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Metoder och urval
I denna bilaga beskriver vi de metoder och urval som Riksrevisionens granskning har
baserat sig på. Bilagan kompletterar den beskrivning som ges i granskningsrapportens
avsnitt 1.4. Vi stämde av urvalskriterierna och tentativa urval med kontaktpersonerna
för granskningen på Utrikesdepartementet, Sida och Riksgälden.1

Delfråga 2. Har Sida arbetat med garantier på
ett ändamålsenligt sätt? – urval av garantier och metod
När det gäller hur Sida arbetat med garantier (delfråga 2) har Riksrevisionen studerat
tio garantier som ingick i Sidas garantiportfölj 2018. De utvalda insatserna var
utfärdade inom ramen för tio olika strategier. Därutöver har Riksrevisionen inkluderat
ytterligare fyra strategier där Sida inte hade någon garanti utfärdad 2018. Syftet med
detta var att få exempel på fall där Sida både använt och inte använt sig av garantier.

Urval av tio beslutade garantier
Vi studerade tio beslutade garantier som underlag till granskningens andra delfråga,
hur Sida använt, utformat och följt upp garantier. En översikt av de utvalda garantierna
ges i tabell 1. I slutet av bilagan ges en motivering av varje garanti (se tabell 5).
Tabell 1 Riksrevisionens urval av garantier för delfråga 2

1

Garanti

Strategi (kort benämning)

Garantiperiod Typ av garanti

Colombia Loans & Guarantees for
Rural Development

Colombia

2018–2024

Portföljgaranti

Renewable Energy Rwanda

Rwanda

2018–2026

Portföljgaranti

Portfolio Guarantee Georgia

Reformsamarbetet i Östeuropa)

2018–2023

Portföljgaranti

IFC’s Loan Portfolio

Global hållbar miljömässig utveckling

2017–2041

Fondgaranti

TRINE Crowdfunding Renewable
Energy

Regionalt Asien och Oceanien

2018–2025

Balansräkningsgaranti

Portfolio Guarantee Asian
Development Bank

Regionalt Afrika Sub-Sahara

2016-2026

Portföljgaranti

Guarantee Enat Bank Ethiopia
USAID

Etiopien

2016–2023

Portföljgaranti

Global Health Volume Guarantee
with Gates Foundation – Bayer
respektive Merck

Globalt hållbar social utveckling

2013–2019

Volymgaranti

Agriculture Guarantee USAID Multi Kenya
Party Kenya

2012–2019

Portföljgaranti

Essential Capital Consortium (ECC) Global hållbar ekonomisk utveckling

2014–2020

Fondgaranti

Se dokumentet Riksrevisionen, PM Urval och bedömningsgrunder, 2020-02-06 i granskningens akt.
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Process och kriterier för urvalet av de tio garantierna
Urvalet av garantier var baserad på Sidas garantiportfölj den 31 december 2018.2 Sidas
portfölj omfattade då 40 garantiinsatser, varav de tidigaste var från 2010.3 Samtliga
garantier blev effektiva4 efter att Sidas garantiverksamhet fick sin nuvarande form 2009.
Riksrevisionen såg det som en förutsättning för att kunna komma fram till relevanta
slutsatser och rekommendationer.
Vi gjorde urvalet strategiskt för att kunna studera samtliga aspekter av delfråga 2, det
vill säga huruvida:
• Sida har skapat goda förutsättningar för att använda garantier som ett instrument
inom biståndet (delfråga 2a)
• Sida utformat garantier baserat på väl motiverade bedömningar (delfråga 2b)
• Sida skapat goda förutsättningar för att följa garantiernas resultat (delfråga 2c).
Eftersom vi ville studera hur Sida både initierat och följt upp garantier inkluderades
såväl nyare som äldre garantier. Urvalet gjordes också för att få en spridning av
garantierna avseende garantityp, storlek och geografisk inriktning. För att
granskningen skulle ha ett större mervärde valde Riksrevisionen garantier som inte har
utvärderats av Sida tidigare. Vi gjorde urvalet i fyra steg utifrån följande kriterier.
1. Tidsperspektiv: Ett första steg i urvalsprocessen var att inkludera garantier som
var så aktuella som möjligt, men som också skulle möjliggöra en granskning av
hur Sida följt upp insatserna. Riksrevisionen utgick därför från två olika kriterier.
− Garantier som blivit effektiva 2016–2018: Urvalet inkluderar garantier som
blev effektiva åren 2016–2018. Under denna tidsperiod blev 13 garantiinsatser
effektiva, varav 7 inkluderades i granskningen. Syftet var att få en aktuell bild
av hur Sida använt och utformat garantier. Detta tidsintervall gjorde det också
möjligt att granska hur Sida arbetat med att genomföra insatser, eftersom de
garantier som blev effektiva i början av intervallet hade löpt på under några år.
− Garantier som har löpt ut eller löper ut 2019–2020: För att möjliggöra
en granskning av hur Sida följt upp garantier inkluderade Riksrevisionen
också garantier som skulle löpa ut åren 2019–2020. Under denna tidsperiod
planerades 16 av Sidas garantier att löpa ut och 4 av dessa är inkluderade
i granskningen.
2. Olika slags garantier och strategier: För att urvalet skulle ge en så heltäckande bild
som möjligt av Sidas garantiportfölj bestod nästa steg i urvalsprocessen av att
säkerställa att olika typer av garantier, liksom att garantier inom olika slags

2

3

4

4

Granskningen inleddes i juni 2019 och därför inkluderades inga garantier från 2019 eller senare.
Riksrevision gjorde en kartläggning av Sidas garantiportfölj för 2018. Kartläggningen bygger på Sida,
Guarantee Portfolio per 31 December 2018, 2019 (se framför allt bilaga 1–2) och Sida, Sidas årsredovisning
2018, 2019. Den finns tillgänglig i granskningens akt, se PM Urval och bedömningsgrunder, 2020-02-06.
Portföljen bestod av 40 garantiinsatser. Vissa insatser omfattade flera garantier, vilket innebär att det
fanns garantiavtal med flera garantitagare inom ramen för samma insats. Totalt fanns 46 garantier
eller garantiavtal.
Med effektiv avses att garantin blivit giltig, det vill säga att garantitagaren får ställa ut lån under garantin.
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strategier, var inkluderade i urvalet. I urvalet av garantier har Riksrevisionen
därför tagit hänsyn till följande variabler:
− Olika typer av garantier: Sida arbetar med fem olika garantityper: portföljgarantier,
balansräkningsgarantier, fondgarantier, volymgarantier och projektgarantier.
Samtliga garantityper, utom projektgarantier, är representerade i urvalet.
− Garantiinsatser inom olika strategityper: Vi utgick ifrån att biståndsstrategiernas
inriktning, det vill säga om det är bilateral, regional eller global/tematisk
strategi, kunde ha betydelse för hur Sida hade valt att använda, utforma och
följa upp garantier. Därför valdes garantier inom olika typer av biståndsstrategier.
Vi valde även att inkludera garantier inom strategier där det fanns ytterligare fler
garantier, såväl som strategier inom vilka det inte fanns andra garantier.
3. Goda exempel: För den del av granskningen som handlar om hur Sida följer upp
garantier har Riksrevisionen, utöver ovanstående, inkluderat garantier som Sida
har lyft fram som goda exempel i sin årsredovisning för 2018. Eftersom
regeringens rapportering till riksdagen baseras på Sidas årsredovisning ansåg
Riksrevisionen att det är viktigt att granska Sidas resultatredovisning.
4. Garantiernas garanterade belopp: Det sista steget i urvalsprocessen var att insatser
med högre garanterade belopp prioriterades före liknande insatser med lägre
belopp. Tillsammans motsvarar de elva garantiinsatser som ingår i urvalet 51
procent av det totala värdet på Sidas garantiportfölj.

Dokumentstudier och intervjuer för de tio utvalda garantierna
Riksrevisionen har i huvudsak tagit del av följande skriftliga källor för de
utvalda garantierna:
•
•
•
•

strategin som garantin utfärdats inom
dokumentet ”Beredning av insats”
dokumenten ”Beslut om insats” respektive ”Beslut om garantiåtagande”
garantiavtal.

Kompletterande information har även inhämtats genom intervjuer med Sidaanställda.
Vi har främst intervjuat handläggare på Sidas garantienhet respektive Sidas
strategiansvariga enheter. Handläggarna har varit ansvariga för att bereda eller följa
upp de utvalda garantierna. Vi har även intervjuat några enhetschefer på de
strategiansvariga enheterna för att få en uppfattning om strategins betydelse för valet
att använda garantin. Från Riksrevisionen har oftast två personer deltagit och från Sida
har en till två personer medverkat vid samma tillfälle. Se översikt i tabell 2.
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Tabell 2 Befattningar för intervjuade Sidaanställda och antal intervjutillfällen, redovisat per garanti
Garanti

Enhetschef SA

Handläggare
GAR,
bered.

Handläggare
SA, bered.

Colombia Loans &
Guarantees for Rural
Development

X

X

X

Renewable Energy
Rwanda

X

X

X

Portfolio Guarantee
Georgia

X

X

IFC’s Loan Portfolio

X

X

TRINE Crowdfunding
Renewable Energy
Portfolio Guarantee
Asian Development
Bank

X

Guarantee Enat Bank
Ethiopia USAID

X

Handläggare
SA,
uppfölj.

Antal
intervjutillfällen

X

3

2
X

X

3

X

X

X

2

X

X

X

X

2

X

X

X

X

4

X

X

X

X

3

X

X

2

X

X

2

X

X

2

Global Health Volume
Guarantee with Gates
Foundation – Bayer
respektive Merck
Agriculture Guarantee
USAID Multi Party
Kenya

Handläggare
GAR,
uppfölj.

X

Essential Capital
Consortium (ECC)

Förklaring: ”Enhetschef SA” avser den enhetschef på strategiansvarig enhet som beslutade om garantin,
”SA” avser strategiansvarig enhet, ”GAR” avser garantienheten, ”bered.” avser handläggare för
beredningen av garantin och ”uppfölj.” avser handläggare för uppföljning.

Intervjuerna var semistrukturerade och utgick från en intervjuguide som
Riksrevisionen skickat i förväg till intervjupersonerna. I normalfallet var intervjuerna
1–2 timmar långa. För varje intervju förde Riksrevisionen förde minnesanteckningar
som intervjupersonerna fått möjlighet att lämna synpunkter på och faktagranska.
Anteckningarna analyserades i Excel där intervjusvaren sorterades och kategoriserades.

Urval av strategier utan garantier
För att besvara delfrågan om Sida skapat goda förutsättningar för garantier (delfråga 2a)
avsåg Riksrevisionen även undersöka varför garantier använts inom vissa strategier
men inte inom andra. Därför valde Riksrevisionen att även studera Sidas arbete inom
tre strategier där det inte fanns någon garanti utfärdad 2018. Totalt var det 24 av
44 strategier som saknade garantier 2018.
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De fyra utvalda strategierna utan garantier var:
•
•
•
•

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Guatemala 2016–2020
Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Sudan 2018–2022
Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 2016–2022
Strategi för forskningssamarbete och forskning inom utvecklingssamarbetet
2015–2021.

Process och kriterier för urval av strategier utan garantier
Följande kriterier var vägledande för urvalet av strategier som saknade garantier.
1. Strategier utan garantier jämfördes med strategier som hade garantier: Urvalet
gjordes med utgångspunkt i en jämförande ansats. Riksrevisionen avsåg
undersöka hur företrädare på strategiansvariga enheter resonerade angående
användning av garantiinstrumentet i strategigenomförandet. Riksrevisionen avsåg
därför jämföra strategier utan garantier med urvalet av beslutade garantier.
Exempelvis avsåg Riksrevisionen undersöka varför en bilateral strategi
i Latinamerika har en garantiinsats (Colombia) medan en annan i samma region
inte har det (Guatemala).
2. Både strategier med respektive utan planerade garantier: Enligt Sidas
årsredovisning för 2018 saknades garantier inom ramen för 24 strategier. För 8 av
dessa hade det dock skett någon form av analys, dialog eller beredning av möjliga
garantier under året.5 För resterande 16 strategier saknades sådan information i
årsredovisningen. Med utgångspunkt i detta valde Riksrevisionen en strategi med
en planerad garanti (strategin för stöd till svenska organisationer i civilsamhället)
samt tre strategier utan information om planerade garantier (Guatemala, Sudan
och Forskningssamarbetet).

Dokumentstudier och intervjuer för utvalda strategier
För denna del av granskningen har Riksrevisionen studerat de tre utvalda strategierna
samt genomfört intervjuer med företrädare på de berörda strategiansvariga enheterna
på Sida. Vi kontaktade enhetschefen och bad denne att utse en lämplig intervjuperson.
Vi har även konsulterat företrädare på Sidas garantienhet för att få deras perspektiv på
möjligheterna till garantianvändning inom ramen för två av de fyra strategierna. Den
andra två strategierna uteslöts av tidsskäl, se tabell 3.

5

Enligt vad som framgick av Sida, Sidas årsredovisning 2018, 2019. Se även Riksrevisionen, PM Urval och
bedömningsgrunder, 2020-02-06 i granskningens akt.
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Tabell 3 Befattningar för intervjuade Sidaanställda och antal intervjutillfällen, redovisat per strategi
Strategi

Enhetschef
SA

Guatemala 2016–2020

Handläggare
SA

Handläggare
GAR

Antal
intervjutillfällen

X

X

2

X

1

Sudan 2018–2022

6

Svenska organisationer i det civila
samhället 2016–2022
Forskningssamarbete och forskning
inom utvecklingssamarbetet
2015–2021

X
X

1
1

Delfråga 3. Hur Sida och Riksgälden beräknat förväntad förlust
för garantier – urval av garantier och metod
Riksrevisionen anlitade konsulter för stöd i granskningen av den tredje delfrågan, om
Sida och Riksgälden arbetat ändamålsenligt med att beräkna förväntad förlust för
garantier. Även i denna del av granskningen gjordes ett urval av garantier för
granskning av konsulterna.

Process och kriterier för urval av strategier utan garantier
Urvalskriterierna skiljde sig från de som användes för delfråga två. I detta fall inkluderades
även garantier som blivit effektiva 2019, så att konsulternas granskning även skulle ha ett
mervärde för Riksrevisionens årliga revision av Sida 2019. Eftersom Sidas garantier inte är
standardiserade utan varierar i utformning och komplexitet var det inte möjligt för
Riksrevisionen och konsulterna att på förhand uppskatta exakt hur många garantier som
uppdraget skulle omfatta. Riksrevisionen gjorde därför en rangordning av garantier med
utgångspunkt i fem kriterier. Utifrån denna rangordning gjorde konsulterna så många
analyser som var möjligt inom ramen för uppdraget. Rangordningen har gjorts utifrån
följande kriterier:
1. Urvalet omfattar endast garantier som Riksgälden gjort de ursprungliga
beräkningarna (så kallade prissättningar7) för: År 2017 tog Riksgälden över de
uppgifter som Exportkreditnämnden dittills hade haft ifråga om att beräkna
förväntade förluster för Sidas garantier. För att eventuella rekommendationer
skulle vara relevanta och framåtblickande avgränsades granskningen till de

6

7

8

Enhetschefen för enheten med ansvar för strategin för Sudan redogjorde inledningsvis per e-post för
överväganden om garantianvändning i strategigenomförandet (se e-post från 2020-01-30), men hade
i slutändan inte tid för en intervju.
Begreppet prissättning används för Riksgäldens beräkning av förväntad förlust för nya garantier som Sida
avser att besluta om. Denna beräkning är nämligen utgångspunkten för den garantipremie som Sida ska ta
ut från garantitagaren.
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19 garantier som Riksgälden har prissatt, vilket motsvarade knappt hälften av
Sidas portfölj.8
Urvalet omfattar huvudsakligen garantier som prissatts nyligen: För att fånga upp
den verksamhetsutveckling som Riksgälden och Sida har gjort när det gäller
prissättning och värdering av Sidas garantier omfattade granskningen i huvudsak
nyligen prissatta garantier som har blivit effektiva. Två garantier utgör dock undantag
till detta kriterium. MDIF Media Guarantee Facility rankades högt i urvalet trots att
den startade 2015, eftersom underlaget till Riksgäldens beräkning av garantins
förväntade förlust finns i programmet Matlab (se kriterium 3 nedan). Vidare rankades
volymgarantierna med Bayer och Merck högt i urvalet trots att de löpte ut 2019.
Anledningen till detta var att Riksrevisionen vill säkerställa att granskningen
omfattar volymgarantier (se kriterium 5 nedan).
Urvalet omfattar såväl garantier där underlaget finns i Excel som garantier där
underlaget finns i Matlab: Underlagen för större delen av de garantier som
Riksgälden prissätter för Sidas räkning finns i Excel. Programmet Matlab har
dock använts för vissa garantier som kräver simulering. För att granskningen
skulle omfatta båda underlagstyperna rangordnades MDIF-garantin högt.9
Urvalet omfattar såväl Sidas egna garantier som garantier där Sida samarbetar
med USAID: De uppgifter som Sida förser Riksgälden med tas huvudsakligen
fram av Sida själva. För de garantier som genomförs tillsammans med USAID tas
uppgifterna däremot fram i samverkan med den senare. För att fånga upp
eventuella skillnader mellan dessa två tillvägagångssätt placerade Riksrevisionen
garantier av båda typerna högt i rangordningen.
Urvalet omfattar olika garantityper: Eftersom Sidas garantier skiljer sig åt ifråga
om utformning, komplexitet och volym så gjordes rangordningen med
utgångspunkten att så många av garantityperna som möjligt skulle omfattas.

Med utgångspunkt i kriterierna rangordnade Riksrevisionen de 19 garantiinsatser som
Riksgälden har prissatt. Konsulterna granskade de 10 högst rankade, se tabell 4.

8

9

Riksgälden har prissatt totalt 20 av Sidas garantiinsatser (48 procent av de 42 effektiva insatserna i Sidas
portfölj per den 2020-02-06) med en total volym på 2,84 miljarder (40 procent av den totala volymen på
7,14 miljarder). Riksrevisionens urval i den här delen utgår ifrån ett utdrag ur Sidas statistikdatabas som
erhölls 2019-11-22.
För närvarande är MDIF den enda aktiva garanti som har underlag i Matlab. Ytterligare två garantier har
underlag i Matlab, men de har ännu inte blivit effektiva. Källa: e-post från Riksgälden 2019-11-20.
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Tabell 4 Riksrevisionens rangordning av insatser för konsulternas granskning
Nr. Garanti
Insats

Underlag

Pris
Satt av

Startdatum

Garantityp

Garanterat
belopp
(mnkr)

1

MDIF Media Guarantee Facility
(MDIF)

Matlab Riksgälden 2015

Fondstruktur/2nd
loss

67

2

Energy Efficiency Procredit Guarantee Excel

2019

Portföljgaranti

23

3

Guarantee Enat Bank
(2016–2023) Ethiopia, coop. USAID

2016

Portföljgaranti

23

4

Global Health Volume Guarantee
with Gates Foundation – Bayer

2013

Volymgarantier

250

Volume Guarantee with Gates
Foundation – Merck

200

5

Guarantee of IFC’s Loan Portfolio

2017

Fondstruktur

535

6

Grameen Credit Agricole
Microfinance Refugees Financial
Inclusion Guarantee Program,
Uganda

2019

Portföljgaranti

25

7

FINCA/Procredit coop USAID

2016

Portföljgaranti

21

8

TRINE, Crowdfunding Renewable
Energy, Regional Africa

2018

Portföljgaranti

60

9

Portfolio Guarantee Georgia

2018

Portföljgaranti

220

10

Portfolio Guarantee Renewable
Energy Rwanda

2018

Portföljgaranti

166

11

Private Agriculture Sector Support
(PASS), Tanzania

Riksgälden 2017

Portföljgaranti

190

12

Lendahand Crowdfunding Renewable
Energy Regional Africa

2018

Portföljgaranti

60

13

Kosovo Credit Guarantee Fund

2017

Portföljgaranti

120

14

Essential Capital Consortium (ECC)

2014

Fondstruktur

107

15

Colombia-Loans & Guarantees for
Rural Development

2018

Portföljgaranti

45

16

NEFCO Portfolio guarantee

2015

Portföljgaranti

300

17

Guarantee Facility in Palestine/ MEII

2014

Portföljgaranti

263

18

Global Guarantee Facility Household
Technologies / USAID

2014

Portföljgaranti

160

19

Somalia Credit Guarantee Scheme
(SCGS)

2018

Portföljgaranti

36

Excel

Anm. de gråmarkerade insatserna är inte inkluderade i Riksrevisionens urval.
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Inriktning på konsulternas granskning
Konsulternas granskning var fokuserad på att säkerställa rimligheten i Riksgäldens
prissättningar och värderingar av utvalda garantier. Konsulterna har i detalj gått igenom
de beräkningsmodeller, indata, antaganden samt underliggande dokumentation som
använts för att beräkna den förväntade förlusterna för de utvalda garantierna. Detta för att
säkerställa att modellerna är konsekventa, transparenta samt logiskt uppbyggda.
Granskningen har även inkluderat en översyn av Riksgäldens och Sidas upprättade
processer för kvalitetssäkring och intern kontroll för genomförda prissättningar och
värderingar. Konsulternas rapport finns tillgänglig i granskningens akt.10

10

Se EY, Slutrapport, Granskning av Sidas garantiverksamhet, 2020.
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Bilaga 2:1 Motivering av utvalda garantier
för delfråga 2
Tabell 5 Beskrivning av de garantiinsatser som ingår i Riksrevisionens urval
Garanti

Period

Typ av
garanti

Strategi
(antal garantier
inom strategin
2018 i parentes)

Garanterat
belopp
(mnkr)

Motivering till urval

Colombia
2018–2024 PortföljLoans &
garanti
Guarantees
for Rural
Development

Strategi för
45
Sveriges utvecklingssamarbete
med Colombia
2016–2020 (1)

Garantin har framför allt valts för granskning av Sidas användning av garantier.
Portföljgarantin är från 2018 och utfärdad
inom ramen för det bilaterala samarbetet
i Colombia för 2016–2020. Det är den enda
garantin inom strategin och även inom
Latinamerika.

Renewable
Energy
Rwanda

2018–2026 Portföljgaranti

Strategi för
166
Sveriges utvecklingssamarbete
med Rwanda
2015–2019 (1)

Garantin har framför allt valts för granskning
av Sidas användning av garantier. Portföljgarantin i Rwanda är från 2018 och är den
enda garantin inom ramen för strategin för
det bilaterala samarbetet i Rwanda för
2015–2019. Sida har dock flera garantier Inom
ramen för flera andra strategier i Afrika.

Portfolio
Guarantee
Georgia

2018–2023 Portföljgaranti

Resultatstrategi
för reformsamarbete med
Östeuropa,
Västra Balkan
och Turkiet
2014–2020 (10)

Garantin har framför allt valts för granskning av Sidas användning av garantier.
Portföljgarantin är från 2018 och är utfärdad inom ramen för strategin för
reformsamarbetet i Östeuropa. Det finns
flera garantier inom strategin men den här
är den enda som finns i Georgien. Jämfört
med andra portföljgarantier som beslutades under 2018 omfattar den här garantin
ett större belopp.

IFC’s Loan
Portfolio

2017–2041 Fondgaranti

Strategi för
535
Sveriges globala
utvecklingssamarbete inom
hållbar miljö,
hållbart klimat
och hav, samt
hållbart
nyttjande av
naturresurser
2018–202211 (3)

11

12

220

Garantin har framför allt valts ut för att
granskning av Sidas användning och
utformning av garantier. Det här är en den
enda fondgarantin som utfärdats under
den avgränsade perioden (2016–2018).
Garantin är en av tre som utfärdats inom
ramen för den tematiska strategin för
Sveriges globala utvecklingssamarbete
inom hållbar miljö.

Föregicks av Resultatstrategi för globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling
2014–2017.
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BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPORT

Garanti

Period

Typ av
garanti

TRINE
Crowdfunding
Renewable
Energy

2018–2025 Portföljgaranti –
regional

DNR: 3.1.1-2019-0891

Strategi
(antal garantier
inom strategin
2018 i parentes)

Garanterat
belopp
(mnkr)

Strategi för
60
Sveriges
regionala utvecklingssamarbete
med Afrika Söder
om Sahara
2016–2021 (3)

Portfolio
2016-2026 BalansStrategi för
Guarantee
räknings- Sveriges
Asian
garanti
regionala
Development
utvecklingsBank
samarbete i
Asien och
Oceanien
2016–2021 (2)

2000

Motivering till urval

Garantin har valts för granskning av Sidas
användning, utformning och uppföljning av
garantier. Det här är en regional portföljgaranti till crownfundingplattformen Trine.
Den är från 2018 och avser utlåning till
energiföretag verksamma i Afrika Söder om
Sahara.Enligt Sidas årsredovisning för 2018
har garantin ”haft positiv effekt på investerares vilja att låna ut pengar och sedan
Sidas garanti trädde i kraft har den månatliga utlåningen ökat markant”.12 Vi har
därför valt att inkludera garantin i den del
av granskningen som rör uppföljningen,
trots att den inte har löpt ut.
Garantin har framför allt valts ut för
granskning av Sidas användning, utformning
och uppföljning av garantier. Det är den
enda balansräkningsgarantin i Sidas
garantiportfölj. Från 2016.

Guarantee
2016–2023 PortföljEnat Bank
garanti
Ethiopia coop
USAID:

Strategi för
23
Sveriges utvecklingssamarbete
med Etiopien
2016–2020 (1)

Garantin har framför allt valts ut för granskning av Sidas uppföljning av garantier. I
Sidas årsredovisning för 2018 beskrevs att
flera faktorer medfört att utnyttjandegraden
för garantin förblivit låg. Samtidigt uppgav
Sida i årseredovisningen att åtgärder hade
vidtagits av Sida och banken för att öka
utnyttjandet, vilket gör garantin intressant
för granskningen.

Global Health 2013–2019 VolymVolume
garanti
Guarantee
with Gates
Foundation –
Bayer

Strategi för
250
Sveriges globala
utvecklingssama
rbete inom
hållbar social
utveckling
2018-202213 (3)

Garantin har framför allt valts ut för granskning av Sidas uppföljning av garantier.
Volymgarantierna till läkemedelsföretagen
Bayer och Merck (se nedan) har funnits
sedan 2013 och löper ut 2019. I Sidas årsredovisning framgår att garantierna ”beräknas ha medverkat till att skapa ett värde på
cirka 3 miljarder kronor […] i form av en
prishalvering på p-stavarna i låginkomstländerna under programtiden”.14

Volume
2013–2019 VolymGuarantee
garanti
with Gates
Foundation –
Merck

Strategi för
200
Sveriges globala
utvecklingssamarbete inom hållbar social utveckling 2018-2022

Garantin har framför allt valts ut för
granskning av Sidas uppföljning av
garantier.

12
13

14

Sida, Sidas årsredovisning 2018, 2019, s. 78.
Föregicks av Strategi för globala ämnesstrategiska utvecklingsinsatser 2011–2014 samt Resultatstrategi för
globala insatser för socialt hållbar utveckling 2014–2017.
Sidas årsredovisning 2018, s. 35.
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METODER OCH URVAL

Garanti

Period

Typ av
garanti

Strategi
(antal garantier
inom strategin
2018 i parentes)

Garanterat
belopp
(mnkr)

Motivering till urval

Agriculture
2012–2019 PortföljGuarantee
garanti
USAID Multi
Party Kenya

Strategi för
37
Sveriges
utvecklingssama
rbete med Kenya
2016-202015

Garantin har framför allt valts ut för granskning av Sidas uppföljning av garantier. Den
här portföljgarantiinsatsen i Kenya omfattar
tre garantier, är från 2012 och löper ut
2019. För denna garanti har Sida inte gjort
några uttalanden om effekter i årsredovisningen.

Essential
Capital
Consortium
(ECC)

Strategi för
107
Sveriges globala
utvecklingssama
rbete inom hållbar ekonomisk
utveckling
2018–202216 (2)

Fondstrukturgarantin för Essential Capital
Consortium är från 2014 och löper ut 2020.
I Sidas årsredovisning beskrevs att garantin
”bidragit till att ge mer än 18,3 miljoner
personer i Östafrika tillgång till energi
genom icke stamnätsanslutna solenergilösningar”.17

15
16
17

14

2014–2020 Fondstruktur

Föregicks av Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Kenya januari 2009 – december 2013.
Föregicks av Resultatstrategi för globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling 2014- 2017.
Sida, Sidas årsredovisning 2018, 2019, s. 35 och 215.
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