiskt
styrelseskick som en förutsättning för
minskad fattigdom. I den svenska 
politiken betonas också att tillväxten
måst vara hållbar och inte får ske på
bekostnad av mänskliga rättigheter,
jämställdhet och miljökrav. Den måste
också kombineras med en fördelnings-
politik.  

Marknadsutveckling ..........................................3

Infrastruktur och finansiering........................4

Utveckling i städerna .......................................5

Kontraktsfinansierat tekniskt 
samarbete ............................................................6

Ny informationsteknik för utveckling .....6

Fakta och siffror.................................................7
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Marknad på de fattigas villkor
Sidas stöd till marknadsutveckling ska förstärka den privata och den finansiella

sektorn samt förbättra samarbetsländernas position på världsmarknaden. 

Utveckling av den privata sektorn
Stödet till utvecklingen av den privata sektorn vilar på fyra grundpelare:

� konkurrensutsatta marknader med transparenta och icke-diskriminerande 

spelregler

� entreprenörskap som en källa till innovation och utveckling

� rättvis, icke-diskriminerande och fungerade äganderätt

� acceptabla arbetsvillkor och hållbart utnyttjande av miljön

Arbetet är inte begränsat till en viss bransch så insatserna kan lika gärna handla

om jordbruk och industri som om tjänster. Det omfattar också alla typer av

marknadsaktörer; egenföretagande affärsmän och kvinnor, bönder samt allt från

små och medelstora till multinationella koncerner. Den informella sektorn, en 

viktig del av ekonomin i många av Sidas samarbetsländer, får också stöd. 

Utveckling av finanssektorn
Att hjälpa samarbetsländerna att bygga upp finansiella tjänster är viktigt för att

bekämpa fattigdomen i världen. Forskningsresultat visar att en effektiv finans-

sektor är en förutsättning för ekonomisk tillväxt i alla ekonomier som lämnat 

det första stadiet av byteshandel. 

Sida bidrar till finanssektorns utveckling inom en rad områden: det kan vara

rådgivning till en regering som vill utarbeta nya riktlinjer eller stifta nya lagar,

det kan vara stöd till samarbete mellan den svenska Riksbanken och motsvarande

institutioner i samarbetsländerna. Mikrofinans – en modell för att erbjuda finan-

siella tjänster till fattiga människor – är en viktig del av arbetet eftersom vanliga

banker sällan lånar ut till dem som saknar säkerhet.

Handel
Sida arbetar för att utvecklingsländerna ska få större del av den globala ekonomin

och världshandeln. Målet är att:

� förstärka utvecklingsländernas förmåga att identifiera och formulera sina 

handelspolitiska intressen och delta vid internationella förhandlingar om 

handelsavtal

� förstärka den inhemska kunskap och institutionella kapacitet som krävs för 

en fungerande handel

� att förbättra produktionen och förmågan att leva upp till exportmarknadernas

krav för att kunna dra fördel av ett ökat marknadstillträde

MARKNADS-

UTVECKLING

läs mer…

● Marknad på de fattigas 
villkor. Sidas stöd till 
privatsektorutveckling 
– en introduktion

● Policy Guidelines for Sida’s
Support for Private Sector
Development*

● Guidelines for Sida Support 
to Corporate Social
Responsibilty*

● Sida’s Policy for financial 
sector development*

● Sida's Policy for Trade-
Related Development
Cooperation*

● Trade, development and 
the environment*

● The Informal Economy – 
Fact finding study*

● Trade brief on Trade and
Poverty*

● Trade brief on the WTO 
Dispute Settlement* 

● Trade brief on Standards 
as barriers to trade*

● Trade brief on GATS and 
developing countries*

● Trade brief on Trade in 
agriculture*

● Trade brief on TRIPS and
Development*

● www.sida.se

* Finns endast på engelska

Alla dokumenten kan laddas
hem från Sidas webbplats,
www.sida.se.
Det går också att beställa dem
på tel: 08 698 50 00.

Textilindustrin är viktig för många utvecklingsländer. Handelsavtal med gynnsamma villkor för
textilexport kan därför leda till ett ekonomiskt uppsving. 

Fo
to

: D
ib

ya
ng

sh
u 

Sa
rk

ar
/P

re
ss

en
s 

Bi
ld



Den nödvändiga infrastrukturen
Sida har gett stöd till utveckling av vägar, järnvägar, eldistribution, kraftverk, 

telekommunikationer etc i samarbetsländerna under många år. Nu inriktas stödet

framför allt på energi och transport.

Energi
Målet för Sidas stöd till energisektorn är framför allt att bidra till att samarbets-

länderna utvecklar uthålliga energisystem. Med en tryggad energiförsörjning

ökar möjligheter för fattiga mäniskor att förbättra sina livsvillkor. Samarbetet 

vilar på två grundpelare:

� stöd till institutionerna inom energisektorn för att de ska få större 

kapacitet att arbeta effektivt

� stöd till investeringar i energisektorn (genom gåvobistånd, krediter och 

garantier) samt bidrag till teknisk support och kapacitetsbyggnad

För närvarande stödjer Sida utvecklingen av energisektorn i följande länder:

Tanzania, Uganda, Moçambique, Zambia, Vietnam, Sri Lanka, Kina, Serbien

Västbanken/Gaza, Mongoliet, Kosovo, Moldavien, Ryssland och Ukraine. Sida

bidrar också till regionala initiativ, bland annat Southern African Power Pool,

Nile Basin Initiative och Greater Mekong Subregion.

Transport
Fungerande transportsystem är en av förutsättningarna för ekonomisk och social

utveckling och kan bidra till att minska fattigdomen på olika sätt, bland annat

genom att bryta människors isolering. Det blir också lättare att få tillgång till

marknader och samhällstjänster. Sidas stöd till transportsektorn fokuseras på:

� olika aspekter av trafiksäkerhet

� tillgång till transporter och rörlighet

� lokala resurser, ägarskap och ansvar

� reformer, både på nationell och lokal nivå

� ej motordrivna transportmedel (cyklar, dragkärror etc) 

Finansiering
Sida kan erbjuda olika typer av finansiering för investeringar

� gåvobistånd

� garantier 

� krediter 

INFRASTRUKTUR

OCH FINANSIERING

läs mer…

● Sustainable Energy Services
for poverty reduction* 

● Klimat och utveckling 

● Guidelines on Microfinance**
– Evidence from Impact 

Assessment*
– Rural Microfinance*
– Housing Microfinance* 

● Sida’s financial instruments*

● Sidas policy för kreditfinan-
sierat utvecklingssamarbete

● Soft loans – guidelines

● www.sida.se

* Finns endast på engelska
**Finns på engelska och spanska

Alla dokumenten kan laddas 
hem från Sidas webbplats,
www.sida.se.
Det går också att beställa 
dem på tel: 08 698 50 00.

Sida bidrar till att öka kunskapen om trafiksäkerhet i många länder.
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Det finns också flera slags krediter: 

� biståndskrediter;

� u-krediter;

� villkorslån; 

� ramkrediter. 

Vilken finansiering som passar bäst avgörs till exempel av hur fattigt samarbets-

landet är, om projektet kan ge intäkter och vilken effekt projektet kan väntas få

på utvecklingen i landet. 

Bättre livsvillkor i växande städer
Snart kommer mer än hälften av världens befolkning att bo i städer. I många

länder har befokningstillväxten på landsbygden avstannat medan städerna fort-

sätter att växa. Allt fler av städernas invånare är fattiga. Trenden att fattig-

domen på detta sätt urbaniseras är vanlig i många fattiga länder. Den snabba

omfördelningen av befolkningen från landsbygd till städer som nu pågår i

Afrika, Asien och Latinamerika saknar motstycke i historien. Det innebär en

omfattande omställning för länderna och ger långtgående effekter på bland

annat ekonomi, miljö, kultur, social välfärd och politik.

Det finns ett samband mellan hög ekonomisk tillväxt och hög grad av urbanise-

ring. Men när städerna växer i den snabba takt som de gör nu uppstår en rad

problem. Varken infrastrukturen eller andra resurser, som vatten och sanitet,

räcker till. Det får allvarliga konsekvenser, både lokalt och på en global nivå.

Redan idag saknar utvecklingsländerna resurser, och ofta även politisk vilja, 

att förse städernas fattiga invånare med ens den enklaste service. Hur ska det 

bli för de ytterligare två miljarder stadsbor som beräknas tillkomma de 

närmaste 25 åren? 

Sida arbetar med urbana frågor på global, regional, nationell och lokal nivå. 

Det är ett omfattande arbete som koncentreras på:

� stadsutveckling

� infrastruktur och kommunal service

� markfrågor och bostadsbyggande

� miljömässig hållbarhet

URBAN UTVECKLING

läs mer…

● More urban – Less poor*

● Financing urban infrastructure*

● Urban solid waste management*

● Urban water supply and 
sanitation*

● Urban transport*

● Poverty reduction strategies*

● Water and urban conflict*

● Industrial environment*

● Air pollution*

● Public environmental
management*

● Chemicals management*

● Municipal utility reform*

● Creative Urban Finance 
for the Poor*

● Towards an urban world*

● Urban Transport in Swedish
Development Cooperation*

● Pure Water – Strategy for Water
Supply and Sanitation*

● Pure Water – a short version**

● Omsorg om kulturmiljön

● www.sida.se

* Finns endast på engelska
**Finns på engelska, franska, 

spanska och portugisiska

Alla dokumenten kan laddas 
hem från Sidas webbplats,
www.sida.se.
Det går också att beställa 
dem på tel: 08 698 50 00.

Omkring 90 000 familjer har förbättrat sina hus med finansiering från de bostadsprogram
som Sida stödjer i Centralamerika.
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Svensk expertis förmedlas
Sida förmedlar svensk expertis inom branscher som är strategiskt viktiga för

utvecklingsländerna och där Sverige har mycket att erbjuda. Svenska konsulter,

institutioner och myndigheter delar med sig av sina kunskaper i projekten som

finansieras genom Sidas kontraktsfinansierade tekniska samarbete, kts. Varje år

väljer Sida ut vilka länder som ska vara öppna för kts-samarbetet. Det handlar

vanligen om låg- och medelinkomstländer som inte får stöd på annat sätt av

Sida.  

Sida finansierar 150‒200 projekt i omkring 30 länder inom ramen för kts-
samarbetet. inec ansvarar för projekten i Afrika, Asien och Latinamerika. kts-
projekten är ofta tidsbegränsade till 2‒4 år med specifika mål och en budget på

4‒10 miljoner kronor. Ett viktigt mål är att stärka myndigheter och institutioner

så att de får ökad kapacitet att hantera miljöfrågor, sociala frågor och mänskliga

rättigheter. Det kommer på lång sikt att förbättra situationen för de fattiga. Sida

ger stöd till projekt inom:

� miljö;

� statsförvaltning;

� mänskliga rättigheter;

� demokrati; 

� hälsa.

Ett 50-tal svenska organisationer deltar i kts-samarbetet varje år.  

Ny teknik – nya möjligheter
Genom att använda ny teknik för information och kommunikation (ict) kan

utvecklingsländerna utnyttja sina resurser mer effektivt. ict kan också bidra till

en större öppenhet och ett mer demokratiskt styrelseskick. Internet ger också

utvecklingsländerna bättre tillgång till världsmarknaden.

Men för att utvecklingsländerna ska kunna utnyttja fördelarna med ny teknik

optimalt behövs det investeringar, både i utbildning och i infrastruktur. Här 

har biståndsmyndigheter, som Sida, en viktig uppgift. Sida kan dels 

erbjuda finansiering, dels ge exempel på nya användningsområden för ict. 

Målsättningen är att ict ska finnas med som en komponent i alla Sidas insatser.

KONTRAKTSFINANSIERAT

TEKNISKT SAMARBETE

läs mer…

● Kontraktsfinansierat tekniskt
samarbete

● www.sida.se

Dokumentet kan laddas 
hem från Sidas webbplats,
www.sida.se.
Det går också att beställa 
dem på tel: 08 698 50 00.

ICT FÖR 

UTVECKLING

läs mer…

● Strategy and Action Plan for ICT in
Development Cooperation*

● Sida support for ICT in Developing
Countries*

● Informationsteknologi för utveckling

● Landöversikter för ICT
– Tanzania*
– Mozambique*
– Rwanda*
– Sri Lanka*
– Nicaragua
– Zambia*
– Namibia*

● Utvärderingar och rapporter

– Sida supported ICT Project at
Makerere University in Uganda*

– Vietnam Survey of ICT for improved
governance and rural development* 

– Evaluation of Swedish Support to
SchoolNet Namibia*

– Mozambique ICT Study II

– Sri Lanka University ICT project

– ICT and universities
– ICT training in Sri Lanka and
Tanzania
– Open Source Software (OSS)
– The regional training programme in
design, installation, administration and
maintainance of Network Systems.
– SchoolNet Namibia

● www.sida.se

The documents can be downloaded
from Sida’s website, www.sida.se

They can also be ordered 
from:+46 8 69850 00 Internet kan minska isoleringen och öppna nya möjligheter i fattiga länder. 

Guatemala
El Salvador
Costa Rica
Kuba
Jamaica
Colombia
Ecuador
Peru

Kap Verde
Senegal
Ghana
Angola
Botswana 

Nepal
141

Egypten
Jordanien
Libanon
Marocko
Syrien
Tunisien

Bhutan
Kina
Mongoliet
Thailand
Filippinerna
Indonesien
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MER OM SIDA OCH INECFakta och siffror…
Sida är en statlig svensk myndighet som lyder under utrikesdepartementet. Cirka

165 av Sidas omkring 750 anställda arbetar ute i samarbetsländerna. Resten finns

på Sidas huvudkontor i Stockholm

Det är regeringen som utser Sidas styrelse och Sidas generaldirektör. Sida 

ansvarar för det mesta, cirka 60 procent eller 14 miljarder 2005, av Sveriges 

utvecklingssamarbete. Under 2005 kostade biståndet 22,4 miljarder kronor totalt. 

Riktlinjerna för Sidas arbete finns i »Sveriges politik för global utveckling «,

i direktiv och anslag från regeringen och i två interna dokument: Perspektiv på

fattigdomen och Så arbetar Sida.

läs mer…

● Sveriges politik för 
global utveckling
(2003/04:UU3)

● Sidas årsredovisning

● Perspektiv på 
fattigdomen
Boken ger Sidas syn på
hur fattigdomen bäst ska
bekämpas

● Så arbetar Sida
Om Sidas uppdrag, roll
och verksamhet

● www.sida.se

Alla dokumenten kan laddas 
hem från Sidas webbplats,
www.sida.se.
Det går också att beställa 
dem på tel: 08 698 50 00.

För mer information 
kontakta info@sida.se

INECS VERKSAMHET 2005 (kostnader, SEK)

Sektor/delsektor

Infrastruktur 239 887 861
Transport 56 180 518
Kommunikation 27 490 457
Energiförsörning 99 678 988
Urban utveckling, samhällsservice 56 537 898

Naturresurser & miljö 504 573 477
Vattenförsörjning, sanitet 395 125 159
Jordbruk, fiske, miljöskydd 109 448 318

Handel & finansiella tjänster 276 693 631
Bankväsen & finansiella tjänster 78 701 494
Näringsliv & samhälsservice 74 707 008
Industri 47 101 040
Handelspolitik & regleringar 76 184 089

Övrigt 103 799 279

Totalt INECs verksamhet 2005 1 124 954 248

SIDAS ORGANISATION OCH INEC Infrastruktur och ekonomiskt samarbete

INEC bidrar såväl direkt till insatser i Sidas
samarbetsländer som till regionala och
globala program. Detta återspeglas i kost-
naderna för verksamheten. INEC erbjuder
också stöd och rådgivning till de svenska
ambassader som har ett delegerat ansvar
för utvecklingsprogram.

SIDAS BILATERALA UTVECKLNGSSAMARBETE 2005 (kostnader, SEK)

VVerksamhetsgren

Hälsa 1 674 637 000
Utbildning 1 004 274 000
Forskning 521 269 000
Mänskliga rättigheter och demokratisk samhällsstyrning 3 074 073 000
Konflikt, fred och säkerhet 332 516 000
Humanitärt bistånd 1 709 055 000
Infrastruktur 1 205 307 000
Handel, näringsliv och finansiella system 583 328 000
Naturresurser och miljö 1 955 582 000
Budgetstöd för fattigdomsbekämpning 725 000 000
Övrigt 1 044 877 000
Totalt 13 829 917 000



STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT 
UTVECKLINGSSAMARBETE

105 25 Stockholm
Besök: Sveavägen 20, www.sida.se, sida@sida.se
Telefon: 08-698 50 00, Telefax: 08-20 88 64

Att halvera fattigdomen i världen till år 2015 
är vår tids största utmaning. Det kräver 
samarbete och uthållighet. Samarbetsländerna 
ansvarar för sin utveckling. Sida förmedlar 
resurser och utvecklar kunskap och kompetens. 
Det gör världen rikare.

HONDURAS
Det bostadsprogram som
Sida stödjer erbjuder små
lån till fattiga familjer.

SRI LANKA
Utveckling av näringslivs-
klimat, tillgång till marknader
och företagskultur. 

UGANDA
Ett program för export 
av ekologiskt odlade 
produkter – EPOPA.

GLOBALT
Marketplace Textilica – 
en inkörsport för nya
affärskontakter

KINA
Insatser för att leva upp till
riktlinjerna i FN-dokumentet
Agenda 21.

EGYPTEN
Stöd till restaurering 
av det antika templet i
Luxor.

NAMIBIA
500 skolor har nu tillgång
till internet tack vare 
programmet SchoolNet.

GLOBALT
Sida arbetar för att
förbättra kunskapen om
trafiksäkerhet.

GUATEMALA
Det bostadsprogram som
Sida stödjer erbjuder små
lån till fattiga familjer.

UGANDA
En utveckling från 4 000
telefoner till 311 000 på
fyra år med stöd från Sida.

NICARAGUA
Stöd till ny informations-
teknik vid ett antal 
universitet.

SERBIEN
Stöd till utvecklingen
av energisektorn.

START SYD/ÖST
Ett program som erbjuder
lån till affärsverksamhet i
Sidas samarbetsländer.

TANZANIA
Stöd till utvecklingen av
Handelskammaren i
Tanzania.

KENYA
Stöd till förbättringar för
invånarna i slumområdena
utanför Nairobi.

BANGLADESH
Volvobussar är ett tillskott
som bidrar till bättre
kollektivtrafik i Dhaka.

SYDAFRIKA
Stöd till en fond för
svenska och sydafrikanska
företag.

MOÇAMBIQUE
Stöd till förbättrad 
distribution av elektricitet
på landsbygden.

SYDAFRIKA
Stöd till Marang Financial
Service som erbjuder små
lån till företagare.

COSTA RICA
Support till förbättrad
trafiksäkerhet (ett så kallat
KTS-projekt).

MOÇAMBIQUE
Stöd till hamnen i Maputo
kan ge en vitaminspruta 
till ekonomin.

UGANDA
Stöd till utbyggnad av
elnätet i Kabale.

NICARAGUA
Det bostadsprogram som
Sida stödjer erbjuder små
lån till fattiga familjer.

GLOBALT
Mikrofinans gerfattiga
människor tillgång till
finansiella tjänster.

GLOBALT
Stöd till affärsförmedling 
på webbplatsen
www.cci.se

TANZANIA
Stöd till restaurering 
av den gamla stenstaden
på Zanzibar.

UGANDA
Stora lån med fördelaktiga
villkor till ett av de största
vattenkraftverken.

GUATEMALA
Stöd till ett fastighets-
register som är
landsomfattande. 

KINA
Ett lån med fördelaktiga
villkor till fjärrvärme i
Tianshui.

KAMBODJA
Stöd till förbättring av
vägarna i provinsen 
Siem-Reap.

TANZANIA
Stöd till att utarbeta 
en ny energipolicy i
Tanzania.

TANZANIA
Översättning av program-
varan Free open office till
Swahili. 

ZAMBIA
Miljövänlig elektricitet via
solceller till Zambia’s östra
provins. 

JAMAICA
Stöd till tillförlitlig och
korrekt statistik som ger
bra underlag för beslut.

KINA
Utbildning om hiv/aids och
sexualitet till två miljoner
unga kineser.

SRI LANKA
Utveckling av ett service-
system för att skapa 
arbetstillfällen.

GLOBAL
Förstärkning till de minst
utvecklade länderna i för-
handlingar om handelsvillkor.

RYSSLAND
Insatser för en bättre 
miljö och ett lättare liv 
för invånarna i Novgorod.

SRI LANKA
Fördelaktigt lån till ett
laboratorium för forskning
om tropiska sjukdomar.

SRI LANKA
Samarbete mellan svenska
Riksbanken och lankesiska
Centralbanken.

GLOBALT 
100 000 företagare har fått
utbildning genom ”Start and
Improve Your Business.” 

FILIPPINERNA
Stöd till ett system för
avfallshantering i staden
Suriago.

ZAMBIA
Stöd till bildandet av en
ny statlig energimyndighet.

MONGOLIET
Stöd till utveckling av 
lokal demokrati.

MOÇAMBIQUE
Nytt helhetsgrepp ska ge
skjuts åt utvecklingen i
Niassaprovinsen.

SYDAFRIKA
Stöd till utvecklingen
i tre sydafrikanska
städer.

BANGLADESH
Storskaligt program med
stöd till utveckllingen av
småföretag.

KENYA
Stöd til bättre väga  i
ett antal områden på
landsbygden.

Ekonomisk tillväxt behövs om
fattigdomen ska minska. Sida
stödjer därför insatser som
underlättar ekonomisk tillväxt.


