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Statsrådet Hjelm-Wallén, UtrikesdepartementetTill Lena

Statsrådetjuni 1987i llbemyndigade beslut denRegeringen
uppgiftsärskild utredare medHjelm-Wallén tillkallaatt en

särskildaföroch formernagöra översyn behovetatt avaven
i fattigare u-länderi Swedfunds verksamhetstödinsatser

Dir 1987:32.

utsågs tillGöte ochambassadörenTill utredningsman Svenson
jur Björn Mothander.kandsekreterare

Swedfund-översynen.antagitUtredningen har namnet

Öhlundåt direktörUtredningen uppdragithar attSven
Swedfundi deaffärsintressensärskilt redovisa olika av

åtuppdragitutredningenVidarefinansierade företagen. har
djupstudiegörajur Königson ettkand attLennart avaven

företagen.

tillbiträtt utredningen med deKämpeCiv harekon Ann
över likartadesammanställningarnafogadebetänkandet

länder.iorganisationer andra

ledamöteröverläggningar medUtredningen har haft av
anställda, medstiftelsensmedSwedfunds styrelse,

organisationerföretagmyndigheter, ochföreträdare för som
biståndsorgan.andraoch medverksamhetberörs Swedfundsav



har företagits tillResor Tanzania, Zimbabwe,Kenya,
påSri Lanka och Indien för diskuteraplats erfarenheteratt

från projekt finansierade Swedfund. Därvid harav
ocksådiskussioner förts företrädaremed för svenska

ambassader och med myndigheter, banker affärsmänoch och
-kvinnor i länder.dessa Besök har vidare företagits i
Storbritannien, Västtyskland, Nederländerna, Belgien,
Danmark och Finland för därmed belägna organisationeratt

fråndiskutera erfarenheter verksamhet likartad swedfunds.

Till alla de särskiltoch till Swedfunds personal,personer,
på olika sätt bidragit med sammanställningar, praktisksom

rådhjälp, och villsynpunkter, vi uttala tack.ett varmt

fårVi härmed överlämna betänkandet Kunskapsöverföring genom
företagsutveckling.

Utredningsuppdraget är härmed slutfört.

Stockholm den 12 januari 1987

Göte Svenson

Björn Mothander
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Inledning

Någon liknathar Swedfund vid regalskeppet Vasa, ett
närformskönt felkonstruerat fartyg, havererade detmen som

äranträdde sin jungfrufärd. Vi inte liknelsentycker att
rättvis. Swedfund bör inte liknas vid regalskepp utanett

intevid vidarehandelsfartyg. Swedfund harettsnarare
riktigtkonstruktion är utformad.havererat. Skrovets

finns skäl över Swedfundsdet goda fartygetMen att se
på ömse skallutrustning för sidor havenbefraktareatt om

på bästa sätt. Myckettillgodogöra sig frakttjänsternakunna
utsmyckning bör föroch överbyggnad kapas fartygetattav

bli manöverdugligt. För rätt fullgöra sinaskall att
behöver bättre. ochuppgifter det dessutom bestyckas Kapten

förvärvat värdefulla denbesättning, erfarenheter undersom
för hurförsta prekära bör det fullaseglatsen, ansvaretges

står iingen dem landfartyget seglas. harDe nytta av som
råd, intruktionerbör tydligareoch goda de omropar men ges

färden skall ställas.ggr;



torde inte finnasDet skäl i denna översynatt swedfundsav
arbetsuppgifter, instrument åtoch ägna utrymme attresurser
diskutera de bakomliggande motiven för industria-landsett
lisering och hur resurstilldelningen till denna skall ske

åstadkommaför balanseradatt utveckling. Industri-en
utvecklingens roll ekonomisk drivkraft, där gjordasom
resursinsatser förväntas värdetillväxt, sysselsättning,ge
spridningseffekter och valutabesparingar, är tillräckligt
erkänd för motivera sådanSverige bidraratt tillatt en
utveckling med utnyttjande den svenska kunskapsbasen. Attav
alltför ensidiga satsningar, inte mot mottagar-som svarar

resurstillgångarlandets behov, och allmänna utvecklings-
nivå, kan ha starkt snedvridande effekt är kunskapen som
måste påverka det praktiska projektarbetet.

svårSwedfund har mycket uppgift. huvudsakligaDet syfteten
med verksamheten är medverka till överföringatt svensktav
industriellt kunnande till u-länderna. uppnåsskallDetta

finansiella satsningar i företag förväntas bligenom som
sådanlönsamma. investeringsverksamhet svårEn är även i

industriellt utvecklade miljöer. u-länderna tillkommerI ett
svårigheterantal ökarstort riskerna i varje satsning.som

Vid swedfunds tillkomst svårigheter.underskattades dessa De
drog riktlinjerna föreställde sig troligensom upp att

flödet investeringar till u-länderna skulle bli mycketav
och de potentiella projektenstort att skulle godge

avkastning.

avsnitt någraredovisarI 1.3 vi huvudlinjer i den
allmänekonomiska utvecklingen i u-länderna under 1980-talet.

andra oljeprischocken, påDen i slutet 1970-talet, skuld-
krisen återhämtningenoch slutligen industrivärldeni



mitten 1980-talet har inneburit utvecklingenmot attav
starkt missgynnat u-länderde flesta och de optimistiskaatt
förväntningarna, kan sägas kulminerat i Lima-hasom

pådeklarationen kraftig strukturförändring1975, ien
världens industri med avsevärt snabbare tillväxt i
u-länderna, visade sig överdrivna.

länderde där företrädesvisI Swedfund investerat har
effekterna den negativa utvecklingen främst tagit sigav

påuttryck i brist utländskdesperat harvaluta. Dettaen
påinneburit projekt vissplanerats grundvalatt som av

insatsvaruimport svårigheterkommit möta mycketatt stora
tillgodose sina löpande förnödenheter.att behov av

lågtResultatet blivithar skrämmande kapacitets-ett
utnyttjande. projekt varit importsubstituerande harAtt ett

såinte påvarit tillräckligt, bristen variteftersom valuta
mångatotal i länder. naturligtvisSluteffekten hargott som

tillbakagång,blivit ekonomisk stagnation och särskilt inom
industrisektorn.

För Swedfunds del har den skisserade utvecklingenovan
inneburit de förutsättningar förväntningarochatt som
förelåg när instiftadesfonden 1978 inte längre gäller. Tron

ökadstarkt finansiell resursöverföringatt skulle kunnaen
åstadkommas, Swedfund i risktäckningen, visade sigdeltogom
felaktig.

påRestriktionerna swedfunds företrädesvisverksamhet att-
långsiktigtinvestera i länder bedrivermed vilka Sverige

utvecklingssamarbete, projektmedverka i skallatt som ge
pårimlig avkastning insatt kapital, iendast medverkaatt



projekt där den gör finansiellsvenske partnern en
påinvestering, idelta finansiering verksamhetenatt av

helt marknadsmässiga villkor innebärakom starkatt en-
begränsning handlingsmöjligheterna.av

länder anvisatsSwedfund verka i inteDe attsom var
förattraktiva investerare. därförsvenska Swedfund kom

påuppleva knapphet projekt svarade deatt stor moten som
Mångauppställda kriterierna. projektde beslutadesav som

långtockså frånvisade sig kräva större engagemang
Swedfunds personal än tänkts. Vidare deorsakadesom

svårigheternaekonomiska projektensdeatt prognoser om
utveckling gjorts, visade sighelt kullkastades. Detsom
också till börjanSwedfund systematiskt underskattadeatt en
behovet företagsledningsstöd utbildning personal iochav av
de projekt i. skäl varitmedverkade kan haEtt att manman

några sådanainte förfogade över för finansieramedel att
insatser utanför projektens reguljära finansiering. Swedfund
kom därför sitta problemprojektmed ganska andelatt storen
i länder. präglattungarbetade har Swedfund de senasteDetta
åren.

Jämförelser liknande institutioner visarmed andra att
verksamhet bedriver är fylldden Swedfundart avav
svårigheter även angivna begränsningarna.deutan ovan

begränsningar tillhar dessutom haft resultatDessa att
målen svåra funnitför varit utläsa. Viverksamheten haratt

inte tillräckligt försöktSwedfunds styrelse kraftfulltatt
påfinna lösningar konflikter sin igrundde harsom en

målsättning. på måloklar Bristen identifierade harklart
uppgiften.minskat motivation fördessutom personalens

möjlig förklaring Swedfunds styrelse harkanEn attvara
många ärdisparata intressen.alltför och Detrepresenterat

sådan sammansättninginte lätt för styrelse med att enasen
tydlig profil för verksamheten.om en



Vi iskall utredningen diskutera olikaswedfunds roller och
vikten enighet vinns i organisationenatt vilkaav om av
dessa roller måsteskall betonas. Swedfund väljasom en
profil framhäver stårorganisationens särart och isom
överensstämmelse med de förfogar över och medresurser man
de förväntningar måsteriktas den. göra sigmot Mansom mer
känd i Sverige och i värdländerna öppnaoch sig för

på många områden.samarbete

Våra förslag när det gäller swedfunds framtida uppträdande,
dess och inriktning har väsentligt syfteettresurser som

göra Swedfund trovärdigtatt för sin omvärld. Saknasmer
trovärdighet kommer inteSwedfund kunna fullgöra sinatt
huvuduppgift. därutöver efterfrågankrävs finnsMen detatt
på Swedfunds tjänster. Eftersom inteSwedfund kan skapa
efterfrågan på måstesina tjänster swedfunds uppträdande och

såtill marknadens skiftande krav och,resurser anpassas
uppnås,länge huvudsyftet kan övrigtsamordnas med utbud av

efterfrågade fråntjänster Sverige.

utredningensEn uppgifter har varit bedöma vadattav
åtta års åstadkommit.Swedfund under verksamhet har

Därmed fråganställs inför vad skall bedömas.man som
åstadkommaHuvudsyftet är viss kunskapsöverföringatt en

Förhållandettill klientföretagen. mellan klientföretagens
framgångar svårtoch swedfunds ärmedverkan dock avläsa.att

åtdel utredningstidenEn ägnatsstor har diskussionerav
med olika erhållaprojektpartners i avsikt derasatt
subjektiva bedömningar swedfunds bidrag till projekt-av
företagens utveckling. Vi vill emellertid klient-betona att
företagens utveckling inte användaskan förgrund attsom
bedöma effektiviteten i användning givna Dennaav resurser.
måste utläsas internt eller jämförelser likartademedur

också framhållaorganisationer. Vi vill vikten attav



mål på sådantorganisationen sinaformulerar sättett att
personalen identifierar sig den organisationenmedmer egna
än klienten.med

Vi ihar kapitel försökt3 sammanfatta viktigastede
erfarenheterna Swedfunds projektsatsningar. Viav
konstaterar Swedfund väsentligspelat roll vidatt en
etablerandet företagantal i olika länder, vilkaettav

månioch olika bidrar till ekonomisk utveckling ivart ett
värdlandet. pågåendeär förgrundvalen kunskaps-Detta en
och teknologiöverföring vilket vi uppfattar som-
huvudsyftet med Swedfunds verksamhet.

årenerfarenheter Swedfund vunnit under de förstaDe har
utvecklat kunnande och arbetsmetoder vi bedömersom vara av

värde för u-länderna. Vi Swedfund harstort attanser en
viktig roll spela förmedlare föratt svenskt kunnandesom av

Våraindustriutveckling. förslag tillsyftar Swedfundatt ge
möjlighet bredda sin verksamhet och delta i fleratt allt

påprojekt. Förslagen inriktar sig därför Swedfundatt ge
såfrihet sinautforma instrument bättredeatt att mot-

efterfrågas,vad öka Swedfunds ochattsvarar som resurser
höja organisationens trovärdighet kommer-att dessgentemot

långsiktigasiella Swedfunds överlevnad bidragochpartners.
biståndspolitiska målentill uppfyllelse de därmedkanav

tryggas.



UtgångspunkterKapitel 1

är huvuduppgiftenför utredningEnligt direktiven denna att
för särskildaöversyn och formernagöra behovet aven av

u-länder.i fattigarei Swedfunds verksamhetstödinsatser
målstiftelsens ochutredningen belysaskallDessutom

stöd-finansiella andraerforderliga ochriktlinjer,
länder,i andrajämförbara verksamhetinstrument, organs
överföringländervalsfrågan förslutligen formerandrasamt

samägda företag.änindustriellt kunnande genomav
våråterfinns uppfattning1.1. Enligti bilagaDirektiven

på så göraär nödvändigtvis det attbör detta uppfattas att
förverksamhet besvarahelaöversyn Swedfunds atten av

huvudfrågan u-länder skallfattigareprojekt ihurom
stödjas.

utgångs-någradiskuterar vi kortfattatkapiteldettaI
först för SwedfundsVi redogörför utredningen.punkter

målsättning förursprungligatillblivelse och samt
utredning, vi myckettill varefterdennabakgrunden

allmän-huvudlinjer i denredovisar vissakortfattat
för belysautvecklingen sedan 1980ekonomiska att

period.situation under dennaförsämradeu-ländernas
ochhandels-vi redogöra för det svenskaVidare skall

utveckling 1975.investeringsmönstrets sedan

medjämförasbör kunnaverksamhetVi Swedfundsattanser
tillharinstitutionerbedrivsden verksamhet somavsom



syfte utveckla industri i Sverige därföratt och har lämnat
några sådanakort redogörelse för institutioners sätt atten

arbeta.

slutligen vi angivithar hur vi uppfattat betydelsen av
några begrepp användaskommer iofta dettaattsom
betänkande.

bildande1.1 Swedfunds

På årsgrundval betänkande industri-1977ettav av
biståndsutredning SOU 1977:77, föreslog regeringen i
proposition 197778:l35 stiftelse skulle bildasatt meden

främjasyfte tillkomst och utvecklingatt tillverkandeav
företag i u-länder. riksdagensEfter godkännande beslöt
regeringen i november 1978 inrätta föreslagnadenatt
stiftelsen fastställaoch dess stadgar.

Grundkapitalet fastställdes till 100 ägerSEK. Dessutomm
rätt lånastiftelsen belopp högstatt ett motsvarandeupp

gånger det inbetalda grundkapitalet.tre

målen biståndspolitikenövergripande förDet skulle vara
vägledande för utformningen verksamheten och medelav

biståndsanslaget.tillsköts ur

propositionen åtföreträdeI skulle projekt iattangavs ges
långsiktigtländer med vilka Sverige driver utvecklings-ett

samarbete, även projekt i länder utanför denna kretsmen
fråga.skulle kunna komma i

förMedel grundkapitalet tillsköts riksdagsbeslutgenom
år frånunder år197879. ocksåUnder dessatre anvisades

medel bidrag till stiftelsens administrationskostnader.som



riksdagsbeslut 1982 avlägsnades begränsningenGenom av
till företag,verksamheten tillverkande enligtoch den

ändrade riktlinjerna även ilydelsen kan Swedfund deltaav
någonföretag tjänsteproduktion.sysslar med formsom av

preciserat direktivSwedfunds styrelse har statsmakternas
för i operativaoch uttalanden verksamheten riktlinjer -

årligenGuidelines. iomtrycks SwedfundsDessa
årsredovisning.

Rörande stiftelsens ekonomi gjorthar styrelsen
uttolkningen Swedfunds kostnader för kontakt-,att
förstudie- projektverksamhetenoch täckasskall av

från Någon påintäkterna fondens avkastningverksamhet.
uppnås.grundkapitalet behöver emellertid ej

Verksamheten inleddes i förstslutet 1978 andraav men
halvåret organisationen1979 hade personal lagtsengagerats,
fast och lokaler anskaffats.

1.2 Bakgrund till översynen

lämnade1984-06-27skrivelse till regeringen dateradI en
för verksamheten underredogörelse denSwedfunds styrelse en

femårsperioden för denplaninledande samt angav en
år.ytterligare femfortsatta under Iverksamheten

stiftelsens grundkapitalstyrelsenskrivelsen föreslog att
diskuteradesVidare behovetskulle ökas 200med SEK avm .

finansieraperiod projektföretagensinledandeunderatt en
bistånd frånteknisktför den svenskesärskilda kostnader

tillhandahållitsSådan finansiering hade BITSpartnern. av
föreslogsnågra skrivelsen utvidgningprojekt.för I av

år. Ianspråkstagandetill 5-10stöd SEKdetta per avm
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ocksålandramsmedel i programländer skulleSIDAs kunna
övervägas enligt skrivelsen.

fråganVidare förmånligareföreslogs kreditvillkor änatt om
de Swedfund tillämpar, pånormalt vilkaoch baserar sig
marknadsräntan i sverige, borde utredas.

198485:1OO regeringen ställningI till swedfundstogprop
förslag. Regeringen föreslog höjning grundkapitalet medav
150 Höjningen Budgetåretskulle ske förSEK. steg steg.m
198788 Någonutgör grundkapitalet 205 utredningSEK.m om

utlåningsmöjligheter ansågs påkallad.swedfunds inte
Erfarenheterna u-krediter till Swedfund-projekt bordeav
först avvaktas. för utbildningKostnader i driftsledning,
d inledande företagsledningsstöd, borde enligtv s

biståndsmedelregeringen finansieras särskilda BITSav som
sådantför.ansvarade Dock skulle stöd begränsas till en

treårsperiod.inledande Därefter borde företagets normala
sådanadriftsintäkter täcka kostnader.

För närmare över formerna föratt samverkan mellanse
Swedfund, beslötochBITS swedfunds styrelse iSIDA oktober
1985 tillsätta särskild arbetsgruppatt meden

för de institutionerna.representanter tre Arbetsgruppen
avlämnade sin i juni 1986. föreslogsdennarapport I att
medel för täcka kostnader för driftsledning, utbildningatt
och teknisk assistans tillförasskulle DärjämteSwedfund.

lånevillkorföreslogs swedfunds skulle görasatt
förmånligare och reglerna för iswedfunds medverkanatt
finansiering förstudier skulle generöstav vara mer
utformade.

swedfunds styrelse fann förslagen väl grundade togmen
någonaldrig slutlig ställning till rapporten.
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frågan bistånds-För ytterligare belysa tillkalladeatt
ministern i juni 1987 särskild för görautredare atten en
översyn särskilda stödinsatser i Swedfunds verksamhet.av
Utredarens uppdrag redovisas i detta betänkande.

Huvudlinjer1.3 i allmänekonomiskaden utvecklingen under
1980-talet.

Under 1950- och 1960-talen karaktäriserades världsekonomin
både låghög tillväxt inflation. Utvecklingsländernaochav

påhade period ekonomisk tillväxtunder dennasom grupp en
år.över 5% per

åren15 världsekonomin iDe har hamnat obalans,senaste
påfrestningarvilket tilllett för u-länderna.stora

Produktionen i i-länderna kraftigthar fluktuerat och
efterfrågan påmedfört variationer i u-ländernas produkter.

Vissa isektorer i-länderna, speciellt jordbruket, har
från från Ocksåskyddats import u-länder. i textilsektorn

har importrestriktionerna vuxit Oljeprisetsedan 1960-talet.
tvåchockartat vid tillfällen försteg under 1970-talet, att

utlandsupplåningsedan falla Kraftigunder 1980-talet. av
många u-länder iefter den oljeprischocken resulteradeandra

internationell skuldtillväxt tidigare motstycke.utanen
försvåradessituationen konjunkturnedgången i industri-av

Råvaruexporterandeländerna 1980-82. länder har de senaste
åren också drabbats kraftigt försämrad handelsbalans.av

påUppgifterna i detta avsnitt sig världsbankensbaserar
world Development 1987.Report
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Åren uppgick u-ländernas BNP-tillväxt i genomsnitt1965-73
årligen,till 6,5% och 1973-80 till 5,4% jämföras medatt

för OECD-länderna4,7% och 2,8% utom Grekland, Portugal och
Turkiet under perioder.motsvarande Under 1980-talet har
BNP-tillväxten för u-länderna avtagit och 1986som grupp
uppgick tillden 4,2%.

låginkomst-länderna BNP mindre än capita400 dollarI per
år1985 växte i genomsnittmed 5,5% 1965-73, ochBNP per

år4,6% uppvisade länder1973-80. Under 1980-talet dessaper
kraftigare tillväxt, med hela 9,1% 1985 och 6,5% 1986.en

nåddeAfrika länderna söder SydafrikaSahara utomI om en
årlig påBNP-tillväxt 6,4% 1965-73 och 3,2% 1973-80. 1981-84

BNP-tillväxten negativ. förbättring till1985 skeddevar en
åter dåtillväxten2,2%, 1986 och endast 0,5%.avtogmen var

BNP-tillväxten capita i u-landsgruppen har avtagit deper
åren. Från uppgått till nästan20 ha 1965-734%senaste att

och drygt 3% 1973-80, capita-tillväxten i genomsnittvar per
låginkomst-endast 1,5% 1980-86. 1986 den 2,2%. Ivar

länderna capita-tillväxten hela 5,4% 1980-1986.BNPvar per
1986 den 4,3%.var

capita-tillväxten i länderna söder Sahara underPer harom
1980-talet varit negativ, minskat i genomsnittoch med 3,4%
årligen. nedgångenekonomiska i olje-exporterande länderDen

återspeglasi regionen, Nigeria,fr i dessa siffror. 1986a
årbättre för länder söderde flesta andra saharaettvar om

än 1984 och 1985. Väderleken fördelaktig jordbruks-ochvar
produktionen ökade nästan görmed Emellertid4%.
befolkningstillväxten capita-inkomsterna fortsattatt per
att stagnera.
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frånsjönkInflationstakten i industriländerna 9,3% 1980
genomsnittligautvecklingsländernatill 1986. har den3,4% I

både högreinflationstakten betydligt och fluktueratlegat
kraftigare. Inflationstakten i denna 16%,1980var grupp

hade halverats till 8%.medan den 1986

olikautveckling varierat kraftigthar mellanBxtesbalansens
påländergrupper. Utvecklingsländerna underskotthade ett

Åröver och 1982. 1986 det reducerat100 mdr 1981USD var
till i länderna söder35 mdr Underskottet saharaUSD. om var

hade4 mdr 198518 mdr 1981 och 1982, endast USDUSD men
ökat industrivärldentill mdr 1986. hade9 USA ettUSD I
från ständigt ökande i bytesbalansen; 19861982 underskott

övriga i-länder haftuppgick till hardet 127 mdr USD. ett
överskott sedan 1982.

U-ländernas skuldbörda ökade 1980-talet, medunder hela en
skuldbördaliten förbättring U-ländernas1986. samlade

till är 1986.uppgick till 35% 145%ochBNP exportenav av
Skuldtjänstkvoten90%.1980 dessa tal 20% respvar

från Länderna söderökat till 22% 1986.har 16% 1980 drygt
på överskuldtjänstkvot 30% 1986.Sahara hade Dessaom en

ocksåländer största skuldökningen allahade den av
ländergrupper under 1986.

för litenutvecklingsländerna endastsom grupp svarar en
produktionvärldens industriproduktion,andel derasmenav

och växt än i-ländernas sedan 1960-har snabbareexport
förklaras till dentalet. dock del export-Detta stor attav

på lån förhållandeiräntor och amorteringar utländska
till exportintäkter.
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orienterade industristrategi i framför alltanammatssom
Sydostasien Förvarit u-länderlyckosam. andra har
industritillväxten varit betydligt blygsam.mer

OECD-ländernas andel världens industriproduktion 85%av var
årlägre1965 och 4% 1985. motsvarandeUnder 20 har

frånu-ländernas stigitandel drygt 14% till 18%. Inom
ländernas sjunkit,u-landsgruppen har de fattigaste andel

från varit ungefär till 13ha hälften endastatt av u-
ländernas industriproduktiontotala 1985.

årU-ländernas växte nästanindustrisektor med 9% iper
genomsnitt tillväxten1965-1973. Under 1980-talet har dock

uppnått årligen. Låginkomstländernasendast 3,6%
industritillväxt sjönk till drygt 7% 1973-1980, för att

återhämtasedan sig till 9%drygt under 1980-talet.
Mellaninkomstländernas industrisektortillväxt kraftigthar

från årdämpats, omkring periodenha legat 9% underatt per
1965-1973 till 1,4% under 1980-1985.

Länderna söder utom Sydafrika uppvisadeSaharaom en
årentillväxt i industrisektorn under 1965-1973, 4,5%14%av

från1973-1980 och minskning 1980 till 1985.med 2,3%en

U-ländernas andel totala tillverkadeden exportenav av
frånhar stigit till7,3% 1965 17,4% 1985.varor

Låginkomstländernas andel dock legat 2% under helahar runt
års20 perioden, mellaninkomstländernas stigitmedan andel

från 5% till 15%.

för u-ländernaExporttillväxten uppgick till1965-1973 drygt
årenhögre i1% genomsnitt under 1973-knappt11%, och var

visat ökandehar tillväxt underLåginkomstländerna en1935
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år,1973-85, i genomsnitt nästan 8% jämfört med drygt 2%per
från1965-73. Exportvolymen länderdessa har ökat med drygt

16% under 1986, jämföra med 6,3% för u-landsgruppenatt som
helhet.

Råvarupriserna olja exkluderat visathar starkten
sjunkande trend prisersedan 1951. reala priserna deI var

någonsinlägsta 1986.

Bytesförhållandet för länderna söder försämradesSaharaom
inte mindre änmed 26% under 1986. Häri ligger dock till

oljeprisfall.delstor

ovanstående framgårredovisningAv de fattigasteatt
länderna haft tillväxtgod under 1980-talet, även meden
hänsyn till befolkningstillväxten. förklarastagen Detta av

ingårIndien Kinaoch iatt haft god tillväxt.som gruppen
Länderna söder däremot,sahara i 23antal utgörom som av

nedgångdenna har haft tillväxt kraftigoch igrupp, en svag
capita-inkomst Bytesförhållandetunder 1980-talet. harper

försämrats industriproduktionenoch har sjunkit.

1.4 Sveriges handel med u-länderna sedan 1975.
Investeringsmönstret

swedfunds sägasmarknad kan de företagenssvenskavara
samarbete företag i u-länderna.med För kvantifieraatt
denna marknad redovisar vi här den svenska handeln med
u-länderna till vilka länderoch företag sökt sigsvenska
för investera.att
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frånu-ländernatill ökadesvenska 9%Den exporten av
tilltotalexporten 1970 hela 16,2% 1981 se tabell,

årenbilaga 1.2. har dock exportandelen tillDe senaste
åter påu-länderna sjunkit tillbaka nästanoch 1986 denvar

års nivå år1970 9,S%. värde detta 25 mdr kronor.Dess var

den totala u-landsexporten svarade Asien för mellan 50%Av
Latinamerika Afrikaoch 60% under 1980-talet. och mottog

tredjedel vardera den svenska u-landsexporten underca en av
hälften respektive minskadeandra 1970-talet. andelDerasav

fjärdedeldock till mellan och femtedel 1980-1986.en en
Brasilien, Mexico,andel gick till Venezuela ochEn stor

till Liberia,Argentina i Latinamerika och Nigeria, Libyen,
Algeriet i Afrika.ochEgypten

Programländernas u-landsexporten varieratandel harav
åren.10 andelmellan 7% och 13% de Derassenaste av

på frånsveriges totala har legat drygt procentexport en
tillmitten 1970-talet fram 1986. delEn stor exportenav av

gått till Indientill programländerna mellan 22% ochhar
1975-1986.50%

Sammanfattningsvis vikan konstatera den svenskaatt
till icke-oljeexporterande närmar sigu-länderexporten

till länderna20 mdr kronor. de fattigasteExporten
domineras troligen programländer,tillexport sIDAsav
vilken gick till1986 utgjorde Hälften härav3,5 mdr kronor.
Indien.

främsta mottagarländerna Malaysia,OPEC-länder,De var
Singapore Indien.ochHong Kong,
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i beräknatIndustridepartementet har utredning 1986 atten
projektexporten,svenska varmed leveranser45% den avsesav

både utrustning tekniska tjänster förinnefattar och attsom
år.anläggning, gick till u-ländernadriva detta Dettaen

sådananärmastei det 10 mdr kronor. leveransersmotsvarar
kunskapsöverförandekaraktär gör demverksamhetav

intressanta för Swedfund.

från u-länderna uppvisade ökning underImporten en
uppgick till Sveriges1970-talet och 1980 drygt 16% av

import bilaga äntotala tabell, 1.3. andel hadeDenna mer
då frånutgjordehalverats 1986, den endast 7,4%. Importen

programländerna varit marginellhar och inte överstigithar
tioårsperioden.0,6% den Indien för isenaste svarar

frångenomsnitt tredjedel sveriges import SIDAsen av
programländer.

från framgårOljans roll i Sveriges import u-länderna
tydligt bilaga U-landsimporten, olja1.3. oräknat,av var

från1986 liten härav14 mdr kronor. mycket del komEn
frånAfrika ännu mindreoch del, knappt 1 mdr kronor,en

programländer.SIDAs

fråndirekta investeringarna isvenska utlandetDe steg
mdr 1975 till2 kronor 3 mdr kronor 1980. Under 1980-talet

tillväxten snabbare, ökning skedde 1986,och markantvar en
då de svenska direktinvesteringarna i överstegutlandet
25 mdr se tabell, bilaga hälftenkronor 1.4. Under andra

avsåg1970-talet mellan 14% och 18% utlands-av av
investeringarna u-länder, ica 80%merpartenvarav

FrånLatinamerika. 1984 har andelen sjunkit kraftigt till 7%
1984, 8% 1985 Liberia undantaget och endast 5% 1986.

små.svenska direkta investeringar i Afrika är mycket Den
frånökning förklaras iskett 1982 investeringarsom av
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Liberia. 1985 försvarade dessa 98 % de svenskaav
investeringarna i Afrika, och 53% investeringarna i allaav
u-länder. Hela 15% de u-landsinvesteringarnasvenskaav

gjordes1975-1986 i Liberia.

Investeringarna i Latinamerika under 1980-talet främsthar
Brasilien, någotArgentina Mexicooch iavsett mindresamt

omfattning Colombia, och Venezuela.Panama, Peru Under hela
perioden gick1975-1986 60% de svenska direktaca av
investeringarna i u-länder till Latinamerika.

påAsien fördelar sig störstade investeringarnaI Japan,
och Singapore. Mellanöstern har relativtHong Kong I stora

investeringar gjorts i Saudiarabien i mindre omfattningsamt
Förenade Arabemiraten och Iran.

direktasvenska investeringarna i u-länderna varitDe har
små vimycket och investeringarna i Asien utomom summerar

Singapore, i Latinamerikaoch KaribienHong Kong iochutom
Afrika Liberia har det totala investeringsbeloppetutom
varit under eller mycket under 600 mkr tillfram 1982. Under

åren tillde fyra 1982 investerades1985 3,6 imdr kronor
dessa länder, 1986 siffran endast 500 mkr. Swedfundsmen var
totalt utbetalda belopp, perioden112 mkr under till1979ca
1986, motsvarade 2% direktinvesteringarna.de totalaav

bådeHärav utläsaskan ärSwedfunds andel mycket litenatt
och den totala omfattningen investeringar iatt svenskaav
u-länderna är begränsad.

gåttInvesteringarna inomhar dessutom angivnaden gruppen
ocksåtill rikadel OPEC-länder, till svenskaen men

sådanaföretags dotterföretag i u-länderna. Andelen av
investeringar vi inte beräkna. ärhar kunnat dockDet att
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märka investeringaratt gjorts utländska dotter-som av
företag hjälpmed finansiering ingårutanför Sverige inteav
i de angivna beloppen.

1.5 Industristöd i Sverige

För påperspektiv företagsstödetatt Swedfund ochge genom
påvisa intressanta förebilder, vill vi kortfattat beröra
några aspekter industristödet i Sverige.av

ingårIndustristöd väsentlig del den statligasom en av
näringspolitiken. återfinnsbeskrivningEn denna iav
regeringens proposition målsättningen198687:74, där

på Målenuttrycks följande vis: för näringspolitiken bör
åstadkomma långsiktigatt god tillväxt inomvara en

näringslivet främja förnyelseatt omvandlingoch inomgenom
industri- tjänstesektornoch upprätthållahärigenomoch en
god internationell konkurrenskraft. Näringspolitiska
insatser motiveras behovet med hänsyn tillatt marknads-av
ekonomins sådanaverkningar ståkorrigera effekter ikansom
strid övergripande samhällsmål.med näringspolitiskaDe
insatserna möta koncentrationstendenser,spontana ochavses
kompensera inlåsningseffekter,för olika för höja denatt
långsiktiga effektiviteten för säkerställasamt att en
långsiktig förnyelse investeringar i forskning ochgenom
utveckling. näringspolitiska såvälDe medlen kan verka
generellt selektivt, d enskilda företag.mot kanDesom v s
ha offensiv eller defensiv karaktär, i det falletsenare

möta uppkommande kriser.att Under 1980-talet haravses
regeringen eftersträvat offensiv inriktningen mer av
näringspolitiken, särskilt motvikt de dyrbaramotsom
defensiva varvssatsningarna under slutet 1970-talet.av
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ocksåinnehåller näringspolitiskaRegionalpolitiken
ekonomisktiföretagandetstimulerainstrument avsedda att

landet.delareftersatta av

aspekterdiskutera allaanledningintefinns att avDet
endastbetänkande. skallnäringspolitiken i Detdetta

områdenpååtgärderinnehåller raddennakonstateras att en
forskning ochexportfinansiering,såsom bankväsende,

förenklingaravregleringar ochinfrastruktur,utveckling, av
företagandesmåföretagsutveckling, statligtregelsystemen,

sigåtgärderna riktarstrukturomvandling. delEnoch av
sådana åtgärder tillharAllaföretag.enskildadirekt mot

hinder för konkurrens-tillfälligaundanröjasyfte att
subventioneringföretagande.kraftigt Permanent anses

företagenmöjliggöra för attsyftetdäremot motverka att
uppnå konkurrenskraft.internationell

årligen i denförtecknastill företagenstödetstatligaDet
stödhandboken. dennautgivnaIndustriverk IStatensav

rubriker:följandeunderstödformernaolikadeanges
Energistöd,Branschstöd,stöd,Arbetsmarknadspolitiska

stöd ochMiljöstöd,utveckling,Forskning ochExportstöd,
Regional-företagmedelstoramindre och samtservice till

politiska stöd.

både mångasåledes olikartade.ochärstödformerna

regional-något beröra detSärskilt intressant kan attvara
åtgärderåterfinnsDäriutformning.stödetspolitiska som

insatserinfrastrukturellaförkostnadenkompenserar som
arbetskrafts-företag, kompenserarochgörs kommuner somav

sådanasubvention, ochdärmed fungerarkostnader och somsom
från delardessatill ochtransportkostnadernaminskar av

utgår företags-för direktstörsta beloppenlandet. De
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utvecklande insatser i form lokaliseringsbidrag ochav
lokaliseringslån. Avsikten dessa ärmed reduceraatt

igångsättningskostnaderföretagens lånbidrag ellergenom
till investeringar. Amorteringstiden lokaliseringslånenför

lång,är relativt i övrigt är villkoren marknadsmässiga.men
lokaliseringslånEftersom ofta kombineras med lokaliserings-

bidrag sänks emellertid totalkostnaden för investeringen.

glesbygdsstödetInom inomoch vissa branschfrämjande
återfinnsverksamheter avskrivningslån.k Dessas

finansierar delar kostnaderna för vissa angivnaav
investeringar förenas angåendeoch villkormed närings-
verksamheten. dessa villkor lånetOm uppfylls avskrivs över

fem-årsperiod.normalt såledesEffekten i efterhand bliren
subventionering investeringen.en av

Utvecklingsfonderna, har till uppgift främjaattsom
småutvecklingen och medelstora företag, har fleraav

låneformer till sitt förfogande. Bl lämnakan de ka s
utvecklingslân, vilka tillsyftar finansiera utvecklingatt

Sådanaprodukter låneller lämnasav nya utanprocesser.
säkerhet och kan efterges resultatet projektet inteom av
kan utnyttjas.

För likartad verksamhet ocksåkan utvecklingsfonderna ge
utvecklingsbidrag, återbetalasvilka endast projektetom
blir återbetalningenlönsamt. Ibland är tillknuten graden

lönsamhet, i formt royalty.av ex av en

liknande finansieringsformEn tillämpas fonden förav
industriellt utvecklingsarbete, Industrifonden, uppgiftvars
är dela riskerna i störreatt högriskprojekt minst mkr5

påinriktade teknisk utveckling skall leda tillsom nya
produkter eller Kommersialisering resultatetprocesser. av
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Industrifondentid.relativt kortinommöjligskall envara
villkorslån löper medfinansieringsmetoder:använder tre

förutbestämdefterochmarknadsmässig ränta amorteras en
då lånet kansåvida misslyckas,projektetinteplan

Industrifondensinnebärroyalty attBidragefterges. mot
projektetspå beroendeblir heltsatsningenavkastning av

projektförkostnadernatäcker ettGaranti somresultat.
IndustrifondensigbetingargarantinFörmisslyckas. en

premie.

villkorslån denmkr265stockUtelöpande pervarav
åter-Villkorligbidrag medutgivnaochjuni 198730

isin helhetiavskrivsvilkabetalningsskyldighet
bådafrånIntäkternaräkenskaper 360 mkr.Industrifondens

årentvå 85 mkr.78 Denöver de senasteformerna respvar
likvida medeldock deintäktskällanstörsta somvar

Riksgäldskontoret.iplaceradeharIndustrifonden

Några nyckelbegrepp1.6

så och kommer attcentralaärbegreppVissa uttryck och
börviframställningen, attså följandei denförekomma ofta

dem.vi uppfattarredovisa hur

fysiskateknologibegreppetinnefattarmeningsin vidasteI
metoderdemaskiner,ochföremål verktygutrustning, somsom

föremål, kunskapalldessautnyttjandet omvidanvänds av
dokumentslutligen deföremål metoder, och somochdessa

ochdataprogramritningar,kunskapinnefattar denna
så olikateknologi kanbeskrivningar. Eftersom vara

olikai mycketteknologiöverföringen skekanföreteelser,
ärteknologiöverföringenslutmålet attförformer.

förstå funktion,dessutrustning,sinkan hanteramottagaren
sinaoch kantillgång nödvändiga dokumenttill anpassahar
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utrustningen tillverkningkunskaper till produkterom av
från ursprungliga.är utvecklade desom

såledesTeknologin är kärnan i produktionsprocessen. Att
bemästra teknologin, därmed produktionsprocessen, äroch en
långsiktig åtgärder bådeinnefattarverksamhet som av

utbildningsmässigteknisk och art.

Industriell änverksamhet dock mycket attavser mer
tillverka viss bemästraoch teknologin. Däriatten vara

ocksåinnefattas företagandet, innebär organiseraattsom
från insatsvarorna föraalla anskaffa och demattprocesser

produktionsstället, identifieratill marknad för deatt en
färdiga ditdem och dem,att transportera avyttravarorna,

slutligerhållitfinansiera verksamheten intill dessatt man
betalning behövs församordna personal allaoch denatt som

attFöretagsledningskompetens innebärdessa verksamheter. ha
på berördahelhetsperspektiv mellan desambandenett

funktionerna avgöra tillgängligaoch hurkunnaatt resurser
användas effektivt. Affärsmässighet innefattarskall mest

också använda sina förskallhurveta attatt man resurser
påfå möjliga totalavkastninghögsta dem.

vissa grundläggande funktioner oftaInfrastruktur somavser
många hör vägarär för Dit ochverksamheter.gemensamma

Förjärnväg, elektricitet avlopp l.och ochvatten 0gas,
tillgångindustri krävs tillskall kunna fungeraatt en

produktionskedjan.infrastruktur, bryts Oftastdenna annars
varförär infrastrukturinvesteringar inte delbara kostnaden

förhållande till varje enskild nyttjare är hög.i mycket



24

nyetablering förindustriellhänderu-land det ofta attI en
investeringar i infrastruktur.sigmed stora

samriskföretag använtsdirektiven uttrycketharI som
joint detöversättning det engelska begreppet venture. Iav

samägda företag.betänkandet användes uttryckettidigare
risken, samfälldasig detMöjligen bör inte betona vareman
innebörden ärcentralaföretaget.ägandet eller attDen

två gör satsning medsjälvständigaminst parter gemensamen
håll nå mål.från båda för vissaresurstillskott Dettaatt

på behöver intesvenska ochkallas enkelt bolag
Huruvidasjälvständig juridisknödvändigtvis form.ha en

verkligen risk i satsningen kanalla tarparter vara enen
fråga krävabehöver inteframför allt detöppen och

marketing jointresurstillskott. venturefinansiella Ett
tillhandhåller informationinnebärakan partatt om enen

den produkt skallkundkrets,upparbetad part somen
säljarna.marknadsföras och parten

ärjointvanliga betydelsen ettett ventureDen avnumera
tillskjuter än singemensamägt till vilkabolag parterna mer

kvarstårsamtidigtaktiekapitalet,del parterna somsomav
från fusion.självständiga till skillnad videnheter en

benämningenföretag förefaller korrektaSamägt den mestvara
på satsning liggerjoint ävenventureett om gemensam
språkligt närmast.
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NågraKapitel jämförelser2

mångaärswedfunds likartad drivsverksamhet den som av
länders institutioner för främjaandra industri- ochatt

företagsutveckling i u-land. arbetssätt, finan-Deras
sieringsformer och verksamhetsvolym redovisas i förstadet

därpåavsnittet följande avsnittetnedan. redogör förDet
industribiståndandra former svenskt än swedfundsav

verksamhet.

2.1 Jämförliga internationella nationella institutioneroch

internationella finansieringsbolaget, är delIFC, som en av
världsbanksgruppen bildades 1956, är denmen senare
största påinternationella organisationen inriktad att genom

lånaktieinvesteringar tilloch medverka bildandet av sam-
ägda företag i u-land. arbetssätt tjänat före-harIFCs som

mångabild för bildade nationella organisationer medsenare
Sådana åter-främjasyfte utveckling u-landsföretag.att av

finns i Västtyskland DEG, Nederländerna FMO, Belgien
SBI, Frankrike Caisse Centrale, IFU, FinlandDanmark

återfinnsFinnfund och OPIC. verksam-USA Inom NORAD en
het liknar nämnda;de dock saknar rättNORAD attsom ovan
investera i egenkapital.

Corporation, iCommonwealth Development Storbritannien,CDC,
någothar inriktning än övriga utgörannorlunda deen men en

intressant jämförelse. bildades redan 1948.CDC
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avdelningarMånga utvecklingsbanker harregionala som
på African Developmentsätt IFC, tarbetar exsamma som

Interamerican DevelopmentochBankAsian DevelopmentBank,
Bank.

InstitutionsFinanceof DevelopmentDirectoryUNIDOsI
regionalafrån internationella och171986 anges

Någraorganisationer.nationellainstitutioner och 19 av
på listaexportfinansiering.inriktade Enär dock heltdessa

återfinns i bilaga 2.1.organisationernaöver

vidåterfinns verksamheten debeskrivningarbilaga 2.2I av
Swedfund.jämförbara medviinstitutioner mestsju som anser

signedan baserarDiskussionenbesökt allaVi IFC.har utom
på i bilaga 2.2.beskrivningarna

NordiskaochSwedfundoch NIBFinnfund, samtNORADIFU,
äri ettNordact-gruppen,samarbetarprojektexportfonden som

samråd. utvecklings-ochför erfarenhetsutbyte Deorgan
inomhemmahörandeärmotsvarande slaginstitutioner somav

på inomsätt Interact-samarbetarinklusive IFU,EG, samma

gruppen.

§yft§noghigriktning

organisationerna harnationellabeskrivnadeflestaDe av
utveckling imålsättning ekonomisktillbidraattsom

affärsföretag.landetsmed deti samarbeteu-länderna egna
är uttaladochFinnfund IFU,del fall, SBI,tI enexen

också näringslivetsmålsättning till detmedverkaatt egna
både teknologi-nämnerinternationalisering. flestaDe

tillfinansiellaöverföringöverföring och resurserav
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u-länderna huvuduppgifter. skall skeDettasom genom
bildandet lönsamma företag. besöktaAlla deav organen

någonbedriver investeringsfrämjandeform iverksamhetav
sitt hemland.

på Någrapartnerkonstellationen varierar. kräver inteKravet
lokala finnas finansierar ävenskallatt partners utan

dotterbolagsetableringar Finnfund SBI, ställeroch andra
på fråninte aktieparticipationkrav detparternaav egna

CDC, organisationerlandet DEG. Alla nationellaFMO,
önskar stimulera företag idock det landets deltaattegna
verksamheten.

frånskiljer sig de övriga institutionernaCDC attgenom
själv för genomföra projekt.tar CDCsattansvaretman

sektorinriktning jordbruk förnyelsebaraoch andramot
tillgångar ocksåär unik inom nämndaden gruppen av

nåinstitutioner. strävar efter eftersattaCDC att
befolkningsgrupper sina projekt.med

flesta institutionerna väl projekt-har utarbetadeDe av
kriterier, där godkännande värdlandets ärmyndigheterav
viktigt, liksom projektet har utvecklingseffekter ochatt

lönsamhetspotential.god

Särskilt inriktatoch har delCDC, IFC, FMO DEG storen av
påsin finansiera nationellaverksamhet bygga ochatt upp

utvecklingsbolag och -banker.

Laâdlal

frånavviker övrigade institutionernaSBI attgenom
bådeinvestera i u-länder.industrialiserade länder ioch De

övriga är begränsade till u-länder. investerar i allaCDC
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iSingapore, ochinkl ochsamväldetu-länder inom Hong-Kong
erhållit direktivdärutöver harländerfemtontalett men

i deinvesteringarnafrån göra 60%parlamentet att av
medlemsländer ochi sinainvesterarländerna.fattigaste IFC
iärdessai länder. 6 Europa.projekt 78har f avn

på beträffandeär markerad FMO.länderfattigaInriktningen

tyskabärs riskenmånga i AfrikainvesteringarDEGs avI av
investeringen.förvalta SBI,ärrolloch attDEGS somstaten

investerarinvesteringspolitik,försiktigför mycketen
förgaranti. uttryckvärdlandets Etti Afrikaendast mot

olikariskbenägenhet deinriktning ochvilken
fördelningengeografiskaärinstitutionerna har den av

Nedanstående procentuellavisar dentabellinvesteringarna.
Asien.i Afrikainvesterade beloppfördelningen respav

FinnfundSBIIFUDEG FMOIFC CDC

27% 36%52%46%Afrika 45% 44%21%
4% 21%22%43%28% 35%Asien 21%

Mellanösternexkl

äri Afrikaåterfinns spridning,regionerna storInom men
rikai relativtinvesteringarför allatendensen FMOutom

länder.

samtligaårens tillhar letterfarenheter attsenasteDe
inyinvesteringarsinabegränsaförsökerinstitutioner

betalningsbalansproblem.allvarligaländer med

âeäterxal

närövriga detänmönster deheltuppvisar annatCDC ett
utgör 10%Industri endastinriktning.gäller verksamhetens

ytterligare 5%. Deutvecklingsbankerochverksamhetenav
jord-31% ochinfrastrukturär däremotsektorernastora

51%.och skogsbruk



29

portfölj i tillverkningsindustriöver sin och60%harIFC av
kapitalmarknadsinstitutioner utvecklingsbanker.i och20%

iliknar det 30% derasoch varandraFMODEG att ca av
gått utvecklings-till antalinvesteringar mycketett stort

småindustri.organisationer för utvecklingbanker och av
viktig förär mycket sektorJordbruk FMO.en

såväl iinvesterar hotell ochoch FMOCDC IFC, DEGsom
turism.

påFinnfund är entydigt inriktadeochIFU, SBI mer
både tjänsteprojektindustrisektorn, ochmen

jordbruksprojekt förekommer.

åtârlekXeskâamhgtsnâ

För institutioners verk-belysa omfattningenatt av resp
några iomräknatredovisar vi jämförelsetalsamhet nedan m

enligt medio 1987.kursenSEK

UtbetalningarBokfördTotal
portföljprojektstock 1986

1986 1986

146 2 29319 292 13IFC
82510 692 7 430CDC

2 520 4844 200DEG
070 2051 660 1FMO

29164 143SBI
353 86634IFU

14195 79FINNFUND
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Eiaagsieziagâfgrmeg

lånlämna ellerinstitutionerna kan satsaAlla behandladede
Räntenivån på lånen är ii olikariskkapital former.

förmånlig, ochoch 9%. CDCmellan 7 IFC, SBIallmänhet
liggerFinnfundindustriprojekt, medanligger högre fördock

hadeochländerna. IFUi fattigaste SBIlägre 4-7% de DEG,
lån sinaiaktier ochfördelning mellannästan jämnalla en

nyinvesteringar under 1986investeringsportföljer. DEGs var
lån.34tilldock

investeringarsina85%däremot hade allaoch IFCFMO, CDC av
lån aktier.ii endast 15%och

geknisktbistånd

ingår inomkompetensprojekt utvecklanästan varje attI
allmänhetutbildning.genomföraföretagsledning Ioch att

totalfinansieringen.del Detfinansieras detta en avsom
gjord erfarenhetallmänt attemellertidtycks vara en

sådant insatser.särskilda IFUstöd erfordrarbehovet av
långsärskilda medel medmedförsöksprogramgenomför ett

sådana statligtlämnaråterbetalningstid kostnader.för FMO
tillsigvänderFinnfundfinansierade bidrag till dem.

vänder sigsådana identifieras.skulle DEGbehovFINNIDA om
såbiståndsorgan,också västtyska GTZ,till andra somsom

sådana Motsvarandegåvofinansiera kostnader. systemkan
säljersysterbolagBelgien. hargäller i ettSBI som

detmanagementtjänster. CDCutbildnings- och ensomser
projekten dentillförasin uppgiftviktig del attav

självkostnadenfinansierarhärkompetens menavses,som
gångnågon sig tillvänder ODA.projekten,eller manur
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i sina utvärderingarhar gjorda investeringarIFC av
företagsledningenkonstaterat är avgörandedenatt mest

framgång.för projektensfaktorn bl detta skälAv satsara
på bådebygga kompetens finansiering förIFC att ochnu upp

erbjuda i förstakunna hand mindre företag i Afrika stödatt
företagsledning.till har vad kallas AfricaMan startat som

Project Development Facility idenfieraskall behovsom av
sådana rådgivning,insatser lämna vissoch kunna men

ocksåfinansierar bolag African servicesett Management
Company sälja företagslednings-skall och utbildnings-som

tvåtjänster. Till detta skall knytas fonder skall kunnasom
på förmånligafinansiera tjänsterdessa villkor betr

på gåvobasis.utbildningssatsningar Bland bolagets före-
återfinnsslagna delägare Finnfund, ochIFU, CDC, DEG, FMO

African Development Bank.

Läns-ämnet .lsaaisalaasäaâfaiggQch

Lönsamheten i institutionerna kan bedömasendast i relation
genomgångentill är finansierade.hur de Därför görs

institution för institution.

påär finansierad med aktiekapitalIFC 720ett USD,m
på långfristiga lånvinstmedelackumulerade 338 ochUSDm

på från580 Avkastningen projekten1 täckerUSD. verk-m
samhetens kostnader, inkl avsättningar till reserver.
Projektstorleken och balansen mellan olika rika länder i
projektportföljen skäl till det positivaanges som
resultatet.

ocksåVerksamhet överskott. finansierasCDCs ett CDCger
upplåning låghos statskassan till mycket räntesatsgenom en
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utlånings-denna räntesats3,5%. Differensen mellan och
täcka administrationskostnaderanvänds till ochräntan att

nedskrivningar.

år visat negativtflera totalresultathar under ettDEG
igjort nedskrivningar sinmycketeftersom storaman

täcker däremot förvaltnings-portfölj. Projektavkastningen
finansieras väl tilltagenUnderskottenkostnaderna. ur en

reservfond.

årligenvisar alltid noll-resultat eftersomFMO ett man
intäkterräntesubvention skall balanseratilldelas somen

upplåningsräntorstörsta ärkostnader. kostnadspostoch FMOs
utlånat kapital. Aktiesatsningar täcksvilka genomavser

frånkapitaltillskott största problemdirekta staten. FMOs
från biståndsbudgeten.bristande autonomiendenuppges vara

negativt intevisa resultat hadeskulle ettIFU om man
från likvida i Kraftigaintäkterna medel placerade Danmark.

nedskrivningar valutaförluster bidrar tilloch ett svagt
rörelseresultat.

år visatFinnfund i nollresultat tackhar storatre vare
på likvidaräntor medel.administrationsbidrag och

slutligen, visar positivt till vilketresultatSBI, ett
från likvidaprovisionsintäkter projekt och placeradeett

tillåtitsamtidigt kraftigabidragit. harmedel Detta
portföljen.nedskrivningar i

alltsåframgår ibilaga är lönsamhetenoch 2.2Som ovan av
dålig.institutionersde flesta verksamhet ganska ochIFU
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hafthar ha varderaSBI mycket bra projektturen att ett
åtminstonei sin portfölj. och till börjanCDC, FMO en

Finnfund subventioneras löpande. ochDEG, IFUIFC
gångfinansieras framför allt det tillskjutnaav en

kapitalet.

Nedskrivningarnas andel är itotalkostnaden de flestaav
frånskiljerfall det denna verksamhet allsom annan

nedanståendeinvesteringsverksamhet, vilket visas av
sammanställning avser 1986.

Nedskrivningar

FinnfIFC CDC DEG undFMO IFU SBI

%som av
projekt-
inkomster 22% 37% 65% 35% 18% 15% 31%

%som av
årets ut-
betal-
ningar 15,9% 26% 22,6% 12,7% 9,7% 5,6% 5,6%

ackum
nedskriv-
ningar

% 10,5% 16,1% 12,1% 9,6% 24,2% 7,5% 18,6%som av
total
kontrak-
terad
portfölj

eller säkerhetsreserv

Nedskrivningar inte alltidmotsvaras de faktiskaav
Åretsförlusterna i verksamheten. avskrivningar i relation

till projektinkomsterna 1986:var

IFC CDC DEG FinnfundFMO IFU SBI
13,7% 3,6% 49% 0,9% 18,2% 15,4% 150%
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kraftigtbör märkas avskrivningarna fluktuerardockDet att
såledesåren. totalförlustöver ackumuleradeDEGs uppges

investerat belopp.endast 3,5% avvara

ocksåbör göras olika institutionernaJämförelser mellan de
påuppnått gjordanär gäller avkastning investe-dendet man

ringar 1986.under

FinnfundDEG FMO IFU SBIIFC CDC

Avkastning
på 13,3% 1,8%aktieinv 3,4% 7,2% 4,2% 0,6% --

Avkastning
utlånatpå

kapital
7,4% 9,3% 5%brutto 10,6% 7,8% 8,7% 8,7%

svårt bestämda slutsatserär materialet draattDet omur
störst sannolikhet lyckas.projekt harvilka har attsom

ärnärmaste Däremotförefaller i det slumpartat.Detta vara
i Afrika söderinvesteringar Saharadet helt klart att om

sämsta avkastningen.givit den

framgåttSåsom tilllett endasthar detta att omovan
insti-tvingarsom i fallen och FMOpolitiska beslut CDC

större tilltill söker sig med belopptutionerna detta, man
också sinländerna. självfalletfattigaste harde Detta

svårtärvisat det mycketgrund i erfarenheterna attatt att
på ikommersiella grunderdriva industriell verksamhet rent

påutgör exempel detta. Verksamhetenländer.dessa CDC ett
bättreelgenerering visar mycketlinom jordbruk och 0

än inom industri.resultat

åta sigriskerminskat sina endasthar ettattDEG genom
fattigaste länderna.projekt iför vissa deförvaltaransvar
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grgagisatign

beskrivningarnaAv i bilaga framgår2.2 fleraatt av
institutionerna har styrelser är sammansattasom av
företrädare för viktiga intressegrupper, vilkas uppgift är

föra institutionernasatt utåttalan i samhället. Det
framgår också de flestaatt styrelser fattar beslut om
enskilda projektinvesteringar.

ärDet mycket vanligt organisationernaatt pendlar mellan
att geografiskt uppdelade, vilketvara är vanligast just nu,
eller projektfasindelade beredning förvaltning.resp

utläsaAtt effektiviteten i olika institutioner degenom
schematiska beskrivningar görs i bilaga 2.2, är intesom
rättvisande.

Dock har vi beräknat effektivitetstal,ett nämligen
utbetalningen anställd, varvid dock är märkaper att att
vissa organisationer har uppgifter investeringsfrämjandeav

småföretagsstödjandeeller karaktär, gör jämförelsenattsom
inte är helt rättvisande.

IFC CDC DEG FMO FinnfundIFU SBI

Utbetalt per
anställd 1986
i m SEK 4,5 2,9 1,8 3,2 1,5 2,1 0,6

har betonatIFC vikten ha regionalatt representationav
nära projekten. kännetecknarDetta särskilt CDCs verksamhet,

även de andra institutionernamen har etablerat lokalkontor
i länder där mångahar projekt eller gjort särskildaman
satsningar.
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1112

låneform ärharInvesteringsbanken, NIB, somNordiska en
u-länder ochlångivning till stats-försärskilt avsedd

Projektinvesterings-Låneformen, kallashandelsländer. som
förutfästelsergörarätthar attlån, 1982.inrättades NIB

700 SDR.lån belopptillsådana ett mav

lånen lämnasochmedelinkomstländerLångivningen riktas mot
garanti.statlig Ettregeringar eller mottillallmänheti

grundläggande nordisktföreligger ettär detkriterium att
ellerinvesteringleverans,i formintresse enav en

Lånen finansierakanföretag.från nordisktliknande ett
driftstöd. NIBrörelsekapital ochsåväl investering som

tillLånets löptidaktiekaptial.inte anpassastecknar
år, med15-20tilloch kanbehovprojektets uppvara

Utlåningsräntanåren.3-5förstaamorteringsfrihet de
på europamarknadenupplåningskostnadpåsig NIBsbaserar

konvertibelLånen iutfästssubventionerad.inteäroch
valuta.

värdelån tillavtalats ett14 avhade1986Vid slutet av
Turkiet,Malaysia,Indien,Låntagarländer är113 SDR.m

Brasilien,Kamerun,Pakistan,Kina, Botswana,Algeriet,
Lånediskussioner harochIndonesien, Ungern.DDRColombia,

Grekland.ochJugoslavienockså med Peru,förts Egypten,

EGBA

investeringlån, med detlikhetibiståndet harnorskadetI
särskildEnbiståndet, administrerats NORAD.övriga av

kommersiellfinansieringföravdelning har ansvaret av
investeringslånsåväl kinnefattande somverksamhet, s
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motsvarigheten till u-kreditgivningen i Sverige och
importstödsaktiviteter. Både regler och administration är
för närvarande föremål för översyn.

investeringslånNORADs har riktats bistånds-mot Norges
mottagarländer och har pålämnats förmånliga villkor och
till företag haft norska medintressenter.som Finansiering
har skett direkt statsbudgeten. Omfattningenur är cirka
60 årNOK till im genomsnitt år.per 8 projekt Mångaper av
projekten har haft finansiella svårigheter och behövt
rekonstrueras. NORAD har medverkat tämligen passivt i
projektens uppföljning. Låneadministrationen påhar legat

norsk affärsbank.en

§I§IQA

intressantEn jämförelse med de tidigare beskrivna statliga
institutionerna utgör SIFIDA Société Internationale
Financiêre les investissements Développementpour leet en
Afrique privat utvecklingsorganisation,en registrerad i
Luxemburg och med kontor i Geneve. harSIFIDA 130
aktieägare, de flesta dem multinationella företagav eller

banker.stora Bland återfinnsägarna Electrolux, SKF, Alfa-
Laval, ASEA, Atlas Copco, Saab-Scania Ävenoch S-E-banken.
Finnfund, DEG, ochSBI ärIFC aktieägare i SIFIDA.

ärSIFIDA inriktad på investeringar i privata kommersiella
företag i Afrika, och har ungefär investerings-samma
kriterier beskrivna organisationer.som ovan 1986 hade man
82 investeringar i 28 länder i Afrika låginkomst-varav 14
länder i 2 regionalasamt banker, bl EADB. SIFIDA spelara
dessutom aktiv roll förmedlareen större syndikeradesom av
lån.
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organisationskonsultbolag,anknutetnäraVidare har ettman
företagsledningstjänstersäljerUnit,AdvisorySIFIDA som

och sIFIDAsportföljbolagenförförstudiergöroch
aktieägare.

i4,9 USDinvesterat mhade SIFIDA1986december31Per
garantistatliglåni utan8,2 USDföretag,20aktier m

lån.garanteradestatligti34,8 USDföretag och16 m
ochbankerstatligatillMånga de senare varav

kraftföretagtillvidareutlåning ellerförutvecklingsbolag
verksamheter.halvstatligaellerhel-andraoch

endast1986aktieinvesteringarpå varSIFIDASAvkastningen
årföregående9,7%bruttolångivningenpåoch2,2%

nedskrivningefteröverskottmindreett12,8%. SIFIDA gav
förTotala0,3 reservermed USD.investeringarna mav

7,5%tilluppgickpå investeringar avförlusterframtida
portföljen.

balansräkning.lån SIFIDAS57%ochutgör 43%Egenkapital av
2 USD.medinlåningsräntorna möverstegUtlåningsräntorna

på SIFIDAStankeMed6,5%.endastmotsvaradeInlåningsräntan
fårDockbra.mycketresultatetärinriktninggeografiska

investeringspolitik somförsiktigadenförmoda attman
statligsäkradeinvesteringarna enav73%medföljs, av
går inte attårsredovisningentill detta. Avbidrargaranti,

investeringarpå direktaäravkastningenutläsa hur stor
tillverkande endastutgörföretag. Dessaigarantiutan

i5,7 USDärdäravochportföljen, mtotala10 USD avm
låginkomstländer.
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2.2 Andra former svenskt stöd till industriutvecklingav i
u-land

industribistândetDet svenska utgår dels stöd till olikasom
internationella organisationer UNIDO tillochsom
finansieringsorgan delsIFC, bilateralt stödsom som genom

ÄvenSIDA och BITS. bidrarIMPOD till industriell utveckling
biståatt u-länderna ökagenom sinaatt exportinkomster.

Verksamheter inte i första hand har u-ländernassom
utveckling till såsomsyfte, investeringsgaranti-EKNs
givning, exportrådets verksamhet, SWEDEC International, som
säljer utbildningstjänster, och ärSUKAB, det halv-som
statliga mothandelsorganet, kan värdefulla även förvara
u-landsintressenter.

Nedan redogörs för industribiståndet SIDA,genom
verksamheten bådevid BITS vad gäller u-krediter och
tekniskt samarbete, IMPODs strävan biståatt u-länderna med
produktutveckling slutligen,samt, det nya
investeringsgarantisystemet, sedan oktober 1987som ersatt
den gamla, helt outnyttjade, ordningen. Swedfunds roll
diskuteras i kapitel.senare

års1977 industribiståndsutredningsI betänkande
SOU 1977:77 finns utförlig redovisningen av
industribiståndet 1977.t o m
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lnéuâtriäiâtåné2.2.4 §IQAgenom

Industribiståndet utgår största delentill allraSIDAgenom
Sverigeför avtalas mellan ochinom de landprogram somramen

från vissaförslagmottagarländerna efter de Isenare.
industribiståndet begränsat, delvisprogramländer är mycket

på till Vissakoncentration sektorer.samarbetetberoende av

industribistånd på direkt stöd till enskildainriktasSIDAS
på industristödjandeföretag, stöd till uppbyggande av

påorganisationer stöd till transportverksamhet ochoch
fordonsverkstäder.

industribiståndetmål är:föruppställtSIDA attDe som
livskraftigalönsamma ekonomisk tillväxt;företag ochskapa

överföringinhemskt ägda drivna företag;ochskapaatt av
minskad import; ökadindustriellt ökad ochkunnande; export

bättre utnyttjandetjänsteförsörjning;produktion, ochvaru-
råvaror; ökadekonomiskt oberoende ochinhemskaav

sysselsättning.

industribiståndet uppgick tillinom 1986Utbetalningarna
avsåg projekt. redovisningen nedan67580 mkr och I anges

till projekt.1986 utbetalatsdet belopp t respsom o m

industribyrå handläggningenförSIDAS ansvarar avsom
industribiståndet årligen iverksamhetenpresenterar en

påVår redovisning sig i mycket broschyrenbaserarbroschyr.
Industribistånd 1986.
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småindustriorganet BEDUsmåindustri istöds Botswana genom
tiden 1974,Unit. UnderDevelopmentEnterprisesBotswana

småföretag med65till 1984 hardå stöd inleddes,sIDAs
i deLokalerinomutvecklats BEDU.anställda0001ca

rådgivning, utbildning ochbyggts,industribyar som
till företagen.stödetförutgörfinansiering formerna

GuineanSmåindustristödet imkr.31beloppUtbetalt ca
gjuteri,verksamheter: ettsju separataBissau har avsett

reparations-verkstad,mekanisk etthantverksprojekt,ett en
utgörstvå stödetträindustrier.ochtegelbruk avettvarv,

utbildningdrift och samtföretagsledning,förpersonal
företagenupprustningförkostnadernafinansiering avav

mkr.utbetalt 103

återfinns Tanzania, därismåindustriprogrammetstörstaDet
DevelopmentIndustriessmallviakanaliserasstödet SIDO

StödetCommerce.National Bank ofviaOrgansation och NBC
systerindustri-för det kinomvia skerSIDO sramen

industrier etablerats30-tal1978 harSedan ettprogrammet.
Antaletför dettainomindustribyari fem program.ramen

800.beräknas till syster-företageni 30anställda de
nära gemenskaptill skapasyftar attindustriprogrammet en

företag,Tanzania ochi ettföretagnyetableratmellan ett
Sverigei attproduktsortiment, utanlikartatmedhelst
svenskaföreligger. syster-något ägande Detgemensamt

kunnande,maskinteknisktbidra medförväntasföretaget
uppbyggnadenutbildningsstöd tillochproduktionserfarenhet

beloppUtbetalatsysterföretaget.tanzaniskadetav
smâföretagsfinansieringStödetmkr. NBC246 avavsergenom

mkr.8Utbetalatimportbehov.
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Småindustristöd också utgåtthar till 30 mkrKenya och
Swaziland 9 mkr i ungefär former i Botswana,samma som men
dessa är avslutade.program numera

Upprustning industrier industrirehabilitering harav
blivit verksamhetsområdeviktigtett för deSIDA senaste
oaren.

pågickBangladeshI under 1986 upprustningsinsatsertre
utbetalat 75 mkr. EtiopienI upprustades barnmats-
fabriken påFAFFA, SIDA-stöd imed börjanstartats 1970-som
talet 13 mkr.

Moçambique genomförsI större upprustningsprogramett inom
åttafyra företag med sammanlagt produktionsenheter. Syster-

industrimodellen använts ävenhar inom detta SIDAsprogram.
stöd investeringskostnader för upprustningsinsatserna,avser
företagslednings-, drifts frånutbildningsstödoch det
svenska systerföretaget stöd för insatsvaruimport.samt
Utbetalt 65 mkr.

Tanzania finansieras iI former i Moçambiquesamma som
upprustningen fortsattaoch den driften vid cementfabrik,en

fabrik för tillverkning jordbruksredskap och etten av
tryckeri. Totalt utbetalt 76 mkr.

Slutligen genomförs upprustningsinsatser itre Vietnam.
85 mkr utbetalt.

stöder även utgårstorindustrier.SIDA Nicaragua stöd förI
upprustning, utvidgning driftoch guld- och silver-av

Utbetalt 153 mkr.gruvor.
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har medverkatSIDA finansiär och pappersbruketsom av massa-
Mufindi i Tanzania. Totalt 56 mkr.

i särklass största biståndsprojektetDet både inom industri-
sektorn och för övrigt är skogsindustriprojektet Vinh Phu
som tidigare kallades Bai Bang i Vietnam. Totala kostnaden

för1986 investeringar,t driftskostnader vissao m och
anslutande Verksamheter skogsplantering, flodtranspor-som

yrkesskola uppgårter, bostäderoch till 2 177 mkr.

Även skogsindustriprojektet Messica i Moçambique bör i
u-landssammanhang klassas storindustri. Utbetaltsom
85 mkr.

transportområdetInom har fordonsverkstäder stötts i
Etiopien, Guinea-Bissau, VerdeKap och UtbetaltLaos.
belopp 121 mkr. Vidare har projekt förett reparation av
järnvägsvagnar erhålliti Zambia stöd. Utbetalt 147 mkr.

åkeriKatastrofmyndighetens i Etiopien har företags-haft
frånledningsstöd Sverige. Utbetalt 9 mkr.

Institutionsuppbyggnad åtskilligahar finansierats i fall.
institutioner erhållitDe stöd under 1986 ärsom MEIDA

nationellt mekanförbund i Tanzania, standardiserings-TBS
organ i Tanzania, konsultbolagTISCO i Tanzania, export-
främjande i Tanzania och i Indien, inter-organ WIPO
nationellt för industriellt rättsskydd, inter-organ
nationella standardiseringsorganisationen och teknik-ett
överföringsprogram UNIDO.genom
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ochBank EADBTanzania InvestmentvidLåneverksamheten TIB
underfinansieratsBank har enDevelopmentAfricanEast

påstödutgår fortfarandelång Till EADBtid.mycket
tilllånebeloppen tilluppgår EADBlånebasis. Totalt

133 mkr.

rubrikenunderprojektantalfinansierar ettSIDASlutligen
försöksverksamhet.metodutveckling och

Erâareahstsr2-2-2

utvärderaomfattningingår i storverksamhet attsIDAsI
broschyr, Industribistånd 1986,nämndainsatser. Ovangjorda

olikautvärderingaröver deförteckninginnehåller aven
löpandegenomförts.industribiståndsprojekt Densom

för SIDAsinstrumentviktigtär ettutvärderingsverksamheten
projektpåverkan.

tillanslutningockså ibedrivitsharForskningsverksamhet
Tanzania.isysterindustriprogrammetexempelvis

frånmed representanterarbetsgrupparbetade1986Under en
föröver formernaföroch attBITSSwedfund, SIDA se

SeSwedfund-projekt.tillstödbiståndsmyndigheternas
sammanställninggjordesdärmed avsamband6.5.avsnitt I en

återfinnsvilkensmåindustristöd, somerfarenheterSIDAs av
bilaga 6.2.

2-2-å äommsnsarer

bådeframgår omfattandeIndustribiståndet ärSIDA somgenom
på mkr600närautbetalningsvolymmångfacetterat. peroch En

inom SIDAsår 20-taletadministreras personerav
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projektadministrationen harindustribyrå. delEn stor av
konsultföretag. Itill olikadärför utkontrakteratSIDA

företagsledningengångermånga projekt- ellerprojekten har
företag.utländskaiblandelleranförtrotts svenska

så mångauppställtsför vilkaså projekt,antalstortEtt
någonsvårt generellgöramål, ärinnebär det attatt

Allaföretag.enskildaSIDA-stödet tillkaraktäristik av
långsiktiga blisyftet attmed detföretag har startats

gångermångabiståndet dockharOmfattningenlönsamma. av
harprojektengäller denär detbetydande; storavarit

såväl drifts-investeringenbiståndskällor finansierat som
varitprojekt har attprimära i dessaledningsstödet. Det

vissaproducera varor.

väsentligastekaraktär.Småindustristödet Dethar annanen
stödentreprenörermindre attvaritsyftet har att ge

således varitcentrala harverksamhet.etablera Deten
småindustriprogrammen harolikadekunskapsuppbyggnad. I man

förseråstadkomma olika medel.detta med Programförsökt som
lån utrustningtill samtochmed lokalerentreprenörerna en

begränsaderådgivning relativtuppvisarutifrån kommande
däremot,Tanzaniaiframgångar. Systerindustriprogrammet

långvarigt mellanpå samarbeterelativtidé bygger ettvars
producerandesvensktochtanzanisk företagare etten

gällerframgångsrikt, särskilt när detvaritföretag, har
förmåga producerautvecklingutbildning och att varor.av

viMoshi kundevåra i Arusha ochindustribyarnabesök iVid
när detfinnsfortfarandebristeremellertid konstatera att

företagsledarkompetens.entreprenörernasgäller de flesta
måsteocksåsysterföretagetdet svenskavisar sig attDet

nivåpå och attkunskapsöverföringen dennasig iengagera
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måste anslås mångaden tid i överstigerfall kanske 10som
år innan den lokale entrepenören sig tillutvecklat en

påkompetent företagare. Särskilt bristen finansiellhar
småföretagendisciplin i bedömareflera uppfattatsav som

utvecklingshinder.ett

Biståndsberoendet i projekt är ärdessa mycket stort. Detta
mångadelvis följd närdem planerats valuta-atten av av

såproblemen inte dominerande blivitde 1980-undervar som
Biståndet kommit användas förtalet. har importatt av

någoninsatsvaror till företag, möjliggöradessa för att som
sådanhelst produktion. finansiering hade säkerligenUtan

majoriteten SIDA-stödda projektende i Tanzania varitav
Även frånnedlagda. importstödet borträknas stödet tillom

systerindustrierna i blir kostnaden företagTanzania, per
hög. inhemska företagarnas finansiellamycket De eget

risktagande varit begränsat.har ofta

ocksåföretagareValet för företagensspelar rollav
framgång. identifieratssker sedan projekt ochDetta
förstuderats, varför säga tanzaniskakan deattman
företagarna tränas in i givet projekt. är ännu förett Det
tidigt säga möjliggör för företagarendettaatt attom

sig självständigt utanförutveckla HittillsSIDO-ramen.
påfinns endast företagexempel etablerat verksamhettre som

Tvåutanför industribyarna. är swedfundprojektdessa medav
mått bistånd. Många företagandra fungerarstort utanav nu

fåsitt sägassysterföretags stöd, ytterligtsvenska kanmen
självständigt.fungera helt

Vi den utvecklingsmodell valts är bra modelltror att som en
småföretagför vietablera i u-land, ochatt tror attnya

tid krävs är för vilkenden och de kostnader uttrycksom
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svår uppgift är.detta till kommersiellSteget drift ären
idock de flesta fall mycket stort.

stöd till någotupprustning industrierSIDAs harav en
annorlunda karaktär. dessa företagI har antagit detattman
funnits etablerad verksamhet, företagsledning ochen en
delvis Utgångspunktenutbildade arbetare. alltsåär detatt

åstadkommaskall möjligt lönsamatt produktion ivara en
företag.dessa Emellertid ligger hittills stödda projekt i

sådana länder svårigheternalandrisker och de specifikaatt
varit mycket därföroch harstora, de svenska företag som

antingen systerindustriavtalengagerats, ellergenom genom
intemanagementavtal, möjligheter till finansielltsett eget

engagemang.

Rehabiliteringsprojektet i Moçambique visathar sig innebära
långt återupplivandeän tidigareantalett fungerandemer av
verksamheter. Investeringsbehovet i maskiner har varitnya

påomfattande bristenoch utländsk valuta har tvingat fram
importstöd för insatsvaror. harDessutom kunskaps-
överföringen i inneburit svårighetermycket lika stora isom
nyetablerade företag, eftersom företagens tidigare ledningar

förmansnivå,ned till lämnat måstehar landet. Förmodligen
stöd fortsätta många årSIDAs under ytterligare innan

självgående företag etablerats. verksamheternas import-
fårberoende emellertid konsekvens importstödetattsom

avsevärt fördyrar de viktiga kunskapsuppbyggande insatserna.

svårigheternarisk i denna är uppnåEn utveckling att att
självgåendelönsam såproduktion är den svenskestora, att

uppnåintresse målförpartnerns dettaatt och ersättsavtar
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imedverkansinintresse permanentahans att egenavav
affärsidésåledes göra även hansprojektet,

måste fördelenbalanserasbiståndsberoende. risk motDenna
förvärvatföretagsvenskamedför samarbetaSIDA att som

svårakommersielltiarbetaerfarenhet attav
u-landsmiljöer.

vi antalSammanfattningsvis sIDAsatt ett avanser
till huvudsyfteindustribiståndsaktiviteter bör uppfattas ha

från Sverigeåstadkomma kunskapsöverföring framför alltatt
omfattningen hittillsprogramland,till attett avmen

projekten,i anslutning tillimportstödinvesterings- och
återfinns,sådana projekti vilkaländerliksom valet av

företagen ilönsamheten iföretagsekonomiskagör denatt
ocksådålig. hittills antyderErfarenheternaallmänhet är

biståndsberoende bli mycketkan kommaprojektens attatt
långvarigt.

tekniskt-ekonomisktför internationelltBeredningen2.2.4
samarbete BITS-

två huvudområden, tekniskt samarbeteverksamhetBITS avser
tekniska utbetaladessamarbetetu-krediter. detoch Inom

budgetåret för u-krediteranslaget198687 125 mkr,under ca
325 mkr.år utbetalningarnamkr, medan475 var casammavar

stöd tillverksamhetdelmycket BITSEn stor avserav
industriprojekt.infrastrukturprojekt och

teknologiöverföring,tillsyftarsamarbetettekniskaDet
i följande former:vilket sker
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utsträckningi storgogsglginsatsegz Dessa avser
infrastruktur-industri- ellerförförinvesteringsstudier

197879.sedangenomförtsharinsatser60-talprojekt. Ett
rådgivning för attkonsultinsatsernaAlltmer avser

anläggningar. BITSbefintligautnyttjandeteffektivisera av
område industri-inompåstöd dettasittökaattavser

uppgick underkonsultinsatserförUtbetalningarnasektorn.
mkr.40198687 till drygt

angivnadetkurs§riSve;igei Under;nternatiogella
antalfinansiering ettförbudgetåret 30 mkranvändes av

teknikgrenar.olikainomkurser

avsåg utbildninglägdgrigt§ildgingf§regskildg Insatserna
avsåg 198687insatserna40%enskilt land.riktad ettmot av

tillStödetviktig del.utgörIndustriutbildningKina. en
tillanslutningiföretagsledningskostnaderutbildnings- och

rubrik.återfinns under dennaprojektswedfundfinansierade
underutbildningsinsatserför26 mkrutbetaladesTotalt

Swedfundprojekt.till6 mkr198687, drygtvarav

projekt harswedfundfinansieradetillanslutningstöd iBITS
Guinea-Folbi iprojektenförstaökat. trehand De varefter

Lanka.i SrigummikokosochZimbabwei PSIOptimusBissau,
året1,5 mkr. Detendast198485föreUtbetalningarna var

198687 6,2 mkr.därpååret mkr och3,93,5 mkr,devar
projekt.sjutillgickDetta

198384budgetproposition attiBiståndsministern uttalade
sådana insatser. IförmedelsärskildaskulleBITS reservera

skulleBITSårs budgetproposition attföljande angavs
sin anslags-sådana iinsatserförmedelsbehovetberäkna

framställning.
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Många de projekt ställning tillBITS tog projektav var som
svårigheter,haft finansiella varför uttryckteBITS

tveksamhet till stödet, särskilt när detta istortvar
förhållande till Swedfunds investering. ocksåharBITS
reducerat bådeframställningar till omfattning ochsenare
tid. Stöd för detta har biståndsministernshaft iBITS
uttalande i 198485:lOO biståndsmedelstöd medattprop
normalt inte bör för dessa kostnader under änges tremer
oar.

För närvarande samrådsker näraett mellan BITS och Swedfund
rörande användningen förmedel driftlednings- ochav
utbildningsstöd till projekt. utfästhar överBITSnya
21 mkr för dylika insatser i 10 projekt. störstaDe avser en
fiskebåtsfabrik i Somalia, verktygstillverkning i Tanzania,
elmotorreparationer i Zambia tillverkningoch civilaav
sprängämnen i Zimbabwe. fyra projektDessa beräknas kosta

17 mkr.BITS

ln§tltEtl°E5§aE3Eb§t§rkEIEUESåmår§eEe°Eh_P§r§°EuEbXtå5
insatser är inteDessa direkt industrirelaterade.

ginagsiellt stödz Under 198687 användes 13 tillmkr inköp
utrustning i anslutning till tekniska samarbetsprojekt.av

har föreslagitBITS öka det finansiellaatt stödet för inköp
utrustning och reservdelar i underhålls-anslutning tillav

och rehabiliteringsinsatser.

bedriver teknisktBITS samarbete ländermed 23 och har
därutöver gjort enstaka insatser i ytterligare antalett
länder. ingårländerDessa inte i SIDAs programlandkrets.
Dock stödhar till utgåttSwedfundprojekt i programländer.
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U-kreditgivningen överföraatt finansiellaavser resurser
till u-länderna för finansiering leveranser från sverige.av
U-krediter kan lämnas till länder utvecklingspolitikvars
bedöms ligga i linje med de biståndspolitiskasvenska målen
och vilkas kreditvärdighet befinns tillfredställande. T o m
budgetåret 198687 hade ungefär hälften u-krediternaav
avsett SIDAs programländer.

U-krediterna är exportkreditgivning förmånligaen med
villkor. För varje kredit uträknas den förmånlighets-ks
graden, d den del totalkostnaden förv s kreditenav som
understiger kostnaden för normal exportkreditgivning enligt
vissa internationella gåvodeloch denna finansierasnormer,

biståndsanslaget.över Förmånlighetsgraden är normalt 25%,
frånkommer budgetåret 198788men höjas tillatt 30%. 25%

förmånlighetsgrad årsvis återbetalningstidmotsvarar 10ex
och ränta.3%

BITS har till uppgift försäkraatt sig finansieradeattom
verksamheter främjar mottagarlandets utveckling.

Beviljade u-krediter fördelar påsig 25 länder, varav
Indien, Kina och Algeriet är de beloppsmässigt största med
drygt hälften kreditvolymen. Kreditvolymenav i 100 aktuella
projekt är 5,8 mdr kronor. 60% projekten energi-av avser
försörjning, 25% transporter och kommunikation och 15%
industri- och mineralutvinning.

Svensk Exportkredit SEK påverkställer såvälBITS uppdrag
upplåning utlåning. Låntagare är isom allmänhet bank ien
u-landet.
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över-kreditbeloppu-krediteröver aktuella80% avserav
mkr.200 Deöverstiger avserprojektmkr.stigande l0 Fem

energiförsörjning.alla

2.2.2 Eommsnsazez

industribistånd viarelativt stortVolymmässigt ettges
påinriktningu-krediterna,dettagäller varssärskiltBITS.

påfrån Sverigeanläggningsleveranserfinansiering storaav
bistånds-fråntillgör dettaförmånliga annanvillkor en

medsamfinansiering SIDAVissverksamhet.skildverksamhet
skett.har

ochkonsultinsatsertillstödmedsamarbetettekniskaDet
minstintesamtreservdelsleveranser,utrustnings- och

Swedfund-tillföretagsledningsstödetochutbildnings-
landvaletänavseendeiinte annatsigskiljerprojekten,

område.på dettafrån verksamhetsIDAs

några bedömningargöra avmöjlighet atthaftinteVi har
än deprojekti andra avserBITS-stöd someffekterna av

projektmedsambandi somBITS-stödetverksamhet.swedfunds
nedan.diskuterasSwedfundfinansieras av

ÃMBODlm2°Et§°Et9råtf§r:1ânQ5Rr9dEkEeEÅ-Å-§ 1

frånSverigetillimportfrämjaattverksamhetIMPODs avser
marknadsinformerandeallmän,harVerksamhetenu-länder. en

medsamarbetedelochdel,utbildande avsersomoch en
inteärverksamhetIMPODSprojektform.iländerenskilda

äruppenbartproduktkategorier,på menspeciellainriktad
ilitenrelativt varugruppärindustriprodukter enatt

bistå sinaförsökerEmellertid manverksamhet.IMPODS
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påsamarbetsländer även denna punkt. församverkan sker bl a
kvalitetskontroll och för produktanpassning till den svenska
marknadens krav. visstEtt stöd lämnatshar swedfunds
projekt, bl till Optimus, Zimbabwe.a

IMPODs budget för 198687 8 mkr.var

2.2.1 :nzeâtsringssaraatieg

svenskt investeringsgarantisystemEtt infördes 1968.
innebarSystemet att garanteradestaten svensken

investering i vissa påu-länder förluster uppkommermot som
grund politiska händelser, nationaliseringar,dav v s
krigshändelser eller transfereringsrestriktioner. Systemet

förenat med villkorantalett stort och har aldrigvar
kommit till utnyttjande. Därför har över ochsystemet setts
från den l oktober 1987 gäller omfattande system.ett mer
Ett skäl för införaannat det äratt systemet attnya
regeringen beslutat svensk anslutning till MIGA-om
konventionen Multilateral Agency.Investment Guarantee

har initieratsMIGA Världsbanken i syfte främjaattav
investeringar i u-länder. svenska reglerna ärDe nya
harmoniserade med vilket möjlighetMIGA till inter-ger
nationellt påsamarbete riskdelningoch investerings-
garantiområdet. De svenska reglerna är avsedda attnya
främja svenska samhällsekonomiska intressen. Garanti kan
utfärdas förmåntill för företagsvenskt eller svensk
företagare och i undantagsfall svenskt utländskt dotterbolag

investeringen medför inköp tjänsteroch iom av varor
sverige.

Prop 198687:98 och 1987:861SFS
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vissai länder,är öppet för investeringar allaSystemet men
visstbegränsningar till riskläget i landhänsynmed ett
kränkningareller vissa politiska skäl, upprepadet avexav

mänskliga rättigheter, förutses.

såväl tjänste-Garanti ikan investeringar varu- somavse
Äveninvesteringar.produktion. princip endastI garanteras

franchisingavtalimmateriella licenser,nyttigheter, t ex
liknande,och kan garanteras.

placeringsskälfinansiellaEnbart investeringar garan-av
fåmåste tillfreds-däremot inte; investeraren ettteras

ställande i.investerarinflytande över verksamhet handen

Garantin politiska risker, domfattar endast attv s
nationalisering,investeringen förlorar i värde genom

regeringvärdlandetsexpropriation liknande,eller att
åsidosätter något träffats investeraren,avtal medsom

går till följdförloradinvesteringen skadas elleratt av
krig, liknande händelse ellernaturkatastrof eller att

åtgärdersådanavärdlandet inför valutareglerande som
kapitalhindrar avsevärt fördröjer utförandeteller av

eller avkastning.

Åtgärder täcksbeskattningsmässiggenerell artnaturav av
risker.inte garantin. kommersiellahellerInteav

tid normalt under-Garanti lämnas i försvenska kronor en
uppgårår. till minstsjälvriskstigande Garantitagarens15

årlig angivitspremie, vilkenGarantitagaren10%. betalar en
år högstagällandeför varjetill normalt 0,5-2% detav

exportkreditnämnden,riskbeloppet. administrerassystemet av
EKN.
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Kapitel 3 Swedfunds projekterfarenheter

Vi har redan i inledningen betonat slutresultatetatt av
Swedfunds arbete skall kunskapsökning i företagdevara

Två metodfrågorstiftelsen medverkar i. anmäler sig
omedelbart: hur mäter ökningen och avgör ihurman man

månvilken bidrag ökningen.Swedfunds medverkat till Vi har
på någon frågor.inte kunnat Videssasvara av anser

måsteemellertid Swedfund överväga dem. kunskaps-att Om
måsteöverföring huvuduppgift Swedfundanses vara en

formulera vilkaantaganden kunskapsöverföringeneffekterom
skall iha det enskilda företaget. Verksamheten i de flesta

såföretag investeratSwedfund i är ännu kunskaps-attung
små. Åöverföringseffekterna är sidan sägas,attandra kan

varje företag genomfört förstaproducerar den fasensom av
kunskapsadoptionen.

Antalet projekt ärSwedfund i relativtmedverkatsom
svårtbegränsat, äroch det därför omdömen.generellaatt ge

Vårt intryck är tagit till lärdomarSwedfund haratt vara
från påverkatidigare projektarbete för utformningenatt av
sin medverkan i projekt. Vi hänvisar till bilaga 6.1senare

utgör sammanfattning Swedfunds generellasom en av mer
projekterfarenheter. Samtidigt uppvisar varje enskilt
projekt mycket särdrag. Vi därförhar detstora ansett
viktigt varje projektatt presentera Dessaseparat.

återfinnsbeskrivningar i bilaga Vi vill betona3.1. att
sammanställningarna beträffande projekten i Kina är mycket



56

knapphändiga eftersom vi valt betrakta dematt speciellasom
i Swedfunds verksamhet och därför mindre intresse förav
denna översyn. projektenEtt påuppvisar provkartaav en
svårigheter kan möta vid industrietablering isom ett
fattigt u-land, vi såoch har detta belysandeansett viatt
bifogat utförligare beskrivning, författaden Lennartav
Königson, bilaga Bilaga3.2. 3.3, författad Andersse av

innehållerGrettve, sammanställning Swedfundsen av
projekterfarenheter likviderat projektett i Kenya.av

Vi frågahar funnit förtjänar särskildatt uppmärksamheten
genomgångeni olikade projekten, nämligen partnervaletav

och affärsintressepartnerns i projektet. Vi har uppdragit
åt Öhlund fråga.sven belysa dennaatt sammanställningDen

han gjort tjänathar underlag för avsnitt 3.2.som som

För bedöma effekternaatt Swedfunds verksamhet inleder viav
någraavsnitt 3.1 frånmed sammanställningar projekt-

redovisningarna, i bilaga 3:1.

â-l âwsdâuadâ zzreigks

Redovisningen i bilaga 3:1 omfattar 33 investeringar, men av
dessa garantier för andra projekt, finansieringavser en en

mycket förstudie, påstor projekt avbrötsav en etten som
mycket tidigtett stadium, projekt troligenetten som

kommer avbrytas och,att slutligen, garantiutfästelse meden
begränsadytterst medverkan för Swedfund. Vi kommer därför

göra påsammanställningarnaatt nedan stock 28en av
projekt, tvåvilka hittills endast likviderats. Swedfundsav
styrelse därutöverhar fattat beslut investeringar iom
ytterligare dussintal projekt dessaett har olikamen av

igång.skäl Sådanaaldrig kommit skäl kan denattvara
svenske inte gåfunnit förutsättningarnapartnern för att
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gå vidarevidare tillräckligt eller han valtgoda, att att
Några gånger projektetharSwedfunds medverkan.utan

för änform valts samarbetetomformulerats och ettannanen
samägt företag.

ärsig i produktionprojekten befinner 21 medan femde 28Av
återuppbyggande. åttaibyggande fallunder Iett av

gång år ännu.företagen produktionen inte varit ihar ett

år anställsprojekt varit i produktion än12 ettI mersom
rehabiliteringsprojekt if 1 500 I ettn ca personer.

åttaär anställda de nystartadeBangladesh antalet 4 000. I
företagen är anställda.0001 personer

åtta finansiellaföretagen omfattandede 28 harI av
igângvarande projekt börrekonstruktioner genomförts. 21Av

dåliga framtidsutsikter.fyra ha Dessa representeraranses
aktieinvestering i portfölj.endast 6,6 mkr i Swedfundsdock

svårbedömda,någraFramtidsutsikterna projekt ärför mycket
ekonomiskaär värdlandetseftersom de starkt beroende av

politik. Vi därför inte möjligtdet attanser vara avge
omdöme än än hälften projekt är ideannat att sommer av

produktion möjligheteroch under byggande har goda att
lönsamma projekt.tillutvecklas

få bedömaprojekt är möjligt kunskaps-detI ytterst att
teknologinivåns mångautveckling. projektöverföringen och I

utländskt stöd till företagsledningenbehovetkommer av
finnas längre än ursprungligenkvar mycket parternaatt

inte mindre än tio projekträknade de 15med. I av som
utgångenföre dominerarproduktion 1986, denstartat av

Å sidanutländske företagsledningen. andra har departnern
tekniskautbildningsinsatser gjorts ökat den kompetensensom

mån. Någon systematiski företagen i avsevärdhos arbetarna
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uppföljning kunskapsöverföringseffekterna intehar dockav
gjorts.

Vi hittills gjorda understrykererfarenheterattanser
svårigheterna i de länder där Swedfund varit verksam,att
finna goda företagsledarämnen.

påSwedfunds projekt fördelar sig länder enligt följande:28

Antal Totalt Program-
invprojekt belopp lagg
M

2,01Botswana x
3 11,6Egypten

Guinea 1 11,6 x
Verde 1 0,3Kap x

1 7,1Kenya x
Somalia 1 1,0
Sudan 1 13,4
Tanzania 3 9,1 x
Tunisien 2 8,8
Zambia 1 4,6 x
Zimbabwe 2 0,3 x

ASri Lanka 2 3,9 X
Indien 3 6,4 x
Bangladesh 1 10,5 x
Kina 2 20,4
Ecuador 1 11,4

1 3,6Peru
Rica 1Costa -

28 126,0Summa
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således programländer.iprojekten finns 10 Av16 de 28av
mkr% totalt 12656 mkr 44investerade belopp faller av

ipå förändringinnebärprogramländerna. Detta storen
femårsöversyndåförhållande enligt swedfundstill 198384,

två projekten ochtredjedelaravsnitt 1.2,se av
avsåg programländerna.investeringarna

uppgår inklusive räntortill totalt 47 mkrAvskrivna belopp
återfinns i:avskrivnaStörre beloppinfriade garantier.och

Tanzania 2,7 mkr,Guinea-Bissau 7,9 mkr,10,0 mkr, Kenya
10,2 mkr.Sri mkr och EcuadorTunisien, 8,4 mkr, Lanka 4,8

över-investeringskostnadprojektende 28 har fyraAv en
Två återfinns programländerna.istigande 100 mkr. demav

projekt är 42 mkr,investering i fyraswedfunds dessa
således gjordaän 13 samtligaswedfundsmer av

civilaprojekt,investeringar. i dessaEndast ett av
finansieringenIndien, är swedfunds andelsprängämnen i av

liten 6%.

understigandeinvesteringskostnadNio projekten har enav
projekt är 13,7investering i niodessa10 swedfundsmkr.

programländerna.projekt är isju dessamkr. av

påinvesteringskostnadprojekten totalMajoriteten har enav
mellan 10 och 50 mkr.

Någon fråga företagsstorlekenselleri landvaletstendens om
tvåpåverkan på inte utläsas. swedfundslönsamheten kan

äråterfinns TanzaniaZambia ochi ochbästa investeringar
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medelstora. sju projekt antingen likvideratsde redanAv som
dåliga återfinnseller vi bedömer framtidsutsikterhasom

tvåi programländer övrigafem och i Tunisien. Allade
projektstorlekar finns irepresenterade gruppen.

fråniswedfunds andel aktiekapitalet varierar till 57%.6%
ärallmänhet 23 företag.den mellan 10 och 25%I

ovanstående framgåredovisning torde swedfundsAv att
hittills gjorda investeringar inte ledning när detstorger
gäller val projektstorlek. mindreland eller destoInteav
är investeringar fattigare länder krävtdet uppenbart iatt

små.betydligt ioch dessutom allmänhet varitmer resurser

företag lämnahar beslutat utdelning till sinaTre
återfinnsaktieägare. i Zambia, Tanzania Sudan,ochDessa

små.de ärutdelade beloppen mycket swedfundsmen
på såledesavkastning sina aktieinvesteringar är mycket

dålig.

Lån lämnats till projekt, ihar och utbetalats 14 niovarav
låntagandeprogramländer. inte mindre än nio fall har detI

företaget brustit i betalning ränta amortering.ellerav
återfinnsföretagdessa i programland.sex av

Biståndstilldelningen ivarit till projektenhar stor
programländerna. utfäst finansieringharBITS av
utbildnings- företagsledningskostnader till nio företagoch
i tvåprogramländerna till utanföroch denna krets. Totalt

åtta gångutbetalt belopp 1987-06-30 till i varandet o m
projekt är 15 mkr. U-krediter finansierat anläggnings-har
leveranser i 6 fall, i programländer. hartre SIDAvarav
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åtta antingenprogramländer i Afrika, medstött företag i
stödinvesteringskostnadsstöd eller medimportstöd eller

företagledningskostnader. dessautbildnings-till och sex av
biståndsverksamhet.utvecklatsprojekt har SIDAsur

erhållit tillstödsamtliga projekt inte28 harEndast 12 av
finns i Indien,dessa 12utbildning eller Av tremanagement.

två i icke-i i Kina och andraBangladesh,ett sex
några föru-krediter använtsprogramländer. Till dem harav

anläggningsleveranser.finansiering av

från Sverigeberäknatinternt hur mycketSwedfund har export
satsning i företaget genereratden svenske partnernssom

fråni kommerhuvudsakvarvid det leveransernaantas att
projekt hadepartnern. 20 studeradeden svenske Av

såän svenski dubbeltsatsningen 11 fall storgenererat mer
mindre äni fem fallEndast partnernsexportenexport. var

diskussionsatsning. För vidare den svenske partnernsomen
avsnittaffärsintresse 3.2.se

återfinns iprojekten sektornproducerandedeAv sex
anslutandeindustri, i kemi- ochfemmetallbearbetande

tvâtvâ inom livsmedels-i läkemedelssektorn,sektorer,
två träbearbetandeiindustri, inom jordbrukssektorn,ett

två inomindustri i tjänstesektorn,och tre varav
entreprenadbranschen.

samtliga haftprojekten, harvi till valutaeffekternaser av
valutainnehåll Föri investeringskostnaderna.ett stort

företagslednings-många behovethar konstaterats avsom ovan
långvarigt, innebärvilketutbildningsstöd blivitoch en

företagenidag producerandevalutabelastning. deSex av
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måsteåtminstone sjuexportintäkter och ansesgenererar
till importsubstitution.medverka

Affärsintressen i samägda företag3.2

på basis samägtVid bildandet joint ettett venture avav
strävaföretag förväntas de deltagande gemensamtparterna

ligger ibli lönsam. helaefter skallverksamheten Dettaatt
änbolagsidén. samtidigt tillskjuter oftastparternaMen mer

måste värderas.tillskott Iblandenbart och dessapengar,
måstegöras i förväg, ibland den ske undervärderingenkan

motsatssituationdärmed medförhandlings- ochhand och en
uppstår. får utgåsamägda företaget delägarnadet och Man

sådanfrån görförhandlingssituationdelägaren iatt enen
därför lättaresin ärtotalbedömning medverkan. attDetav

dotterföretag än företaggenerös helägt ettmotmot ettvara
måste angelägnareäger liten detdel och attvaraman en av,

få aktie-för sina tillskott utöverfull kompensation
små.företaget ärlönsamhetsförväntningarna ikapitalet om

:öre:a9e.§si2tre§s§2-2.; svenskaRes

förhållanden betänka närär viktigadiskuterade attOvan man
iföretags önskan skäl medverkabedömer ochsvenskt attett

Även lönsamhets-samägt företag i u-land.ett om
i varje satsning mycketär riskernaförväntningarna är stora

så inte är bereddofta den svenske partnernstora att.stora,
på sättsighan inte kan kompenseramedel annatatt satsa om

på framtiden.osäker avkastning iän vänta Denatt engenom
måste därförsökerpartnerföretaget detkompensation som

frånfinna i tjänster till ochflödet ochav varor
företaget.
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urskiljasFöljande affärsintressen kan hos de svenska

parterna:

samägda företagetkapitalvaruleveranser till deta.

är framför levereraintresse allt attPartnerns
är framtvingatanläggningen. i projektetdeltagandeHans

övriga önskan binda honomparters att enupp somav
delägandeför anläggningens prestanda.garanti Hans

påpålägg pris,anläggningensfinansieras ofta ettgenom
försöker därmed minimera sitt risktagande.hanoch Hans

upphör när garantitiden löptintresse för företaget ut.

Några företag försöker sälja inte barasvenska
också driva Vianläggningar den. harkompetensen attutan

i avsnitt diskuterat och1.4 den k systemexportens
särskilt inriktar sigi hög gradkonstaterat dennaatt

u-länderna.mot

följaanläggningsleverantör intressekan haEn attav
anläggningenutvecklingen i företaget han betraktarom

referensanläggning. upphör ävenDock dettasom en
tämligen när anläggningen börjar bliintresse snart

sliten.

bör strategiVi Swedfund formulera gentemotattanser en
mångaaffärsintresse. är troligt svenskadetta Det att

utsträckningstörre mindre kommeri eller attpartners
påmåstedelägandeföreträda och deras konstruerasdet

långsiktigtsådant sätt finns svensktdetett att ett
åtminstone sjustöd till samägda företaget.det I

viktigprojekt anläggningsleveransbeslutade spelar en
förroll den svenske partnern.
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marknadsutvecklingb.

Många svåråtkomligaäru-landsmarknader och varit förhar
direktförsäljning. hängerOfta det med landetssamman

Någonvalutasituation. tillverkningform lokal ställsav
då från sida. etableringkrav u-landets kanEnsom

får påtill företaget fotfästemedverka marknaden.att
frånKonkurrenter andra länder därigenom, ikan alla fall

fråntillfälligt, stängas marknaden.ute Genom att
tillmedverka tekniköverföring willskapas gooden en som

på Ävenförtur förkan marknaden produkterna.ge om man
fråninte direktsäljer färdiga Sverigeden produkten

fåsannolikhet tidkommer med understor attman en
leverera komponenter tilloch delar den lokala

sådanttillverkningen. Vanligen projekt medstartar ett
låg integrationsnivårelativt lokal med planen men en

för ökad tillverkninghur lokal skall kunnaen
åstadkommas. brister i industriellaMed de den

påinfrastrukturen bristenoch kompetenta under-
sådanmångaleverantörer u-länder uppvisar kansom en

gånger anspråk.många långutveckling itidta

är för tilltalandeSwedfund motivDetta eftersom denett
affärsidésvenske förverkligas först i sambandpartnerns

dåprojektet säljer.med producerar och kanatt Han
svårigheterväntas benägen tillmedverkaatt attvara mer

så gång.klaras verksamheten kommer iut att

ä fyra projekt uppvisar motiv i högredetta ellerTre
lägre grad. bör dock beaktas partnerrelationernaDet att

påfrestningar.utsättas förkan
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ocksåintresse försvenske marknadenDen kanpartnerns
mycket bredare sortiment än det tillverkasettavse som

fårlokalt. etableringen fotfästehanGenom och en
Långsiktighetenmarknadsföringsbas. i hans ärengagemang

försäljningsframgångarna.funktion projektTreen av
uppvisar affärsintresse.detta

råvaruförsörjning

mångaSärskilt inom skogssektorn har u-länder olikagenom
exportbegränsningar försökt tvinga högrefram graden av

Ävenförädling i sitt land. inom mineralsektorn äreget
dåvanligt. kan naturligtdetta för utländskDet vara en

vid etableringmedverka samägtpartner att ettav
företag, därmedoch kanske flytta vissa tillverkningsled
från sitt hemland. motiv tillhör vanligastedeDetta
internationaliseringsmotiven. utländske ärDen partnern

få behållanaturligtvis särskilt angelägen attom
frånöverkontrollen exportmarknadsföringen det samägda

företaget. innebär swedfunds synvinkelDetta styrkaur en
för påFanérföretagetprojektet. Folbi är exempelett ett
sådant projekt.

legotillverkning

ärSyftet den svenske förläggaskallatt partnern
sådanaproduktion komponenter till värdlandetav som

detta komparativa fördelarhar tillverka. Oftastatt
handlar det arbetskraftsintensiva, okompliceradeom

också, vilketprodukter, eller NIC-länderna uppvisar
många pâ,exempel sammansättning.
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sådana satsningar kombineras medEftersom kan
återköpsåtaganden, är attraktiva för Swedfund. Dockde
måste bedöma partnerföretagetsrealismen iman

tvååtaganden.förväntningar risk äroch deattEn annan
olika föreställningar ipartnerföretagen kan ha mycket om

vilken förädlingsgraden skall utvecklas. swedfundstakt I
återfinns tvåaffärsinriktning iprojektportfölj denna

projekt underproducerande, avslutat ochett ett
byggande.

licenstillverkning

affärsintresse likakan mycketsvenskeDen partnerns vara
produktions- produktkunnandeleverera elleratt ett som

iproduktionsanläggningar. kallaskomponenter eller Detta
är vidsträcktallmänhet know-how och mycketett

från hårdvaruleverantören ärTill skillnadbegrepp.
gåendelicensgivaren längreofta beredd att ta ett ansvar

igångsatta anläggningen.för den

Några licensgivning,exempel, dock ingen renodlad
återfinns portfölj.i swedfunds

tjänsteleveranser

är äntjänster personalrelaterade know-De som avses mer
Här teknisk personal,how-leveranserna. avses

utbildningspersonal eller företagsledande personal.

Några sådanföretag försäljningsvenska har som
måniaffärsidé. riktlinjer ligger denswedfundsI att

företagsledning skalldet saknas lokal kompetent
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partnerföretaget för dessa tjänster. ocksåärDetsvara
behovet och omfattningen dessa tjänster föranlettav som

biståndsfinansieradedet omfattande mångastödet till av
de företag Swedfund medverkat i.

Swedfund har hittills inte detta affärs-accepterat
intresse det avgörande för svensksom partnersen
engagemang.

Vi frågadennaatt bör utredas vidareanser Swedfund.av
insatserDe företagsledande och teknisk personalav som

hittills gjorts såvälhar oftast mål-saknat fastlagda
sättningar incitament. Därför bådehar de blivitsom
långt kostsamma tidskrävandeoch avsågs.än vadmer som
Vi vidare företagatt ett säljeranser professionelltsom
företagsledningskunnande äroch berett föratt ta ansvar
sina tjänster såkan väl lämpligt partnervara som som

företagett besitter viss teknisk kompetens.som en
Partnerns avkastning bör dock inte göras avhängig av
antalet sysselsatta i projektföretaget.personer

Vi vidare framgångsrikadetatt godshanterings-anser
projektet i Tanzania är påett exempelgott hur en
administrativ kompetens kan användas för bedrivaatt
lönsam verksamhet i u-land.

u-landsinriktning

återfinnsmotivEtt i flera projekt ärsom utnyttjaatt
uppbyggd kompetens etablera företag svåraatt ien de

miljöer särskilt de fattigaste ländernasom erbjuder.
Flera swedfunds projekt uppvisar detta inslag.av
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begränsat ochär iblandRisktagandet för delegen
biståndsfinansieringen projekt betydande.är i dessa

riskaversion belyserochaffärsmässigavslöjarDetta en
vårt antaletförmenande slutsatsenenligt att

fattigasteprojekt i deintressantaaffärsmässigt
litet.länderna är mycket

på investeringengjordaavkastning denh.

sällan.avsågs ärbärande, detdetmotiv,Detta varasom
påportfölj ävennågra iexempel swedfundsfinnsDock det

risksatsningsådana förväntningar. svenske partnernsDen
i fall.begränsad dessaär dock

lOEaÅELPâIEI-lâråAfâäzsinsrssâea hos2-2.;

medhuvudsakligeniindelaskan treLokala partners grupper,
affärsmotiv.olikasinsemellan

ägsutvecklingsbanker oftaUtvecklingsbolag och avsom
motiv,samhällsekonomiskaregering harvärdlandets

suboptimerandeoftalönsamhetsmässiga motiv och
motiv.institutionsrelaterade

relateradesmå vinstmotivföretag harPrivata individer och
iblandkortsiktiga,dessutomföretaget,till samägdadet men
motiv.statushöjandeslutligen oftavinstmotiv, ochoetiska,

diversi-expansions- ochvinstmotiv,företag harEtablerade
tillgängligutnyttjabättreönskanfieringsmotiv och att

villkategori partnersresursbas.kapacitet och Denna
med.samarbetahelstSwedfund



69

ettåDessa aspekter berörs utförligare i bilaga 3.4 ärsom
sammandrag författad ÖhlundPM Sven förav en av
utredningen.

3.3. Beredningsprojekt

bilagaI 3.5 har vi förtecknat de projekt i slutetsom av
augusti 1987 under beredning inom Swedfund.var de 22Av
projekten finns i12 programländer niooch projekt i länder
där Swedfund inte tidigare investerat. 13 projektenav
återfinns i de fattigaste länderna, dock ifyra Indienvarav
och i Kina.ett

Således är antalet beredningsprojekt i någotkategorin
mindre fattiga länder begränsat.

Någon kvalitativ bedömning beredningsprojekten vilav anser
inte det möjligt göra.attvara

3.4 Slutsatser rörande projekterfarenheterna

Vi återigenvill svårighetenbetona generellt giltigaatt ge
omdömen på grundval fåtaldet projekt Swedfund hittillsav
medverkat i. Längre tids erfarenhet driften i företagenav
finns frånendast dussintalett företag.

Swedfund har haft förlusterstora i sin verksamhet. Vi anser
inte kunna på fråganentydigtoss varför dessasvara

förluster uppstått. framstårfaktorEn dock som gemensam.
Partnerkonstellationen har varit i de misslyckadesvag
projekten och Swedfund fåhar kommit spelaatt aktiven mer
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Swedfundavsågs. harDärmedursprungligenvadänroll som
ochöverlevnad,projektetsförframstå garantkommit att som

påfordringaravskrivningaridelta avblivit atttvungen
företaget.

kunskapsöverföringenpåbäringharproblemsärskiltEtt som
än 10Merlokalpassiv partner.alltförmedprojektär

kategori.i dennainräknasprojekt kan

harprojektensvårigheter itilllettfaktorerAndra som
företaget,förmarknadspotentialenfelbedömningarvarit av

vilketgodkännandeprocessenochförhandlings-långsamhet i
underskattningZimbabwe samt avKina ochivarit markant

Projekt-företagsledningsstöd.ochutbildnings-behovet av
ursprungligaswedfundsattdemonstrerarerfarenheterna

iprojektalla34realistiskt. Iinte avkoncept var
från eller BITSSIDAstödinsatserharprogramländerna

samarbetaattdär avsettIndien,iEndast manerfordrats.
därBangladesh,iocherfarna partners,industrielltmed

företags-finansieringenbärakunnat avprojektstorleken
erfordrats.intestödsådantharledningskostnaderna,

uppgiftswedfundsattslutsatsendrakunnaVi ossanser
huvud-haft motinriktningförsvårats den mangenom
små medprojektbistånd och motsvensktförmottagarländerna

också attVi ensmå medelstora partners. anseroch
förhållandettillmåste hänsynSwedfund taorganisation som

deochfinansierar egnaverksamhetdenmellan man
femårsöversynswedfundsomkostnaderna.Iadministrativa

småförkostnadernaadministrativadeattkonstateras
oproportionerligt stora.varitprogramländeriprojekt sIDAs
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också fåttSwedfund har sätta in stora i formegna resurser,
personal- och konsulttid, för hjälpa tillatt redaav att ut

svårigheterna i projektde krävt rekonstruktion.som

detta sammanhangI skall dock nämnas, antalet klartatt
misslyckade projekt är begränsat och swedfunds aktivaatt
medverkan i flera rekonstruktioner har förbättrat utsikterna
i flera företag.

Vi kommer diskutera uppnåmöjlighetenatt attsenare en
bättre balans i projektportföljen mellan länder olikamed
landrisk. Samtidigt konstaterar vi swedfunds hittillsatt
gjorda erfarenheter inte belägg för projekt i deattger
fattigaste länderna skulle ha mindre utsikter lyckas,att

bistândsberoendet påtagligt.i de projekten ärmen Inte
heller någontycks projektstorleken spela avgörande roll
för framgång.projektens småDäremot är ofta intepartners

uthålliga.tillräckligt

Vi har inte funnit påbelägg för brist valuta varitatt
någon allvarligare svårigheter.orsak för Swedfundprojektens
Möjligen påkan detta bero elleratt SIDA annat
biståndsorgan kunnat medverka importstöd såmed när
erfordrats.

genomgångenAv olika affärsintressen hos de medverkandeav
framgårinvesterarna klart risksatsningenatt ofta varit att

betrakta inträdesbiljett till projektmedverkan ochsom en
att haft intressenandra iparterna projekten. Vi kan inte
finna detta strider välfungerandeatt projekt-mot ett
upplägg. förutsättning är dock intressenternaEn äratt
fullt medvetna förväntningarvarandras och projektetattom

till detta. samägt företagFormen med minstanpassas tre
kan hinder.parter ettvara
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frånVåra tillräckligtprojekt vi besökt är inteintryck de
varje Swedfundför än landunderlag slutsats attannan

förutsättningar förolikartadei har mycketverkar
på särskiltställerVarje land kravindustriell samverkan.

projektvarje erfarenheterkunnande och nytt somger
För ökaenskilt land.kompletterar kunskaperna attettom

måste inhämtaeftersträva andraSwedfundkunskapdenna att
organisationers erfarenheter.investerares och

åtnjuterVåra projektbesök bekräftade Swedfund storatt
påockså finns förväntan Swedfunddetrespekt attatt enmen

uppträda för svenskaandra partners.garantsom
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Kapitel 4 swedfunds uppgifter

frågornaföjande avsnitt vibehandlar deI centrala om
syftet med swedfunds uppgiftverksamhet swedfundssamt om

biståndssamarbetetoch roll i i projekt stiftelsenoch de
medverkar i.

Utgångspunkter4.1.

frågan utgångspunktenRedan för verksamhetom en av
swedfunds osäkerhet.skaparart

vanligt är u-länderna för sin vidareEtt argument att
måsteutveckling inrikta sig högre industri-gradmot av

alisering. industribiståndsutredningens betänkandeI SOU
1977:77 betonades u-länderna kollektivt önskade stödatt
från i-länderna för sin industrialisering. Limadeklara-

åberopadestionen belägg. dessa lederInget argumentsom av
industribiståndlängredock än till är önskvärt.att

för detta preciseras inte. visar sig i självaFormerna Det
svårt fåverket frånmycket entydiga beskedattvara

u-landsföreträdare vilka former samarbeteom av som
föredras. både pågällerDetta samarbete kommersiellom

bistånd.grund och Teknologiöverföring torde alladockom av
uppfattas det centrala elementet i ochsamarbetetsom som
den egentligen utvecklande kraften. Betydligt fler u-lands-
företrädare än vid mitten 1970-talet torde idag accepteraav
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måste sådan påförvärva teknologi marknadensatt man
stårvillkor. Teknologi inte till förfogande för överföring

Å mångaadministrativa beslut. andra sidan är u-ländergenom
sådani ekonomisk situation finansiellattnu en resurs-

överföring och stärkande betalningsbalansen är fördenav
övergripandedem prioriteringen.

utgångspunkt efterfrågasi vad u-ländernaEn som av ger
alltså fråganinget tydligt besked i hur verksamhetenom
skall utformas.

utgångspunkt påär inhemska.den Redan 1960-taletEn annan
idénfördes finansieringsinstitution för aktie-om en

kapitalsatsningar i u-länder tillsammans med svenska
exportföretag fram. Syftet i exportfrämjandegrundenvar -

företagets risk minskasdet svenska skulle och attraktionen
i ökas finansieradsvenska anbud skulle statenom en av
verksamhet bar del kostnaderna eller deltogen av en av

sådanriskerna. ensidig exportfrämjande inriktningEn vann
står återfinnsinte gehör, det klart detta syfteattmen

skälen för inrätta viktigarebland Swedfund 1978.att Ett
industriellt tillsyfte dock samarbete skulle kommaattvar

stånd projektpartnerns riskdel den svenske kundeom en av
avlyftas.

utgångspunktYtterligare inriktningför verksamhetens ochen
påarbetssättet. sigsyfte kan baserarArgumentet attvara

övrigadet finnas organisation kompletterarborde somen
bistånds- exportfrämjandeoch kunnaattorgan genom engagera
sig i projekt aktiekapital. Utformningen syfteoch satsa av

inriktning blir synsätt sekundäraoch geografisk med detta
frågor.
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ocksåliggerDet nära till påhands visa förebilderatt i
andra länder och internationellt. inom världsbanks-IFC

brittiskaoch somCDC dock inte har singruppen tyngdpunkt
på industriutveckling liksom västtyska holländskaDEG, FMO

någraoch danska sådanaärIFU exempel.

avsnittI 2.1 redogör vi för dessa institutioners verksamhet
och likheter och skillnader mellan dem. flestaDe har som
huvudsyfte olikaatt former teknologiöverföringgenom ochav
finansiella satsningar i enskilda projekt främja u-ländernas
industriutveckling. likställtsom eller underordnat syfte
uppställs ocksåibland bidra tillatt ökad international-en
isering de inhemska företagen. Typiskt för allaav de
nationella institutionerna är sökeratt utnyttja landetsman

industrisektor resursbas.egen som

ovanstående framgårAv tvåkan haattresonemang man
huvudsyften för verksamhet den Swedfundarten av

nämligenrepresenterar, främja industriutvecklingatt i
u-länder frånoch främjaatt detexport landet. Dessaegna
syften ståbehöver inte i strid med varandra. Eftersom
emellertid swedfunds kapital från bistånds-tillskjuts
anslaget och statsmakterna biståndspolitiskauttalat deatt
målen skall styrande för Swedfunds verksamhet, ärvara det
uppenbart det förraatt syftet är det primära och detatt

är önskvärd effekt fårdock intesenare en ettsom vara
uppnåendethinder för det förra syftet.av

23.1. âLiQI-ikåniüs

är inte möjligt någonDet medatt helst objektivitetsom
uttala sig vad är det effektivaste uppnåsättetom som att
de formulerade syftena. önskvärdEn slutproduktovan för
industriutvecklingssamarbete är lönsamt företagett som
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utnyttjar landetsochföretagsledaredrivs lokala somav
råvaror, geografisktarbetskraft,fördelarkomparativa

så stärka landetstilldet bidrarläge, etc attatt
också tillmedverkaskallFöretaget attbetalningsbalans.

sysselsättning,utvecklingsproblem mat-lösa landets
förmåga industri-utnyttja andraproduktion, ha attsamt

spridningseffekter ochlänk- ochföretag i landet
teknologividareutveckla denförutsättningar att som

utnyttjas.

måste således kanuppfattning vadbilda sigMan somomen
så möjligt medverkaeffektivt sätt brettattett somvara

framgångsriktpåställsmöta alla de krav etttill att som
förhållningssätt,sådanförärföretagande. uttryck ettIFC

förhållnings-företagsamhet.Dettaprivatnämligen stöd till
många både i-lands- ochkraftigtunderstöttssätt har av

förhållnings-åren.u-landsregeringar de Ett annatsenaste
på för detförutsättningarsätt in sig skapariktar att

etableringexempelvisföretagandetinhemska avgenom
lånefonder Ytterligare annatindustribyar, etts v.o

villframhåller ochexemplets maktsynsätt det lyckosamma
satsningar kan fungera motorerunderstödja utländska somsom

utveckling.förebilder föroch

framgångsrika industri-framstårTvå icentralaaspekter som
företagsledandet.ochteknologiadoptionenetableringar:

fungerandeteknologiadoptionen ligger etableraattI en
kvalitetsmässigt acceptabla produkter.produktion av

överblicka alla deligger kunnaföretagsledandet attI
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faktorer krävs för verksamheten skall överskottattsom ge
såoch kunna samordna de dettaatt attresurserna ger

framgångsrikaInternationelltresultat. företag bemästrar
dessa aspekter. är även u-ländernasdenna kompetensDet som

ocksåföretagare tillägnaskall sig. innebär endastDet att
strävarde verksamheter efter förbättra sinattsom

påutnyttjarkonkurrenskraft sina effektivasteresurser
måstesätt. betonar verksamheten bedrivasDetta att

affärsmässigt.

årNär Swedfund bildades framhölls1978 verksamhetenatt
bådeskulle bidra till överföring kunnande ochav

vårfinansiella Vi vill för förradel betona denresurser.
aspekten och swedfunds bör inriktasverksamhetattmenar

påkunskapsöverföring möjliga sätt.bredastmot

biståndspolitiska målen4.2. De

biståndspolitiskaRiksdagens målenformulering de ställerav
på bistånds-krav varje finansierasatt verksamhet som av

målensanslaget medverkar till Vi inteuppfyllande. finner
målensanledning fårdiskutera innebörd, eftersom denna

väl svårighetenkänd, vill betona i enskildaattanses men
delmålensäkerställaverksamheter alla de fematt

samtidigt.beaktas

påinriktning swedfunds verksamhet med betoningDen av
kunskapsöverföring vi förordar överensstämmer med densom

målsättningen biståndet.övergripande för strikt tolkningEn
biståndsmålens formulering skulle möjligen kunna ledaav

till stårslutsatsen verksamhet swedfunds iatt artav
målet biståndetkonflikt med bidra till ekonomiskskallatt

och social utjämning. Vi vill hävdadock enskildatt
påföretagsamhet, i huvudsak marknadsekonomiska villkor, i
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vårt hävstångnödvändig iland fungerat deneget som en
åstadkommaekonomiska utvecklingen. harDen attgenom

ekonomisk tillväxt grundläggande förutsättningarnaskapat de
för önskad social utjämning.ekonomisk ochen

således bidra till förmögenheterSwedfund kan skapasatt
enskilda människor i u-länder, bör endasthos dettamen upp-

i ekonomisk utveckling.fattas medel fortsattettsom en
månbör möjligSwedfund självfallet i beakta inte deatt

biståndspolitiska målen åsidosättsövriga särskilt-.
målet:relevant sig därvid det femte ochter nyaste

Biståndet hushållningbidra tillskall framsynt med
miljön.ochnaturresurser omsorg om

Vår såledesuppfattning är Swedfunds verksamhet kan ochatt
biståndspolitiska målen.skall bidra till uppfyllande deav

Huvudugpgifter4.3.

huvuduppgift angivits främjaSwedfunds har attvara
företag itillkomst tillverkandeoch utveckling av

ländersu-länderna i enlighet planer ochmed dessa
överföring kapitalprioriteringar. kan skeDetta avgenom

från 197778:135.industri. Propoch kunnande svensk
företagbegränsningen till tillverkandesedermera har

fråga.även serviceverksamhet ividgats kan kommaattgenom

beskrivning huvuduppgiften betonar SwedfundsDenna av
främjande förmedlande företagsetableringoch roll samt som

huvuduppgift.en

är huvuduppgifternaför Swedfund, paragraf 2,stadganI mer
igångsättningkontaktförmedling,aktivt beskrivna. är:De

finansiellfinansiering förinvesteringsstudier,och samtav
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långsiktigamedverkan i samverkanprojekt med u-landspartners
och svenska företag, tillhandahållande aktie-genom av

lånkapital, eller garantier.

vårVi vill för del och utgångspunkternabakgrundmot av
formulera någothuvuduppgiften precist än vadmer som
gjordes i 1977782135. Vi huvudsyftetprop att medanser
Swedfunds verksamhet är bidra tillatt u-ländernas
industriella utveckling medverka till överföringattgenom

teknologi och tekniskt kunnande företagslednings-av samt
frånkompetens företagsvenska till företag i u-länder.

Vår formulering understryker Swedfundsatt uppgift är att
medverka till kunskapsöverföring. finansiellaDe resurser

förfogar över är endast medel förman detta syfte.
Kunskapsöverföringen åstadkommasskall inom förramen en
lönsam affärsverksamhet.

Vi har valt betona industriellatt utveckling i
beskrivningen huvudsyftet. Kunskapsöverföringen börav avse
såväl företagsledarkompetens tekniskt kunnande.som
sektoravgränsningen tjänar till renodlaatt Swedfunds
inriktning industrisektornmot och understryker Swedfundatt
inte i första hand är investeringsinstitution.en Inom
industrisektorn ingåbör byggnads- ochanses
entreprenadverksamhet, liksom tillhandahållande av
industrinära tjänster och avancerade transporttjänster.mer

tjänsteproduktionAnnan och handel bör i allmänhet anses
falla utanför sådanakretsen aktiviteter Swedfund börav som
delta i.
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mineral ochutvinningriktlinjer harSwedfunds avI
sådanpå betydelsetanke denMeduteslutits.naturresurser
ökasättmånga u-länder, attettikan haverksamhet som

svensk kompetensbeaktandemed attochexportintäkterna, av
föreslår visådanamånga attverksamheter,finns inom

begränsning.dennaslopaövervägerSwedfund att

tvåuppnås delsverksamheter,ikanhuvudsyftetVi attanser
delsverksamhet,kontaktskapandeallmänt genomen

projektmedverkan.

§ama;bgt§fgämjgngeaktivitgtgr3.3.;

till syfteskall ha attverksamhetenkontaktskapandeDen
Sverige ochiföretagmellanindustriellt samarbetefrämja

påinriktasskall attochi u-landföretag

samarbetsprojektlämpligaidentifiera-
Sverigepartnerföretag ilämpligaidentifiera-

företagsbesök lseminarier, oresor,arrangera-
förstudier,olikaigångsätta finansiera typeroch av-

förinvesteringsstudier.tillfrån förutsättningsstudier

samverkanbredhuvuduppgift kräverdennaGenomförandet av
branschorganisationerindustrin och desssvenskadenmed

får intedocksatsningarexportrådet. Swedfundsmed Isamt
huvuduppgiften, attskymmaexportfrämjande syftetdet

u-land.iföretagkunskapsöverföring tilltillmedverka

andraeftersträvas medbörsamordningochSamverkan
för-förutsättnings- ochfinansierarorganisationer som

ochProjektexportsåsom BITS,svenskinvesteringsstudier,
Projektexportfonden.Nordiska
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Resultatet det arbete utförs är inte nödvändigtvisav som
projekt lämpar sig för Swedfunds medverkan. Detsom
viktigaste ärresultatet projekt kan leda tillsnarare som
industriell samverkan. Efter inledandeden börfasen i de
flesta fall komma fas där det företagetsvenska ochen
u-landsföretaget prövar projektidén. Först därefter bör
frågan Swedfunds medverkan diskuteras. Utredningen villom
också viktenbetona Swedfund inte uppträderattav som
projektmakare. Alla projekt den industriellesvenskesom

påuppfattar genomförda måstepartnern uppdragsbasissom
strida långsiktigtprincipenmotanses om engagemang.

g.§.g grgjgktmgdgerkgn

Swedfunds andra huvuduppgift är projektmedverkan. I
verksamhetens nuvarande utformning har betoningstarken
gjorts såvälsamägda företag i vilka u-landspartnernav som
den svenske och förväntaspartnern Swedfund aktie-satsa
kapital. fondens påI stadga formuleras detta följande vis:
Fondens huvuduppgifter är 3 finansielltatt medverka i...
samägda företag, jointk eller liknandeandraventuress
långsiktiga samverkansprojekt, tillsammans med u-lands-

ochpartner svenskt företag.

Vi har vid samtal med fåttSwedfunds styrelseledamöter
bekräftat fasthållaavsikten medatt vid samägandeformenatt
med minst har varit försäkra lång-tre sigparter att om en

uthållighetsiktig medverkan och fråni satsningen varjeen
Vi har därför särskiltpartner. försökt utröna dettahur

faktiskt fallit i genomförda projekt.ut Vidare har vi i
skärskådatavsnitt 3.2.1 de affärsintressen den svenskesom

haft i projekten.partnern
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undantagsvisendastVi funnit den svenskehar partnernatt
på aktiekapitalet.satsadesig avkastning det Hansförväntar

affärshänsyn.betingas oftast andraprojektmedverkan av
anläggning ellerkortsiktiga att levererakanDessa envara

långsiktigatillhandahålla tjänster eller attvissaatt
projekt-användastrategiska komponenter, attleverera

på eller bevakainträde marknad,företaget att enensom
marknadsposition.

börjasin verksamhet brukarinternationaliserarFöretag som
agentförhållanden,sedan etableratraditionellmed export,

så småningom först idotterföretag, ochutvecklade till
samägtminoritetsdelägare isista hand medverka ettsom

företag.

investeringarutländskaärvissa länder reglernaI om
så diskriminerar utländskadirektdeutformade att

så oförmånligvalutaregleringenär attaktieägare. andraI
måste osäkeraktiesatsningen fordranräknaföretaget som

mångafrån preferens förländer finns det klarbörjan. I en
än ägande.iindustriell andra formersamverkan genom

på aktiekapitalsatsning kan motverkaVi kravetattanser
mångaståndfå iindustriellt samarbetetillsyftet att

såär uppenbar goddär landriskenfattiga länder, att
avskrivning gjordakräver omedelbarrevisorssed aven

satsningar.

redovisning debakgrund denSlutligen kan det mot avav
i avsnittgörs 1.4investeringarna i u-landsvenska som

direktinvesteringar ivolymen svenskakonstateras att
realistisktär inteär liten. att trou-länder mycket Det

frånförmånligare Swedfundsmedverkanstörre elleratt en
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sida skulle kunna öka totalvolymen kraftigt. De svenska
företagens intresse för investeraatt berorsvaga andraav
faktorer. Systemexporten är viktig i dessa länder, och dess
funktion kunskapsöverföring väsentlig förav u-länderna. Vi

Swedfundatt har viktiganser uppgift i medverka tillatten
att systemleveranser påutformas sätt ökarett derassom
kunskapsöverföringseffekt bidraroch till företagsuppbyggnad
i u-länderna.

Vår slutsats är därför påkravetatt frånsatsningarnaatt
svenska skallpartners ske i form aktiekapital-av
satsningar, bör slopas. innebärDetta inte vi villatt ge

på långsiktigtavkall intresse för projektföretaget hos dem.
Vi är övertygade det äratt den positiva lönsamhets-om
förväntan än risken förloraatt ärsnarare pengar, som
avgörande härvidlag. påMed tanke hur de enskilda projekten
konstruerats så denatt svenske minimerat sittpartnern
risktagande eller, oftare, täckt det intäkterandragenom ur
projektet, är vårdet enligt uppfattning riktigare att
eftersträva samverkansformer innebär den svenskeattsom

åtager långsiktigtpartnern sig leverera vissaatt
prestationer och hans ersättning såvälatt beror av
leverans projektföretagets utveckling.som

traditionellaDet licensavtalet kan tjäna lämpligsom
förebild. på långsiktigDetta bygger teknisk uppbyggnad och
samverkan med löpande leverans kunnande, där ersättningav
utgår årunder följd och ofta är relaterad tillen av
omsättning eller lönsamhet. avsnittet diskuterasI 6.3
vidare hur Swedfund kan medverka i finansiering sådanav
industriell samverkan.
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någoniskedärför kunnabörprojektmedverkan avSwedfunds
följande former:

delägaresom-
aktieräni andra formerriskkapitalsatsaattgenom-

långsiktigaföretagetstilllångivare bidraför attsom-
finansiering

ochkunnandeteknisktteknologi,finansiär avsom-
företagsledningskompetens.

rollerSwedfunds4.4.

försöktvihuvuduppgifter harSwedfundsbeskrivningenI av
måste Swedfunddessaverksamheten. Inomförramarnaange

rollvilkenuppträda, ochskall mansig för hurbestämma man
årsåttavunnitstiftelsenerfarenheter avspela.skall De

sådana beslut.förgrundvalgodbörprojektarbete envara
föreställdebildandeSwedfundsvidförefallerDet om mansom

än vadpassivbetydligtSwedfundförroll mersig som varen
varitha atthärtill kanskäl manfallet. Ettblevsedansom

huvud-detpå kapitalriskvilligtbristen sombetraktat
igångsättning baraprojektensförhindret omsakliga -

pånågon bristintedetskulletillhandahöllsdetta vara
Projektsvårigheternasvenskakunniga partners.projekt och

frånockså insatserbehovetdärmedochunderskattades av
projekt.enskildaisidaSwedfunds

i deuppträdaskalltill hurställningSwedfundNär tar man
medverkar ärdetävenmåste beakta, atti omprojekt manman

på ochprojekttypberoendeflexibilitetstörstamedönskvärt
profil. EttSwedfundsvidavseendemåste fästaland, man

ökaruppträdandeförutsägbartlikformigt ochrelativt
tillgängligasättersamtidigttrovärdighet.organisationens
åta sig attSwedfund kanvadförgränserbestämdaresurser
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göra i enskilda projekt. Rolluppträdandet såvälberor av
Swedfundengagemangets i vilkenart fas projektetsom
befinner någotsig. är måsteDetta föremål försom vara en

pågåendeständigt omprövning.

4.5 Swedfund i biståndetdet svenska

instrumentDe Swedfund har till förfogande och nedansom
föreslås få har alla till syfte skapa kommersielltatt
bärkraftiga företag. påsubventioneringEn längre sikt
skulle motverka detta syfte, varför instrumenten utformats
så deatt lyfter kostnader riskeroch i inledandeav ett
skede, därefter är jämförliga medmen kommersiellannan
finansiering. Swedfunds ocksåärpartners primärt
institutioner och företag förväntar sig rimligsom en
avkastning på de insatser tid och de gör iav pengar som
projektföretagen. måsteSwedfund därför bevaka sina
intressen på kommersielltett sätt för bli trovärdigatt som

efterpartner det företagetatt sinstartat verksamhet.

Swedfunds viktiga uppgift tillseatt den eftersträvadeatt
kunskapsöverföringen ståndkommer till förfelas annars.

Vi vill hävda att Swedfunds arbetssätt är dess särart i
biståndet. såsomInom finnsSIDA det, beskrivs i avsnitt

också2.2, verksamhet strävar till företagsuppbyggnad,som
denna verksamhet är dels inte typisk förmen delsSIDA,

påinriktad företag biståndsberoende såärvars pass
långsiktigt denatt svenske ärpartnerns engagemang mer av
uppdragskaraktär långsiktigtän Virisktagande. vill inte
utesluta det finnsatt möjlighet samordna dennaatt
verksamhet med Swedfunds, vill för de riskermen varna som
det innebär att ta för kommersialiseraansvaret att tidigare
biståndsprojekt.
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företagtillsjälvfalletDäremot bör medverka attSwedfund
fårindustrisvenskmedi form samarbetareller annansom en

bistånd erbjuda.tillgång kantill tjänster svensktde

på SwedfundförväntningarSvenska företags4.6

påfallande många företagsvenskaär deDet att somav
kanåterfinns projekt.i flera Dettasamarbetar medSwedfund

inriktadeinternationella ellersin i ärha grund deatt
också kanpå Swedfundantyderjust u-landsmarknader, attmen

nyttig partner.vara en

i nästautförligarevi diskuterarSwedfunds roll, som
liksomden svenskeuppskattad partnern,kapitel, kan avvara

finansier-SwedfundsstatligtSwedfunds status organ.som
görasdiskuterat medföretag vienligtingsformer kan de mer

attraktiva.

många alltför mycketSwedfundföretagEmellertid uppfattar
på ärinteinriktning ländermeddel SIDA, avsomavsom en

Swedfunduppfattarföretag.intresse för dessa Dessutom man
småsmå faktumprojekt med Detfinansiär partners.avsom

belägg förinte dennainvesteringarSwedfundsatt ger
alltsåViuppfattning är företagen inte medvetna anserom.

Swedfundförföreligger attdet starkt behovettatt
sininformera bättre verksamhet.om

profilSwedfunds4.7

ärsåledes huvuduppgiftVår Swedfunds attuppfattning är att
är Swedfundsdärmedkunskapsöverföring, ochtillmedverka

biståndet klarlagd.svenskaidentitet del detsom en av
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Swedfunds medel för uppnåatt huvudsyftet är att genom
finansiering och annorledes medverka till kommersielltatt
verkande och affärsmässigt sunda företag etableras. Arbetet

kommersiella företaggenom är Swedfunds särart biståndet.i
För kunnaatt utföra detta arbete effektivt krävs att
Swedfund etablerar trovärdighet hos sina partners.

måste såledesSwedfund utforma profil betonaren som
Swedfunds särart, nämligen att arbetar i kommersiellaman
former påoch affärsmässigtett sätt, också klargörmen som
att verksamhetens ekonomiska målsättning inte är vinst utan
högsta möjliga effektivitet i utnyttjandet de medelav
Swedfund har till sitt förfogande för bidraatt till
kunskapsöverföring.
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arbetssättswedfundsKapitel 5

arbetssätt.swedfunds Dettavi förredogörkapiteldettaI
förfogarinstrumentdeförbundet mednäraär självfallet man

kapitel 6.beskrivs iöver. Dessa

verksamhetenkontaktfrämjande5.1 Den

intensivtägnades ettverksamhetswedfundsbörjanI av
dåArbetetaktiviteter.åt kontaktskapandearbete var

årsredo-förstaprojektidéer.på densöka Iinriktat att
varvid konsta-aktiviteterdessadiskuteradesvisningen man

måste ochuppsökande attkontaktverksamhetterade att vara
samarbetsfrämjandedåligt resultat.givit Denrundskrivelser

värd-lämpligainriktningdärefter motverksamheten engavs
Indien, ochseminariumordnades1980 ettländer. Under om

påindustribesökanordnaremedverkadeSwedfund avsom
Africanmedträffades avtal EastsamtidigtSri Lanka.

få stödlokaltskulleSwedfundförBankDevelopment att mer
år iSwedfundmedverkade attöstafrika. följandeUnderi

Malaysia,Zimbabwe,till Ecuador,industriresoranordna
anordnadesLanka-seminariumSriIndien och EttEgypten.

ordnadesMexico1985.ytterligare Ioch ett en1983,
affärsmän ochmexikanskaochsvenska1985 medkonferens
Indien.år Sverigei Enkonferens omensammasenare

utsågsstödfunktionerkontakt- ochmedsärskild representant
SwedfundMalaysia harÄven Mexico ochi Ecuador,i Indien.
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träffat avtal för projekt-samarbete med lokalaom organ
identifiering och kontaktverksamhet. Presentationsmaterial

ocksåpotentiella svenska samarbetspartners har fram-om
ställts.

ocksåanställde1985 informationschefSwedfund skulleen som
huvudansvarig för den kontaktskapande verksamheten.vara

Vi denna verksamhet utgör väsentlig uppgift förattanser en
målsättningbör vidgasSwedfund. inteoch enbart haDen som

Målettill projekt därleda fram Swedfund böratt medverkar.
få ståndi stället till industriellt samarbeteattvara

mellan svenska företag företag ioch Tillu-land. delstor
ocksåhandlar det göra Swedfund allmänt känd förattom mer

exportrådetden industrin.svenska Utökat samarbete med och
handelskamrarna är önskvärt. värdländerkunskaperDe om som
Swedfund särskiltbyggt investeringsförutsättningarupp, om

etableringsvillkor,och bör änkunna utnyttjas även andraav
ocksådem är Swedfunds börVerksamheten kunnapartners.som

medvsådana påaspekter kunskapsöverföringen haravse som
pedagogik teknologioch göra. Samarbetet medatt BITS, STU

föreslårforskningsinstitutioneroch bör Viutvecklas. att
särskilda görsmedel tillgängliga för föreslagna utökadede
aktiviteterna se avsnitt 7.4.

Förstudier5.2 för investeringar

igångsättaSwedfunds viktigaste uppgifter ärEn ochattav
delta i finansieringen förstudier för tänkbaraav
investeringsprojekt. Finansieringen villkorligthar skett
och Swedfund strävathar efter dela kostnaderna medatt

svårt fåandra företag. har visat sig mycketDet att
framförallt i värdlandet dessapartners att acceptera att

kapitaliseras.kostnader skall Därför har de i allmänhet
fått skrivas balansräkningen juni30 1987Iav. per var
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1,1 aktiverade förstudieinvestering. Ytterligaremkr som
åren.4,8 mkr avskrivitshar under

Vi är viktig uppgift fördet Swedfundatt attanser en
imedverka tillkomsten dylika studier. kanDeav vara av

avgörande för bedöma förutsättningarna förbetydelse att ett
projekt i u-land.

bör studierSwedfund dessa del verksamhetenanse som en av
för främja industriellt samarbete mellan svenska företagatt

företag i Därför bör mindre strikta kriterieroch u-land.
för tillämpas,finansieringen även detta uppenbarligenom

så sådanainte studier sättas iskall uppfattas kanatt
gång någraavnämaren ikläder sig förpliktelser.attutan Som
nämnts i avsnitt bör4.3.1 samarbete med SvenskBITS,
projektexport Nordiska projektexportfonden eftersträvas.och

5.3 Swedfunds projektmedverkan

såligger nära till hands tolka Swedfunds rollDet att att
skall initiativ för projekt iskapa u-land,ta attman egna

på grundval utvecklingsmässigtvad uppfattatsav som som
önskvärt. Vi vill för alltför självständigstarkt varna

område. måstepåaktivitet projektförutsättningdetta En
någonalltid finns intressent ändet Swedfundattvara annan

aktiv projektpromotor. Risken för undervärderaattsom
projektsvårigheterna alltförblir Särskiltstor.annars

uppståttblir projektidénproblematiskt detta, när inte inom
någonfrån biståndsorganisation,Swedfund kommerutan annan

för sig naturligteller kan dessaSIDA BITS. Det te attsom
nåttprojekt viss kommersiellgrad mognadett som en av
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efter det inledande stödet bör drivas vidare Swedfund.av
Vi vill framhålla måsteatt Swedfund förvissa sig detattom
finns villig kommersiellen partner är beredd drivasom att
projektet, innan accepterarman att sådanasig iengagera
projekt.

Däremot bör Swedfund, nämnts, kunnasom ovan aktiv ivara
igångsättande och finansering sådana studierav utredersom
vilka möjligheter att etablera industriell verksamhet och
samarbete med Sverige kan finnas isom ett u-land.

Ett swedfunds viktigasteav projektbidrag enligt flera deav
företag vi intervjuat är, medverkaatt i de inledande
kontakterna med myndigheter i värdländerna. swedfunds
officiella status är värdestort ochav projektet får ofta

snabb behandling.en Samtidigt följer Swedfundatt av
värdlandet kommer att uppfattas förgarant densom svenske
industrielle partnern och ocksåofta lierad med denne.som

påAtt övertygandeett sätt kunna förklara swedfunds
självständighet mångaär gånger grannlaga uppgift.en

det inledandeI projektdefinierande skedet bör Swedfund
också spela viktig rollen tillhandahållaattgenom
kunskaper värdlandet och förutsättningarnaom för att
investera där. Swedfund har eftersträvat byggaatt upp
sådana kunskaper de länderom verkat i. Enligtman
vår uppfattning är detta områdendeett Swedfund kanav göra
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måstepå. stiftelseninnebär attDettamest nytta
länderantalbegränsattillverksamhetsinkoncentrera ett

på Här börbästa sätt.uppgiftfullgöra dennaför att
handelsfrämjandeandraeftersträvas medsamarbete

exportrådet ochkommerskollegium,organisationer som
handelskamrarna.

erfarenhetergivit sinaprojektvarjeUppenbarligen har egna
åsikt Swedfundhurpartnerföretagensnär gällerdet om

Många denvärdetvitsordathari beslutsfasen.fungerar av
fåtalprojektgenomgång företar, medanSwedfund ettnoggranna

byråkratiskt.alltförSwedfund arbetarhävdatandra att
alltförväntatNågra Swedfundtycktpartnerföretag har att

projektet och hartillställningstagandesittlänge med
något fallnågon förhandsbesked.form Iefterlyst menarav

tröttnatenkelthelti värdlandetprojektpromotornattman
frånpåpå Swedfund.beskedväntaatt

avtaldeÅtskilliga sig haftföretag ha nyttastor avanser
projekt-för dokumenteraanvänderSwedfund attsom

Särskilt svårigheter harprojekt mediöverenskommelserna.
för denviktig stadgainneburitförhandlade avtalväl en

svenske partnern.

allmänhetkrävs iigångsättningen projektVid ett enav
Även skede kani dettai värdlandet.detaljbeslutmängd

kunskaperswedfundsliksomofficiellaswedfunds status om
och förtill godvärdlandeti nyttakontakter vara

tillpositivaföretagen mycketärallmänhetprojektet. I
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ocksåSwedfund torde haswedfunds medverkan i detta skede.
till förseningar ochviktig i förklara skälenroll atten

frånså avskräcksinteden svenske partnernannat att
projektmedverkan.fortsatt

fråga projektmedverkanomdiskuterad när gällermycket detEn
mån organisationerinvesteringsfasen är iefter vad som

affärsmässiga ochbör i verksamhetenSwedfund delta den
fårsådant deltagandestyrelsearbetet. Genom ett man

på håll bedöma imöjlighet nära följa företaget ochatt
överföring teknisk företags-vilken utsträckning ochav

projektföretagetsrörandeledningskompetens sker. beslutOm
förbehöver beredskapverksamhet fattas snabbt har man

ärär allmän uppfattning dendetta. Det att somen
också ochaktieägare för företaget ledshar hurett ansvar

Åsköts. sidan hävdas swedfunds rollandra kan att som
finansiär innebär bör relativt neutralhaatt man en

förhållande företaget,så inteställning i till att man
där inte vägra tilläggs-hamnar i situationer kanman

finansiering, där tvingas i besluteller medverka somman
går intressen.swedfundsmot

aktivt i i deSwedfund valt styrelsearbetethar deltaatt
harföretag stiftelsen finansierar. swedfunds partners

skiftande uppfattning dennamycket den nyttaom som
Många Swedfund-tillfört projekten. dockmedverkan uppfattar

värdefullt förhindrarstöd, attrepresentanten ettsom som
blir isolerad i de lokala intressena.styrelsen motman

uppgift iSwedfund särskildAndra tycker har attatt en
företagsledningsfunktionens utveckling.bevaka
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många varitfall har bidragSwedfund-representantensI att
möjliggjortupprätta vilketkontakter med ochSIDA BITS,

finansieringstillskott.

systerorganisationer i andra länderflesta SwedfundsDe av
projektföretagmedverka i sinahar valt att genom

påpekarstyrelserepresentation, även defleraom
bli följden.intressekonflikter kansom

vår ivill mening hävda rollVi Swedfundsattsom
bör bidra tillstyrelsearbetet kompetens-attvara

är inteprojektföretaget. väsentligauppbyggnaden i attDet
gjorda investeringen ellerbevaka den att representera

biståndsintressena, till utvecklamedverka attutan att
utomståendekrävaföretaget professionellt. kan attDetta

ävengedigen industriell erfarenhet ochmed u-personer
bör anlitas för Swedfund.landskunskap representera Deatt

sådant börpositiva i arbeteerfarenheterna deltaattav
också Slutligen börerbjudas Swedfunds personal.dock kunna

organisationtrovärdigheten för Swedfundbetonasdet att som
någon satsningenproportion gjorda och dekräver mellan den

åsamkar sig för sin projektmedverkan.kostnader man
liknandeLandkoncentration, samarbete med andra

från lokalindustriutvecklingsorganisationer land ochannat
lösningar.representation godakan vara

fårstyrelsearbetetsig aktivt iSwedfundAtt engagerar
föröveremellertid inte leda till ansvaretatt tarman

måste någon övrigaföretagets ledning. partnersDetta av
utvecklats.för tills företagets kompetensdess egensvara
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Om Swedfund övertar näransvaret den svenske partnern av
någon anledning drar sig projektet finns det riskur att
utvecklingssyftet i swedfunds medverkan motverkas.

långsiktighetGraden i swedfundsav diskuteras iengagemang
avsnitt 6.1. ocksåMen när det gäller avvecklingen ettav

skall kunnaengagemang kräva affärsmässighetman i swedfunds
uppträdande. Tidpunkten för avveckling bör beroendeen vara
både swedfunds huvuduppgiftav om kan sägas fullgjord i
projektet och avveckling påkanom skeen för Swedfund
acceptabla villkor. Vi vill bestämt hävda swedfunds rätt att
göra realisationsvinster på projektett utvecklats väl.som

5.4 swedfunds projektengagemang

Ovanstående beskrivning utgåtthar från att Swedfund är
delägare i projektföretaget. Vi finner det naturligt att
Swedfund deltar sådanaaktivt i företags verksamhet men
undviker företagsledningsansvaret.

liggerDet nära till hands jämföraatt swedfunds funktion
med kett capital-bolag.ventures Dessa kan karaktäriseras

investeringsbolag vilkassom syfte är identifieraatt
företag med stor utvecklingspotential påbristmen
företagsledningskompetens eller finansiella resurser,

sig finansielltengagera och säkerställa att erforderliga
och kompetenserresurser tillförs, och sedan avveckla

engagemangen.
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nå avkastningmöjligahögstasjälvfalletär attHuvudsyftet
ärinsatsergjorda atteffektpå medel,satsade avenmen

Swedfundäravseendet attdetutvecklas.företag I senare
erfarenhetercapital-bolag. Devid somlikna ett venture

Sverigeicapitalverksamheteninomgjorts venture
deRiskkapitalet och1985:4iredovisade SINDt ex -

också Swedfund.förnyttigabörföretagen kunnamindre vara
modellerprojektuppträdande kanFinansieringsteknik och vara

Swedfund.förbeaktaatt

biståndsorgan BITS,andralänk tillroll somSwedfunds som
uppgifterKontaktförmedlandeviktig.kanoch IMPODSIDA vara

ärinstitutioner. Dettill dessabegränsasintedockbör
också frånfår stödföretagettillmedverka attviktigt att

svenskaandraellerinstitutioner SUKABsvenskaandra som
Likavälexportfinansieringsinstitutioner.myndigheter och

påinställdbörindustrielle partnernsvenskeden varasom
förSwedfund verkabör attlångsiktigt samarbete,ett

skapas.institutionersvenskamedsamverkanmöjligabredast

stiftelsenaktieägare kanärintedär SwedfundprojektI
på fallsätt. deflera Iinflytandesittövavälja att

ochtill insynlåneavtalet rättlån börlämnarSwedfund ge
likalåneavtal kan storinvesteringen. Ettbevakning geav

ocksåkanpåverkan aktieägande. Detochtill insynrätt som
positivttillmöjligheterövervägaskäl engage-finnas att

i styrelsenplatsbegärafalli vissaatt engenommang
iprojektpartnerstödja svenskfall kunnaieller vart en

roll.denna
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Även i de fall stiftelsen påinriktar sitt stöd finansiering
managementavtal ellerett licensavtal börett denav

såtillförsäkra sig mycket insyn den följakanatt
projektföretagets kompetensmässiga utveckling. Huruvida

sådanaSwedfund i fall skall uppträda till denmotpartsom
sådanasvenske leverantören tjänster eller eftersträvaav en

ställning, svårtneutral kan avgöra. allmänhetatt Ivara
bör Swedfund dock solidarisera sig med det företag som
stiftelsen finansierat.

mycketEn delstor Swedfunds personella harav resurser
gångna årenunder de till problemprojekt.avsatts Swedfund

har uppfattat sin roll denatt skallpartnersom vara som
uthållighetvisa störst och beredd till störstavara

uppoffringar för gångräddaatt startade företag.en
framgår kapitelSom 3, har detta medfört förluster,av stora
flera projekten svårigheterna.har kommitmen av ur

Särskilt gäller detta projekt varit underkapitaliserade.som
Swedfund har förvärvat värdefulla kunskaper dettagenom
arbete.

Vi vill ifrågasättaemellertid uthållighetdenna i framtida
verksamhet. Vi tycker inte kunna finna de avväg-attoss
ningar gjorts inför gåbeslut in med ytterligareattsom

eller skriva ned fordringar påatt har varit grundadepengar
påkommersiella skäl eller bedömningar företagens fram-av

tida påpotential känslautan försnarare atten av ansvar
ha medverkat till haatt verksamhet.startat Endasten om
det finns rimliga förväntningar frånframtida avkastningom
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gåsådana i för drivabör frontenprojekt Swedfund att
rekonstruk-likvidationsmässiga företag vidare. De vunna

öka affärsmässig-bör användas förtionserfarenheterna att
uppträdande.i Swedfundsheten

projektmedverkanSammanfattning Swedfunds5.5 av

företagprojektfrämjande roll stödjabör i sinSwedfund som
måsteaffärsidéer. dock undvikaSwedfundvill utveckla att

påprojektidéer. situationerVi pekat desjälva driva har
särskilt väl föruppgifter Swedfundsoch passarsom

mångaprojektetablering.vid fallställning och kompetens I
ocksåi naturlig.aktiv styrelsearbetetsig medverkanter en

uppträdabör Swedfund kommer-dockalla sammanhangI som en
gäller även vidlikaberättigad rekon-siellt Dettapartner.

investeringar.realisering gjordavidstruktioner och av

eftersträvar projekt-önskvärt SwedfundVi det att enanser
små projekt, mellanportfölj balans mellan ochmed storaen

små företag och när detprojekt i med ochsamverkan stora
projekt-möjlighet i vissalandrisker.gäller attDetta ger

överlåtapassivt, kanskeuppträdavälja attatttyper mer
projektpartnerntill svenskeprojektutvecklingen denavmer

Swedfundsmarkeringinvesteringen attoch avsom ense
när projektetfullgjortsviktigaste uppgift startats.
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5.6 Projektkriterier

Swedfund beskriver i sina riktlinjer Guidelines vilka- -
kriterier tillämpas vidsom projektbedömningen. Vi finner
dessa väl avvägda. Med det synsätt vi anlagt är det
överordnade kriteriet att Swedfunds medverkan skall påbygga
att kunskapsöverföringen till det finansierade företaget
kommer till stånd. För att Swedfunds deltagande skall vara
motiverat måste därutöver företaget bedömas kunna uppnå en
uthållig lönsamhet efter den inledande uppbyggnadsperioden.
Den svenske projektpartnerns medverkan i företagets
uppbyggnad måste slutligen säkerställas för längre såtid,

dennesatt medverkan inte upphör innan företaget har
möjlighet att utvecklas vidare på hand.egen

Likartade organisationer har funnit denatt viktigaste
orsaken till företagatt investerat i misslyckats,man har
varit bristen på företagsledningskompetens. Detta stämmer
med Swedfunds erfarenheter. Eftersom företagsledningen
oftast varit uppgift för denen svenske partnern
understryker detta vikten av en partnerprövning.noggrann

framgårsom avsnitt 3.2 harav Swedfund utvecklat goden
erfarenhetsbas när det gäller partnerval. Först när
samarbetet varit gångi längre tid vinnsen dock slutlig
kunskap hur väl dettaom val slagit Andraut. samverkans-
former än samägt företag kan inledningsvis möjlighetvara en

försäkraatt sig att partnerkonstellationenom fungerar på
lång sikt.
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vidavseendeliterelativtfästhittintillsSwedfund har
uppståttdiskussionharnågra projektteknologivalsfrågan. I

förlämpligvaritteknologinstyrelseSwedfundsi om
övrigaöverlåtits tillvaletharnormaltvärdlandet, men

frågan Denbeaktabör mer.SwedfundattVi anserpartners.
skallkunskapsöverföringengällernär detcentral omär

Iskallkunskapsöverföringen arrangeras.och hurlyckas
ettlevererarföretagsvenska sommed storasamarbetet

bevakaäruppgift attSwedfundsvi attsystemprojekt anser
Swedfundinnebära attkandettakunskapsöverföringen, men

teknologinväl passarhuruppfattningmåste ha omen
motsatsställningidärvid kommakanSwedfundvärdlandet.

attkompetensbör haSwedfundsvenske partnern.dentill
föreslås faktiskt motsvaras avteknologidenbedöma somom

den.mottagakapacitet atten

dettaIföretagsledningskompetensen.gällakanMotsvarande
underskattarvärdländernavanligt attär detavseende

endastoch serresursinsatserutifrån kommandebehovet av
liksomhittills, enerfarenheterSwedfundskostnaden.till

detvi trordockgör attvärdländer,mångaiinsiktökande
i dettakravrealistiskaförfå gehörmöjligt attvara

finansieringenfrågan avtillåterkommer omViavseende.
sådana insatser.

projekt-aspekterkvalitativa avde treVi attanser
betydelsefå avgörandebördiskuterathärvibedömningen

projektkalkylerdetaljeradeVärdetprojektbesluten. avvid
verklig-kraftigtpå hurtankemedsärskiltned,bör tonas

iantagandenfrån gjordaavvikakommit atthittillsheten
många projekt.
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Däremot bör tidigare nämnts, metodutvecklingensom inom
Swedfund inriktas på framatt ta metoder för mätaatt
kunskapsöverföringen. medförDetta måstepersonalenatt
utveckla sina påkunskaper området.det pedagogiska Vi
föreslår Swedfundatt eftersträvar samverkan med det
halvstatliga swedec International genomfört antalettsom
kommersiella utbildningsprojekt i u-länder.

5.7 Landval

svårigheterEn Swedfunds har varitav direktivenatt för
verksamheten på sådantuppfattats sättett att
investeringarna tillstyrts länder är sIDAssom
programländer. För närvarande finns projekt i 18 länder

åtta faller utanförvarav programlandskretsen. Två dessaav
länder har varit programländer och Kina är ett BITSav
viktigaste samarbetsländer. ländernaAv är RicaCosta det
enligt världsbankens statistik rikaste samarbetslandet ca

3001 USD capita inteoch mindre än tillhörper ll
låginkomstländer.kategorin

Vi inte det finnsatt anledning upprätthållaanser såatt en
stark begränsning verksamheten till fattiga länderav som nu
görs. Vi Swedfundatt bör möjlighetanser delta iattges
kunskapsöverföring sådandär efterfrågas. Vidare vianser

det för långsiktigaatt Swedfunds överlevnad finns skäl att
sträva efter investeringsportfölj balanseraren som
landrisken bättre än för närvarande.

Projekterfarenheterna hittills är inte entydiga. Swedfunds
lönsamma återfinnsmest projekt i programländer, men en

total överblick portföljen och beaktande stöd-deav av
insatser gjorts biståndsmedelmed och de avskrivningarsom
Swedfund tvingats till, leder till slutsatsen deatt
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biståndsberoendeicke projekten utgöra litenkommer att en
andel portföljen koncentrationen till programländerav om
upprätthålls.

Flödet investeringar riktar sigsvenska och svensk exportav
endast till mycket liten del till länder.dessa Omen

påSwedfunds uppgift är kunskapsöverföring byggd de svenska
så måste vårindustriföretagens enligt uppfattningresurser,

Swedfund kunna investera i för företagen intressantarede
u-länderna.

fråganNär det gäller länderden krets Swedfund skallom
tvåkunna i kriterier avgörande.arbeta vi äratt Ianser

biståndsfinansieradförsta bör,hand för allsom annan
verksamhet, värdlandet föra utvecklingspolitik liggeren som

biståndspolitiska målsättningarna.i linje med de svenska
kan vidare stötande länder hög capita-medDet attanses per

biståndsmedel.åtnjutandeinkomst ikommer svenska Iav
länder där exportfrämjande intresset överväger bördet

påinsatser tekniköverföringför finansieras rent
kommersiella grunder.

Världsbanken statistisk gruppering sinahar medlems-en av
utgångspunktländer avgränsningkan tjäna försom som av
låg-inkomst-länderländergruppen. Kategorin med en per

capita-inkomst 1985 understigande USD innefattar400 42
länder, kategorin lägre medel-inkomst-länder med en per
capita-inkomst ytterligare länder.1985 under 1 600 USD 49

högre medel-inkomst-länder, hög-inkomst-Grupperna
oljeexportörer äroch industriella marknadsekonomier inte
graderade efter inkomst. finner inom kategorienDock man
högre medel-inkomstländer länder capita-inkomst15 med per

vilket Sveriges vilkaunder 2 400 20%USD motsvarar av av
Åidag är samarbetsländer för sidan inne-andratre BITS.

ocksåfattar denna länder länder med vilka15grupp av
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biståndssamarbete såsominte förefaller naturligt, Ungern,
Jugoslavien,Portugal, Polen och vilka alla har lägreen per

capita-inkomst än Algeriet, är församarbetsland BITSsom
både biståndi vad tekniskt u-krediteroch ochavser som

dåutanförfaller capita-inkomstdessgruppen per var
2 550 1985.USD

någonVi inte beloppsgräns skall fastställas,attanser men
riktmärke skulle kunna länderatt ett medvara en per

capita-inkomst understigande l5 Sveriges. 110-talDetav
låg-inkomst-länderländer kategoriseras lägreochsom som

ingår,medel-inkomstländer med den reservation landetsom
utvecklingspolitik naturligt i den kretsangetts,som ovan

frågaländer kan komma i samarbetsländer försom som
någotkategorinSwedfund. högremed capita-inkomstI per

finns dussintal länder i Asien Latinamerikaett och i vilka
Swedfund-insatser skulle kunna medverka till utveckling i

biståndspolitiskaenlighet målsättningarna.med de
Koncessionellt stöd bör intedock till denges senare

länder.typen av

villVi betona angivna ländervalsdiskussionatt ovan avser
de för Swedfundsyttre Verksamhet. Vi intetror attramarna
det är lands capita-inkomst är avgörandeett per som vare

fårsig för Swedfund-satsning i landet vissom en en
utvecklingseffekt eller för risken i satsningen. Vi tror
projektval, kunskap och erfarenhet landet affärs-ochom
mässigheten i Swedfunds uppträdande är avgörande faktorer.

lågbalans ländermellan hög respektiveEn med landrisk, bör
eftersträvas.

är väsentligt Swedfund eftersträvar koncentrationDet att
såtill begränsat länder förvärvarantalett att man en
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ingående förhållandena i länderkunskap dessa därmedochom
Äveneffektivt bidrar till projektens etablering.

administrativa samordnings- kostnadsskäloch talar för
landkoncentration.

ocksålandkoncentration SwedfundinsatsenkanGenom anpassas
våratill i enskilda värdlandet. Vi vidbehoven det har

projektbesök funnit behoven kunskapsöverförings-att av
insatser varierar mycket starkt olika länder,mellan och att

måsteuppträdande inriktningswedfunds och heltvara
iannorlunda Afrika än exempelvis i Indien. Värdländernas

på ocksåsätt ärSwedfund mycket olika.att Derasse
önskemål måste också påverka vilka former kunskaps-av
överföring Swedfund väljaskall medverka i.att

5.8 Projektstorlek och partners

småNär bildadesSwedfund betonades särskilt och medel-att
företag ikunde behov vidSwedfunds medverkanstora vara av

avsågsinvesteringar i fattigare u-länder. därvidOm att
begränsa kretsen svenska är inte alldeles klart,partnersav

i sin inte undvikit däroch Swedfund har verksamhet projekt
företag medverkar. projekterfarenheterDestora som

i kapitelredovisas till3 leder slutsatsensnarast att
små uthållighetföretag i allmänhet inte har den deoch
företagsledningsresurser i u-land kräver.ettsom engagemang

När det gäller de största företagen sägas,kan de haratt
sådana såfinansiella och väl u-lands-utbyggdresurser en

någotorganisation intedet föreligger behov denatt av
medverkan Swedfund kan erbjuda. Emellertid är störstade
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görabenägna änföretagen inte andradetta atttrots mer
svåra besitter däremotrisksatsningar i länder. mycketDe

fåär uppgiftdet Swedfundskunskap den attstor art somav
Överförd u-länderna. projektens intresse liggertill I

sådana företag. Vi villdärför samarbeta med dock betonaatt
dotterbolagsetableringaravsikten inte är stöttaattatt -

måstesatsningendet avsedda resultatet denav gemensamma
självständigt företag.ettvara

är inte bör fästa andrasagdaSlutsatsen det att manav
är änpartnerföretagetvid hur det svenskaavseenden stort

måste långsiktigaprojektföretagetsdettaatt gagna
utveckling.

görainte meningsfullttorde hellerDet attvara
på gäller projekt-avgränsningar storlek när detbaserade

tänkasföretaget. Kunskapsöverföringen kan mycket väl
på nivåerolika utvecklingseffekter kanfungera och

också tänkas i projekt. Swedfundssjälvfallet stora
begränsning, inte finansiera än 30%nuvarande att mer av

totalinvesteringen, finner vi rimligt avvägd.

påverkamånden sig kunna kunskaps-SwedfundI anser
u-landsföretagföretagsutvecklingen iöverföringen och ett

förhållandetföretagetsbör inte sig storlek eller detvare
litenSwedfunds investering utgör del den totalaatt en av

egentligen hinder.vara

projektVi finner naturligt viddet Swedfund valatt av
ocksåfäster vid för administrera ochkostnadenavseende att

övervaka kommersiella trovärdighetinvestering. Swedfundsen
frågasätts i för styrelsedeltagandekostnaderna dessom

någonföreslåöverstiger projektkostnaden. Vi vill inte att
fastställs,gräns för investeringsbelopp Swedfundundre men

bör själv riktlinjer i detta avseende.utforma
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5.9 Stöd till lokala utvecklingsbanker

Vi förordathar Swedfund i vissa projekt försöker minskaatt
sin aktiva medverkan, kräver varjesagtsmen som ovan

någonprojekt nå småtillsyn. För kunna till fleraatt ut
måsteprojekt än tillgängligavad möjliggör,resurser

Swedfund söka föreslårför sinaandra former Viengagemang.
Swedfund möjlighet träffaatt avtal med lokaltattges

verksamma utvecklingsbanker för dessa skall finansieraatt
projekt möter kriterierSwedfunds med medel Swedfundsom som
ställer sådanatill förfogande. Utformningen överens-av

börkommelser överlämnas till Swedfund. Vi bördetattanser
såvälmöjligt vidareutlåning,lämna kredit förattvara som

ställa utlåningbelopp till förfogandebankens föratt eller
satsningar i riskkapital i Swedfunds eller förnamn

investeringar där den lokala banken förgemensamma svarar
den detaljerade projektgranskningen.

nämnts tvåi avsnitt 2.2.1 har finansieratSom SIDA
utvecklingsbanker, nämligen i Tanzania StödetochTIB EADB.
till är mycket allmäntTIB utformat och kan sägas vara en
refinansiering tanzaniska kostnader för vissastatensav
projekt. EADB-stödet däremot, är kredit, vi harsom en anser
sådan karaktär framtida krediter bör lämnas viaatt

fråganViSwedfund. har dock inte övervägt Swedfund börom
lånen.överta de redan lämnade

5.10 Uppdragsförvaltning

Några andra utvecklingsorganisationer och seDEG FMOsom
avsnitt 2.1 i vissahar fall för förvaltaansvaret att
investeringar formellt ägs andra ellersettsom av organ av

påregeringen. flera fall beror detta risken iI att
satsningen föransetts stor.vara
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Motsvarande har föreslagits för Swedfunds del för satsningar
särskilt sådanai Värdländer befinner sig i ettsom
ekonomiskt kristillstånd vill utveckla kommersiellmen en
industrisektor. Förslaget innebär mottagarlandetatt skulle
anslå medel landramen för viss investeringur och atten
Swedfund uppdraget för räkningatt SIDAs förvaltages
investeringen, delta iatt t styrelsearbetegenom ochex

måndenannat. I syftet med den finansierade verksamheten är
påinriktad kunskapsöverföring från svenska företag och att

lägga långsiktigtgrunden till lönsam verksamhet,en anser
vi Swedfundatt bör kunna sådanasig i uppdrag.engagera

Ersättningen till bådeSwedfund bör Swedfundsavse
administrationskostnader och rimligtett arvode.
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Kapitel 6 Swedfunds instrument
särskilda insatser i de fattigaste länderna

kapitel diskuterardetta vi instrumentI de Swedfund har
föreslås fåtill förfogande för genomföra sinaoch att

uppgifter.

6.1 Aktieteckning

hittillshar varit huvudinstrumentet förDetta Swedfunds
påimedverkan projekt, vilket är naturligt med tanke den

betoning samägda företag gjorts.av som

juni30 ägde aktier i företag.Per 1987 Swedfund 22 Det
bokförda värdet aktieinnehavet uppgick till 53,5 mkr. Ettav

årenbelopp Hittills14,3 nedskrivits. harmkr har underav
tvådock totalförlusterendast registrerats, rekonstruk-men

gångertioner har flera medfört avsevärda nedskrivningar av
värdet Swedfunds investering.av

de 22 aktieinnehaven är änbokförda till mindre 1 mkr.Av ll
överstiger investeringEndast 5 största3 mkr. Swedfunds

uppgårläkemedelsprojekt i Kina tilloch 17,5 mkr.ettavser

avsnitt 5.3 beskriver viI och 5.4 Swedfunds roll som
aktieägare möjligheter aktivtoch vilka erbjuderdetta att

projektföretaget.kunna medverka i kunskapsuppbyggnaden i
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För bör aktieägandet även framtidenSwedfund i vara en
huvudsaklig för rimligtform projektmedverkan. Vi detanser

i utsträckning önskas värdlands-Swedfund den dettaatt av
därigenommedverkar aktieägare för markeraattpartnern som

bliföretaget förutsättningarSwedfund haratt att attanser
lönsamt.

Många gånger partnerföretagetkan emellertid svenskadet av
svårare Violika skäl finna aktieägare.medverkadet att som

diskuterat i föreslagithar detta avsnitt 4.3 och att
lång-i vissa lägen, därSwedfund den svenske partnerns
påsiktiga i projektföretaget kan tryggas annatengagemang

på påsätt, aktieägande.skall kunna avkall kravet dennesge
aktie-bör inte hinder för swedfundsdockDetta ettvara

företagägande. Däremot vi inte förorda samägdakan utan
från värdlandet.partner

2.1Corporation, avsnittInternational FinanceInom IFC se
teknik minskar investerandehar utvecklats denen som

utländska joint För-exponering i venture.partnerns ett
farandet, Guaranteed ofkallas InvestmentGRIP Recoverysom

förPrincipal, innebär investerar aktieposten denatt IFC
utländske i medelräkning, medpartnerns eget sommen namn,

årlånat från denperiod 10-12 harEfterIFC partnern. en av
aktiernautländske rätt välja över motpartnern att att ta

återfå lånebeloppet. Lånet löperviss premie eller atten
erhåller påräntefritt avkastningen aktierna underoch IFC

löptiden.

påutländske avkastningen detriskerarDen partnern
behövaursprungliga fördelen intebeloppet, har attavmen

också möjlighetriskera skriva kapitalbeloppet ochatt av
gå in projekt.i lyckosamtkunnaatt ettsenare
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risk ärIFCs det kapitalet,satsade nuvärde dock kanvars
lågtförmodas på långamed tanke den relativt tidvara som

går innan återbetalas.det eventuellt skall Vid lyckosamen
företagsutveckling ocksåkan avkastning bliIFCs god.

väsentligasteDen aspekten ändåförefallerarrangemangetav
det ligger utanför de finansiellarentvara som greppen,

nämligen projektavtalet utländskemed den partnern. Detta
måste såutformas långsiktigtverkligenatt harpartnern ett
intresse medverka i projektföretagetsatt utveckling.av

Vi har redovisat denna finansieringstyp påexempelettsom
påbryter kravet trepartsägande i företagarrangemang som

Swedfund investerar måni. den ökardessaI de svenskasom
företagens villighet imedverka industriprojektatt i u-land

långsiktigtmed tjänar de Swedfunds syften.engagemang

påAvkastningsförväntningarna måste mångaaktiesatsningar av
lågt.skäl sättas industriutvecklingsbolagAndra har

lågerfarenhetsmässigt påavkastning sina aktier. Riskerna i
verksamheten är mycket höga. fåFöretag förväntas högsom
lönsamhet brukar finansieras andra källor. Särskilt igenom
nystartade företag många årdet oftasttar innan verksam-

såheten är konsoliderad utdelning lämnas.kan böratt Det
också betänkas utdelning alltidatt betalas i lokal valuta.

genomgånghar gjortIFC total sina aktieinvesteringaren av
sedan 1962 och beräknat påden totala internräntan samtliga
dessa . än miljonerMer 500 investeratshar iUSD 378

Equity Policies,IFC dokument IFCR87-150, October 21,-
1987.
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företag i länder.78 investeringardessa har belopps-Av
mässigt 12% varit förluster, negativ20% givitrena en
avkastning synvinkel, och endast 30% haftIFCsur en

påavkastning över 10%. Totala sammanvägda avkastningen
aktieinvesteringardessa sista juni varit1987 harper

10,5%. Geografiskt visar det sig Latinamerika Asienochatt
ligger över l3,3%detta tal och respektive Afrika14% och

där har negativ internränta.under, sektorsvagt Denman en
visar sämst är jordbrukssektorn.resultatsom

erfarenheter understryker riskerna aktiesatsningarIFCs med
långa måsteoch den tid vänta förberedd attsom man vara

få någon ocksåavkastning. understryker möjlighetenatt De
aktivt till företagsutvecklingmedverka iatt u-land.

försöker sinaavveckla aktieinvesteringar inomIFC, som en
10-årsperiod, viktenbetonar avveckla innehavet närattav

utvecklingsuppgift fullgjorts.IFCs

börSwedfund sina avkastningsförväntningar tillanpassa en
nivå stämmer liknandemed andra bolags erfarenheter,som

på sådanainrikta sig innehav under tidsperioder, sällan
år, nåränkortare 10 företagen stabilitetdenatt att

rimliga förutsägelser framtida avkastning göraskan ochom
slutligen ställa affärsmässiga villkor för avyttring sinaav
aktier. bör inte partnerföretagen kan avgöraDet vara som
när till vilkenoch kostnad lösasSwedfund skall ut.

påpekandetSamtidigt vill vi viktigtärdetatt attupprepa
dåligainte fastna i projektinvesteringar med mycket fram-

anspråktida lönsamhetsförväntningar, ieftersom detta tar
administrativastora resurser.
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Långivning6.2 och garantier

Efterfrågan på lån från varitSwedfund har mycket mindre än
förutsågs. års industribiståndsutredning1977 förväntadesom

sig projekttillströmningen skulleatt mycket storvara
efterfrågan påliksom finansiella vilka delvisdenresurser,

påtänkte finansieraSwedfund skulle kapitalmarknadensatt
svårigheternavillkor. ekonomiska i u-ländernaDe kom att

efterfråganmedföra blev mycket mindre riktade sigatt och
kortsiktigt billigasteden finansieringsformen,mot eget

ocksåkapital. Eftersom Swedfund valde sinatt anpassa
utlåningsränta till marknadsräntan i Sverige, inteblev den

många femårsredovisningattraktiv i länder. sin seI
påpekadeavsnitt 1.2 Swedfund behovet över ränte-attav se

nivån. fråganvidStyrelsen har flera tillfällen diskuterat
förmånligare långivning. Nyligen har styrelsen beslutatom

lånettill projekt i Tanzania lämna påförstaatt ett det
förmånliga villkor.

låneportfölj uppgårSwedfunds nuvarande till 28,1 mkr efter
påoch nedskrivningar 19 Störremkr, d 40%. delenav- v s av

på låne-dessa avskrivningar gjordes 198687. Avkastningen
såledesportföljen, 3,6 mkr högre änbeloppettavser

28 mkr. inflöt inte alla räntor. UnderDessutom 198586
på låneportföljenuppgick avkastningen till även13,5 % men

då hade avskrivningar gjorts. 198485Under avkastningenvar
påhela 14%. Med tanke sanering gjortsden kanske detsom nu

påär möjligt nivåförvänta sig avkastning denna högaatt en
på den portföljen.nuvarande

Vi finnsdet starka skäl fortsättaatt attanser en
utlåningsverksamhet komplement till övriga instrument.som

långivninggörBl möjligtdet i projektmedverka däratta
går åstadkomma.Swedfunds aktiemedverkan inte Däremotatt
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långivningbör inte bankfunktionen dominera. de fall ärI
enda i projektetSwedfunds roll bör dock denna tydligtvara

på fråninriktad kunskapsöverföringen Sverige.

långivare lånevillkorvälmed utformade förstärkssom
påemellertid Swedfunds möjligheter ställa olika kravatt

bådeprojektföretaget i relationervad till olikadeavser
skötsel.och bolagets minst är viktigt idettaparterna Inte

de fall bolaget har problem.

lånarEftersom Swedfund för närvarande sitt stiftelse-ut
stårkapital det styrelsen fritt bestämma vilketatt

avkastningskrav gälla. börskall förDetta utrymmesom ge en
långivning på villkor är betydligt attraktiva än demsom mer

för närvarandeSwedfund tillämpar.

låneräntaJämförelser med den begärs likartadesom av
organisationer låne-i andra länder visar Swedfundsatt
ränta åligger högre än3 6% de övrigas. Länder Indiensom

tillgång påtillhar finansiering bättre villkor än
lån.Swedfunds och avvisar därför Swedfunds Vi detattanser

är värde inte investera alla Swedfunds medel i aktierattav
räntenivå.och finnsdet skäl sänkaatt Swedfundsattmenar

börAnpassning i första hand ske till vad konkurrerande
organisationer erbjuder. viss ledning rörande generellEn en
marknadsnivå euromarknaden. Nordiska Investerings-ger

projektinvesteringslån långivningbankens liksom SIFIDAs
Långivningsig tillansluter denna. för investeringbehov bör

vårenligt uppfattning inte subventioneras.

också räntenivån påHänsyn utlandslånbör till itas
nivånvärdlandet. högränteländer bör angivna höjas.denI
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Utgångspunkt långivningenför bör liksom tidigare attvara
projektföretaget mötaskall kunna kostnaderna för sin
finansiering.

förmånligareU-krediterna har villkor är än de härsom
föreslagna. Vi finner inte föreslådock anledning att

lånevillkorSwedfunds skall till Vi betraktarBITS.anpassas
u-krediter finansieringsform, i första handsom en annan

frånavsedd för förbilliga leveranseratt Sverige för att
möta internationell månkreditkonkurrens. denIen en
utrustningsleverans till stöttSwedfund projektett kanav
finansieras med u-kredit, skall naturligtvis dennaen
finansieringsform långivningväljas ersättaoch eventuell
från Swedfund.

flera länder lånde därI Swedfund hittills lämnat harav
låntagandedet företaget kunna sköta sina räntebetalningar,
beloppen däremot inte kunnat transfereras valuta-men p g a

brist i centralbanken. Vi inte landsatt ettanser
betalningsförmåga bör avgörandehelt för Swedfundvara om

investeraskall där eller ej. Däremot kan naturligtvis
valutabristen medföra det inte är möjligt importeraatt att
insatsvaror, vilket bör starkt skäl inteett att startavara
projektet vid den planerade tidpunkten. börSwedfund
därför, i de fattigaste länderna enligt världsbankens
terminologi lånkunna lämna med hel eller delvis ränte- och
återbetalning i lokal valuta. Swedfund bör eftersträva att

återinvesteraanvända fådessa medel lokalt, dem eller dem
betalningsbalansstöd.ersatta reguljär, i förhandMergenom

utlovad, refinansiering betalningsbalansstöd bör integenom
förekomma eftersom detta snedvridakan projektbedömningen.
Hänsyn till måste påverkaSwedfunds balansräkning dock

långivning påomfattningen villkor.dessaav
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vårär förhoppningDet de förslag lämnas beträffandeatt som
swedfunds utlåningsvillkorframtida länderval och görakan

såverksamhetenatt expanderar finns anledningdetatt att
anspråki låna pådet bemyndigandeta kapitalmarknadenatt

givits. bör iske relation till enskilda störreDettasom
lån förhållandemed relativt begränsad risk i till den
övriga ocksåverksamheten. är därmed möjligtDet att
fastställa skillnaden utlåningsräntamellan marknadsanpassad

inlåningsräntan.och skulle denna mindre än förslagsvisvara
2%, bör Swedfund kunna begära räntesubventionen av
regeringen.

utlåningswedfunds isker inormalfallet svenska kronor.
Därmed drabbas projektföretagen kraftigt vid devalveringar i
värdlandet. föreslagitshar iDet Swedfund vissa fallatt

upplåningskulle kunna lokal i stället. Dettagarantera en
förutsätter swedfundlånetsnaturligtvis valutatillskottatt
inte är förutsättning för projektet och valuta-atten
tilldelning för projektimporten är möjlig. Därvid skulle
projektföretaget minska valutarisken samtidigt swedfundssom
risk inte ökar. negativa effekten förDen Swedfund skulle

påendast lägre avkastning utfästa Videt beloppet.vara en
tillstyrker sådant föreslårförslag och Swedfundett att ges
bemyndigande åter-göra garantiutfästelseratt med
försäkring upplåningsbemyndigandet.nämndadetmot ovan

Garantigivningen har varit begränsad omfattningav
hitintills. påtordeDetta bero i allmänhet finnsdetatt

såsomandra institutioner, ändamålför detta ochEKN, att
det i länder ifrågainte kommer för EKN-garantier harsom
Varit väsentligt lånvalutatillskottmed det ettsom

fråninnebär. Garantier Swedfund inte förbilligatorde kunna
företagets utlandsupplåning.
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6.3 Mellanformer långivningmellan aktieteckning och

Rollen aktieägare långivare.är än rollensom en annan som
måste bådaSwedfund dock kunna uppträda i rollerna och bidra

till projektföretagets uppbyggnad samtidigt stiftelsensom
Långivningbevakar sina investeringar. är självfalletegna

förhållandei till aktieinvestering säkrare form, denen men
också påkan innebära mycket större belastningen

projektföretaget, särskilt under dess första tid.
lånMellanformer mellan och aktier, preferensaktier ochsom

förlagslån,harkonvertibla därför utvecklats sättettsom
såvälminska företagetsatt investerarens risk.som

Vi Swedfund sindel finansiellaatt kompetensanser som av
rådskall kunna till projektföretagen lämpligage om

finansiella ocksåupplägg, i sina investeringarmen egna
sådanaimedverka upplägg bedöms fördetta värdeom vara av

projektföretaget. avgörande är självfalletDet kravet att
detta öka långsiktigaskall sannolikheten för denatt
avkastningen därmedoch värdet Swedfunds investeringav
skall bli god.

Några speciella långivningformer villkorsbunden harav
diskuterats i avsnittet industristöd i Sverige seom

våravsnitt 1.5. börSwedfund enligt uppfattning kunna
ocksåbegagna sig dessa former för öka intresset förattav

sådan låneformsin medverkan. villkorsbunden användsEn av
ocksåIndustrifonden utvecklingsfonderna i olikademen av

länen. För Industrifondens del handlar satsningar idet om
ofta avancerade tekniska utvecklingsprojekt. Risken för ett
misslyckande bådeär ofta tekniskaoch denstor avser

fåutvecklingen möjlighetenoch lönsamhet i slutligadetatt
får påresultatet. vägasdetta avkastningen lyckosamMot en

satsning. För öka riskbenägenheten hos det utvecklandeatt
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företaget lånlämnar Industrifonden därför ibland kansom
avskrivas framgångprojektet misslyckas vidochom som
återbetalas påi form royalties försäljningen deav av
produkter eller den utvecklas Industri-medprocess som
fondens hjälp.

Eftersom Swedfund inte finansierar de svenska
projektföretagen delar deras risk satsningarutan genom egna

vi inte finnsdet anledning införaatt formenattanser
avskrivningslån. risksatsningSwedfunds bör markeras genom
aktieteckning. Däremot iblandkan det rimligt ochvara

låneamorteringarlämpligt anknyta till företagetsatt
utveckling omsättnings- eller lönsamhetsmässigt. Royalties

sådankan form. börDock enkelhet i avtals-vara en
åläggakonstruktionen eftersträvas för inte projekt-att

företaget alltför besvärliga administrativa rutiner.

6.4 Riktad finansiering

diskuterade finansieringsformerOvan projektföretagetsavser
totala finansiering. har varit naturligt för SwedfundDet

påinriktningmed sin samägande och företagsutveckling att
åtskillnadinte göra olikamellan kostnadsslag i

verksamheten.

Vi föreslagithar finansiering även samband medutanovan
trepartsägande. särskilt dåvi projekt där särskildaavser
insatser göras förkan kunskapsöverföringen till

frånprojektföretaget direkt participation den svenskeutan
partnern.
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åtarde fall den svenske sig utvecklaI partnern att
projektföretagets teknologiska licensavtalbas ettgenom
eller dess företagsledningskompetens kettgenom s
managementavtal finns anledning fördet Swedfund att

sådanutveckla former stöder industriell samverkan.som en
långsiktighetenDärvid bör uppgift ibevakaatten vara

samarbetet, delta i dess finansiering. Viatten annan
föreslår former utvecklas innebär detatt t attsom ex

företaget ersättningarsvenska uppbär endast sinadelen av
för kunskapsöverföringen ligger ioch kvaratt resten
projektföretaget längre tid därefter falleroch uten

måsteexempelvis royalties. Risken naturligtvissom
gårhögre avkastning projektföretagetkompenseras genom om

bra.

löpande ersättningen till den svenske kanDen partnern
påSwedfund delvis finansierahelt eller och den fordran

projektföretaget Swedfund därmed Swedfundbygger kansom upp
kräva antingen ränta, utdelning eller royalty, beroendesom
på hur avtalet utformas.

igångsättningskostnaderFinansiering6.5 av

kännetecknande fördrag Swedfunds verksamhet deEtt senaste
åren varit för medhar med ochsamarbetet SIDA BITS att
biståndsmedel företagfinansiera del i dekostnadernaav

SådanaSwedfund i.medverkat kostnader kan ha avsett
företagsledningspersonal, utbildning,tekniska tjänster och

också investeringar.infrastrukturellamen

finansiering varit omstridd.harDenna typ De ursprung-av
påliga Swedfunds verksamhet formuleradesantagandena om

sådant företag stiftelsen i tillsätt de medverkadeatt
inkludera slag ifullo skulle kostnader dettaav
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investeringskalkylen. ocksåkomDetta prägla för-att
kalkylerna. någontorde dock inteDet överdrift attvara
påstå behovet företagsledningsstödatt och utbildningav

mångaunderskattades. Därför kom projekt ihamnaatt stora
svårigheter både företagsledningsmässigt finansielltoch och
det blev nödvändigt söka stöd utanföratt ovillig del-en

sådanaägarkrets till kostnader. inte alltidDet var uppen-
sådan biståndsfinansieringbart bekostade företagetsom

löpande verksamhet eller enbart företagsledningskostnaderna.

åren mångaDe har insiktensenaste vuxit företag iatt de
länder Swedfund arbetar i inte kommer kunna bli lönsammaatt

fårde inte bådeutländskt stöd för sin företagsledningom
sinoch tekniska utveckling under inledande period.en

Från erhållitshar stöd åtta igångvarandeBITS till projekt.
Utbetalda belopp den 30 juni 1987 15 mkr. Ytterligare 5var
mkr avtalsmässigt utfäst till dessa projekt. Tillvar tre
ännu inte startade projekt nästan 12 mkr utfäst, ochvar
till fortsättning projektett 5 mkr.av

förhållande tillI swedfunds utbetalningar utgör BITS-egna
stödet avsevärda belopp. Utbetalningarna 198586under var
3,9 mkr och 198687under 6,2 mkr. för 198788Prognosen är
5,0 mkr.

Såsom framgår projektredovisningarna utgåttävenhar stödav
från till vissaSIDA swedfunds projekt. Flygplatsservice-av
projektet i Tanzania, fiskebåtstillverkningenochDAHACO, i
Somalia startade biståndsprojektursprungligen med SIDA-som
finansiering. utgårImportstöd till elmotorprojektet
Pemacco-Bevi i Tanzania, ocksådär SIDA medverkar i den
finansiella rekonstruktionen. Företagsledningsinsatser
bekostas för utsädesbolaget i Zambia och kommer betalasatt
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i Tanzania,verktygstillverkningsprojekteti Atomac.
infrastrukturkostnader ochfinansieratSlutligen har SIDA

i Guinea-Bissau.i Folbi-projektetvissa personalkostnader

frågan finansiering dessanämnts harsom avomovan
föremål längre tid.diskussionförvaritkostnader en

Biståndsministern 198485:l00 detiuttalade att varprop
sådanabiståndsstöd förvisst inledandenaturligt med ett

anslås förtill derasmedel bordekostnader och BITSatt
finansiering.

påsynsätt dessaUppenbarligen har det saknats gemensamtett
Förstödinsatser mellan Swedfund, ochSIDA BITS. att

frågor medklargöra tillsattes arbetsgruppdessa en
från organisationerna. Arbetsgruppende trerepresentanter

i till swedfundssinaredovisade slutsatser rapporten
daterad 1986-06-09.styrelse

tillhänvisar swedfunds rapportI rapporten egenman
för Vidare hade1984-1989.1978-1983 och planVerksamhet

två respektivepromemorior swedfundssammanställt omman
såfunnit tänkvärda devilka vierfarenheter, attsIDAs

6.2.bifogas bilaga 6.1 ochsom

swedfundsdrog slutsatsArbetsgruppen somsamma
5-ârsöversikt förgenerösare villkorföreslogoch att

lånevillkor bordeerbjudas, swedfundsförstudier skulle att
utgå från särskilda förutsätt-deflexibla ochvara mer

kompletterandestöd tilli enskilda projekt ochningarna att
erbjudas.utveckling skulleutbildning och
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ellervidare de medkonstaterade SIDA-attArbetsgruppen
utgjordeinteutbildningsinsatsernafinansieradeBITS-medel

integreradeavskiljbara projektmeningi egentlig utan var
kunskapsöverförings-utbildnings- ochtotaladendelar av

projektföretaget.insatsen i

på beslutsordning,diskuterade de kravArbetsgruppen
särskildaställasskullesärredovisning och omansvar som

skulleSwedfundföreslogtillgängliga, ochgjordes attmedel
tillfinansiera stödförtillföras medel attegna

tillförasföretagsledningsinsatser,utbildnings- attoch
mjukuttrycktes,med, detfondSwedfund separat somsom en

villkorsuppsättning.

slutligaldrigSåsom Swedfunds styrelseredovisats togovan
ställning till rapporten.

bedömavi särskilt skallUtredningens direktiv attanger
redovisats ochstödinsatser denbehovet typ ovan,somavav

sådan organiseras.föreslå stödgivning skallhur en

ivåra på finansierat ochSwedfundbesök företagVid som
ipartnerföretagenförföreträdare samtkontakterna med

harföreträdare för ochSwedfund, SIDAdiskussioner med BITS
därjämtefrågan Viuppmärksamhet. harsärskildägnatvi

påvisa stödet tillmedparallelleranledningfunnit att
vårtföretagsutveckling i land.eget

företagsledning,vår stöd tillfinnainteVi för delkan att
skiljasutbildning kanutveckling eller utteknisk som en

själva huvud-är i verketuppdrag.Swedfundsdel Detav
sådanafinnsalltid behovinnebär detuppgiften. attDet av

ochmycketu-länder är detta behov stort,satsningar. allaI
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eftersom företagsledningkompetent är central i all fram-
gångsrik företagsamhet, föreligger behovet geografiskautan

mångabegränsningar. u-länder är självfallet utbildnings-I
nivån så låg såoch erfarenheterna industriell verksamhetav
begränsade antalet med tillräcklig föratt bakgrundpersoner

kunna danas till företagsledare är litet, äratt detmen
inte givet detta har landets relativamed fattigdomatt att
göra.

Eftersom Swedfunds uppgift är tillmedverka skapandetatt av
långsiktiglönsamma företag med överlevnadspotential är det

uppenbart verksamheten inte subventioneras.kanatt Den
måste fråntäcka sina intäkterkostnader med denegna

på. måsteföretagetmarknad verkar Därför allt stöd
Åbetraktas temporärt. andra sidan insatserdesom ger som

görs för företagetsutveckla ledningatt och tekniska status
avkastning under mycket längre tid ioch helten en annan

sådanaän såledestakt kostnaderna för insatser. Vi vill
hävda, få gångdet kan förutsättning för iatt attvara en
industriell verksamhet i u-land görsdet kraftigaatt
insatser företagsledningsmässig och teknisk närkaraktärav
företaget emellertid kostnaderna förstartas. Om dessa

påinsatser inte finansieras rimligt sätt, omöjliggörsett
föreslårlönsam verksamhet. Vi därför särskilda medelatten

göras sådanaskall tillgängliga för finansierakunnaatt
på stårinsatser sätt i överensstämmelseett medsom

förmågaföretagets bära förkostnaden dem. böratt Swedfund
utveckla kalkylmodeller hänsyn till dentar extrasom

för företagetkostnad dessa initiala insatser innebär.som
Resultatet kalkylen bör förunderlag den särskildaav vara
finansieringen.
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Vi idet allmänhet inte finns för lämnaatt fog attanser
sådant gåva.stöd Vi det principielltsom anser vara

gåvor förmånstötande med till för enskilda företag. villVi
sådanbetrakta kostnaden investering böroch densom en som

Återbetalnings-aktiveras i företagets balansräkning.
villkoren långsiktighetenbör till den iavseddaanpassas
satsningen.

någonVi inte finnsdet avgörande skillnad i behovattanser
från tillland för denna Hittills-ett verksamhet.ett annat

frånerfarenhetervarande swedfunds liknandeoch andra
organisationers verksamhet emellertidantyder behovetatt av
denna insatser är särskilt i Afrika. Grundentyp stortav
för detta är avsaknaden industriell erfarenhet och denav

låga utbildningsnivånallmänt där. villVi därförsett
föreslå biståndsmedelsärskilda avsätts tillatt fond atten
användas till finansiering följande slagav av
igångsättningskostnader:

kostnader för företagsledningsstöd-
kostnader för tekniskt stöd till företaget-
utbildningskostnader-

marknadsföringsåtgärderkostnader för inledande-
kostnader för nödvändiga investeringar i infra--
struktur, börnormalt inte belastasettsom

enskilt företag enskiltoch i fallett ettsom
förmånligaskulle belastning intestorvara en om

villkor kan erbjudas för finansiering.deras

Vi vill dock betona omfattningen angivnaatt ovanav
måste ståkostnader i proportion till företagets verksamhet,

vilket markeras skuldförskostnaden i bolaget.att Dettaav
ocksåbör påför längdenstyrande den period företagetvara
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åsamkar sådana fattigaste ländernasig extrakostnader. deI
år.period behöva överstiga femkan denna

låginkomstländerföreslår enligt världsbankensVi iatt
finansiering särskilda insatser görsdefinition dessaav

års återbetalningstid lägreränta.med till 20 och 2% Iupp
räntenivån 7%medelinkomstländer bör ligga mellan 5% och

återbetalningstiden år.sättas till högst andraoch 15 I
länder finansieringsformerbör reguljära ochswedfunds
villkor användas.

bättre villkoren i fattigaste ländernade skall uppfattasDe
sådanaincitament i länder.för etableringettsom

för satsningar bör avsättas i särskild fond,Medel dessa en
låg.avkastning blikommer mycketattvars

utredningen görs medlenEftersom behovs- Swedfund ochav
anspråk igångsättningskostnader,i för viendast tas anser

inte strida inriktningdet swedfunds swedfundsattmot
också användningen medel.styrelse fattar beslut dessaavom

särskilda bör därför organiserasfondenDen som en
osjälvständig stiftelse redovisning ochmed separat

troligenswedfunds förvaltare. Fondenstyrelse kommersom
återflödeårtömmas även visst sker.efter antalatt ett om

årlig utbetalningsnivåVi beräknar 10 mkr kanatt runten
uppnå, påmöjlig skullevarför fond 100 mkr,attvara en

fullt tillräcklig. till denna skulle kunnaMedelvara
5-årsperiod.tillskjutas över en
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vissa fall projektförslag där infrastruktur-kan uppkommaI
eller utbildningsbehovet är större än företaget rimligenvad

finansiera föreslagna Vikan användning den fonden.med av
sådana förhållanden gör projektet falleratt attanser

fårutanför kategorin kommersiella projekt, varför det
biståndsfinansieras traditionella kanaler.genom

någraslutligen vill vi beröra möjligheten efterattav man
års drift finner inledande kapitalbehovet beräknatsdetatt

lågt. vårför rimligtkan enligt uppfattning inteDet vara
gå sådantill än reguljära finansiärerna iandra deatt en

situation. således ståföreslagna bör inte tillfondenDen
sådanaförfogande för insatser i efterhand.

Vidare vill vi understryka endast bör användas ifondenatt
också påprojekt sätt,finansieratSwedfund har annatsom

lån,antingen med garantier aktieteckning, ellereller genom
finansiering licens- eller managementavtal.av

Avsikten projektföretagetmed fonden är inte lyftaatt av
kostnader för företagsledning tekniskt stödalla eller -

inledningsvis oproportionerligtendast dem är stora.som
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Kapitel 7 Swedfunds organisation och ekonomi

7.1 Juridisk form

Swedfund har givits den juridiska formen stiftelse.
Kännetecknande för stiftelse är bestårdenatten av en
förmögenhetsmassa för ändamål,bestämtavsatts ettsom
vilket inte de förvaltar stiftelsen kan ändra.som
Stiftelseformen används ofta för ändamåletmarkeraatt att
med verksamheten inte erhållaär påatt avkastning insatt
kapital. Stiftelser förekommer ofta i näringslivsverksamhet.
Ansvarig för stiftelseförmögenheten är stiftelsens
förvaltare. Den grundat stiftelsen kan endast isom
stiftelsedokumentet påverka hur stiftelsen skall förvaltas
och medlen användas.

Vi finner denatt valda formen är väl anpassad till
Swedfunds verksamhet.

Enligt Swedfunds stadga är stiftelsen frånundantagen
tillsyn enligt lagen tillsyn stiftelser. ställetIom av
finns föreskrifter Ändringrevision. stiftelsestadganom av
skall fastställas regeringen.av

särskildI lag SFS 1979:34en har Swedfund givits rätt att
besluta finansiellt stöd till företag i u-länderom ägssom

eller drivsgemensamt i samverkan mellanav svenskt företag
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företagoch eller institution i värdlandet.annan Lagen ger
ocksåSwedfund rätt beslutaatt bidrag till förinveste-om

rings- förutsättningsstudier.och

haftDen kontakt med ärendeett hossom Swedfund, d v s
styrelsen, de anställda och konsulter, har enligt lagsamma
tystnadsplikt rörande affärs- driftsförhållandeneller i
berörda företag.

Swedfund har stiftelse inte myndighet. Därförstatussom av
är Swedfund inte underkastad offentlighetsprincipen. Dock
kan Swedfund i vissa avseenden ha förvaltnings-anses
uppgifter innefattar myndighetsutövning, vilketsom markeras

den angivna lagen. innebärDetav Swedfund kanatt under-
kastas granskning eftersomJK. Men handlingsoffentlighetav
och insyn hinder för utövandeett Swedfundsvore verk-av
samhet i enlighet med dess såledessyften, har tystnads-
plikt föreskrivits.

ändringar iDe Swedfunds uppgifter föreslårvi och desom
utökade föreslårvi fåSwedfundresurser att skallsom
innebär inga förändringar i detta avseende. Vissa ändringar
i den citerade lagen erfordras dock, bilaga 8:1.se

7.2 Ledning

Swedfund förvaltas styrelse tillsättsav en som av
regeringen. bestårStyrelsen högst 11 ledamöter jämteav
lämpligt antal suppleanter. stadganI departement,anges
myndigheter intressenoch skall företrädda isom vara
styrelsen.
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består ledamöterFör närvarande ochstyrelsen llav
berörda7 suppleanter. ledamöternaAv representerar tre

tvåriksgäldskontoret, fackligadepartement, SIDA,en en
rörelsen, bankväsendetorganisationer, kooperativadenen en

två finns endastnäringslivet. Bland suppleanternaoch en
näringslivsföreträdare.

utövas kansli ledsFondens löpande verksamhet ett som avav
regeringen för högstdirektör, tillsattverkställandeen av

år.fem

således ansvarig förStyrelsen är självständigt fondens
förvaltning i enlighet med fondens stadga.

åt frågorägnats viktiga grundläggandeStyrelsens arbete har
årsredovis-organisation, fastställandebudgetar ochsom av

vidare fastställt riktlinjerning. styrelsen har de som
Guidelines. Därjämtegäller för Swedfundverksamheten -

policyfrågordiskuteras fondens fattas beslut allasamt om
direktören bemyndigandeinvesteringar. Verkställande har att

understigandetilläggsinvesteringar 200 000fatta beslut om
kronor.

för granskningMycket arbete nedläggs styrelsenstort av av
projektförslag. promemorior underställsframlagda De som

föremål ingåendeär detaljerade förstyrelsen mycket och
Relativtdiskussion. detaljerade styrelseprotokoll

upprättas.

Vi swedfunds nuvarande ochtalat med antalhar ett stort av
bilda uppfattningtidigare styrelseledamöter för att oss en

effektiviteten i Intrycket dessastyrelsearbetet.om av
sigdiskussioner är uppenbarligenstyrelsenatt engagerat

påi projekt-projektutformningen grundval destarkt av
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Någrariktlinjer Guidelines fastställdes redan 1980.som- -
riktlinjer hänsyn till de erfarenhetertarsomnya som

svårigheter möttgjorts och de har aldrig fastställts,som
många gånger sådanaäven diskussionen i rörtstyrelsenom

frågor. framgår redovisningenbl Swedfunds femDetta a av av
år diskussionenförsta och den i avsnitt nämnda6.5av

tycks finnas uppfattningarbetsgruppens Detrapport. atten
ledamöter alltför hög företrättstyrelsens i grad de

också såintressen förefallerDetrepresenterat.man vara
projektgranskningen ibland kommit detaljer iatt att avse

överlåtas pårimligenprojekten bort kansliet attsom
bedöma.

tvåVi anledning göra principiellaha attanser oss
påpekanden. ärStyrelsen fullt ansvarig för till-detut

stiftelsekapitaletskjutna är skyldig fastställaoch att
riktlinjer för hur det skall bevaras, och detta inteom

såmöjligt, söka ändringskulle stadgarna attanses vara av
framgår fårkapitaletdessa konsumeras. styrelsensattav

ledamöter tillsattshar för tillföra erfarenhet ochatt
någottillkunnande Swedfunds inte förarbete, bevakaatt

särskilt intresse eftersom Swedfunds intestyrelse kan vara
partssammansatt.

Vi därför handlingskraften i bör ökasstyrelsenattanser
åstadkommas minskningdetta kanoch atttror genom en av

styrelseledamöter, förslagsvis till sju. styrelsensantalet
påförvalta kapital för bästauppgift, Swedfundsatt att

påsätt ställer gedigenuppfylla huvudsyftet, krav
på förhållandenindustriell erfarenhet och kunskap iom

tvåu-länder. bör tillsättningenkravDessa styra av
ledamöter. är framför önskvärt industri-allt med flerDet
företrädare i styrelsen. bör naturligtDet attvara
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ordföranden uppfattas nära knuten till utrikes-som
departementet, andra departementsrepresentanter börmen

fråga månendast komma i i den de uppfyller angivnade
på fåkraven. Med tanke önskvärdheten kontinuitet iattav

styrelsearbetet finner vi det möjligt undvara styrelse-att
suppleanter.

föreslåVi vill styrelsen koncentrera arbetetatt mot
principfrågor strategibeslut.och Framförallt gäller detta

målsättningarriktlinjer och ekonomisk förart samtav
projektverksamheten. Projektpresentationer till styrelsen

frågorbör kunna begränsas till principiella särskildaoch
Såsom framgått föregåendeproblem. diskussionen i kapitelav

måstevi Swedfund formulera tydligareatt strategianser en
för sin där länderval,verksamhet, projektinriktning och

frågorliknande väsentliga tas upp.

bådeVi finner stridandedet stiftelseformen ochmot
styrelsens verkställande direktören direktatt utsesansvar

frågaolöstregeringen. är vad effekten bliEn skulleav av
konflikt mellan styrelsen i genomförandeoch VD etten av

visst beslut. Styrelsens skulle markeras tydligareansvar om
utsåg inteden detta lämpligt bör styrelsen iVD. om anses

fall ansvarig för lämna förslag tillvart attvara
fråga.regeringen i denna

§e§12t§°EdEiE9

Swedfund är liten organisation beslutsordningen ärochen
därför Projektförslagenkel. utarbetas inom berörd
regionavdelning föroch ledningsgruppen.presenteras Man

hållaeftersträvar informeradstyrelsen även projektatt om
befinner sig förberedelse.under När beredningensom
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avslutats och godkänts i ledningsgruppen föredras projektet
gång månadi styrelsen. sammanträderStyrelsen enligten per

fastställd plan.en

från angåendeViss kritik projektpartners har framförts
Någrabeslutsförfarandet. har uppfattat det för bundetsom

måstehävdatoch Swedfund kunna fatta beslut snabbare.att
Andra har framfört möjlighetSwedfund borde ha fattaatt att
principbeslut i projekt innanswedfunds medverkan detettom
slutliga beslutet hur belopp medverkanstoraom avser.

Vi har förordat koncentration styrelsens beslutovan en av
principfrågor.till innebär styrelsens beslutDetta att

angående projekt kan fattas innan detaljberedningen är
påpekaavslutad. Vi vill förslaget inte innebäratt att

swedfunds projektgranskning skall göras ytligare. Däremot
kan den interna dokumentationen säkerligen förenklas.
Möjligheterna ökar när principbeslutfatta snabba beslutatt
föreligger.

7.3 swedfunds organisation

Swedfund har för närvarande anställda. är23 dessaAv
förutom nio projektansvariga. ControllernVD sysslar

två ocksåsärskilt med problemprojekten. juristerna kanDe
uppfattas projekthandläggare. Swedfund har plattsom en

tvåorganisation regionavdelningar,med för Afrika ochen en
för AsienLatinamerika. Controlleravdelningen innefattar
också informationsfunktionen. Ekonomifunktionen jurist-och
funktionen utgör särskilda avdelningar.

åtSwedfund följer hur tiden ägnasmycket de treupp av som
huvudaktiviteterna projektfrämjande, beredning förvalt-och
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förvaltning.tid ägnasvarit alltmerning. Tendensen har att

några organisa-beräkningarförsökt göraVi intehar av
tilläm-Swedfundberedningsmetodereffektivitet.tionens De

vipå projektpresentationerär erkända deoch halten sompar
utbetalningsvolymenDäremot ärtagit är god.del per an-av

vi medorganisationer studeratlägre än iställd de andra
år genomsnitt deiför Finnfund, endast 1 mkrundantag per

åren. Utbetalningsvolymen avspeglar docksenaste snarare
effektivitet.restriktioner än dessSwedfunds

dåerfarenhetochsamlad kunskapSwedfunds personal har en
iföretagförutsättningarna för etableragällerdet att

avtalsteknik tordebedömningsmetoder ochu-land, varasom
visar mycketpersonal stortovanlig. Swedfundsmycket ett

Vår äruppfattningarbetsuppgifter. attför sinaengagemang
för expanderandeutgöra grundvalenkompetens kandenna en

årengångna hardeförutsättningar Underverksamhet ges.om
personalutveckling ochförtid använtsbegränsadmycket

föreslår dennaViutanför projektarbetet. attutbildning
frånfråga Swedfund. Impulserdiskussion inomförtas upp

någon praktik-tidsindustriföretags verksamhet genom
också tidigarevigivande.tjänstgöring mycketkan somvara

metodfrågorockså i anslut-vidareutbildningbörnämnt avse
kunskapsöverföringen.tillning

utökamöjligtböremellertid det attVi att varaanser
begränsadeinvesteringar medomfattningen Swedfundsav

projektstorleken,ökasätt ärpersonaltillskott. attEtt men
måsteåtockså varje projekttidägna mindremöjligheten att

utnyttjas.
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börSwedfund sträva efter ha personalkontinuitet iatt
Mångaförvaltningen projekten. har framförtpartnersav

kritik över för projektetatt har växlat inomansvaret
Swedfund.

viktig effektivitetsfaktorEn är närheten till de projekt
AvståndetSwedfund finansierar. långttill Stockholm är och

båderesande kostsamt tröttande.och Organisationer IFCsom
och andra har funnit det är nödvändigtatt ha lokalatt

fårepresentation för nära kunskap utvecklingen iatt deom
länder frågabevakar. Vi diskuterathar denna och blman a
föreslagit nära kontakter med lokala utvecklingsorganisa-
tioner och samarbete systerorganisationer.med Till-
sättandet vårlokal i Indien är enligtrepresentantav en

åtgärd.uppfattning riktig Viktigaste kontaktpunktenDenen
bör dock Sveriges beskickning i land. länder medIvara resp
biståndskontor utgör viktigdessa för Swedfund. Vien resurs
har emellertid funnit samarbetet mellanatt Swedfund och
biståndskontoren inte alltid varit tillfredsställande.
Därför har Swedfund i flera länder utvecklat samarbetet med

påden allmänna avdelningen ambassaden. ärVi väl medvetna
de besparingar tvingas ändågöra,SIDA detom men anser vara

väsentligt bistånds-Swedfund förbättraratt samarbetet med
kontoren när det gäller informationsutbyte utvecklingen iom
landet ioch projekt.Swedfunds Däremot bör Swedfund kanske
inte frånförvänta sig biståndskontoren.administrativt stöd

7.4 Swedfunds ekonomi

försågs frånSwedfund början påmed grundkapitalett
100 mkr. hade stiftelsen rättDessutom statsgarantiatt mot
låna påytterligare 300 kapitalmarknaden.mkr Industri-
biståndsutredningen beräknade utbetalningsvolymen till
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år två åren förutsåg75 mkr inledandeefter de och behovper
två âr.kapitaltillskott efter Grundkapitalet tillskötsav

åren.inledandeunder de Utbetalningsvolymentre kom att
långsammare förutsågs.utveckla sig avsevärt mycket än som

på såvälBeroende swedfunds räntevillkor bristandesom
efterfrågan på lån har aldrigSwedfund utnyttjat bemyndi-

låna pågandet kapitalmarknaden.att

Utvecklingen investeringsverksamheten kapitalbehovetochav
belyses siffrorna nedan. beloppen för nedskrivningarAvav

fårgjorda investeringar riskernaantydan ochav man en om
svårigheterna i swedfunds engagemang.

7980 8081 8182 8283 8384 8485 8586 8687

mkr

året1. Under
utbetalt 1,7 1,8 10,5 21,2 29,9 12,9 23,4 21,5

2. Ack.
utbetaln. 1,7 3,5 14,0 35,2 65,1 77,9 101,3 122,8

Nedskrivna3.
invest. 7,9 11,4 22,0- - - - -

4. Kontrak-
terade,
ej utbet.
belopp
samt
garantier 23,0 24,8 50,2 89,2 53,0 48,4 42,3 44,9

innefattar vissa kapitaliserade räntebetalningar.

årenGenomsnittlig utbetalningsvolym de fem harsenaste
Vår påvarit endast 21,8 uppfattning ärmkr. detta beroratt

svårigheterna finna projekt uppfyller swedfundsatt som
kriterier i länder stiftelsen i.de arbetarsom

verkställda utbetalningar inte mindre än behövthar 34%Av
skrivas Nettotillväxten i bokförda portföljbort. swedfunds
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årende har varit endast 16,6senaste tre mkr, trots att
57,8 mkr utbetalats. sanering därvid gjorts ärDen som

fåsäkerligen utgångspunktnödvändig för bättre föratt en
framtiden. Vi intehar kunnat bedöma det finnsom
ytterligare behov nedskrivningar i portfölj.nuvarandeav

Kapitalbehovet för investeringsverksamheten översteg redan
198283 198687100 mkr, först översteg det 150 mkr.men

riksdagens beslut 1985Genom skall Swedfunds grundkapital
ökas till 250 mkr. slutet juli 1987 hade 205 däravI mkrav
inbetalats.

Swedfund har haft likviditet, särskilt under deen som
årenförsta varit avsevärd bidragitoch till Swedfundatt

kunnat uppvisa positivt till 198687.resultat framett
övriga intäktsposter har varit Följandeblygsamma. ärtabell

schematisk redovisning Swedfunds intäkter ochen av
kostnader.

197980 198081 198182 198283
mån18

mkr

Intäkter:
Driftsanslag 5,5 3,7 - -
Avkastning
på likvida medel 9,5 14,3 14,9 14,0

frånRäntor l0
projekt 0,1 0,4 1,5-

15,0 18,1 15,3 15 5

förKostnader
verksamheten
inkl konsult-
tjänster 4,3 4,4 6,0 7,7

anställdaAntal 8 9 10 14
ochVDvarav

proj ansvariga 4 5 5 7,5
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198687198485 198586198384
Intäkter:

påAvkastning
6,17,3 7,7likvida medel 9,7

Räntor l0
från 3,74,5 4,9projekt 3,3

9,812,613,0 11,8

förKostnader
verksamheten

15,0 14,§9,6 11,9inkl konsulter

20 23anställda 17 21Antal
ochVDvarav

11 12ansvariga 10 13proj

frånerhållitårsskiftet utdelning198788 SwedfundVid hade
obetydliga. Under 1988 kommerprojekt, beloppentre varmen

något. förhållandetroligen ökautdelningsintäkterna Iatt
låneportföljen intäktsräntor givitredovisadetill har en

åren.på ängenomsnittlig avkastning 13% de Detsenastemer
låneräntor inte betalats. Totaltmärkasbör dock allaatt

gångerNågra räntoravskrivits. haromkring 8 mkr har
lånet skrivits helt ellerkapitaliserats sedanoch av

delvis.

således finansierats sindelhar tillSwedfund stor av
årens driftsbidraginledandelikviditet, sedan de tre

anspråki förlikviditeten tagitsupphört. medochI att
försämrats.resultatprojektinvesteringar har Swedfunds De

två åren oräknatför verksamheten,kostnadernaharsenaste
överstigit intäkterna.nedskrivningar, de totalaochav-

investerings-innefattarför verksamheten denKostnaderna
såvälbedrivithittillsfrämjande Swedfundverksamhet som

företagen Swedfund bekostat.konsultinsatser ide somsom
företagen.rätteligen bekostatsborde hadel dessaEn avav

198687Åtminstone förvaltningskostnaderna kanmkr2 av
tvåhänföras till kostnadsslag.dessa
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femårsplanSwedfunds styrelse redovisade i den i avsnitten
genomgången års1.2 omnämnda fem verksamhet, dennaav men

påbudget särskilthar avkastningssidan visat sig alltför
optimistisk. För närvarande arbetar Swedfund efter en
ettårsbudget.

vår genomgångVi vidhar jämförbaramed Swedfundav
organisationer funnit mängd olika sätt finansieraatten
verksamheten. Se avsnitt 2.1. Direkta driftsbidrag

såväl påberäknade förhand i efterskott förekommer,som
liksom räntesubventioner ocksåför organisationerde som
lånar sitt kapital. Kraftigt tilltagen likviditet harupp
varit viktig intäktskälla för danska IFU.en

Bland de intäkter är resultat investerings-som av
återfinnsverksamheten räntor, utdelningar finan-och

sierings- garantiavgifteroch olika Realisations-slag.av
Vinster är normalt viktig intäktskälla i investerings-en
verksamhet. Vissa organisationer betingar sig royalty eller
provisioner i samband med sina investeringar. Slutligen
begär del organisationerna ersättning för utredningaren av

liknandeoch tjänster.

Vi vill hävda resultaträkningen är viktig föratt Swedfund,
biståndspolitiskaäven grundläggandedet syftet medom

inteverksamheten avspeglas i den. Resultaträkningen tjänar
till styrelse och ledning signaleratt hur effekti-ge om
viteten påverkari verksamheten utvecklas. Den personalens
motivation för sina uppgifter och den kan slutligen vara av
vikt för Swedfunds trovärdighet sin omvärld.gentemot Det

ocksåinnebär måstefinansieringen påSwedfundatt skeav
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sådant sätt inteett orimliga ställs.kravatt ekonom-Den
huvudmålsättningiska uppställts, börSwedfundattsom

arbeta vinstsyfte, och vilkenutan styrelsen tolkat attsom
kostnaderna för kontakt-, förstudie- projektverksamhetenoch

frånskall täckas intäkterna Swedfunds verksamhet, börav
vår bådeenligt uppfattning ändras förtydligas.och Vi

finner detta styrelsens viktigaste uppgifter,vara en av men
vill här redovisa det synsätt vårtligger till förgrundsom
förslag resurstillskott.om

Vi långsiktigadet viktigt för Swedfunds överlevnadanser
mål fastställes innebördatt ett investerings-attav

verksamheten bör täcka sina kostnader. Därmed följeregna
måste nivå påSwedfundatt eftersträva viss investerings-en

verksamheten, viss omsättning i sin portfölj, vissaen
nivåer på avkastningen sinasamt kostnader. Däravanpassa
följer vidare verksamheter inteatt hänföraskan tillsom
investeringsverksamhet, och vilka utförs för genomföraatt
ålagda uppdrag, bör finansieras särskilt.

På grundval jämförelse med andra organisationerav en anser
vi det är möjligt göraatt antagandenatt fastställersom en
investeringsnivå tillåtaskulle denna ekonomiskaattsom
målsättning uppfylls.

Målet nå pågenomsnittligatt avkastning aktie-en
investeringar inklusive realisationsvinster, bör3%,om

lånuppställas. För målbör motsvarande 7%. Vidare börvara
cmsätta portföljen i årgenomsnitt 12:e samtidigtvartman

på årförluster 15% varje utbetalt belopp skall kunnasom av
tycks rimligtaccepteras. Det ha hälftenattvara av

investerade imedel form aktier och hälften i formav av
lån.
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angivnaUnder antaganden skulle total investerings-en
påportfölj 500 följandemkr avkastning:ge

påAvkastning aktier 7,5 mkr
lån 17:5 mkr

25,0 mkr

Utbetalt belopp
årligen 42 mkr, varav
förlust 15% 6,3 mkr
Återstår 18,7 mkr

såledesVerksamheten skulle bärakunna förvaltningskostnader
på 18,7 mkr för den direkta investeringsverksamheten.

Vi måste sådana målSwedfundatt styrelse formuleraanser
och sedan fastställa resultatförväntningar hänsynmed till
tillgängliga investeringsresurser.

Vår uppfattning är ärdet projektantaletatt och den grad
aktivitet väljerSwedfund i enskilda projektav som som

avgör administrationskostnadernas omfattning, mindre
projektens eller investeringens storlek. Koncentration av
projekten till vissa länder och samordning med andra
liknande institutioner och med lokala investeringsbanker har
vi tidigare nämnt sätt minska administrations-attsom
kostnaderna. Naturligtvis beror projektutfallet i sista hand
på swedfunds personals skicklighet i driva projekt ochatt
bevaka gjorda investeringar. det avseendet bedömer viI att
förutsättningarna är goda.nu

Vi Swedfund bör strävaatt efter tredubblaattanser
åtagandevolymnuvarande till 500 mkr med endastca

begränsade administrativa föreslårförstärkningar. Vi att
medel tillförs grundkapitalet för möjliggöra detta.att
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tillåtasådan expanderaresursökning Swedfundskulle attEn
föregåendeiriktningar diskuteratssin iverksamhet de som

kapitel.

främjande verksam-Vidare finner vi orimligt dendet att
finansierasär huvuduppgift, skallswedfundsheten, som ena

engångs-föreslårViinvesteringsverksamheten. ettattur
föravkastning användasavsätts skallbelopp attvars

till främjabestrida direkt hänförligakostnader att
iföretag företag u-land.mellan och Detsamverkan svenska

insatser görs Swedfund kanarbete och de avvarasom av
Viberöras.värde för företagde kan komma attstort som

inte bör begärai allmänhetlikafullt Swedfundattanser
ersättning för tjänster. Kostnaderna kandessa avse

särskiltanlitasersättning till anställs ellerpersonal som
sådana projektansvarigauppgifter inte swedfundsför dock

Sverigeseminarier i ochpersonal, anordnande annor-av
medelDärutöver bör dessastädes liknande kostnader.och

förinvesteringsstudier.förtäcka swedfunds kostnader
sådana skalltill 50%i huvudregelSwedfund har dag attsom

swedfunds delden svenske ochbekostas partnern attav
projektföretag.iinräknas i Swedfunddet satsar ettsom

mindretillämparVi finner berättigat Swedfunddet att
måstegångerMångastrikta härvidlag. detregler anses

naturligt för större delenSwedfundatt avsvarar
svårtmycketstudiekostnaden. praktiken Swedfund haftharI

fåfå gehör för sina kapitalisera dessakrav attatt
är likafinnas där detkostnader. dock fallkanDet

för helainvesterarennaturligt svenskedenatt svarar
genomförssärskilt när projektetkostnaden utansenare-

swedfunds medverkan.
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Vi förordathar Swedfund möjlighet finansieraatt attges
sådanalicens- och projekt-managementavtal. fall kanI

intäkterna royalties. intäkternaTotala tordetas ut som
därvid inte bli högre, är möjligt börjadet de kanattmen

tidigareflyta in än utdelningsinkomster.t ex

mån åtar påden Swedfund sig investeringsverksamhetI upp-
dragsbas enligt diskussionen vissi avsnitt 6.10 inflyter
ersättning för detta.

intäkterAndra former än de angivna, tav ovan ex
provisioner, bör inte betinga sig för sinSwedfund medverkan
i projekt.

7.5 Sammanfattning förslag resurstillskottav om

föreslår såledesVi tillförsswedfunds grundkapital delsatt
250 mkr för möjliggöra utökad verksamhet, dels 50 mkr,att

avsättes särskilt avkastning används förochsom vars
investeringsfrämjande verksamhet för förstudier.och

Vi har antagit tillföras förSwedfund kommer medelatt att
uppnå förlusttäckningbeslutat grundkapital föratt och

198889. likviditeten blirunder kan därför förmodasDet att
påtillfredsställande räntorna till-och dessa medel ett

räckligt bidrag för täcka i projektverksam-underskottetatt
budgetårenföreslårVi därför tillförsmkrheten. 100att

198990, 199091 199192. överlikviditetDärvidoch kan en
upprätthållas påföljande âr,även intillunder dess en

uppnåtts.rimlig volym i verksamheten
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lånefondensärskildaDen igångsättnings-100 mkr förom
kostnader, föreslåsvilken i avsnitt 6.5, bör tillföras

femårsperiodSwedfund under med början möjligt.en snarast

Finansieringen resurstillskotten föreslås skeav ur
biståndsanslaget.
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övervägandenKapitel 8 sammanfattning utredningensoch av
förslag

överväganden8.1

huvudfråga vi har haft ärEn besvara Swedfundattsom om
givits erforderliga för genomföra sinaattresurser
uppgifter i fattigaste ländernade enligt riktlinjerde som
ursprungligen uppställdes för stiftelsen.

När bildadesSwedfund företräde skulleattangavs ges
lång-projekt i länder vilka Sverigemed redan bedrev ett

siktigt utvecklingssamarbete. är världensblandDessa
fattigaste länder. förväntadesdetta Swedfund endastTrots

sådana såinvestera i projekt kommmersielltsom var
bärkraftiga täcka för sin drift,de kunde kostnadernaatt

igångsättningskostnader.inklusive uppgiftSwedfunds attvar
göra projektmedverkan attraktiv för den svenske partnern

dela finansiella risk i projektet,dennesattgenom
samtidigt Swedfund skulle hadebevaka denne ettattsom
långsiktigt intresse i projektföretaget. Därutöver hade
Swedfund rollen värdlandet dengarant gentemotsom av

Slutligensvenske skulle Swedfund bevakapartnern.
utvecklingsvärdet projektde skulle genomföras.av som

Swedfunds styrelse kom sedermera fastlägga principeratt som
svårare.gjorde uppgiften än lämnaSwedfund skulle endast
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på i sverige.marknadsräntanlån på sigbaseradevillkor som
företag emellansamägtProjektföretaget skulle ettvara

Swedfund.ochsvenskedenu-lanispartnern, partnern
beredning ochprojektpromovering,förkostnaderSwedfinds

verksamheten.intäkterna itäckasförvaltning skulle av

drivagår varit möjligtsäga det skulle attinte attDet om
ekonomiskariktlinjer deenligt dessaverksamhet omen

fåttrådde tillblivelseförhållanden vid swedfundssom
debestå. i efterhand konstatera attDäremot kan man

biståndsmottagarländersvårigheter Sverigesekonomiska som
fickverksamhetswedfundsgjorde,sedan 1979upplevt att

swedfundsinteViförutsättningar. atthelt ansernya
målsättningar konflikt varandra,i medstod men

bärkraftigahuvudmålsättningen, kommersielltetableraatt
så många begränsningaromgiven atti u-land,företag avvar

genomföra med deomöjlignärmastei det attden resurservar
förfogande.tillSwedfund hade

antalblivitvi visat,har ett storthar,Resultatet som
rekonstruktion, omfattandefinansielli ettprojekt behov av

kraftigtdel,biståndsberoende för swedfundsoch enegen
resultatutveckling.negativ

från ocherfarenheterna SIDAprojekterfarenheter,swedfunds
från nationellaövrigaoch deäven erfarenheterna IFC

krävs valvisar, detutvecklingsorganisationerna ettatt
två organisationförinriktningaralternativamellan somen

påsig deorganisationen inriktaAntingen kanSwedfund.
subventioneringkraftigvarvidländerna,fattigaste en

också måste sträva efterorganisationenkrävs, eller en
i sinprojekttyperländer ochmellanbalans

täckerintäkternamöjliggörinvesteringsportfölj attsom
i verksamheten.kostnaderna
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vår uppfattningEnligt skulle Swedfund kunna fortsätta att
fattigaste länderna företrädede i sitt projektval ochge

stiftelsenarbeta med de metoder utvecklat. Verksamheten
i likna företagsutvecklandeskulle mycket komma att SIDAs

såVi emellertid iinsatser. Swedfund fall skulleattanser
biståndsmedelbehöva kraftigt löpande tillskottochett av

för finansiera företagsledning, utbildning, importbehovatt
påliknande.och Avkastningen projekten skulle kunna

många årförväntas först omöjligtoch det skulle attom vara
sådan påbedriva verksamhet kommersiella grunder. Deen

företagenmedverkande svenska skulle ofta endast komma
någonmedverka i form i projektföretagen.uppdragav

Vi vill därför förorda inriktning väljs föratt en annan
stårinriktning bättre i överens-Swedfund, en som

stämmelse ursprungligamed de avsikterna. innebärDenna att
påverksamheten det hela självfinan-skalltaget vara

tvåVisierande. vill anföra grundläggande skäl för detta
inteförslag. Vi föreliggerdet behovatt ettanser av

bistândsorgan mångadriver i viktigaverksamhetsom en som
avseenden dubblerar Swedfunds kommersiella arbets-SIDAs.
sätt medverkan ägare i projektföretagen äroch desssom

biståndetsärart i särart böroch denna utvecklas. andraDet
skälet är vi funnit huvuduppgiftSwedfundsatt attvara

åstadkommatill kunskapsöverföring. Förbidra dennaatt
måste påSwedfund basera sitt de företagensarbete svenska

vårinnebär enligt uppfattning Swedfundkompetens. Detta att
måste sträva närmareefter samarbete med de svenska
företagen villig investera i u-länder äroch deatt somvara

för företag.intressanta marknader dessa
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påpekaVi vill den föreslagna inriktningen inteatt ute-
sluter iverksamhet de fattigaste u-länderna. innebärDen
endast Swedfund bör eftersträva balans länderatt mellanen
med olika förutsättningar för driva kommersiell verk-att

också förmån-synsättet innebärsamhet. vissaMen att mer
ståliga finansieringsformer bör till förfogande för projekt

Vårai fattigaste länderna.de förslag innefattar komplet-
teringar till tillgängligaswedfunds imedel detta avseende.

Vi regeringen skall ställning tillatt dettataanser
förslag eftersom ärdet grundläggande för swedfunds framtid.

utgör viktig förgrundDet styrelsens beslut swedfundsen om
framtida strategi. Vi det styrelsens attanser vara ansvar

sådanformulera strategi, vilken börsnarast en ange var,
hur och med vad Swedfund skall arbeta.

vårEnligt uppfattning bör dessutom Swedfund utforma en
både biståndspolitisktprofil framhäver det grundadesom

huvudsyftet kommersiellaoch de arbetsformerna. profilDenna
bör understrykas realistiskt formulerade ekonomiskagenom

målsättningar.och effektivitetsanknutna interna

också fråganVi har övervägahaft gränsdragningenatt om
biståndsorgan.mellan olika vi redovisat visom ovan anser

viktighar uppgift i industri-att SIDA utvecklaatten
biståndet Mångai mottagarländer. industri-SIDAs av
biståndets är inteformer kommersiella inteoch skulle lämpa
sig för närmare anknytning till Swedfund. stöd-Andraen
former, rehabiliteringsprojekt och systerindustri--som
satsningar grundläggandehar överensstämmersyften medsom

ävenswedfunds, tidshorisonten arbetssätten iochom
många äravseenden olika. Vi övervägthar SIDAs rentom
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drivas förföretagsutvecklande insatser inomskulle ramen
redovisat vi förSwedfunds vi detverksamhet. som anserovan

inärvarande viktigare särartbetona Swedfundsattvara
bådebiståndet. projekt,Vi omfattningen sIDAstror att av

beloppsmässigt,antals- och skulle skymma de kommer-rent
siella projekten portfölj.i Swedfunds

gränsdragningsfråga dåföreligger liknandeGentemot BITS en
diskuterat ochdet gäller u-krediterna. Vi dettahar ovan

finansierafunnit värde föru-krediterna kanatt attvara av
viktig-i, u-krediternasprojekt Swedfund medverkarsom men

från iSverige ochuppgift är finansiera leveranseraste att
innebärfinansiering uppställs inga villkordenna attsom

Vii projektföretagets skötsel.skall medverkaBITS anser
således samordningdet skäl för mellansaknasatt en

när u-krediterna. Däremot kanSwedfund och det gällerBITS
självfallet önskvärd.samverkanen vara

föreslåfråga Ärsista bör övervägas. rimligtdetEn att nya
hårtkrediter till länder Viredan skuldtyngda attmenar

lånevillkorär rimligt.det uppmjukningar SwedfundsDe av
föreslårvi till ökandeförhoppningsvisledersom en

lånevolym, resursflöde ärtill bättre villkor. ökatEttmen
gåvor tillönskvärt. Vi stötandedet vidare att gesanser

enskilda, ofta privat ägda, företag lönsamhets-med
på Även lånen gårförväntningar företags-sig. tillom

slutligen ägarnautveckling eller utbildning är dett o m
vårsådanafördelen bör enligtdrar härav och insatsersom

mening inte betraktas fria nyttigheter.som
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våra förslagSammanfattning8.2 av

å-â-l åyâtâ

tidigare,liksombör,verksamhetSwedfundsHuvuisyftet med
utvecklingindustriellatill u-ländernasbidraattvara

teknisktteknologi ochöverföringtillmedverkaatt avgenom
från företagsvenskaföretagsledningskompetenskunnande samt

i u-länder.till företag

äuyugsáklisâuunpsziâtsr2-2.;

två uppgifter:huvudsakligaskall haSwedfund

kommerindustriellt samarbeteförallmäntverkaa attatt
i u-landföretagstånd Sverigei ochföretagmellantill

attgenom

samarbetsprojekt.lämpligaidentifiera-
sverige.ipartnerföretaglämpligaidentifiera-

ochföretagsvenskasammankoppling mellanförverka en-
1.seminarier,i u-landföretag resor 0genom

på lämpligaförstudierigångsätta finansieraoch-
samarbetsprojekt.

visstinnefattarhuvuduppgift ettdennaGenomförandet av
förmån förtillinvesteringsfrämjandenått ochexport-av

sådantpå sättbör dock ske ettföretag.svenska Detta
åsidosätts.inteverksamhetenmedhuvudsyftetatt
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enskilda företag i u-landi finansieringb deltaatt av
attgenom

gå riskkapital iin delägare eller satsa annansom-
form.

långsiktigalån finansieringlämna till företagets-
lån.sådanagaranti föreller teckna

överföring teknologiför ochfinansiera kostnaden av-
företagsledningskompetens.

igång-förmånligapå förfinansiera kostnadenvillkor-
Sådana kostnader kansättning verksamheter. avseav

investeringar, tekniskautbildning, infrastrukturella
marknadsföring.företagsledningtjänster, och

irimliga täckainteskallKostnaderna attvaraanses
löpandeden verksamheten.

åtta årensviktigaste förstaSwedfunds erfarenhet deav
avgörande för projektetsförefallerverksamhet attvara,

både i värd-i Sverige ochutveckling är valet partnerav -
är i konflikt medaffärsintresselandet. de fallI partnerns

särskild försiktighet iakttas.projektföretagets, bör

nrefil2-2 âwsdáuadâ

måste profil SwedfundsbetonarSwedfund utforma en som
biståndsorganisationerna, nämligensärart bland att man

på affärsmässigt sätt,i kommersiella former ocharbetar ett
målsättningenockså inte är vinstklargör utanattsommen

tilli utnyttjandet medel Swedfund hareffektivitet deav
åstadkomma kunskapsöverföring.sitt förfogande för att
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Brejgksksisesisr§24

äröverordnade kriteriet för Swedfunds medverkan attDet
stånd.projektföretaget tillkunskapsöverföring till kommer

uthållig lönsamhet efterProjekt finansieras skall visasom
uppbyggnadsperioden. företaginledandeden Det som

ägastill väsentlig delfinansieras skall personeren av
från företagetvärdlandet. svenskainstitutionereller Det

långsiktigtmåste delägare,inte nödvändigtvis ettvara men
måste säkerställas. kan skeDetta genomengagemang

långsiktigt licensavtal. svenskaeller Detmanagement
måste lönsamhets-riskengagemangföretagets balanseras av

förväntningar i projektet.

âräessâästâwâdâuâdâå-å-â

varierai samägda företag kanGraden Swedfunds engagemangav
både tilltill enskilda projekt ochböroch anpassas

förhållanden avgörandei olika länder.förväntningaroch Det
därigenom kanför börkriteriet deltagande vara om man

kunskapsöverföring till projektföretaget.tillmedverka Kan
skäl för Swedfundkunskapsöverföring förväntas saknasingen

måattraktiv investeringenmedverka, huroavsettatt
företagetsförförefalla. bör undvikaSwedfund ansvaret

mån tillförasskalldetta slagledning. den kompetensI av
partnerföretag.bör svensktbolaget detta ske Iettgenom

mån projektföretags styrelsearbeteiSwedfund deltarden
kompetensuppbyggnaden.skall deldetta avses som en

projektutvecklare.undvika uppträdaSwedfund bör att som

tillär bidrauppgift för Swedfundcentral attEn
förförutsättningarnaprojektbedömningen kunskap attmed om
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driva projekt i värdländerna. Häri innefattas bedömning av
föreslagnaden teknologins lämplighet.

Swedfund bör inta restriktiv attityd när det gälleren mer
likvidationsmässigdrivaatt verksamhet vidare.

å-z-â êwsdâuadâ éeltaganáesjzoieåtfiaaasiesiaøsn

Swedfund bör tidigare beredd aktiekapitalatt satsasom vara
i projektföretag, när önskasdetta Aktieägandeparterna.av

möjlighet till påverkapositivt företagetsattger utveck-
ling. låneavtalbör dock beaktasDet med väl avvägdaatt
villkor möjlighet till starkare inflytande i situationerger
där motsättningar mellan kan befarasparterna och de upp-

lânevillkorenmjukningar i föreslås bör utnyttjas försom
koppla aktiesatsningar lån.att och Avgörande är natur-

ligtvis projektetatt sundast möjliga finansiering.ge

Vi det möjligt uppfyllaatt Swedfunds huvudsyfteanser utan
den stränga begränsning till formen samägt företag som
hittills tillämpats. Väsentligt är enbart projekt-att

frånföretaget stöd långsiktigberörda förparterges
uppbyggnad. Vi vill betona möjligheten samarbetaatt genom
licensavtal, varvid Swedfunds roll kan finansieraattvara
detta licensavtal. också gåSwedfund kan in ipartsom
licensavtalet föroch sin projektmedverkan betinga sig
ersättning måstelicensintäkterna. dockDetta ske medur

såurskiljning intestor motsättningaratt med projekt-
uppstår.företaget
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§katsgmgrQete§.g.3

mån.avsevärdmåste isinabredda kontaktytorSwedfund
intresse-industrins ochbransch-den svenskaSamaibetet med

måstemåste göra sigförstärkas. Swedfundorgarisationer mer
förföretag. Flerkänd bland svenska representanter

Målet börmåste i styrelse.industrin finnas Swedfunds vara
äniinvesteraföretag annatsvenskt attettatt som avser

långsiktigtträffa avtaldotterföretag i u-land eller om
naturligtfinna detskallindustriellt samarbete, att
sådant projekt.finansieringeniSwedhind deltar ettav

finansierings-liknandebör samarbetet med andraVidare
möjligt i formförstärkas,institutioner gemensamavom

nordiskaSärskilt bör detta deprojektfinansiering. avse
administrativtilldär möjlighetersysterorganisationerna

enskildaprojektbevakning isamordning och gemensam
bör undersökas.värdländer

ärkontaktytorväsentligast i bredare attAllra vad avser
långsiktigt i värd-institutionermedsamarbeteetablera

industriutvecklingsorganisationer,länderna t ex-
Åtskilliga administrativskälutvecklingsbanker l. t exo -

projekt,mindremöjligheter i fler ochförerkling, deltaatt
liksom deför Swedfund,ökad lokalkännedom talar att-

projektfinansierasysterorganisationer, bör kunnaflesta
ifinansieringsinstitutioner antingen formlokala avgenon

vidareutlåning förför eller medelkrediter
risklapitalsatsningar.
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â-z-å Läsderxal-oghjgriksning

väsentligtär Swedfund eftersträvarDet koncentrationatt en
såtill begränsat länderantal förvärvarett att man en

ingående förhållandenakunskap i länder därmeddessa ochom
Äveneffektivt bidrar till projektens etablering.

administrativa samordnings- kostnadsskäloch talar för
länderkoncentration.

så fråganNär gällerdet den krets länder Swedfund skallom
tvåkunna iarbeta vi kriterier är avgörande.attanser

biståndsfinansieradförsta bör,hand förI allsom annan
värdlandetverksamhet, föra utvecklingspolitik liggeren som

biståndspolitiskai målsättningarna.linje med de svenska
kan vidare stötande länder högDet med capitadattanses per

åtnjutandeinkomst biståndsmedel.kommer i svenskaav
sådana länder, där det exportfrämjande intressetI över-

väger, påbör insatser för tekniköverföring finansieras rent
kommersiella grunder.

någonVi inte beloppsgräns skall fastställas,attanser men
riktmärke skulle kunna länderatt ett medvara en per

capita-inkomst 15understigande sveriges. 110-talDetav
låg-inkomst-länderländer kategoriseras lägreochsom som

ingår,medel-inkomstländer med den reservation landetsom
utvecklingspolitik naturligt i den kretsangetts,som ovan

frågaländer kan komma i samarbetsländer försom som
någotSwedfund. kategorin högremed capita-inkomstI per

finns dussintal länder i Asien och Latinamerika, i vilkaett
Swedfund-insatser skulle kunna medverka till utveckling i

biståndspolitiska målsättningarna.enlighet med de
Koncessionellt stöd bör dock inte till denges senare

länder.typen av
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Vi vill betona angivna ländervalsdiskussionatt ovan avser
de för swedfunds verksamhet. Vi inteyttre tror attramarna
det är lands capita-inkomst är avgörandeett per som vare

fårsig för Swedfund-satsning i landet vissom en en
utvecklingseffekt eller för risken i satsningen. Vi tror
projektval, kunskap och erfarenhet landet affärs-ochom
mässigheten i uppträdandeswedfunds är avgörande faktorer.
Koncentration till vissa länder, och balans mellan länderen

låghög respektivemed landrisk, bör eftersträvas.

å-å-â âeåterår

påswedfunds börverksamhet inriktad industrisektorn,vara
på påindustrinära tjänster och avancerade transport-
tjänster. börSwedfund överväga utvinning mineral-om av
och inkluderas.skallnaturresurser Handel faller utanför
swedfunds verksamhetsramar.

§.g.l0Dgtsgenska_pargngrföretageg

kunskapsöverföringen företagsutvecklingenOm och kan
säkerställas bör partnerföretagets intestorlek vara
avgörande för swedfunds medverkan. swedfunds erfarenhet

på småhittills tyder dock företag förofta har litenatt
uthållighetfinansiell föroch begränsade företags-

ledningsresurser för medverka. Systemexporterandeatt
såföretags verksamhet bör följas Swedfund attav

möjligheter till tillsamarbete tas vara.

8.2.1l swedfunds instrument och resurser

swedfunds bör bättre tillpassas de behovresurser som
Swedfund möter i sin verksamhet. bör tillförasSwedfund
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olika avkastningskrav ellerolika resursslag med
förväntningar.

Investeringar i projektföretagens egenkapital bör även
för Swedfundframgent huvudform Swedfunds medverkan.vara en

påsmåbör avkastningsförväntningar inrikta sigha och
långa innehavstider för projektföretagen skallrelativt att

nå görasrimlig stabilitet. Avyttring innehaven skallaven
gårpå ocksåaffärsmässiga i företagengrunder de fall-

dåligt.

påVi kostnadstäckning viss avkastningkrav ellerattanser
ledningen föreller främst skall tjäna syftetannat att ge

Någonorganisationen signaler hur verksamheten utvecklas.om
direktkoppling Swedfunds kunskapsöver-mellan huvudsyfte,
föring, intäkter inteoch verksamhetens kostnader och kan
åstadkommas. Å svårt upprätthållasidan är detandra att
trovärdigheten motivationensamarbetspartners ochgentemot

effektivitetsmåttinom organisationen inte formuleras.om
börbudgettillskott för finansiera verksamhetenRena att

således avvisas.

är rimligt i strävaverksamhet Swedfunds slagDet att en av
sinainvesteringsverksamheten täckaefter skallatt egna

royaltiesräntor,innebär utdelningar,kostnader. Detta att
sådana realisationsvinsterförekommer, och andraom

administrations-projektinkomster skall täcka fondens
måni projektberedning ochkostnader den dessa avser

på upplånat nedskrivningarförvaltning, räntor kapital,
realisationsförluster.och
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sidan målsättning, lättär relativtenkel och attEn som
dåfår gällersjälvfallet det land-verifiera, konsekvenser

administrativa insatser.inriztning, projektstorlek och

nåbör finansiellaVi Swedfund attatt resursergesanser
investeringsnivån tillskott till500 mkr d ettv s

pågrunikapitalet 250 mkr.

utgörainteVissa Swedfunds verksamhet kandelar ansesav
sådaninvesteringsverksamheten. Dit hör samarbets-del av

till enskildainte ärfrämjande relateradverksamhet som
så betydelsefullprojekt. Vi verksamhetdenna attanser

föreslårbör avsättas särskilt för Viden.medeL att
Avkastningentillförsutöver föreslagna fonden.50 mir ovan

på användas för täcka samarbets-medel skalldessa att
förfondens kostnaderfrämjande kostnader dessutomsamt

föreslår fastställerprojektförstudier. Vi Swedfundatt
såväl vilken andelnär gällerstrikta regler detmindre av

sådana för, i vadförstudiekostnader fonden skall svara som
mån sådana vidapportegendomstudier skall anses vara
bolagsbildning.

bör eftersträva balansIi tidigare anfört, Swedfundsom en
värdländer sina investeringar. tordemellan olika i Det

investeringarförvänta sigdärenot orealistiskt attattvara
så framgångsrika skullei vissa länder deskulle attvara

isubventionera verksamhet andrakunna lämna överskott att
svåra länder.

bestridaförfinns behov medelDet attett stort av
igångsättningskostnader ärnär dessanystartade företags

sådan täcka denomöjligade kan attart att urav anses
rimliglöpaide företaget skall haverksamheten om

Sådana utländsköverLevnadschans. kostnader kan avse
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infra-utbildningsinsatser,särskildaföretagsledning,
endabör belasta ettrimligenintestrukturkostnader som

marknadsföring.inledandeförkostnaderellerprojekt,
ländernafattigasteiprojekt dei fleralltharSwedfund

stödbegäraeller SIDAhos BITSnödvändigt attfunnit det
sådant stödåtskilliga fall harsådana kostnader. Itill

fåttigång ochkommitföretagetdetbegärts efter att
dettakostnaderfunnitsvårigheter. attVi har avekonomiska

Swedfundverksamheti denmåste normalaslag anses
iinkalkylerasbörochförutsägbaraärfinansierar. De

Förinvesteringar. attlångsiktigaprojektkostnaderna som
tillförasSwedfundbörsådana kostnader enbekostakunna

får formenmkr.100fond Denna enredovisad avsärskilt om
föranvändasskallmedelFondensstiftelse.osjälvständig

tekniskföretagsledning,iinvesteringarprojektföretags
infra-utbildning ochmarknadsföring,ellerkompetens

medsambandianvändasskall endastmedelFondensstruktur.
ordningennuvarandeprojekt. Denigångsättning nyttettav

förtillskottbegärasedanochföretagetförst startaatt
börutbildningellerföretagsledningskostnadutländsk

företagetsvidsigvisa attdetupphöra. Skulle mansnarast
lågt, bör detförkostnaderigångsättande beräknat dessa

medel.ytterligaretillskjutapå delägarna attfalla

anspråk fattasskallimedel avfondensBeslut att taom
gå in i ettmed beslut attsambandistyrelse omSwedfunds

lånekapital.elleraktie-medprojekt
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särskildaDen fårfondens medel endast användas för
utlåning. de fattigasteI länderna bör dock mycket för-
månliga villkor tillämpas års återbetalning,2% ränta, 20
i mindre fattiga länder bör villkoren mellan 5% och 7%vara
ränta årshögst återbetalningstid.och 15 länder inteI som
tillhör låginkomst-kategorin eller lägre medel-inkomst-
länder bör inte fondens ståmedel till förfogande. Räntor

återbetalningoch återgåbör till på några årsfonden, men
sikt behöver den särskilda fonden troligen tillföras
ytterligare medel. Möjlighet skall finnas avskrivaatt den
särskilda fondens fordringar del finansiellsom av en

projekt.ettsanering av

Villkoren för Swedfunds långivningreguljära bör anpassas
bättre till efterfrågasvad i värdländerna och tillsom vad
jämförbara institutioner erbjuder. innebär mångaDetta iatt
länder måste lånSwedfund erbjuda till betydligt lägreen
räntesats än för närvarande.

Möjligheten lånlämna återbetalnings-att med villkorad
skyld;ghet återbetalningeller med i påform royaltiesav
projektföretagets vinst eller omsättning bör prövas.

Swedfund bör kunna utnyttja sitt låna påbemyndigande att
kapitalmarknaden mot statsgaranti i större utsträckning.
Med tillämpning utlåningsvillkorangivna kommerav ovan
troligen ränteförluster uppstå, vilkaatt vi finner det
naturligt finansieraatt i efterhand biståndsanslaget.mot
Däremot bör Swedfund sittmed kapital föreget svara
riskerna långivningen,i sig dessa risker ärvare av
kommersiell karaktär eller landkaraktär. betalnings-Iav

länder bör i begränsad lånsvaga utsträckning kunna medges
återbetalning i lokalvaluta.
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§.g.l2Syegfgngslgdnigg

föreslårVi swedfundsatt styrelse i framtiden påutses
andra grunder än för närvarande. Någon anledning haatt

ellerparts- intresserepresentation föreliggerannan inte i
verksamhet detta slag. Däremot är det väsenligtav att

tillgångSwedfund har till sakkunskap och bådeerfarenhet i
vad industriell verksamhet u-landsförhållanden.avser och
Sådana personliga erfarenheter hos ledamöterna bör vara
avgörande när de väljes.

Fondens ägare, regeringen, bör göra sitt inflytande gällande
valet styrelseledamötergenom och ejav enskildagenom

tjänstemän. styrelsens antal bör minskas till 7 personer
suppleanter.utan Vi föreställer dettaatt skall ökaoss

beslutsförmågan hos styrelsen.

Styrelsen har för förvaltningen fondensansvar kapital iav
enlighet med fondens stadga. följd måstesom häraven
styrelsen inflytande över tillsättningenges denav som
utövar den dagliga förvaltningen verksamheten. Vi finnerav
det naturligt fonden tillsätteratt och avsätter verk-
ställande direktören, alternativt beslutatt härom fattas av
regeringen efter anmälan styrelsen.av

styrelsen bör koncentrera sitt frågorarbete till av
principiell Projektpresentationerart. bör därför kunna
begränsas till frågorprincipiella och särskilda problem,
varvid besluten kan innan projektetstas detaljer är
fullständigt klarlagda. En styrelsens huvuduppgifter börav

formuleraatt strategi förvara Swedfund, fastställeren som
inriktningen verksamheten, landval, projektstorlekav och
uppträdande.
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ochavsevärd erfarenhetförvärvatpersonal harswedfunds en
åren. Otvivelaktigt ärgångna dettaunder dekunskap

tillgång. önskvärt viddock attstörstaswedfunds ny-vore
haerfarenhetpraktisk attviktenrekryteringar betona avav

förmod-vi detfinnerSlutligenindustrin. attinomarbetat
för vidare-tidpersonalen avsattesattligen skulle gagna

auskultation itidsVissi formvisutbildning, avex
liknande.ellerexportföretag

§.g.13L§gogh_stagggägd;igggr

får beslutande-följdtill attframlagtviförslagDe ovan
måste vissaändras istadgaswedfundsochrättslagen

återfinns i bilaga 8.1.härtillFörslagavseenden.

§-Å-l4BEd9eEk9n§e5V§n§eE

tillförs mkr budget-100SwedfundVåra innebärförslag att
föreslås den199192. Vidare199091 attåren och198990,

igångsättningskostnadertäckaförfondensärskilda att
199293.budgetåren 198889tillförs 20 mkr -
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Kommittédirektiv

Dir 1987:32

översyn särskilda stödinsatser iav
verksamhetswEDFUND:s

Dir 1987:32

Beslut vid regeringssammanträde 1987-06-11.

Statsrådet Hjelm-Wallén anför.

Mitt förslag

särskild utredare bör tillkallasEn med uppgift göraatt en
översyn behovet och för särskildaformernaav av
stödinsatser i verksamhet i fattigare u-länder.swEDFUND:s

Bakgrund

Fonden för industrielltSWEDFUND u-ländersamarbete med
årinrättades 1978. enlighet sittmed uppdrag har fondenI

medverkat till etablering samriskföretag25-tal medettav
svenskt deltagande i afrikanska asiatiskaoch u-länder. Ett

projekt finns i Latinamerika.par

fråga länderval i enlighethar medI detSWEDFUNDom
ursprungliga mandatet prioriterat iverksamhet

biståndet.programländerna för det svenska Projekt finns
även i u-länder,andra med vilka Sverige bedriver tekniskt-
ekonomiskt samarbete, mindre tonvikt har lagts vid attmen
få ståndtill verksamhet i vidare u-länder.kretsen

årUnder de ekonomiska lägetverkat har detSWEDFUNDsom
mångaförsämrats i u-länder. gäller inte minst iDetta

fattiga afrikanskade länderna söder därSahara, ettom
återfinns.flertal projektde imedverkarSWEDFUNDav

tillbakagångenekonomiska har inverkanDen haft en ogynnsam
på förutsättningarna för fondens i fattigareverksamhet
samarbetsländer. påländer präglas dessutom bristDessa av
företagartraditioner dåligtoch utbildad liksompersonal

infrastruktur.utbyggd För medförthar dettaSWEDFUND att
stödåtgärderarbetsinsatser och särskildabehov vidav



förutsesblivit större än vad kundeföretagsetableringar som
påfrån vilka lagt nedbörjan. Vissa projekt, fonden ett

genomföra.möjligainte bedömtsbetydande arbete, har att
för internationelltBeredningenprojektandra har BITSI

förStyrelsensamarbete ellertekniskt-ekonomiskt SIDA
för insatsertillskjutit medelinternationell utveckling

teknisktutbildning, driftsledning elleravseende annat
bistånd.

budgetåret översynintern198586 inledde fondenUnder aven
stödåtgärder för samverkan medinom projekten och formerna

biståndsorgan. 198687:100, bilproposition 5,andra I
tillinitiativjag skullesid anmälde104, tasatt en

frågor. är närmaredessa Syftetfördjupad analys attav
stödinsatser ilämpliga förformerkartlägga behovet ochav

samarbetsländer, varvid fondensfattigareprojekt i
gränsdragningenlandinriktning ochnuvararande mot

biståndsverksamhet ärbör Syftetbelysas.traditionell
för i vilkenriktlinjervidare klarareutarbetaatt

utgå.sådantpå stöd börvilka villkoromfattning och

Utredningsuppdraget

sådan översyn börbakgrunddenna attJag mot enanser
föreslår särskild utredare tillkallas.genomföras och att en

målenfrån biståndspolitiskautgåöversynen deskall att
alltjämtfondenför ochstyrande verksamhetenskall attvara

näringslivmed svenskttill uppgift i samverkanskall ha att
företag ibärkraftigautvecklingfrämja tillkomst och av

u-länder.

mål riktlinjerbör beskriva nuvarande ochUtredaren fondens
återspegling diskuteraioch deras verksamheten samt

målkonflikter.eventuella

ifondens projektöversiktlig beskrivning och analysEn av
bör görasdriftfaser medberednings-, investerings- och

på mellani förutsättningarnasärskild tonvikt skillnader

a olika länder
olika projekttyperb
olikac samarbetsparter

affärsidéerd olika och
finansieringsformer.e

för ochföretags intresseErfarenheter svenskaav
på verksamhetiförväntningar deltagande SWEDFUNDS:s

ocksåbörföretagensinklusive olika motiv för engagemang
redovisas.

någragå respektive misslyckadebör lyckadeigenomUtredaren
fördiskutera förutsättningarprojekt, analysera problem och

lösas.de skall kunnaatt



översynen bör omfatta analys erforderliga finansiellaen av
och andra stödinstrument. gjordaErfarenheter i nordiska och
andra motsvarande internationella stödorgan för industri-
utveckling bör härvid bedömas.

Utredare skall förslag till riktlinjer och former förge
beslut stödinsatser i projekt i fattigare u-länder samtom

sådanahur beslut förankras institutionellt.kan Härvid bör
utgångspunkten bistândsinsatser skall kunnaattvara

frånsärskiljas den kommersiella verksamheten. Fondens
möjligheter täcka sina administrativa ochatt andra

ocksåomkostnader bör ibelysas detta sammanhang. Vidare bör
biståndsorgangränsdragningar och samverkan med andramot

diskuteras.

översynen bör även omfatta belysning möjligheter fören av
till överföringmedverka industrielltSWEDFUND att av

kunnande och till u-länderna i andra former närresurser
modellen med samriskföretag tillämpbar.inte är

bör vidareUtredaren diskutera principer för och
konsekvenserna förändring ländervalet tillav en av en
vidare låg-krets mellaninkomstländer.ochav

Utredaren skall beakta regeringens direktiv dir 1984:5
till angåendesamtliga kommittéer särskildaoch utredare
utredningsförslagens inriktning.

översynen utgångenbör slutförd före december 1987.vara av
någon frågautredaren bedömer inte förutsätterOm att som

åtgärderbeslut riksdagen regeringeneller bör föranledaav
frågorinnan samtliga är oförhindradbelysta, skall han vara

lägga fram delförslag.att

Hemställan

Med hänvisning till jag anförtvad hemställer jag attnu
statsrådregeringen bemyndigar tilldet har uppgift attsom

föredra ärenden internationellt utvecklingssamarbeteom

tillkalla särskildatt utredare omfattaden av-
kommittéförordningen 1978:119 med uppdrag göraatt-

översyn behovet för särskildaoch formernaen av av
stödinsatser i iverksamhet fattigareSwEDFUND:s
u-länder.

åtbesluta sakkunnigaatt sekreterare, biträdeoch annatom
utredaren.



Vidare hemställer jag regeringen beslutaratt

tredje huvudtitelnskostnaderna skall belastaatt
reservationsanslag C8.
Övriga u-landspolitiska insatser delposten E.m m,
Utredningar m m.

Beslut

Regeringen sig till föredragandens övervägandenansluter och
bifaller hennes hemställan.

Utrikesdepartementet
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Internationella regionala institutioneroch

International Finance Corporation IFC,
Washington D C, USA.

International Bank,Investment
Sovjetunionen.Moskva,

Nordiska Investeringsbanken,
Helsingfors, Finland.

International Development,Fund forOPEC
Österrike.wien,

United Nations Capital Development Fund UNCDF,
York,New USA.

African AfDB,Development Bank
Abidjan, Elfenbenskusten.

Asian ADB,Development Bank
Manila, Filippinerna.

Centroamericano de Integracion Economica BCIE,Banco
Tegucigalpa, Honduras.

DéveloppementArabe le Economique AfriqueBanque pour en
BADEA,
Khartoum, Sudan.

Développementde des de lAfrique Centrale,Banque Etats
Brazzaville, Kongo.

Internationale lAfrique Occidentale BIAO,Banque pour
Paris, Frankrike.

African WADB,Development Bankwest
Lomé, Togo.

Corporacion Andina CAF,de Fomento
Venezuela.Caracas,

African Development Bank EADB,East
Kampala, Uganda.

PicaElders Group,
Singapore.

Inter-American Development Bank,
Washington D C, USA.

Société FinanciéreInternationale les Investissementspour
Développementle Afrique SIFIDA,et en

Geneve, Schweiz.



institutionerNationella

Australia,ofBankCommonwealth Development
Australia.Sydney,

International,Société dInvestissementBelge
Belgien.Bryssel,

CIDA,International DevelopmentCanadian Agency
Kanada.Hull, Quebec,

Corporation,DevelopmentThe Export
Kanada.Ottawa,

IFU,CountriesDevelopingIndustrialization Fund for
Köpenhamn, Danmark.

LimitedCooperationIndustrial DevelopmentFinnish Fund for
FINNFUND,

Finland.Helsingfors,

Cooperation Economique,Caisse Centrale de
Paris, Frankrike.

inBeteiligungenFinanzieringsgesellschaft fürDeutsche
DEG,GmbHEntwicklungslaendern

Köln, Västtyskland.

Kfw,für wiederaufbauKreditanstalt
Västtyskland.Frankfurt,

MeridionaleFinanziaria A,S p
Italien.Rom,

The Bank of Japan,Export-Import
Tokyo, Japan.

Limited,Industrial Bank ofThe Japan
Tokyo, Japan.

Economic Cooperation Fund,The Overseas
Tokyo, Japan.

InvesteringsbankNederlandseDe voor
Ontwikkelingslanden N V,

Nederländerna.Haag,

FMO,FinanceNetherlands Development Company
Nederländerna.Haag,

AS,Eksportfinans
Oslo, Norge.



Industrial Cooperation with Developingswedish Fund for
Countries, SWEDFUND,
Stockholm, sverige.

Corporation CDC,Commonwealth Development
Storbritannien.London,

Corporation,PrivateOverseas Investment
Washington DC, USA.
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i andra länderUtvecklingsbolag

UdviklingslandeneIndustrialiseringsfonden forI
DanmarkIFU,

industriellt utvecklingssamarbeteför ABFondenII
FinlandFINNFUND,

Beteili-fürFinanzierungsgesellschaftDeutscheIII
DEG,Entwicklungsländernin GmbHgungen

Västtyskland

Financierings-MaatschappijNederlandseIV voor
NederländernaFMO,ontwikkelingslanden

InternationalSociété dInvestissementBelgeV
SBI, Belgien

Corporation CDC,Commonwealth DevelopmentVI
Storbritannien

Corporation IFCInternational FinanceVII
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Udviklingslandene, IFU,forIndustrialiseringsfonden
Danmark

ÄGARE1. BILDANDE OCH

statlig fond.självständig Denbildades 1967IFU som en
januari 1968.startade 1verksamhetenoperativa

HUVUDMÅLSÄTTNING2 .
danskadetmedi samarbeteärverksamhetmed attSyftet IFUs

ochekonomiskastödja deninvesteringarnäringslivet genom
utvecklingsländerna.iutvecklingenindustriella

PROJEKTKRITERIER3. INRIKTNING OCH

till uppkomstenvillkorpå affärsmässigamedverkar avIFU
ilokalaföretag och partnerdanskamellanjoint ventures

företagensdanskadel delyftau-länder. Genom att avav en
u-landsmiljön,kunnandebidra medinvesteringsrisk och om

utlandsinvesteringar.främja denna formsöker avman

bidraföretag kan IFUstöd till uppkomstenFörutom av nya
rekonstruktionrehabilitering ochfinansiellt till av

förväntasverksamhetenförutsattproblem, attprojekt med
insatsen.bärkraftig efterbli

utgöranställdaän 50Små mindreföretag medmedelstoraoch
projekt-idanskatredjedel partnersundefär IFUsaven

jointi venturesmedverkarföretagdanskabolagen. De som
sinbidra medaktiekapitalinvesteringenförutomskall

projekt-ledningenförspeciella kompetens ta avsamt ansvar
egenkapitaldanskedenär partnernstumregel attbolaget. En

iinvesteringensåminst dubbeltbör stort somvara
i denverksamtvarithaföretagetVidare skallprojektet.

år.3i minstbranschenprojektet relevantaför

lokalaförutsättning attnormaltbetraktar detIFU som en
särskilda kravställer ingaprojekten.ideltar Manpartners

branscherfarenhet.på företagsledning ellerinomkunnande
kunskaperbidra medkunnalokaleDäremot skall den partnern

enskildaförhållanden. kanLokalalokala partner varaom
statligaochellerprivata företagentreprenörer,

också nationella,medskerSamarbeteinvesteringsbolag.
utvecklingsbanker.internationellaregionala och
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igångsättandemedverkan karaktär, meningenIFUs skall ha och
är närden skall upphöra de projekt investerat iatt man
nått viss mognad.en

Förutsättningen för i projektsatsningarmedverkan ärIFUs
dels förväntad lönsamhet, dels projekten haratten en
nationalekonomisk utvecklingseffekt. Utbildning lokalav
personal teknologianpassning betonas alltmer.samt

4. INSTRUMENT

Finansiering4.1.

kan erbjuda följande finansiering tillformerIFU av
projektbolagen:

aktiekapital, till i30% det totala aktiekapitaletupp av-
projektbolaget. Normalt skall den danske partnerns
ägarandel minst andel.IFUsmotvara

på år, årslån, löper till8 med 4som ca upp-
anorteringsfri period, ränta idanskt diskonto 2%, DKK+
eller konvertibel valutaannan

driftslån kortare flexibla än reguljäraoch demer-
projektlånen på kommersiella villkor

lånegarantier, lån från långivareför krediteroch andra-
på årgarantiprovision 18%mot en per

finansiellatotala i projekt är normaltIFUs ettengagemang
begränsat investeringen,till 25% den totala dockav upp
till 50% vid investeringar under vid10 DKK, samtm
investeringar i fattigastede länderna. medverkan iIFUs ett

fårensk;lt projekt maximalt utgöra 3% kapital ellerIFUsav
35 DKK.m

ingårstandardkontrakt samtligaklausulI IFUs atten om
aktieägare är skyldiga tillskjuta 25% utöver tidigareatt
satsning i händelse investeringskostnadernaattav
överstiger de budgeterade.

för närhar avsikt sälja sitt aktieinnehav projektenIFU att
nått år.viss finansiell stabilitet, normalt efter 8-10en

deltagande även ikan form enbartIFUS vara av en
låneqaranti. ocksåvissa bidrag tillfall kanI IFU ge
kunskapsöverföring u-ländertill det danskaattutan

någotföretaget är behöver göra finansielltinvolveratsom
åtagande.



Teknisk assistans4.2.

årförsöksprojekt 1985-87, inom 10under 3I ett aven ram
år, i projekt förfinansierar initialkostnaderIFUDKKm per

lån påföretagsledning, bidrag ochutbildning och medbl.a.
förmånliga diskuterarvillkor. och f denIFU DANIDA n

stöd.utformningen dettafortsatta av

Förstudier4.3.

2-åriga lån tillfinansieras dansktFörstudier medIFUav
lånettill skrivas30% kandiskonto 2%. Upp+ av omav

projektetinte blir fall etableras, kanprojektet deIav.
lånet efterskänkes.delvisbegära helt ellerföretaget att

åt beslutadeverksamhet ochgivit eftertryck dennaharIFU
förstudier.stöd till 471986under om

investeringsfrämjande verksamhetAllmänt4.4.

projektidentifiering,promotionsaktiviteter innefattarIFUs
både Informationsspridning tilli u-länder.i Danmark och

publikationer, artiklarnäringslivet skerdet danska genom
marknadsförpresentationsbroschyrföreläsningar.och En som

u-landsinvesteringarär intresseradeföretagdanska avsom
ocksåhar utarbetats.

ipromotionsresor till u-länder, deltarVidare företar IFU
internationella mässor.besökerofficiella delegationer och

generellaresultat har bl.a. rapporterSom ett om
för jointförutsättningarnainvesteringspotentialen och

normalti olika länder sammanställts. dockIFU tarventures
iprojektmöjligheterinte inititativ till letaatt u-egna

lågpå profilländer. tid antagithar gentemotMan ensenare
begränsadinäringslivet sysslar endastdet danska och

förstudie-uppsökande medanomfattning med verksamhet,
verksamheten betonas.

Projektutveckling4.5.

projekt ochkontinuerligt utvecklingen sinabevakarIFU av
sitter i projektbolagens styrelser.oftast med som ett

1985utförde underytterligare i projektutvecklingenled IFU
projekt.utvärderingar etableradeoch 1986 fyra ex-post av

partnerföretaget det,Vanligen kräver det danska tarIFU att
underledningen projektbolagetförövergripande ansvaret av

såår, är delägare.längeminst 5 ellernormalt IFUsom



5. EESURSER

Under perioden erhöll i statliga1968-79 300 DKKIFU m
frånfinansierat överföring intäkternamedel, genom en av

kapitalförsörjningkaffetullen. del harEn IFUsstor av
bestått frånräntor kapitalinkomsteroch den storaav

åren.obligationsstock under därmedbyggts harIFUsom upp
varit självfinansierande sedan 1980.

Egenkapitalet uppgick till1986 drygt 1.1 mdr efterDKK, ett
året påöverskott under 78 DKK.m

årens bunditUnder lopp har alltmer de till-IFU upp av
gängliga i investeringar, vilket tillleder attreserverna

finansiella intäkternade minskar. räknar medMan att man
behöva statliga kapitaltillskott inomkan komma 5att en

10-årstill förperiod fonden inte skallatt stagnera, om
åtgärderinga därförvidtages. har beslutatIFU attom

företa översyn finansiellasin i framtidamedverkanaven
projekt.

6. CRGANISATION

leds styrelse med 8 medlemmarIFU representerarav en som
årprivata näringslivet. tredjeoch detstaten Vart utser

ocksåutrikesministern ledamöter. är utrikesministernDet
tillsätter styreleordföranden verkställandeoch utsersom

direktör. är närvarande vid styrelesemötena, harIFUs VD men
ingen rösträtt. Styrelsens medlemmar är i sinutsedda
personliga kapacitet inteoch kan representeras av annan
person.

kansli är organiserat i avdelningar;3 förIFUs en
administration internationella föroch kontakter, en
ekonomi, för projektverksamheten. sistnämnda äroch Denen

på områden,geografiska Latinamerika,uppdelad nämligentre
Afrika och Asien.

slutet 1987 anställda,totalt 58 3I av var personer varav
på regionalaarbetar kontor i Kuala MalaysiaIFUs Lumpur,

Lomé,och Togo.

7. VERKSAMHETENS OMFATTNING

7.1. Volym

utgångenhade vid sig i1986 totalt 112IFU engageratav
projekt i länder. investeringar45 Ackumulerade 1968-86
uppgår till Projektportföljen i866 bestod slutetDKK.m av

på1986 projekt, fördelade länder73 36 med ettav
investeringsvärde 667 DKK.av m
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ståttåren förAnmärkningsvärt är 10deatt IFU senaste ca
investeringarna i u-länder.0m dedirekta25% de danskaav

medräknas, blirpartnerföretagens investeringardanska
andelen 40-50%.

i aktiekapital ochinvesterade1986 40.4Under IFU DKKm
lån kontrakteradesprojekt.i i45.5 10 DessutomDKK nyam

existerandetilläggsfinansiering tilli 961.2 DKKm
förstudier totalt 31,3Finansiering 47 med DKKprojekt. mav

året. tillUtbetalningarna uppgick 1986avtalades under ca
90 DKK.m

Investeringsform7.2.

aktierrelativt jämnt fördelade mellaninvesteringar ärIFUs
nedanståendelån, framgår tabell.vilketoch av

1986:projektportfölj i slutet 1985 ochavtaladeIFUs av

miljoner andelDKK
1986 19851986 1985

Lån 52%353 306 53%och
garantier

48%Aktier 314 284 47%

100%667 590 100%Totalt

Geografisk7.3. fördelning

självständigainvestera ikan huvudregel allaIFU som
överstiger 3 000utvecklingsländer där capita inteBNP per

officiellatill denlandval skall dockIFUsUSD. anpassas
ocksåär försiktigt när detutrikespolitiken.danska IFU
länder. nuvarandei valutasvagagäller IFUsAvengagemang

återfinns i de allraportfölj 23% investeringarna 12 avav
årlig capitafattigaste länderna under 400 USDBNP per

1985.

underprojektvissa länder i flertalhar medverkatIFU ettI
åren, projekt, Nigeria projekt,Brasilien 11bl.a. 12 --

projekt,projekt, Elfenbenskusten 5Filippinerna 10 Togo--
projektThailand 4projekt, och5 Egyptensamt Kamerun, --

vardera.
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projektportfölj ultimo övervägande1986 hade delIFUs aven
projekten Fördelningen projekt i olika regioneri Afrika. av
belyses i tabellen nedan.

miljoner antal antal
Region projekt länderandelDKK
ÃELEQ; &quot;&quot;&quot;&quot; E5; &quot; SS &#39;&#39;EmSEB &quot;&quot;

Asien 150 22% 24 11

231 4% 2Europa

Latinamerika 136 20% 14 9
ESEÅEE&quot;&quot;&quot;&quot;§29 E8692 &quot; §3 &quot; ST

7.4. Sektorfördelning

på1985 fördelade sig projekt följande sektorer:IFUs

miljoner antal
Sektor projektandelDKK

Joribruk, 302 46% 28
livsmedel

Trä, möbler 662 9%
texzil

5 1% 1Papper

Kemisk industri 122 18% 15

Metall 75 11% 11
versstadsind

60 9% 4Bygg
Konstruktion

6%Konsult 41 8
service

Totalt 667 100% 73

affärsmässigakan medverka i alla verksamheter,IFU typer av
påfallande sinahandel. andelharuton IFU storen av

investeringar inom jordbruk livsmedels-nuvarande och
industri. projekten är bryggerier mejerier.de 5 och 628Av

investerar inte i utvecklingsbanker, samarbetar medIFU men
flera.



7.5. Projektens lönsamhet

slutet 1986 bedömdeI 70% projektenIFUav ca av som
positiva hälften dessa befann sig i beredningsfasen.av
Vidare uppvisade projekten20% negativt resultat,ettca av

ansågs ha utvecklingspotential, medan resterande 10%men
speciellt någrakritiska. säger sig inteManangavs som se

entydiga förklaringar till varför projekt misslyckas, men
svårigheterdet finns fåtendens till störreatt atten

gåprojekten i fattigare länder.att

harIFU avvecklat sitt i totalt 38 projekt underengagemang
perioden 1968-86, 6 under 1986. ungefär hälftenIvarav av

såltdessa har sitt aktieinnehav. tillIFU 51985 hadeFram
påbörjade förvaltningsprojekt avvecklats trätt ieller
likvidation.

Upplupna räntebetalningar uppgick till 8.1 1986,DKKm en
frånökning 6.7 1985.DKKm

1986 skrev 8.7 hänför sig tillIFU 0.8DKK, DKKav m varav m
aktiekapital lån.och 7.9 till FörstudierDKK skrevsm av

Föregående årmed 4.3 avskrivningarnaDKK. 8,3, 11,2,m var
och 3,7 DKK.m

översynden gjordesI IFU 1983 konstaterades attav som
många gåttde problem projektorsakat omkullattav som
kunnat undvikas utförligare förstudier, fr.a.genom genom
bättre marknadsanalyser.

INKOMSTKÄLLOR LÖNSAMHET8. IFUS OCH

projektinkomsterIFUs 1984, 1985 och 1986:

miljoner avkastningDKK
1986 1985 1984 1986 1985 1984

Lån och 10,5 8,2 6,9 7,4% 7,6% 8,4%
garantier

Aktier 27,1 36,5 13,9 13,3% 19,6% 7,9%

projektportföljAv IFUs totala bidrar projektenda tillett
fåtal95% utdelningsinkomsterna. Bara ettca av

aktiekapitalinvesteringar någon utdelning alls.ger

påFörutom lånavkastning och aktier, intäkterskapas genom
realisering aktieinnehavet i projektföretag. Dessaav mogna
uppgick 1986 till 10,1 Under inga1985 hadeDKK.m man
sådana intäkter.
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på största inkomstkällaAvkastning obligationer är f.n. IFUs
uppgickoch 1986 till 78,2 DKK.m

någotpå sämregjorde nettovinst 61 1986,IFU DKK etten m
dåän vinsten uppgick tillresultat 1985 74 DKK.m

Rörelseresultatet däremot varit negativthar under hela
alltså1980-talet, undantag kunnatmed 1983, och harav man

påtäcka avkastningen likvida medel.detta medgap

åren täckaEndast under de 10 har kunnatsenaste IFUtre av
frånsina administrationskostnader inkomstermed

projektverksamheten. Rörelseresultatet för 1986 blev -14 m
DKK.

sammanställning resultaträkning 1984, 1985 ochEn IFUsav
1986: i DKKm

19841986 1985
Intäkter -------------------------- --

frånAvkastning 20,81. 47,7 44,7
projekten

reavinster 10,1varav - -

Ränteintäkter2. 74,9 85,9 78,6

övriga intäkter3. 0,2 0,1-

122,8 130,6 99,5Summa

Kostnader

Pörvaltnings- 15,91. 28,2 23,1
kostnader

21,72. Nedskrivningar 13,0 23,2

förstudier 4,3 3,7 1,7varav

Bidrag projekt 0,23. till 4,6 1,8

valutaförluster 0,14. 15,8 8,3

56,4 37,961,6Summa

7 61,661,2 74,2Resultat
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Fonden för industriellt utvecklingssamarbete AB, FINNFUND,
Finland.

ÄGARE1. BILDANDE OCH

slutet 1979 bildades FinnfundI aktiebolag, tillettav som
ägt på90% den finska fördelatoch resterande 10%staten,av

Finlands Kredit IndustrialiseringsfondenExport ochAB, AB
Industrins Centralförbund.

HUVUDMÅLSÄTTNING2.

Finnfund skall bidra till ekonomisk och social utveckling i
utvecklingsländer tillsammans med finländskaattgenom
företag främja överföring materiellakunskap ochav resurser
för utvecklande dessa länders industri.av

3. INRIKTNING OCH PROJEKTKRITERIER

Finnfund är utformat oberoende, offentlig, ickesom en
vinst-drivande påutvecklingsbank, skall arbetasom
självförsörjande basis.

Finnfunds verkställande direktör uttrycker Finnfunds
tillhandahållahuvuduppgifter riskkapital,att attsom

lån,bevilja främja teknologiöverföring under-att och att
lätta finska företags verksamhet i u-länder.

Finansieringen påinriktas joint i verksamheterventures nya
eller existerande bolag där expansion införandeeller av ny
teknologi är aktuell. Finnfund kräver medverkan ettav
finskt företag antingen bidra aktiekapitalkan med ellersom
förbinda sig under längre tidsperiod tjänstererbjudaatt en
inom företagsledning, marknadsföring teknik.t.ex. eller
Finnfund ocksåkan finansiera därutvecklingsbanker i länder
finländska intressen finns representerade.

Finnfund ändamålsenligt,samarbetar, när ärdetta med
Finlands ocksåExportkredit är samfinansierarAB med ochsom
några projekt. Samfinansiering ävensker finskamed
affärsbanker och lokala utvecklingsbanker. harDessutom man
visst informationsutbyte exportrådet.med det finska

Finnfunds inriktning har under verksamhetstiden gradvis
frånförskjutits ursprungligen ha varit influeradatt av

världsbanksgruppens IFC-modell, till bli alltmeratt
serviceinriktad finskadet näringslivet.mot
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Finnfundsin utvärdering projektförslag läggerI storav
affärsidé,vikt bärkraftig ärvid projekten har suntatt en

lönsamhet,förväntad finansiellstrukturerade och har en
är lämpligt. Vidareförvissar sig partnervaletsamt attom

förhållande tillhänsyn projektets lämplighet itilltar man
utvecklingsnivå,värdlandets tekniskautvecklingsplaner och

påprojektets sysselsättning,effekt landetssamt
ingaexportintäkter betalningbalans. Finnfund haroch

på i u-landet.absoluta krav medverkan lokal partnerav en
också delfinansierai praktiken kanbetyderDetta att man

jointfinska företags även föredrardotterbolag, manom
med lokalaventures partners.

4. INSTRUMENT

Finansiering4.1.

Finnfund aktiekapital i projekt undersatsar ett
förutsättning att

den finländske minst lika mycketpartnern satsar-
aktiekapital Finnfundsom

Finnfunds aktiekapital inte överstiger 25% totaladetav-
aktiekapitalet

erhåller påFinnfund avkastning villkorsamma som-
aktieägareandra

närFinnfunds avsikt är sälja sitt aktieinnehavatt
projektet är vilket inträffa efter mellan 7etablerat, antas

åroch 12 efter verksamhetens start.

Lån kan lämnas till joint ventureprojektet oavsett om
principFinnfund ej. Finnfund lämnar iär aktieägare eller

två pålångfristiga lån, beroendetyper av
förmåga bärafinansieringsbehov projektetsoch att

lånekostnaden.

lånestocken,lånen, utgörmjuka för närvarande 90%De avsom
årigpåpå årlöper ränta 2-38-15 med 4-7% och enen

lån, löptidmedamorteringsfri period. Marknadsbaserade en
frånpå år, 7till lämnas till räntesatser %.10upp

också ärprojektFinnfund garantier förlämna dekan man
Lånen konvertibeldelaktig i. lämnas i ellerFIM annan

valuta.

ca 2.2Finnfund undviker finansiering 1.5under FIM mm
på ca 10SEK ligger 6-7och genomsnittet f.n. FIM mm

gårprojektfinansieringen iSEK. den totalaAv ett
itredjedel. Finnfund harFinnfund in maximaltmed en

i sinafinansieringengenomsnitt 10% totaladenavca
projekt.
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aktiekapitalintefinländskedenfall satsarde partnernI
långsiktigt avseendekontrakt,tecknar t.ex.ettutan

licenstillverkning, kanmarknadsföring ellermanagement,
delvisföretaget helt ellerkräva garanterarFinnfund att

långsiktig-säkerställalån förtill projektetFinnfunds att
låta risken.delföretageti och taheten engagemanget aven

assistansTeknisk4.2.

tillinsatserselektivt begränsadebidra medFinnfund kan
förkritiskaärutbildning i fall dessadeochmanagement

fortbestånd. initialaRutinmässigaprojektbolagets
finansierarutbildningför ochprojektkostnader management

lånaktiekapital deför ochinom detFinnfund somramen
bistånd itekniskt kanförprojektbolaget. Medellämnas till

erhållas administrerar detvissa fall FINNIDA, somgenom
biståndet.reguljära finska

också för specifikaidentifierar konsulterFinnfund
finansiering.uppläggningprojektens ochuppgifter till

Förstudier4.3.

finansieringentillbidra 50%Finnfund medkan avavupp
företagetsintresseradeutföras i detförstudier skallsom

Finnfundsinvestering kanstudien följsregi. Om av en
lån. projektettill aktiekapital ellerbidrag Omkonverteras

sin delskriver Finnfunddäremot inte blir avavav,
finansieringen.

milj.utgången bidragit 10.9Finnfund medhadeVid 1986av
till förstudier.totalt 77FIM

investeringsfrämjande verksamhetAllmänt4.4.

underlättauppgifter ärFinnfunds attEn av
företagmellanprojektidentifiering skapa kontakteroch att

åren siginriktatharu-länder.i Finland och senasteDe man
hållerpå företagen ochfinskabli kända bland deatt man

på potentiellaidentifieringför närvarande med av
hållaFinnfundUnder 1988 planerar attprojektpartners.

är intresseradei företag attseminarier stora avsom
Industrialiserings-Tillsammans medi u-länder.investera

olikaföretag i flerapresentationsbroschyrerfonden har av
Exportrådetfinskamed detsamarbetetutarbetats.branscher

också intensifierats.har

FinnfundfinansierarföretagfinskaTillsammans med
olikaförutsättningsstudier iutredningar ochgenerella

och sektorer.branscher
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tillhandahållerVidare Finnfund hjälp till företag att
formulera joint finansiellaventure-koncept, arrangera

rådgivning,erbjuder juridiskpaket, samt
förhandlingstjänster information u-länderoch ochom
projekt.

4.5. Projektutveckling

Finnfund följer verksamheten i sina projekt regelbundet,
sitter i i projektbolagstyrelsen de där ärsamt man

åraktieägare. i styrelsemötendeltar 4 i varjeMan ca per
projekt. vissa fall Finnfunds projektbesökbekostasI av

Någotföretagen. Finnfund däremot intemanagementansvar tar
pa sig.

5. FINANSIELLA RESURSER

påursprungliga aktiekapitalet 80 ökades till 122Det FIMm
ca 183 SEK 1987. Finnfund lyfte i börjanFIM 1987m m av

lån på på årstatligt 20 löper till15 2%ett FIMm som
ränta.

biståndFörstudier och tekniskt särbudgetbetalas ur en som
finansieras statliga bidrag imed efterskott.

6. ORGANISATION

Finnfund förvaltningsrådöverinseendearbetar under ettav
14 medlemmar och styrelse med 7 ledamöter.om en

Förvaltningsrådet tillhar uppgift anställa draatt VD, upp
riktlinjer för verksamheten fatta beslut i policy-samt
frågor. hålls gånger år.Möten 4-5 ledamöterna kommerAvper

fåtal frånendast näringslivet.ett

bestårFinnfunds frånstyrelse olikarepresentanterav
gång månadregeringsdepartement. mötenhar ochMan en per

fattar alla investeringsbeslut. kan dock beslutVD ta om
finansiering förstudier till 100 000 FIM.av upp

Finnfunds projektaktiviteter är organisatoriskt iuppdelade
avdelningar:2 FöretagsutvecklingPR och Investeringar. Den

första, arbetar med kontaktskapande verksamhet, tarsom
årligen förfrågningar,150 50emot ca varav ca
projektförslag, resulterar i förstudier.15-20 Merpartensom

frånprojektinitiativen finskakommer företag.av
Investeringsavdelningen över när projektförslaget letttar
till beslut förstudie, sköter investeringenoch efterom
också den löpande övervakningen. Vidare Finnfundhar en
ekonomiavdelning juridisk stabsenhet.samt en
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äranställda, 7har totalt 22FINNFUND varavpersoner
informationsspecialist.är jurist och 1handläggare, 1

ilokalkontorFinnfund etableraplanerar1988 ettUnder att
finskakoncentrationdär finns starkSydostasien, det aven

representationskontor.företag och

7. OMFATTNINGVERKSAMHETENS

7.1. Volym

i 1986uppgick slutetFinnfunds projektstockavtalade av
på projektfördelade sig 19SEK,till 195 och130 FIM mm

investeringar tillkontrakteradeländer. uppgicki 15 1985
20%ökning med drygtvilket betyder107totalt FIM, enm

och 21största projekt mellan 13Finnfunds 51986.under
investeringarna.överför 60%FIM avm svarar

finansiellt i 6sig Finnfund1986 engageradeUnder nya
utvecklingsbank ochprojekt: tillverkande företag, ett4 en

finansieringFinnfunds totalaregionalt managementbolag. av
avsågtill 15projekt uppgick 47 FIMdessa FIM,m varav m

lån.aktiekapital och 32 FIMm

investeringarna 61.3kontrakterade hade FIMde totalaAv m
utgången betaladevid Under 198647% 1986.utbetalats av

iaktieinvesteringari och 5,4 FIMFinnfund 3,6ut FIM mm
krediter, totalt 9d.v.s. FIM.m

Investeringsform7.2.

sig iFinnfunds finansiering projekt fördelade slutet avav
enligt följande:1985 1986och

miljoner andelFIM
19851985 19861986

Lån 52%79 56 61%och
garantier

48%51 39%Aktier 51

100%107 100%Totalt 130

aktiekapital i sina projektallaFinnfund har utomsatsat
består lån på 1.9där finansieringen enbart ettett, av
finansieringenutgörsde flesta fallFIM. I av enm

lån.kombination aktiekapital ochav
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Geografisk fördelning7.3.

länderkrets utgörsgränsen för FinnfundsDen yztre av u-
möjligaländer enligt definition. störstaDACs I

bistånds-finskautsträckning hänsyn till detar man
politiska prioriteringarna vid sista ärlandval. hand detI

finska industrins faktiska intresse möjlighetdock den och
sig i olika u-länder avgör i vilkae:ableraatt som

länder investeringar sker.

enligt följande vidProjekten fördelade sig geografiskt
utgången 1986:av

miljoner antal antal
Region länderprojektandelFIM
:E2232:&quot;&quot;&quot;&quot;29 &quot;&quot;Såå &quot; å &quot;&quot;

Asien 527 21% 7

Latinamerika 35 27% 4 3

16% 1 121Europa
&quot;&quot;ESE3253.&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;336 &quot; E5555&quot; lå

gått fattigaste ländernafinansieringen till de30% harav
mindre än capita 1985.400 USD per

i ärafrikanska länder Finnfund är verksam Sudan,De
AsienTunisienTanzania, Zimbabwe, och Gabon. harI man

MalaysiaSri 2 st, Kina,projekt i Indien 2 st, Lanka
Latinamerika i MexicoThailand i Ecuador, ochoch och

återfinns i Turkiet.Finnfunds största projektBarbados.

Sektorfördelning7.4.

nyligen lagändring är integenomförd FinnfundGenom en
längre till investeringar i industriprojektbegränsad utan

också möjlighet finansiera andrahar att typer avnu
inklusive servicesektorn.ekononisk företagsverksamhet,

på tillverkandeTyngdpunkten ligger dock fortfarande
industri.

projekt, vilkaFinnfund sig i 6Under 1986 engagerade nya av
plywood-fabrik i Gabon ochstörsta är existerandede etten

stålrör i Turkiet.för tillverkningjointnytt venture av
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fördelade sig enligtolikaInvesteringarna i sektorer
följande 1986:

miljoner antal
projektandelSektor FIM

&quot;&quot;&quot;Eli &quot;&quot;âéêåii &quot;&quot;&quot;&quot;EI

skogpapper 38% 550

Kemisk industri 14% 318

16% 221Gruvor

övrig industri 2 2% 1

38 6%Ovrigt
E&quot;&quot;BBQ &quot;äálåiê &quot;&quot;&quot;&quot;E58

lönsamhetProjektens7.5.

framgångsrika,projekt är 7 relativtFinnfunds 19 ettAv par
projekt ellerbefinner sig i uppbyggnadsfasen, 5 har mer

håller på avvecklas.mindre problem och 2 attstora

projektportfölj med 2,4Finnfund ned sinUnder 1986 skrev
omkringnedskrivningar gjorts 4,4har medTotaltFIM. mm

ungefär hälftenSEK.ca 6,6FIM Man att avm uppger
lånen.återbetalningprojekten har problem med av

uppgickför investeringsförlusterAvsättning till reserv
lånförför aktieinvesteringar, 17%genomsnittligt till 18%

garantier.och för44%

INKOMSTKÄLLOR LÖNSAMHET8. FINNFUNDS OCH

från 1985 ochprojektinvesteringar 1984,Finnfunds inkomster
1986 var:

avkastningmiljoner FIM
19841986 19851986 1985 1984

Lån 4,8%5,0% 4,6%1,6 1,4 0,7och
garantier

aktieutdelning 1987.Finnfund fick sin första



II:8

inkomstkällor i Finnfunds är vissa provi-Andra verksamhet
sionsintäkter statliga bidrag. Finnfund tilldelassamt
särskilda för finansiering för-medel statsbudgetenur av
studier, bidrag för täcka administrativa kostnadersamt att
4,5 1986.FIMm

finska ersätter Finnfund för kreditförluster ochDen staten
värdeminskningar i aktieinvesteringar. Enligt Finnfunds egna

behöva statsbidrag för förlust-kommer attprognoser man
långtäckning tid framöver beräknarunder och man enen

långsiktig påsjälvbärandegrad 90%.ca

påhållerFinnfund för närvarande formuleraatt en ny
månagarantipolicy är investerings-mycketoch attman om

pårisken riskdelning gör, enligtsäkerhetdelas. ochKraven
Finnfund, affärsmässiga finskauppfattasatt man som av
partnerföretag.

påredovisat nettoinkomstEfter ha 0,1 1985,FIMatt en m
uppvisade Finnfund sammanfattning1986 noll-resultat. Enett

årenFinnfunds resultaträkning för de senaste treav
redovisas härför bild verksamheten.att avge en
m FIM

1985 19841986
Intäkter ----------------------- --

från1. Avkastning 1,6 1,4 0,7
projekten

2. Bidrag till projekt- 4,03,5 5,3
studier

Administrationsbidrag3. 4,5 1,0 3,0

Räntor4. 3,23,2 5,3

övrigt5. 1,3 0,4 -

13,4 10,914,1Summa

Kostnader

Förvaltnings- 7,21. 10,5 10,1
kostnader,

projektstudier 3,5 3,52,3varav

Avskrivningar 0,22. 0,7 0,2

Nedskrivningar3. 2,02,4 -

Avsättning 3,44. 0,5 1,0reserver

10,814,1 13,3Summa

0,1Resultat 0 0,1
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inBeteiligungenfürFinanzierungsgesellschaftDeutsche
VästtysklandEntwicklungsländern GmbH DEG,-

ÄGARE1. OCHBILDANDE

verksamhetsininleddeutvecklingsbolaget DEGvästtyskaDet
aktiebolag.helägtär1962. statenDEG ett av

HUVUDMÅLSÄTTNING2.

u-ländernatillväxt iekonomisktillbidraskall genomDEG
direktinvesteringar i dessaföretagstyskastimuleraatt

industrinstyskadenstöder därmedsamtidigt DEGländer.
förändring.världsekonomins strukturellatillanpassning

PROJEKTKRITERIER3. OCHINRIKTNING

privataiprojekt densig tillriktarinvesteringarDEGs
mellanjointfrämststöder venturesi u-länder.sektorn Man

går indäri u-länderna,företag DEGochtyska bolag som
Projekten kanminoritetsdelägande.riskavlyftare genom

existe-redanexpansionellerantingen verksamhet avnyvara
ärförutsättning för DEGsföretag.rande En engagemang

från lämplig lokal sompartner.aktiekapitalsatsning en
tyskaänkapital deninte störreregel DEGsatsar

finansielltkrävaöverväger inte ettinvesteraren. attDEG
framtiden.åtagande ityskeden partnernav

sigförväntarprinciper ochkommersiellaenligtarbetarDEG
sittförersättningvinstprojektföretagensandel somen av

samtidigt tassina kostnader.täckaförrisktagande och att
medräknarutvecklingseffekter.projektens Mantillhänsyn

stabili-närprojekt detisittavveckla ettatt engagemang
återinvestera iför kunnafinansiellt, attserats nya

âr.sig 12-15visatpraktiken har detta taprojekt. I

medverkandelfinansiera projekt utanmöjligheterhar attDEG
tilldotterbolaggodkännsföretag.tyskt Dessutomettav

jointi venture.företag lokal etttyska partnersom

bidraförväntasprojektsamfinansierati ettDEGs partner
rolltyskeknow-how. partnernsochkapital, personal Denmed

lokaleden partnernkunnande, medanteknisktöverföraär att
Även ärmiljön. DEGlokaladenkunskapbidra medskall omom

liggerdelägare i,ärprojekti allai styrelsenmed man
denochinvesterarenden tyskaföretagsledningsansvaret hos

ledningsfrågan projekteniframtiden kanlokale Ipartnern.
från tyskamanagementtjänsterköplösaskomma att genom av

företag.utländskaeller
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DEGs partnerstruktur är följande: 20% projekten ärI av
något Västtysklandspartnern största100 företag. 40-Iav

50% projekten är västtysktmedelstortpartnern ettav
företag mindremed än 300 i omsättning. undvikerDEM DEGm

småha företagatt eftersom de inte harpartnerssom
tillräckliga för företagsledning.resurser

Förutom investeringar mobiliserar finansiellaDEGegna
via de utvecklingsbanker är engagerad i.resurser man

4. INSTRUMENT

Finansiering4.1

åtagandenolika finansiellaDe kan erbjudaDEGsom
innefattar

aktiekapitalinvesteringar, minoritetsägare i jointsom-
ventures

lån år, årsmjuka i 12 2-3 amorteringsfriDEM, max-
påperiod, flexibel ränta baseras marknadsräntansom -

7,2% i november 1987
lånegarantier-

lånrefinansiering inom för statligtettav ramen-
promotionsprogram för företags etableringtyska av
dotterbolag i utvecklingsländer

bestårfinansiella bidragDEGs oftast kombinationav en av
lån.aktiekapital och

är involverade i femtiotalDEG nationella och regionalaett
utvecklingsbanker i Tredje Världen sitteroch med i

istyrelsen de flesta Förutomdessa. attav vara
tillgängliga finansiella till finansieraspartners DEG,som
också småprojekt via utvecklingsbankerna.

Teknisk4.2 assistans

påKostnader för utbildning och företagsledning finansieras
gåvobasis frånmed medel det tyska för teknisktorganet sam-
arbete, Deutsche Gesellschaft für ZusammenarbeitTechnische
GTZ. Infrastrukturkostnader Kreditanstaltkan für
Wiederaufbau lånefinansiera.Kfw

Förstudier4.3

finansierar förstudierDEG bl statligtetta genom program
för stöd till företagstyska etablering dotterbolag iav
utvecklingsländer.
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investeringsfrämjandeAllmänt verksamhet4.4

inriktadpromotion är främst medelstora tyskamotDEGs
marknadsmöjligheter i u-länder ochproduktions- ochföretags

innefattar:

företagförmedling kontakter mellan tyska företag ochav-
specifikaär intresserade ii u-länder samarbetesom av

projekt

båderådgivningindividuell till potentiella investerare,-
i u-länderTysklandi och

investeringsseminarier, i samarbete med handelskamrar,-
promotionhandelsorganisationer privataoch banker samt

mässor i Tyskland och u-ländervid

rådgivning till statliga institutioner lokalaoch-
förbättringi u-länder detutvecklingsbanker avseende av

investeringsklimatetlokala

teknisktTillsammans organisationen förmed den tyska
främjaGTZ förledersamarbete DEG ett attprogram

företag i utvecklingsländer. delsamarbete med som en av
skickar till u-länder förkonsulterdetta attDEG utprogram

till direktinvesteringarmöjligheterna och andrautforska
länderna.industriellt samarbete iför de relevantaformer

vid indiskaexempelvis placeradhar InvestmentDEG en person
i Delhi.Promotion Center New

Projektutveckling4.5

i,är i i projekt är delägaremed styrelsen allaDEG menman
speciellvid styrelsemöten när finnsendast detdeltar

gångSjälvgående projekt besöks normaltanledning. en per
fåsår. projektens utveckling via avtalatInformation ettom

rapporteringssystem.

5. RESURSER

förtill största sitt aktiekapitalanvänder delen attDEG
uppgår för närvarandefinansiera sina investeringar. Det

SEK finansieratstill 1000 drygt 3 600 och harDEM urm m
påbiståndsbudgeten. överkursbetalatharDessutom staten en

förlusttäckning, vilket betyderaktiekapitalet för25% enav
på SEK.250 ca 900DEMreserv m m

lånupptagit tillVid 1986 hade 46.4slutet DEMDEG mav
på kapitalmarknaden.SEK den privataca 170 m
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6. ORGANISATION

består prominentaledamöter.18styrelse omfattar DenDEG av
företagsledare. fattarStyrelsenpolitiker, forskare och
överinvesteringsbeslut 300 000alla DEM.

utgången anställda.273 dessaVid 1986 hade DEG Avav
statliga förinomkonsulter detarbetade 7 programmetsom

u-länder.främja samarbete medatt

organiserad i geografisktär 5projektverksamhetDEGs
avdelning försärskildharuppdelade enheter. Man en

promotion.

småskaligaavdelning för projekt ochtillkom1986 nyen
förrelativt höga dennahantverksindustri. kostnaderTrots

frånlåg avkastningförväntad dessverksamhet och en
småföretag,stöttavärde tyskaprojekt, det attman avanser

näringslivet. delegeradeutgör tyska90% det Densom av
tillför investeringar 300 000beslutsrätten DEMupp

många småprojekt.hanteringenförenklar dessutom av

7. OMFATTNINGVERKSAMHETENS

Volym7.1.

investerat totalt1962 harSedan verksamhetens DEGstart
SEK i projekt i 80 länder.5 850 3721 610 DeDEM mm

uppgårutbetalningarna till 1 300verkställda DEMm
gått till länder.SEK, har 774 720 somm

4projektportföljen till 200uppgick 1 1601986 DEMm m
från Investeringarna för-ökning med 2.6% 1985.SEK, en

på investering-projekt i länder. totala249 68delades De
uppgår till miljarder d.v.s.i projekt 14dessa DEM,caarna

gångerungefär insats.12 DEGs

finansiering fördeladeprojektportföljenskontrakteradeDen
följandesig enligt 1986:

DEG-kapital 958,4 DEMm
från kapital-Medel 38,8

marknaden
investerings-Statliga 4,2

krediter
förvaltadeProjekt

åt 157,0staten
Projektstudier 1,6
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åtaganden förgjorde finansiella totalt1986 42Under DEG
påfördelat 27 u-länder. Totaltca 395 SEK,109 DEM mm

SEK. Förutom sinca 484utbetalades 133 DEM egenmm
förfinansierar förvaltar projektprojektverksamhet, och DEG

Sådanaersättning.västtyska räkningden statens mot
finansieringanvänts förförvaltningsmedel har bl.a. DEGsav

mångai i Afrika.utvecklingsbankermedverkan

Finansieringsform7.2.

ibokförda investeringar fördelade sig slutet 1986DEGs av
följande:enligt

miljoner andelDEM
1986 1985 1986 1985

Lån, garantier
säkerheteroch 428,9 391,1 52% 51%

Aktier 369,7 48% 49%399,6

100%Totalt 828,5 760,8 100%

påinkluderar projekt förvaltade uppdrag

långa lånFinansiering ökar, fortfarandemed harDEGmen en
aktiekapitalinvesteringar.andelstor

lån,till mjukaUnder 1986 bestod kontrakt 77%DEGs avnya
lånegarantier,krediter till medantyska dotterbolag samt

utgjordes aktiekapital.23% av

Ungefär indirekt finansierad via25% projektportföljen ärav
utvecklingsbanker. innebär risken försFör dettaDEG att

på administrativaöver utvecklingsbankerna kost-och deatt
förhållande investeringsvolymenblir mindre i tillnaderna

Geografisk fördelning7.3.

påprojektinvesteringar sig olikafördelade 1986DEGs
regioner enligt följande:

antalantal
länderRegion milj. andel projektDEM

&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot; &quot; EEE, &quot;&quot;S5AEEILQ EEBTZ &quot; E292

AsienOceanien 406.0 35% 77 20

Latinamerika 162.4 14% 40 12

Södra 81.2 7% 27 4Europa

68Totalt 1160.0 100% 249
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gick ungefär hälftenUnder 1986 investe-avtaladeav nya
återfinnsringar till Afrika. projekt i249 66 23Av DEGs av

fattigastede u-länderna.

Ungefär hälften länder finansieratde projekt i 38%DEGav
riskområdeninvesterat kapital bedömsav som p.g.a.

investeringsklimat, ekonomisk skuldsituation.struktur och
i existerandeProblem projekt i Afrika söder Sahara harom

till ökninglett rekonstruktioner ochen av
rehabiliteringar. har tolkat det finnsDetta DEG att ettsom

behov i utvecklingsbanker i dennastort av engagemang
region.

Afrika har projekt i 14 projekt,bl.a.I DEG 4Kenya varav
hotell finansieringsorganisationer,och 3 Elfenbenskusten

projekt,7 Nigeria 7 projekt, Swaziland Tunisienoch 6
projekt vardera, TanzaniaMarocko och 5samt Egypten,
projekt vardera

Bland de länder i Asien projekt i nämnashar kanDEGsom
Thailand Indonesien10 projekt, 9 projekt, Indien 7
projekt, Filippinerna projekt6 och Malaysia 5 projekt.

i projekt i Turkiethar medverkat 8 och 5 iDessutom man
Saudi-Arabien.

Så projekt i Asien tillräckligaalla nuvarande hargott som
intäkter för täcka sinakunna kostnader. ärundantagatt Ett

frånIndonesien där problem uteblivnahaft med orderman
staten .

Latinamerika är investeringar koncentrerade tillI DEGs
Brasilien 19 projekt Mexicooch 5 projekt.

7.4. Sektorfördelning

påFördelningen investeringar olika 1986:DEGs sektorerav

miljoner
sektor andelDEM

Tillverknings- 615 53%
industri

Serviceutveck- 360 31%
lingsbanker

Gruvsektorn 104 9%

Jordbruk 81 7%
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investeringar inomsin största andelharDEG
ärtillverkningsindustrin, följt service-sektorn. DEGav

utvecklingsbankerfinansiellt involverat i 55 och
Övriga serviceinstitutioner. inomfinansiella engagemang

området hotell.innefattar bl.a. 10

projekt, i Guinea,största koppargruva NyaDEGs Papuaen
investeringsvolymen.nästanför 10% den totalaavsvarar

också satsning inom jordbrukgjort ökadharMan agro-en
industri.

Projektens lönsamhet7.5.

uppgåråterbetalningar till1962 254Ackumulerade sedan m
tidsperiodförluster1986. Ackumulerade underDEM samma

frånuppgår härrör gjordatill 40,748 DEM, varav mm
uppgårFörlusterna till 3.5%investeringar. DEGsca av

investeringar.

investeringarna räknasTill de lönsammamest
utvecklingsbanker projekt, medan medelstoraoch stora

utsträckning. beräknatprojekt är lönsamma i viss harDEG
Projekt 2kritisk projektstorlek. under2-3 äratt DEMm en

små tillräckligär för normalt inteochDEMm ger
projektdärför sina mindre medavkastning. kompenserarDEG

på investeringar.större avkastningenden Denstora
tiden,minskat övergenomsnittliga projektstorleken har dock

lägre lönsamhet.vilket för betyderDEG en

Utestående uppgick till ochbelopp 1986 28 DEM motsvararm
års iränteintäkter. belopp har ackumulerats ettett Detta

fåtal Latinamerika.länder i Afrika och

Avsättning till förlustreserv görs generell ned-med en
Ärpå irisken störreinvesteringskrivning varje med 15%.

därutöver.nedskrivningenskilt projekt görs separatett en

INKOMSTKÃLLOR8.

projektinkomster 1984, 1985 och 1986:DEGs

avkastningmiljoner DEM
19841986 19851986 1985 1984

9,4%8,7% 8,7%33,9 29,7 29,6Lan

4,7%4,2% 4,1%Aktier 12,7 11,7 13,8

inkl reavinster
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inkomstkällor:Andra
åtprojektför förvaltningprovision statenav- förlagslån,påränta säkerheter, bankkonton-

från sinatäcker sina avkastning delskostnader medDEG
från sina likvidaprojektinvesteringar, dels reserver

åren täckti harplacerade Tyskland. De tre senaste man
respektiveförlusten i 12 11verksamheten med DEMm ur

års återstod i dennaVid 72reservfonden. 1986 slut DEMm
förSEK. harfond ca 260 Dessutom reservermanm

i investeringsverksamheten 114förlusttäckning DEM.om m

åren:resultaträkning för deDEGs tre senaste
DEMm

1986 1985 1984
Intäkter ------------------------ --

frånAvkastning 41,4 43,31. 46,5
projekten

6,7Provisioner 8,1 7,82. m m

Räntor 6,6 6,83. 4,3

övrigt 1,7 0,84. 1,3

E91226:5&quot; §93 &quot;
Summa

Kostnader

30,7Förvaltnings- 36,5 33,41.
kostnader

Avskrivningar 0,9 0,90,92.

Nedskrivningar 32,0 61,630,13.

2,4Räntor 2,9 2,44. mm

2,40,8 0,85. Skatt

§23&quot; E93 &quot;31:5summa

12,0 39,0Vinst 11,0 - --
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Nederlandse Financierings-Maatschappij voor
Ontwikkelingslanden, Nederländerna.FMO,

ÄGAREl. BILDANDE OCH

bildadesFMO 1970 aktiebolag, till hälften ägtettsom av
den holländska och till hälften privatadetstaten av
näringslivet.

ökades1977 aktiekapitalandel i tillstatens 51% medanFMO
privatade intressenternas minskadesandel till 49%.

Samtidigt ändrades vilket innebarstadgar,FMOs att
måstebestämmelsen holländska företagatt vara-

medfinansiärer i investeringar bortFMOS togs
åtfick medel möjligheter ägnaFMO och sig teknisktatt-

bistånd i större utsträckning
biståndspolitiskastörre hänsyn tillskulle tas-

kriterier vid projektval.

HUVUDMÅLSÄTTNING2.

har till uppgiftFMO stimulera ekonomisk socialochatt
påutveckling i u-länderna. Tyngdpunkten ligger stöd till

produktiv lönsamoch industri- affärsverksamhetoch som
sådanväsentligt bidrar till utveckling. skallInsatsernaen

förenliga målvärdländernasmed ekonomiska denochvara
holländska riktlinjer för utvecklingssamarbete.statens

3. INRIKTNING OCH PROJEKTKRITERIER

strävarFMO efter överföra riskkapital tillatt
affärsmässigt lönsamma investeringsprojekt i u-länder
tillsammans med holländska företag. Förutom projektenatt

ändamålsenligtskall ekonomiskt sunda och planerade,vara
ocksåskall de ha utvecklingseffekt.

samarbete med privata företag är ingen förutsättning för att
investera.skall över direktinvesteringarFMO 70%I FMOsav

är dock holländska företag medfinansiärer.

utvärderingEn undersökning holländskaFMO samtav en av
företags intresse för investeringar i u-länder, i
kombination förändringarmed i det ekonomiska klimatet,
ledde till modifierade sinFMO policy underatt 1986. Nu
betonar än tidigare:starkareman

affärsmässighet och kundorienterad relation tillen-
påinvesterare,potentiella avkallutan att man ger

utvecklingsmålet
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medutvecklingsprocessen,irollprivata sektornsden- på företagholländskamindreinriktningsärskild

lämpligaprojekt ochexportorienteradeförpreferenser-
i lokal valuta.finansieringsformer

närmastedeMålet projektportföljen underfördubblaär att
minskninguppnå relativåren fortsattoch5 att aven

någonpåsiginriktaintekommerkostnaderna. attMan
uppmärksammafortsättersärskild sektor, attmen

utvecklingseffekt.jordbruksprojekt derasap g

ärinvesteringsprojekten attiföretagens rollholländskaDe
agera

finansiärer- råvarorreservdelar,utrustning,leverantörer av- managementkunskaperknow-how ochöverförare av-

4. INSTRUMENT

aktiviteter innefattar:huvudsakligaFMOs

Finansiering4.1.

valuta.i lokalbetalasaktiekapitalsatsningar,görFMO som
säljaavsiktär attutvecklingsbolag deti FMOsLiksom andra

finansierarprojektet FMOaktier när moget.sina anses
lån.kombination mediaktiekapital endast

viaindirektLån direkt ellerantingenlämnas FMOav - löperlånen i ochutställs NLGdirektautvecklingsbanker. De
på marknadsräntanår.på Räntan, baseras15mellan 5 och som

nivå för liknanderäntansätts i medi Holland och normalt
pålåg 1987delenlån underinvesteringslandet,i avsenare

perioderAmorteringsfriagenomsnitt l.5%.i7.5% plusca
löftes-från debiterartill fall.bestäms fall FMO en

vid denlånesummanpå normalt drasprovision hela avsom
upphandling iLånen tillär inte bundnaamorteringen.första

Holland.

räntesubventioner istatligastörrehoppasFMO att genomman
lånförmånligare projektentillframtiden skall kunna ge

lån valuta.i lokalräntalägre ellergenom

måste minstprojektifinansiella etttotalaFMOs engagemang
intehelstSEK,uppgå ca 800 000till 000250 NLG men

och10ligga mellanSEK,ca 32överskrida samt10 NLG mm
finansiering.totalaprojektets50 procent av
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4.2. Teknisk assistans

både förmedlar finansierarFMO och experttjänster,
åtarutbildning.och sig dock inte självamanagement Man

direkta ledningsuppgifter.
i

biståndavsätter medel för teknisktFMO till företagsledning
utbildning,och i form bidrag, i samband med sinav

investeringsbedömning. årUngefär 5 caNLG 16 SEKm per m
erhålls statskassan för finansiering initial-ur av
kostnader. uppstårproblem i skede iOm ett ettsenare
projekt finns dock möjligheter för finansieraFMO att

ytterligare managementinsatser.t ex

biståndkontrakterade tekniskaFMOs uppgick 1986 till 20.6 m
frånca 67 SEK, ökningNLG 16 1985.NLGm en m

biståndGeografisk fördelning tekniska 1986:FMOsav

Region antal milj
projekt NLG

ÃEEIQ; &quot;&quot;&quot;&quot;E3 &quot;&quot;ETT

Asien 21 8.8

Latinamerika 5 2.8

iálâiâ &quot;&quot;&quot;&quot;25 &quot; §87

största andelen medelstilldelningenDen hänför sig tillav
finansiering experter.av

4.3. Förstudier

bidrar under vissa villkor tillFMO med 50%upp av
förkostnaderna förstudier där tidigare studier uppmuntrar

vidare undersökning projektförslag.av

investeringsfrämjandeAllmänt4.4. verksamhet

förmedlar kontakter främstFMO mellan potentiella ipartners
ocksåHolland och i u-länder, via internationellamen organ

ioch andra länder.partners ,

Projektutveckling4.5.

bevakar sina projekt kontinuerligtFMO och sin rollser som
projektutvecklare viktig, särskilt i utvecklingsbanker.som

förbehåller sig rätten tillsättaMan styrelseledamotatt en
i projekt är aktieägarede i.man
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5. RESURSER

uppgår till ca 175.2Aktiekapitalet, endast NLGm msom
till 140holländska 51% ochägs denSEK, staten av caav

till privataaktieägare 49%.holländska Deprivata
industriföretagholländska ochutgörsägarintressena av

fackföreningar.banker samt

subsidier tillaktiekapitalinvesteringar ochFör sina
bistånd årligenansökerteknisktförstudier och FMO om

Någonbiståndsbudgeten. överföringholländskadenanslag ur
checkräkningenstatligainte, denkapital sker utanav

årliga kapitaltilldel-utbetalning.varjevidbelastas Den
för aktiekapital-storleksordningen 12 15ningen är i NLGm-

fastställs i förvägbeloppetsatsningar. faktum attDet
förbegränsande faktorstarktupplevs FMO som enav

verksamheten.

påupplåningutlåning privatafinansieras denFMOs genom
negativastatlig garanti.kapitalmarknaden med Den

uppstår täcks statligförräntemarignal FMO av ensom
ochberäknas balanspost,räntesubvention. FMODenna som en

därmed alltid noll-resultat.uppvisar ett

6. ORGANISATION

medlemmar har 6styrelse totalt 14 statenI FMCS repre-om
övriga ärplatserprivata sektorn 5.och densentanter

organisationer.fackligaför och andrareserverade Fyra
finnsholländska centralbankendendepartement samt repre-

finansministerietStyrelseordförandensenterade. utses av
utrikesministerietoch gemensamt.

gånger år, övergripandemöts har4-5styrelsen, per ensom
frågor karaktär.policymässigfunktion och behandlar Inomav

förträffas oftarefinns arbetsutskott attstyrelsen ett som
frågor ingående.olikabehandla mer

ärprojektnämnd den besluts-sitterUnder styrelsen somen
nämndinvesteringar.instansen för Dennafattande FMOs
hållsfrånbestår näringslivet. Möterepresentanter enav

månad.FMOsgång bolagsstämman är inteochVD utses avper
i styrelsen.medlem

byråer;på för kontakterorganiserade 3tidigareFMO envar
förprojektstudierför ochutvecklingsbanker,med enen

plattutvecklatadministration. Efterhand har merman en
geografiskaär i enheterorganisation uppdeladoch man nu

små inom iavdelningar. 65 arbetar FMOTotaltmed personer
i medJakartahar kontorDessutom ettHaag. enman

för FMO.representant

småskaligavdelning för verksamhet ochtillkom1986 ennyen
upprättades för hanteraSpecial Finance Department att

speciell uppmärksamhet.kräverprojekt som



IV:5

7. VERKSAMHETENS OMFATTNING

7.1. Volym

vid slutet 1986 uppgick kontrakterade projektstockFMOsav
till omkring511 660 SEK, ökning1 med 121.1NLGm m en

från avsåg1985, d 25%. 40% tilläggs-NLG Drygtm v s
pågåendefinansiering till projekt, speciellt finansierings-

organisationer. årsProjektstocken vidbestod 1986 slut av
134 projekt i länder, jämfört projekt42 med 112 1985, en
nettoökning med 22 projekt.

vidhade slutet 1986 betalat 70% sinFMO utav av
kontrakterade finansiering, d 357 1 SEK.160NLGv s m m
Under 1986 utbetalades 63.2 ca 205 SEKNLGm m som

lån.aktiekapital och

134 projekt är 54 40% investeringar mindreAv FMOs änom
2 ca 6.5 SEK. projekt,9 7% projektenNLGm m av
överstiger 19 och omfattar 25% den projekt-NLG totalam av
finansieringen.

Investeringsform7.2.

sammanlagda finansiering projekt vid slutetFMOs 1986:av av

miljoner antal
andel projektNLG

L; &quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;EES &quot; âäå &quot;&quot;755m

Aktiekapital 81 16% 67
5:52.52&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;Eli &quot;&quot;Iööé &#39;&#39;&#39;E527

ovanstående beloppAv utestod 31 december 1986 270 NLGper m
låni i aktiekapitaloch 60 totalt 330NLG NLG.m m-

projekten är direktfinansierade106 ioch 77 dessa ärav av
övrigaprivata holländska företag involverade. projekt

finansieras via regionala och nationella utvecklingsbanker.

Geografisk fördelning7.3.

kan i princip investera i alla utvecklingsländer,FMO men
åtvisst företräde fattigastede länderna och deman ger

fattigaste regionerna i andra u-länder.

mångahistoriska skäl har gjort investeringarAv iFMO
ocksåIndonesien, där har lokalkontor.ett De senasteman

årens på biståndspolitiskaökade betoning kriterier vid
projektval tillhar lett växande antal investeringar iett
Afrika.
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1986 hade sin största projekt i Afrikaandel ochFMO 49% av
sina investeringar i de fattigaste länderna BNP mindre än
400 capita 1987. Huvuddelen investeringarnaUSD per av

låg-95% är gjorda i och medelinkomstländer mindre än
600 capita.1 USD per

Geografisk fördelning investeringar 1986:FMOsav

milj. antal antal
projekt länderandelRegion NLG

ÅEEELQ&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;Zâå &quot;&quot; §2E33 §5 &#39;&#39;&#39;

Asien 217 43% 52 9

Latinamerika 10%50 18 7

7 1% 2 2Europa
ESEQEE&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;§11 &quot;E8656&quot; §32 &quot;&quot;75

Afrika har sina största investeringar i TanzaniaI FMO
35 projekt,9 20 5 projekt, ZambiaNLG Kenya NLGm m- -

projekt,20 2 Liberia 19 3 projekt ochNLG NLGm m- -
17Ghana 5 projekt. har investeratNLG Dessutom FMOm -

i19 EADB.NLGm

återfinnsasiatiska länderna största satsningarnade de iI
Indonesien 56 projekt, Pakistan17 42NLG NLGm m- -

projekt, Bangladesh 33 projekt, i Sri8 8NLG samtm -
27 projekt, IndienLanka 8 21 3 projektNLG NLGm m- -

och Thailand 17 projekt.5NLGm -

Sektorfördelning7.4.

investerar företrädesvis i projekt inom industri-FMO och
jordbrukssektorn, inteutesltuer andra sektorer.men
Anmärkningsvärt är i utvecklings-FMOs stora engagemang

Förutombanker. aktieägande i utvecklingsbanker oftaatt ger
större avkastning än andra aktiekapitalinvesteringar,FMO en

är viktiga informationskällor störrebankerna och ger
tillgänglighet till potentiella projekt. vissa bankerGenom

fårSpecial credit line därhar bankernaman en purpose
påföreta investeringar i sig kunnaFMOs FMO ettnamn. anser

småindustribättre sätt finansiera stöder lokalaom man
utvecklingsorganisationer.
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Fördelningen investeringar i olika isektorer slutetFMOsav
1986:av

miljoner antal
Sektor andel projektNLG

Tillverknings-
industri 191 38% 63

Jordbruk, skog
agro-industri 144 28% 43

Utvecklings-
banker 139 27% 16

Småskalig
industri 31 6% 9

6 1% 3Ovrigt

Totalt 511 100% 134

småskaliginvesteringarna i utvecklingsbankerAv och
industri, hänför sig till Afrika.76 NLGm

7.5. Projektens lönsamhet

nedskrivningarnatotala i projektportföljDe FMOs
uppskattades i slutet 1986 till ca34,3 110NLGav m m
SEK. 9,6% projektstocken, jämföraDetta motsvarar attav

dåmed 1984 i 15% de investeringarna.totalaman var uppe av

frånNedskrivningarna aktiekapital 15 härrörNLG 11av m
projekt, i Afrika i10 och 1 Asien, nedskriv-medanvarav

på lånningarna 16 projekt jämnt fördelade mellanavser
Afrika Asien.och 1986 uppgick nedskrivningarna till 8.0 m

ca 26 SEK.NLG m

Upplupna räntebetalningar uppgick till 491986 15,1 NLGm m
SEK, vilket 16,1% förfallnaackumulerademotsvarar av
räntor. tredje islutet kvartalet 1987 siffranI av var uppe
17,8 58 SEK. ihar flera fallNLG Dessutomm m man

lånkonverterat till aktiekapital.

har problem räntebetalningarnaFMO medattuppger man
från ungefgär tredjedel projekten, framförallt ien av

på såsomländer i Afrika med brist konvertibelakut valuta,
utestår.Tanzania där över 6 NLGm
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INKOMSTKÄLLOR LÖNSAMHET8. FMOS OCH

projektintäkter 1985 och 1986:FMOs

miljoner avkastningNLG
1986 1985 1986 1985

lån och
garantier 22,8 17,8 8,7% 8,3%

aktier 0,4 0,6 0,6% 1,2%

påräntor holländska kapitalmarknaden iFallande den
utlånings-kombination ökningmed policymässig FMOsen av

räntor tillväxten i projektportföljen tilloch ledde att
inkomsterna överskred finansieringskostnaderna 3,4med NLGm

fåräknar positiv1986. med skillnad mellan in-FMO att en
utlåningsräntor gången frånför förstaoch under 1987. Den

fråntillskjutna räntesubventionen minskade 10,5staten m
till följd ränte-1985 9,4 1986NLG NLGm som en av

förhållandesituationen i till verksamhetens storlek,samt
minskade administrativa kostnader.av

sammanfattning resultaträkning 1985 och 1986:En FMOsav
m NLG

1986 1985
Intäkter: ------------- --

frånAvkastning1. 23,2 18,3
projekten

Provisioner2. 1,8 1,4m.m.

Räntesubvention3. 9,4 10,5

övrigt4. 0,2 -
EXE &quot; §83Summa

Kostnader:

Förvaltnings-1. 10,4 9,4
kostnader

2. Räntor 21,8 19,5mm

3. Avskrivningar 2,4 1,3

få &quot; S575-Summa

Resultat 0 0

såRäntesubventionen nämntskonstrueras resultatetattsom
alltid blir O.



International, SBI,dInvestissementSociété Belge
Belgien

ÄGAREOCH1. BILDANDE

1971,grundadesutvecklingsorganisationen SBIbelgiskaDen
197475.förränverksamhetoperativasinintebörjademen

där deaktiebolag,halvstatligtbildadär ettSBI som
holdingbolagbelgisktärstatliga intressenterna ett

BelgiensSNI ochdInvestissementSociété Nationale - återfinnsaktieägarna storaprivataBland deNationalbank.
inomföretaginriktadeinternationelltochbelgiska banker

servicesektorn.industri- och

HUVUDMÅLSÄTTNING2.

långsiktigochtill medel-målsättning bidraär attsBIs
utomlandsaffärsverksamhetbärkraftigfinansiering somav

ekonomiskautveckling detillmedverkaskall aven
Tyngdpunktenvärdländerna.Belgien ochrelationerna mellan

företagsbelgiskapå medelstorastimuleraligger att
utvecklingsländermedsamarbeteinternationalisering, men

särskilt.betonas

PROJEKTKRITERIER3. OCHINRIKTNING

projektoch sundalönsammaaffärsmässigt somfinansierarSBI
ochexpanderaellerrehabiliterasinitieras, somskall

Belgien ochförömsesidigt intresseärsamtidigt av
industrisektorn.inomliggerprojektenflestavärdlandet. De

hel-antingen ettkanverksamhetenfinansierade varaDen
utländska,belgiska, ellertill detdelägt dotterbolageller

ocheller andralokalamedjoint ventureföretaget eller ett
påkravingetordandrafinns medinvesterare.utländska Det

projekt,iföretagbelgiskt ettmedverkan menettav
positivinvesteringen harkräverfinansiering attSBI enav

ekonomi.på nationellaBelgiensåterverkan

irisken ettdelbetydandeförväntasFöretagen ta aven
inomframför alltsitt kunnande,ställaprojekt, samt
åren.förstadeundertill förfogandeföretagsledning,
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arbetarSBI främst med medelstora företag, det finnsmen
inga formella hinder investera tillsammansatt med
storföretag. föredrarSBI samarbeta företagatt med som
tillverkar produkt projektbolagettyp ochsamma av som
försöker undvika utrustningsleverantörerrena som
projektpartners.

ocksåsökerSBI samfinansiering till sina projekt genom
internationella institutioner och regionala utvecklings-
banker. Däremot finansierar inteSBI utvecklingsbanker.

följandeSBI investeringskriterier centrala:anger som
ömsesidigt ekonomiskt intresse i värdlandet och Belgien-
lönsamhet-
omsättning projektportföljsBIsav-

inga påharSBI krav investeringarna någonatt skall ha
utvecklingseffekt i värdlandet, de liggaskall iutom att
linje med generella ekonomiska prioriteringar i landet.
Däremot påverkanbetonas den påinvesteringarna har den
belgiska sysselsättningen, betalningsbalansen o.s.v.

4. INSTRUMENT

4.1. Finansiering

kan erbjuda lång-SBI flertal medellångett typer ochav
påfinansiering affärsmässig basis:

aktiekapital oftast minoritetsandelar-
köp obligationerav-
långa medellånga lånoch ibland konvertibla till-
marknadsränta 1%+
deltagande i finansiella konsortier-
lånegarantier-
leasing och lease-back-

Även gjort änSBI 50% sina placeringar i aktierom mer av
har återköpsavtalolika former garanti- ochman genom av
begränsat sina egentliga risksatsningar till 15%.

4.2. Teknisk assistans

har ingaSBI fonder för biståndtekniskt och intedetser
heller sin roll finansiera initialaatt kostnader.som Om
projekten inte fårbärakan dessa kostnader söka bidragman
från andra källor. sådanviktig ärEn administrerarAGCD som

biståndet.det belgiska statliga
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biståndorganisation för teknisktEn och teknologiöverföring
LInstitutIBF Belge de Formation dAssistance Technique et

de Transfert de Technologie bildades 1977 det statligaav
investeringsbolaget huvudägare iSNI SBI. Tillsammans
bildar ochSBI, GroupeIBF SNI SNI. och harSBI dockIBF
inget projektsamarbete för närvarande. huvudsakligaIBFs
aktiviteter innefattar bl.a. seminarier,
investeringspromotion, tekniska och finansiella revisioner

företag, forskning kring anpassad teknologi,av
marknadsstudier, generella förutsättningsstudier,
förstudier, projektledning mm.

Förstudier4.3.

finansierar inte förstudierSBI och utför endast den
finansiella sådanadelen utvärderingen studier.av av
Kostnaderna för pådenna utvärdering faller dock SBI.

Allmänt4.4. investeringsfrämjande verksamhet

Förutom identifiera projektatt och potentiella partners,
har nära kontaktSBI med olika belgiska exportfrämjande

utländskaoch utvecklingorganisationer. SBIsorgan
begränsade och personalstyrka förhindrar aktivresurser en
uppsökande verksamhet, fråndelegationertar emotmen man
utvecklingsbanker och internationellaandra institutioner.

erbjuder sinaSBI u-landsprojekt assistans vid kontakter med
olika myndigheter, förhandlingar, frågorjuridiska etc.

harDessutom viss ersättning,mot informations- ochman, en
rådgiviningsservice små-till och medelstora företag i
Belgien.

4.5. Projektutveckling

påläggsManagementansvaret helt projektföretagen, SBImen
följer regelbundet bistårprojektens utveckling och medupp
råd.

sitter i vissaSBI endast fall imed styrelsen för de
företag är delägare i.man

5. RESURSER

aktiekapital ökadesSBIs med 250 1985 ca 44 SEKBECm m
och det inbetalda kapitalet uppgick 1986 till totalt 954.4 m

ca 167 SEK. lånatBEC harDessutom 78SBI ca 14BECm m m
på påSEK kapitalmarknaden helt marknadsmässiga villkor,
någon räntesubvention.utan
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låninga för mjuka bidrag tillhar fonder ellerSBI
Utlåningprojekten. till marknadsränta Försker 1%.+

lån något förkonvertibla sätts räntan lägre markeraatt
avkastningsförväntningar.framtida

6. ORGANISATION

både språkligapolitiska skäloch har SBI storAv en
påledamöter, högstyrelse med 19 de flestavarav en

nivå.politisk investeringsbeslut överStyrelsen fattar alla
ca SEK.15 2,6BEC mm

alla styrelsemedlemmar,arbetsutskott 11Ett om personer,
beslutsrätt för investeringar 15delegerad underhar men

fluktuationer i projektflödet vidharBEC. P.g.a. stora man
extra-möten förbehov kunna fatta beslut snabbt,att men

gång månad.sammanträder utskottet 1normalt ca per

Beslutsordningen för investering börjar med etten
på överpreliminärt omdöme handläggarna 100SBI.av

år bedöms. Härprojektförslag de flestasorterasper av
projektförslagen investeringsförslag visar sigbort. Om ett

översiktligtillräckligt intressant överlämnas en
förslagetbeskrivning till styrelsens arbetsutskott. Om

överlåter åt görapositivt investerarenSBI att enanses
gör finansiella utvärderingenförstudie. sedan denSBI av

påtekniskastudien, delar läggsmedan marknadsanalys och ut
Till sist lämnas utvärderingen tillandra företag. styrelsen

för godkännande.

anställda vid sitt kansli iTotalt har 14SBI personer
påförst organiserade avdelningar:Bryssel. 2Man var

projekt uppföljning. geografisktoch har 4Numera man
handläggare i varje,uppdelade enheter med 1 2samt

jurister.

7. VERKSAMHETENS OMFATTNING

7.1. Volym

utgångenprojektstocken uppgick vidtotala kontrakteradeDen
räkenskapsåret 198586 till ca SEK,936 164BECav m m

påfördelat projekt i länder. projektföretag51 Antalet19
tilläggsfinansieringär dock mindre, räknasattp.g.a. som

småärprojekt. Huvuddelen projekt ochnytt SBIsett av
medelstora.
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198586Under studerades 121 inkomna projektförslag. Av
dessa godkändes projekt preliminärt projekt10 och 6 fick
styrelsens slutgiltiga godkännande. projektavtal7

åretfärdigställdes tillunder värde 162 ca 2ett BECav m
SEK, jämföra med 187 ca SEK33att BECm m m

198485.utkontrakterat Under 198586 utbetalades 167 BECm
låni aktiekapital 29och SEK.m

Investeringsform7.2.

projektfinansiering fördelade sig 198586 198485sBIs och
enligt följande:

miljoner andelBEC
8586 8485 8586 8485

3;; &quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;-EEE&quot;&quot;Såå &quot;&quot;Såå &quot;&quot;äåé

Aktier 389 424 48% 54%
QSEQEE&quot;&quot;&quot;&quot;-§12 &quot;&quot;3â5 &quot; iööå __ iäöé

nedskrivningar,Totala i aktieportföljen,fr.a. uppgick till
ca60 10.5 SEK 198586, ungefärBEC trem m varav

fjärdedelar hänför sig till investeringar i u-länder.

7.3. Geografisk fördelning

har inga landrestriktioner för sinaSBI investeringar, utan
bådekan finansiera projekt i i-länder u-länder.och harMan

någoninte heller speciell förpreferens f.d. belgiska kolo-
ier. gåttUngefär hälften investeringarna har till länderav
utanför Nordamerikaoch och investe-Europa totalagenererat
ringar 13 mdr ca 2.3 tillhörmdr SEK. dessa 6BEC Avom ca
länder fattigastede länderna BNP under capita.400 USD

Geografisk fördelning beslutade investeringarsBIs 30av per
1986:september

miljoner antal antal
Region andel projekt länderBEC
Qéêáåáéêliä &#39;&#39;&#39;S88 &quot; Såå ___ Q &quot;&quot;&quot;1

178 19%Europa 13 4

Afrika 253 27% 14 9

Latinamerika 168 18% 4 2

37 4%Asien 3 3

Totalt 936 100% 42 19
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Under 1980-talet har andelen investeringar iSBIsav u-
länder varierat. 198182 gick 60% investeringarna tillav u-
länder, 198485 förbara 35%, stiga tillsedan 90%attmen

då198586, 109 totalt 162 kontrakteradeBEC BECm av m
investeringar gick till Afrika, Asien och Latinamerika.

svåra,de afrikanska länderna,I betecknar harSBIsom som
långa lånnästan uteslutande statlig garanti,medman p.g.a.

låga påden mycket förväntade avkastningen aktiekapital-
investeringar i region.denna ärdettaTrots SBIs mest

övrigalönsamma projekt beläget i projekt i AfrikaKamerun.
återfinns i Elfenbenskusten, Madagascar, Mali,Kenya,
Marocko, TunisienSenegal, Zaire.och

påhar endast 3 projekt i Asien, fördelatSBI Sri Lanka,
Thailand Kina.och latinamerikanska länder investeratDe SBI
i är Brasilien och Mexico.

sektorfördelning7.4.

Fördelningen investeringar i olika 198586:sektorerSBIsav

Sektor andel

áéêåil &quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;Såå-

Kemikalier 28%

Agroindustri 13%

Pappersindustri 11%

Tjänster 8%

Textil 7%

4%Gruvor
éáêálê &quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;E5692

Afrika har investerat i agroindustri,I bl.a. inkl.SBI
djurfoderfabriker 2 st, garverier fiskodling2 st, och
fettutvinning, tillverkning jordbruksmaskiner,samt av
verktyg, textil. Kinacementprodukter och I avser
investeringen utrustning för offentlig belysning, i Sri

vävningLanka konstfibrer, i Thailand utvinningochav av
zink. Projekten i Latinamerika omfattar skumplast-
tillverkning i Mexico plantage och produktionsamt av
oljepalmer, tillverkning utrustning för textilindustriav

kemiskoch industri i Brasilien. Investeringarna i ochUSA
främst gjorts inom verkstadsindustrinharEuropa och

metallsektorn.



7.5. Projektens lönsamhet

återfinnshälften investeringarTrots iatt SBIsav
industrialiserade länder i västvärlden är projektens

låg.lönsamhet relativt projektensbl.a. storlekSBI anger
viktig faktor, sig för närvarande intesom en men man anser

tillräckligaha finansiella investera iatt storaresurser
projekt. Huruvida projekt i u-länder i allmänhet ger en
sämre avkastning säger sig inte beläggha för,man men man

så.ärdettror att

miljskrev ned 9,3 sin projektportfölj 198586,SBI BEC av
jämfört milj. 198485.med 31,9 nedskriv-totalaBEC De

uppgårningarna i investeringsportföljen till 60 BEC.ca m

aktiekapitalinvesteringar30Av uppvisar 10 ettca
godtagbart ärresultat, 6 redovisarunder och 9uppstart

gårförlust. större investeringarnade riktigtAv endast 1
bra.

INKOMSTKÄLLOR LÖNSAMHET8. SBIS OCH

projektinkomster 198384, 198485 198586SBIS fördeladeoch
sig enligt följande:

miljoner avkastningBEC
8586 8485 8384 8586 8485 8384

lan 39,6 40,5 37,3 9,3% 9,6% 8,9%

aktier 7,0 5,6 7,4 1,8% 1,6% 2,2%

garanteradaktieposten inkluderar utdelningar och
minimiavkastning

övriga inkomstkällor innefattar:

provisioner m.m.-
inkomster för utförda tjänster-

frånränteinkomster korta placeringar-

använder rad instrumentSBI och föravtalskonstruktioneren
minska sina risker. begäraatt kan andel royaltiesSBI en av

eller kräva inkomstergaranterade för siggarderaatt mot
frånavkastningen företagsatt dotterbolag utomlandsett

återförs direkt till moderbolaget via internprissättning.
avtalarDessutom garanterad avkastning vidman en

aktiekapitalsatsningar. också återköpsavtal försluterSBI
sina aktiesatsningar belgiskeden ellergaranterassom av
utländske moderbolag, vilket innebär intepartnerns att SBI

någotriskerar gårförrän det garantigivande företaget
omkull.
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Räkenskapsåret på198586 redovisade vinst 16 BECSBI en m
föregående år.fördubblingca SEK,2,8 dryg sBIsmotm en

från givit positivtinkomster projektverksamheten har ett
åren.täckningsbidrag med drygt 6 deSEK tre SBIsenastem

förlust i sinaldrig behövt redovisa verksamhet.har

förlustschematisk sammanställning vinst- ochSBIsEn av
åren utveckling:räkning för visar följandede senaste tre

BECm
8586 8485

man

frånAvkastning 67,61. 60,5 63,4
projekten

övr. finans.varav
l7,2 22,8intäkter provision l3,9

Tillhandahållna 1,3
tjänster

placeringarKorta

Reavinster

övrigt

Summa

Kostnader

Förvaltnings-1.
kostnader, varav
promovering, studier

3,2projektövervakning

Avskrivningar

Nedskrivningar

Återvunnet+

Skatt

Summa

Resultat



VI:l

Commonwealth Devolopment Corporation, StorbritannienCDC,

ÄGAREl. BILDANDE OCH

bildadesCDC 1948 med syftet stöd till ekonomiskatt genom
utveckling förbereda dåvarandeEnglands kolonier för
självständighet. ärCDC lag bildat statligtett bolaggenom

står under det brittiska parlamentets överinseende.som

HUVUDMÅLSÄTTNING2.

uppgift ärCDCs stödja vissa utvecklingsländeratt att
sinautveckla ekonomier. sker förberedaDetta ochattgenom

genomföra projekt med lönsamhetsutsikter,goda fr.a. inom
sektorerna infrastruktur jordbruk.och

3. INRIKTNING OCH PROJEKTKRITERIER

investeringarCDCs görs tillsammans värdlandetsmed
regering, myndigheter ocksåeller lokala entreprenörer, men
med utvecklingsbanker, utländska investerare och
handelsföretag.

Verksamheten är inriktad u-ländernas behov, änmot snarare
stimuleramot brittiskaatt företags i u-länder.engagemang

är särskilt påCDC inriktat jordbrukssektorn självoch tar
ledningsansvaret mångaför projekt i denna sektor.

projektkriterierCDCs projektens utvecklingsvärde,avser
kommersiella bärkraft, förmågaföretagsledning och att

måsteattrahera Projekt välkomnaspartners. i värdlandet.
Även projekten skall lönsamma understryks viktenom vara av

projekten riktaratt sig befolkningenmot stora segment av
småbönder, mindre industriföretagare, byggande för lägresom

inkomstgrupper På så åstadkommavisetc. utveck-attavses
lingseffekter. Villkoren för finansieringCDCs anpassas
delvis efter detta.

iverkar territorierCDC under brittisk överhöghet, i länder
tillhöriga Commonwealth 39 st i 15 länder därutöversamt
varav i8 Afrika, i Asien4 och 3 i Latinamerika.
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4. INSTRUMENT

Finansiering4.1.

lån. finansieringenär 85%viktigaste instrumentCDCs Ca av
projektens utveck-Räntan tilli form.sker denna anpassas

småbönderutlåningså tilltilllingsvärde. exempelvissker
tilltill privata sektorntill till 8,5% den7%, elverk och

utlåning i sterling.All sker10%.

kunnalagändring 19881986 kommer fr.o.m. attCDCGenom en
lån utländsktlämna i andra valutoroch ettta genomupp

förvalutariskenreduceradotterbolag. kommerDetta att
framtiden.vissa projekt iCDCsav

lån projektfinansiering minskarandelen iDen stora CDCs
förgränsersamtidigt bestämdarisktagande, sätterCDCs men

också kapital iavkastningspotentialen. formkanCDC satsa
lånegarantier. Finansieringaktieteckning, lämnasamtav

nyligen inrättadeär möjligtill mindre verksamheter genom
restrik-finns inga formellacapital-fonder. Detventure

finansierings-olikationer proportionen mellan deavseende
uppgå till 250 000Däremot bör satsning minstformerna. CDCs

minst 1för investeringar i privata sektorn ochdenGBP m
i offentliga.denGBP

från upphandling itillFinansieringen är inte bundenCDC
brittiska leverantörerärStorbritannien, kravett attmen

ochmöjlighetskall konkurrera leveranserha att varoravom
tjänster till projekten.

Teknisk assistans4.2.

lednings-hälften arbetar medNästan personalCDCsav
Framförallt hari CDC-finansierade projekt.uppgifter man

hotellprojekt ochfinansieringsinstitutioner,ipersonal
sådant finnasprojekt detskalljordbruksprojekt. varjeI en

utländska personalen.för utbyte denplan av

påför satsninganvänder sina överskottdelCDC en av
driverSwazilandvärdländerna.utbildningsaktiviteter i I

jordbruksprojekt.förskola ledareen avman

offentligaprojekt inom denvissa ledningfall kanI av
finansieras Overseas Developmentsektorn ODAav

Storbritanniens offentligahandläggerAdministration, som
bistånd.

Förstudier4.3.

för projektfinansiera förstudier dekanCDC man senare
i.investerar
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4.4. Allmänt investeringsfrämjande verksamhet

sin verksamhetInom hänsyn till Storbritannienstar CDC
politiska kommersiellaoch intressen. Under intensi-1986
fierades kontakterna med den privata sektorn i England.
samverkan privata brittiskamed företag är f.n. mycket
begränsad, även sådantvälkomnarCDC samarbete, fr.a.om
inom industrisektorn.

har 15 lokalaCDC representationskontor i världen,runt om
funktion innefattarbl.a. identifiering projekt-vars av nya

möjligheter och sammankoppling potentiella investerings-av
partners.

Projektutveckling4.5.

sitt direkta företagsledningsansvar mångaGenom i projekt,
kan dagligen driva derasCDC utveckling i önskvärd riktning.

ocksåharCDC normalt styrelseplats i sina projekt.en

tillhandahållaVid behov kan tekniskCDC back-up service och
områdenspecialister inom olika till projektbolagen.

5. FINANSIELLA RESURSER

erhåller sina finansiellaCDC uteslutanderesurser genom
upplåning från Lånen på år, årslöperstaten. 25 med 7
amorteringsfrihet till anslåsränta3,5% och över
biståndsbudgeten. Räntesatsen har fastställts hänsynmed
till utlåningsränta,genomsnittligaCDCs förlustrisker och

administrationskostnader.CDCs

6. ORGANISATION

rådgivandeharCDC styrelse 10 ledamöter, utseddaen om av
påutvecklingssamarbetsministern år.5 Styrelsen utser VD.

Investeringsbeslut fattas exekutivkommitté efterav en
godkännande styrelsen.av

år5:e ocksågranskasVart parlamentet,CDC fast-av som
ställer övergripande policy.CDCs Enligt rikt-nuvarande
linjer skall 60% satsningar iske de fattigasteCDCs 50av
länderna, och 60% skall projekt inom sektorn förnyelse-avse

naturtillgångarbara jordbruk, skogsbruk, plantager, fiske

totaltAv 400 anställda,CDCs iarbetar 120 olika led-ca
ningsfunktioner i projekten. har sittute huvudkontor iCDC
London och 15 i Afrika, Asien Latin-representanter och
amerika, regionala2samt controllers i södra östraoch
Afrika.
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OMFATTNING7. VERKSAMHETENS

7.1. Volym

tilluppgick 972projektportfölj GBP,avtaladeCDCs enm
från ärprojekt 240.Antalet1985.med 8%Ökning caca

till och 1511utfäste 101 GBPUnder 1986 CDC nyam
avsågöver projekthälftenländer.projekt i 19existerande

Afrika. Utbe-övriga10%Asien och endastVästafrika ochi
långsammare takt,i alltenligtsker,talningarna CDC, en

jämfört 82 1985.medtill 75 GBPuppgick 1986 GBP,och mm

Investeringsform7.2.

1985 ochi slutetprojektinvesteringarbokfördaCDCs av
1986:

andelmiljoner GBP
1985198619851986

§2%ååå __ESÃTZ___âåäiå &quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;LQQ

16%16%104,6111,1Aktier
&quot; I88%iööåê$§72&quot;å§ê:8&quot;&quot;êålåil

fördelningGeografisk7.3.

brittiskaverksamhet deriktadesUrsprungligen motCDCs
också kolonier blivitdeinnefattadeskolonierna. 1963 som

möjlighethar haftSedan 1969självständiga sedan 1948. CDC
erhållamåste docku-länder.i allainvestera CDCatt

från aktiviteterutrikesministeriet innangodkännande
samväldet.något utanför brittiskadetlandi nyttstartas

riktlinjer skall 60% CDCsEnligt parlamentets av
gå länderna.fattigastetill deinvesteringar

projekt 1986:fördelningenregionala CDCsDen av

antalantalmiljoner
projektländerandelRegion GBP
§§___ l§ &quot;&quot;&quot;&quot;&quot;ääéÖ2§ê:§________ÄELIQQ

40828%272,4Asien

15 5516%Latinamerika 155,3

havsområdet 20411%103,9Stilla

ovanområden inklÖvriga 3,8 -

24445100%972,7Totalt
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Tanzania,belägnaär iprojektöstafrikanska Kenya,CDCs
AfrikasödraSeychellerna.Mauritius och ISudan,Uganda,

Malawi,Zimbabwe,Zambia, Botswana,projekt ihar CDC
Elfenbens-Västafrika iioch Kamerun,Swaziland Lesothooch

SierraGambia ochNigeria, Leone.Liberia, Ghana,kusten,

Filippinerna,Malaysia,Indonesien,iAsien är verksamCDCI
Bangladesh.Sri Lanka ochSingapore,Thailand, Hong Kong,

tillståndfåttbegärt och attnyligen harAlldeles CDC
harPakistan, ochIndienprojekt i ochsig i manengagera

projektförslag.flera

Havsområdet, Karibiskai StillaprojektVidare har CDC
iHondurasRica, Ecuador ochi Belize, CostasamtHavet,

Latinamerika.

Sektorfördelning7.4.

inomverksamheterexisterandeisig ellerCDC nyaengagerar
elgenereringindustri,mineralutvinning,fiske,jordbruk,

bostäder,kommunikationer,Vattenkraftverk 0.1., transport,
marknads-entreprenadverksamhetbyggande och samthotell,

föring produkter.av

investeringarriklinjer skall 60%Enligt CDCsuppsatta av
naturtillgångar. CDCsförnyelsebara Avinom sektornfalla

projektåtaganden inom sektor.denna1986 46,5%varnya

relativt begränsat, ochärindustriprojektiCDCs engagemeng
dåliga inom dennaprojekterfarenhetersig hasägerCDC av

cementtillverkning dominerar f.n.Textilprojekt ochsektor.
industrisatsningar.CDCs

kontrakteradesigutgången fördeladeVid 1986 CDCsav
påprojektportfölj följande sektorer:

andelmilj. GBPsektor
&quot;&quot;&quot;S136§53EQEEQQELQQEQE&quot;

53%512,7Jordbruk, skogs-
bruk mm

1%Mineralutvinning 14,1

5%48,8Utvecklingsbanker

10%95,2Industri

4,0Turism -

100%972,2Totalt
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7.5. Projektens lönsamhet

Under 1985 och 1986 18 respektiveavsatte CDC 19,5 iGBPm
för täckning förluster i projektverksamheten.reserver av

ackumuleradeDen uppgick 1986 till 108,7 GBP.reserven m

Betalningsbalansproblem i vissa länder har lett till
uteblivna inbetalningar räntor och amorteringar. Upplupnaav
räntebetalningar uppgick 1985 till 19,9 och 14,2GBP GBPm m
1986.

investeringar i allmännyttigaCDCs infrastrukturprojekt med
monopolställning, elgenerering, vattenverk 1, harsom 0
givit god avkastning. Sina industriprojekt säger sigen

däremot haCDC negativganska erfarenheten av.

INKOMSTKÃLLOR LÖNSAMHET8. CDCS OCH

fråninkomster projektinvesteringar:CDCS

miljoner GBP avkastning
1986 1985 1984 1986 1985 1984

Lån och 44,1 42,4 38,6 7,8% 7,9% 7,9%
garantier

Aktier och 8,0 11,4 15,4 7,2% 10,9% 14,7%
vinstandelar

låneprovisionCDC tar ut och avgifter för undersöknings- och
förhandlingsarbete. Vidare fåkräver normaltCDC att
juridiska kostnader, i samband med kontraktsupplägg för
projektmedverkan, täckta.

uppvisade positivt pårörelseresultatCDC ett 60 ochGBPm
pånettovinst 4,1 1986.GBPen m
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resultaträkningCDCs 1984, 1985 och 1986:
m GBP

1986 1985 1984
Intäkter ---------------------- --

från1. Avkastning 52,1 53,8 54,0
projekten

på2. Avkastning 2,3 2,3 1,8
likvida medel

övriga3. rörelse- 5,6 5,2 6,3
intäkter

Summa 60,0 61,3 62,1

Kostnader

Förvaltnings-1. 11,1 10,7 11,3
kostnader

2. Avsättning till 19,5 18,0 14,6
reserver

Räntekostnader3. 22,6 21,9 19,4

4. skatter 2,7 3,8 7,4

summa 55,9 54,4 52,7

Resultat 4,1 6,9 9,4
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Corporation, IFCFinanceInternational

ÄGAREBILDANDE OCH1.

1956.bildadesochingår världsbanksgruppeniIFC
medlemsländer,132tillskjutetär somAktiekapitalet av

verksamhet.förriktlinjerna IFCsfastställergemensamt

HUVUDMÅLSÄTTNING2.

förbättraärmålet verksamhet attförövergripande IFCsDet
mål skallu-länder.i Dettamänniskorförlevnadsstandarden

iutvecklingenekonomiskauppnås denfrämjande avgenom
privatainom denprojekttillstödutvecklingsländer genom

sektorn.

PROJEKTKRITERIEROCH3. INRIKTNING

sammanföratillhandahålla ochuppgifttill attharIFC
företags-ochassistanstekniskfinansiering,förresurser i deninvesteringarproduktivautvecklingförledning av

u-länderna.iprivata sektorn

lånaktiekapital och utanfinansieringerbjudakanIFC av
viktig del IFCsprojekt.till Engarantier avstatliga annan

kapital-fungerandepå uppbyggandeinriktadärarbete av
medregeringarockså medlemsländersstödermarknader. IFC

utvecklingengällerrådgivning när detassistans ochteknisk
utländskabåde ochinhemskapolicies uppmuntrarsomav

investeringar. ,
iinvesteringarförkatalysatorär fungeraroll attIFCs som

attprojekt IFCimedverkansin menaru-länder. Genom egen
också del-andradärmedochökartrovärdighetprojektens

skallär IFCAvsikten attinvestera.viljafinansiärers att
utvecklingsrollnärprojektbolagen IFCsiaktiersinasälja
tioårsperiod.inominträffavilketfullgjord, antasär en

är detprojekt attimedverkan ettförFörutsättningen IFCs
värd-förtilllönsamhetspotential, nyttaskall ha vara

godkännasochdelägarelokalaekonomi, ha avlandets
inom fleragörsInvesteringarregering.värdlandets

mark-ellerlyxvarorhandel,inte inomdocksektorer,
spekulation.
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har vidare rådgivandeIFC omfattande verksamhet inomen
finansiering, kapitalmarknader investeringar.och

4. INSTRUMENT

4.1. Finansiering

finansiellaIFCs verktyg innefattar

aktieteckning-
långivning-
mellanformer lånmellan aktiekapital och-
garantier-

Lånen, är huvudsakliga finansieringsform,IFCs löpersom
på årnormalt 7-12 med fast påeller flexibel ränta baserad

eller liknandeLIBOR och lämnas oftast i även iUSD, men
andra konvertibla valutor.

Aktieteckning har tidigare oftast skett i samband med
långivning till projektbolagen. framtiden kanI kommaIFC

göra aktieinvesteringaratt i större ocksåutsträckning och
någon lånekomponent,utan iled den ökade satsningenettsom

på denna finansieringsform.

investering iIFCs projekt överstiger inteett normaltegen
25% projektkostnaden, liggeroch oftast mellan 1 USDav m

50och Mindre projekt finansierasUSD. via lokalam
utvecklingsbanker. lånocksåadministrerar förIFC bankers
och andra finansiella institutioners räkning.

4.2. Teknisk assistans

kan erbjudaIFC sina medlemsländer projektoch brettett
register teknisk assistans. Kontakter med finans-andraav
och utvecklingsorganisationer världsbankens erfarenhetsamt
utnyttjas därvid.

Tillsammans Unitedmed Nations Development UNDPProgramme
och African Development Bank AfDB, startades Africa
Project Development Facility APDF i Nairobi Abidjanoch
1986. hjälpaAPDF skall afrikanska affärsmän och företag att
utveckla investeringsprojekt,sunda finnasamt att
finansiering för dessa. motsvarande institutionEn finns
sedan i1981 Karibien Caribbean Project Development
Facility.
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För möta detatt behovet tekniskstora assistans för attav
öka kompetensen inom företagsledningsområdet i Afrika, har

tagit initiativetIFC till African ServicesManagement
AMSCo, finansieratCompany länder,rad utvecklings-av en

bolag, banker företagoch världen bolagrunt. Detta skall
på förmånligasälja, och villkor finansiera, företags-

lednings- och utbildningstjänster.

nyligenEn utvecklad ärverksamhet Foreignannan Investment
Advisory Service bistårFIAS, regeringar i u-ländersom

rådmed vid utformningen riktlinjer bildandetochav av
institutioner för stimulera direktaatt utländska
investeringar.

4.3. Förstudier

aktiviteterIFCs koncentreras till projektens beredningsfas
och medverkar vidIFC utvärderingen de tekniska ochav
finansiella förutsättningarna för projekten. Vid behov
utformar hela finansieringspaketet.IFC

4.4. Projektutveckling

någotinteIFC tar ledningsansvar i de projekt man
finansierar. undantagsfallI har dock haft aktivIFC rollen
i projektens styrelser investeringsbeslutet.efter harDetta
gällt kapitalmarknadsinstitutioner, utvecklingsbolag isamt

dåfall projekt hamnat i besvärliga situationer.

För förstärka kontrollenatt över projektportföljen
inrättade nyligen stödavdelningIFC för sinaen
förvaltningsprojekt. följd olikasom problem i vissaen av
projekt, ökade påIFC-personalens nedlagda tid projekt-
övervakning övermed 30% året1986, jämfört med innan.

5. RESURSER

uppgårbeslutade aktiekapitalIFCs till 1 300 USD,m varav
från722 inbetaltUSD medlemsländerna 1987-06-30.m var per

Ackumulerade vinstmedel uppgick i mitten till1987 338av m
långfristiga lånochUSD till 1581 796USD, USDm varav m

837 lån frånmedio 1986USD och 785IBRDm USDavser m
lån386 medio påUSD 1986 upptagits den interna-m som

tionella kapitalmarknaden. alltsåsistnämnda ökadeDe
kraftigt räkenskapsåret fårunder låna1987. tillIFC uppgångerfyra sitt aktiekapital.
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6. ORGANISATION

Boardledamotmedlemsland har representantVarje avsomen
har 22Styrelsenstyrelse.Governors, IFCsutserof som

länder.olikarepresenterar22 suppleanterledamöter och som

godkännande.förunderställs styrelsenprojektAlla

harenhetergeografiskai samtorganiseratkansli ärIFCs
juridik,utveckling,kapitalmarknader,föravdelningar

stabsfunktioner.administration andraoch

3371987,mittenianställda anges514 varavavvarpersoner
sitthandläggare. hartjänstemän och IFChögrevara

York ochikontor NewWashingtoni D.C., etthuvudkontor
Afrika.Asien ochilokalkontor Europa,elva

OMFATTNING7. VERKSAMHETENS

Volym7.1.

till 2 756projektportfölj USDuppgickjuni 1987 IFCs mI
företag,i 405investeratutbetalt,878varav 1 USDm

år tidigare.företagi 377 ettjämfört med 2 383 USDm

utfästejuni 1987räkenskapsåret juli 19861987Under -
ökningräkning,förinvesteringar 742 USD enIFC egenom m

1986.investeringar underavtaladejämfört med45%med
920u-länder USDiinvesteringar 41godkändes 92Totalt mom

âret.underi styrelsen

1986,324till 327,5 USDuppgick USDUtbetalningarna mm
22%lånavsåg 71,3och USD78%256,2 USD mmvarav från andra165,5utbetalades USDaktiekapital. Dessutom m

institutioner IFC.finansiella genom

Investeringsform7.2.

aktie-andelväxandehadesin verksamhet IFCbörjanI enav
197165% 1964.projektportfölj, helasininvesteringar i

både relativt,ochabsolutaktieriinvesteringarnaminskade
på lån. dockharsin verksamhet IFCfokuseradeoch IFC

påaktiekapitalfinansiering nytt,uppmärksammabörjat
lånaktieteckning ocholika mellanformermedkompletterat av

quasi-equity.



VII:5

räkenskapsårenfördelade sig 1986investeringar underIFCs
enligt följande:och 1987

miljoner andelUSD
19861987 1986 1987

Lån 84%347 2 001 85%och 2
garantier

15% 16%Aktier 409 386

100% 100%2 756 2 387Totalt

i550utbetalt, 11987-06-30 1 878 USDUSDPer mm varavvar
lån aktier.ioch 328 USDm

fördelningGeografisk7.3.

investeringar medio 1987geografiska spridningen IFCsDen av
framgår nedanstående tabell:av

antalmiljoner antal
länderprojektRegion andelUSD

32Afrika 575 21% 114

Latinamerika 126 21908 33%
Karibienoch

97 12Asien 591 21%

684 25% 68 llEuropa
Mellanösternoch

76758 100% 405Totalt 2

i regionalainvesteringar 68157har USDIFCDessutom om m
länder.finansieringsinstitutioner i 11

överfinansiering uppgick till 100länder där totalaIFCsDe
juni är Argentina, Brasilien,30 1987 Egypten,USD perm

Jugoslavien.Mexico, TurkietIndien, Marocko, och

räkenskapsåret gickprojektinvesteringar 1987,beslutadeAv
ärländer södertill Afrika och 9% till Sahara.13% Dettaom

både relativt, jämfört medminskning, absolut ochen
föregående år, mindrevilket enligt trendspeglarIFC moten

i region.projekt denna
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7.4. Sektorfördelning

påsträvar diversifiering sina investeringarefterIFC en av
räkenskapsåretolika sektorer, handel Underundantaget. 1987

investerade bl.a. i projekt inom agro-industri13 64IFC m
USD, projekt tillverkande industri25 inom 213 USD ochm

projekt i kapitalmarknadssektorn12 97 USD.m

påinvesteringar fördelade i mittensig olika1987IFCs av
enligt följande.sektorer

Sektor andel

Energi, mineraler 7%

Trä, 6%papper

Konstgödning, 11%
kemisk industri

serviceTurism, 12%

Livsmedel, 16%agro-
industri

stål 9%Cement,

Kapitalmarknader, 20%
utvecklingsbanker

övrig tillverkande 19%
industri

100%

Projektens lönsamhet7.5.

Nettoökningen för förlusttäckning 20,1 USDreserverav var m
räkenskapsåret dåuppgick1987. reserverade medelTotala
till 197,8 vilket 10,5% utbetaladeUSD, motsvararm av
investeringar.

Omsättningen aktieinvesteringar varithar relativtIFCsav
långsam årligen, ålderngenomsnittliga idenunder 5% och-

åraktieportfölj i mitten sägs9 1987.IFCs Dettavar av
såpå policy i projekten längeberc IFCs att stanna man

projekt inte skrivs förränfyller utvecklingsroll, atten av
återhämtningmöjligheter till finansiell är uttömda,alla

större mindre aktieposterallt antalatt ett utan
avkastningsutsikter alltförackumulerats, samt att en svag
likviditet i projekten förlängt tiden innan lösaskunnatIFC
ut.
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totala aktieinvesteringarAv IFCs har 16% iresulteratca
förlust för och ytterligareIFC 26% har inte givit och

någonförväntas inte ge positiv finansiell avkastning. I
10% projekten har internräntan överstigit 30%.av

Afrika har den genomsnittliga internräntanI i projekt där
är delägare varitIFC negativ, i ochsamt Europa Mellan-

låg.östern, mycket Avkastningen olikai sektorer integer
någon entydig bild, i deutom flesta deatt av agro-
industriella projekt finansierat,IFC avkastningen varit
otillfredsställande.

INKOMSTKÄLLOR LÖNSAMHET8. IFCS OCH

fråninkomsterIFCs projektinvesteringarna fördelade sig
två årende enligt följande:senaste

miljoner avkastningUSD
1987 1986 1987 1986

Lan 165 142 10,6% 9,7%

Aktier och ll 13 3,4% 4,2%
vinstandelar

Realisationsvinsterna uppgick 1987 till 41 jämförtUSD,m
med 14 1986.USDm

har iIFC allt större utsträckning börjat betalt förtaen
sina tjänster. inkomstkällaDenna tillförde 19,3 1987.USDm

räkenskapsåretIFCs nettoresultat 1987 det störstavar
någonsin, året54 fördubblingdrygUSD innan.motm en-

ökning främstDenna kan hänföras till ökade ränteinkomster,
dåförsäljning aktier aktiemarknaderna starka, samtav var

påökad avkastning likvida medel.en

För påklarare belysa denna utvecklingatt följer nästa sida
sammanställning resultaträkning förIFCs de treen av

räkenskapsåren.senaste
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1987:1985, 1986 ochresultaträkningIFCs

USDm

Intäkter

frånAvkastning1.
projekten

avgiftervarav

påAvkastning2.
medellikvida

övriga inkomster3.

Summa

Kostnader

Förvaltnings-1.
kostnader

Lånekostnader 1152.

Valutadifferenser3.

tillAvsättning4.
reserv

Summa

Resultat
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SWEDFUNDS PROJEKT

PRODUKTIONI PROJEKT I

BYGGANDEII PROJEKT UNDER

AVSLUTADEIII AVBRUTNA ELLER
PROJEKT

IV GARANTI-PROJEKT





DrillcontractorsTGB PtyBotswana Ltd

Borrtjänster för vattenutbyggnad, mineralprospektering etc,
Botswana.

svenskeDen hade dotterbolag iparten ett bildatBotswana
avsåg1980. Projektet utökning denna verksamhet.en av

Kontakt med Swedfund under 1982.togs

iBeslut Swedfunds styrelse i februari 1983 och avtal i juni
1983. Parter: Botswana Development Corporation, ettBDC
statligt utvecklingsbolag 20%, BorringenjörernaTGB AB
60% och Swedfund 20% aktiekapitalet SEK 1 050 000.av

också lånSwedfund beslutade till 950 000.SEKom upp
Totalinvesteringen beräknades till 8,8.SEK skulleTGBm

för företagsledning och teknisk kompetens.svara

utökade igångDen verksamheten kom i september 1983. Under
förlust1983 i verksamheten. Marknaden utvecklades svagt,
ledning i projektbolaget, moderbolaget fick ekonomiskasvag

svårigheter. Swedfund övertog tillfälligt aktier iTGBs
projektbolaget i slutet 1984. Olika förslag tillav
lösningar och rekonstruktion diskuterades under 1985.
Rekonstruktionen slutfördes i juni 1986.

Efter rekonstruktionen 40%, SwedfundBDC 30% och TGB-
Borringenjörerna 30%.AB Managementavtal, finansierat av

2 SEK år.BITS med BorringenjörernaTGB under 2m

såvälSwedfund skrev påned aktiekapital sin fordransom
Lånet återbetalasbolaget. skall i lokalvaluta.

Under 1986 och 1987 företagethar haft tillfredsställandeen
utveckling. Antalet sysselsatta är omkring 25.

Iakttagelser: Ursprungligen svenskt dotterbolag.
år.företagsledningSvag inledande

Marknadsutsikterna felbedömda.
svenskSvag finansiellt.partner

Rekonstruktionsinsats.
positiv utveckling.Nu

påBokfört värde Swedfunds aktier
1987-06-30: 319 000 SEK.



ManufacturingEgyptian swedish Sink Co

diskbänkar,Tillverkning rostfria Egypten.av

gångenförstaProjektet anmäldes till Swedfund 1982. Beslut
äri januari 1985. den lokalai Swedfunds styrelse Parter

soliman soliman Gulf Arabföretagets 18%,och VD Mpromotorn
banker 62%, Ramnäs Brukoch andra ABInvestment Corp

teknisk partner Swedfund 12%. Total8% och
Aktiekapitaletinvesteringskostnad 41 MSEK. motsvarar

devalveringar.12 efterSEKca m

träffades i upphandling skeddeAvtal 1985 och undermars
igångkörning i februarihösten Fabriken för 1987.1985. klar

sålt sin diskbänkstillverkningsvenske harpartnernDen egen
Ramnäs är teknisktill finska Hackmans. dock kvar som

frånköper teknisk kapacitet Hackmans.partner men

ökari majKommersiell produktion startade 1987 och
på Försäljningensuccessivt tillfredsställande sätt.ett

går sämre än beräknat. anställda är 56. ProblemAntalet
försvårar insyn iföreligger ledningen,med den lokala som

projektet.

lång igångkörning.RelativtIakttagelser:
i Sverige.Partnerbyte

valutaexponering.nuläge, dockBra
ledning.Bekymmer med lokal

påBokfört värde aktierswedfunds
1987-06-30: 761 0001 SEK.



EgyptianSwedish Welding Electrodes Company

Tillverkning svetselektroder, Egypten.av

började 1982.Projektförberedelserna

styrelse underi swedfundsprojektet fattadesBeslut om
Ibrahim Mohammed, 60%,ärhälften 1983. Iandra Parterav

TotalaSwedfund 20%.teknisk partner 20%, ochESAB AB
Aktiekapitaletär 34investeringskostnaden motsvararSEK.m

devalveringar.efter9 SEKca m

igångsattespåbörjades underproduktionByggnation 1986 och
Produktionsnivån tillfredsställande,ärmaj 1987. men

importkonkurrens.marknadssituationen inger p g aoro
är 60.anställdaAntalet ca

ochförberedelserutdragnaMycketIakttagelser:
byggnadstid.

produktion.God
marknad.Svag

aktiervärdet swedfundsBokförda perav
0001987-06-30: 3 541 SEK.



MistaEmpresa de Folheados Contraplacados de Bissaue -FOLBI

Fanér- och plywoodtillverkning.
Guinea-Bissau.
Se utförlig beskrivning i bilaga 3:2.

Projektidén iuppstod slutet 1970-talet. Avtal i oktoberav
1981. Byggande Igångkörningunder 1982. i september 1983.
Total investering 21 SEK.m

Aktieägare statligtSOCOTRAM ägt bolag för investeringar i
skogsindustrin, 60%, svensk teknisk fpartner BohmansnFanérfabrik Development AB 20% och Swedfund 20%.

Under 1983 försattes den svenske i konkurs.partnern Folbi
hade svårigheter,tekniskastora BITS-stöd utgick till
utbildningsverksamheten. aprilFr 1984 täckte också0 m BITS
kostnaden för utländskt Undermanagement. 1984 tillverkades
huvudsakligen plywood. Kraftiga Ävenförluster. under 1985

svårigheterna.fortsatte rekonstruktionEn blev nödvändig
och genomfördes under 1986. sambandI därmed kom nuvarande
svenske in i företaget.partnern

Ytterligare investeringar nödvändiga, liksom ytterligare
bistånd för utbildning och företagsledning. Finansiering

frånerhölls år.förSIDA tre Swedfund fick göra kraftiga
nedskrivningar sin fordran.av

Efter personalproblem övertog Bohmans Fanérfabrik under 1987
för företagsledningen.ansvaret Kraftiga personal-

neddragningar har gjorts företagetoch sysselsätter i slutet
1987 200 Produktionenav har ökatpersoner. och verksamheten

går bättre än inte med vinst. Produktionsutrustningenom
bedöms nedsliten vilket kan kräva ersättnings-som
investeringar.

Iakttagelser: svårt utgångsläge.Mycket
God projektidé tekniska ochmen
marknadsmässiga antaganden visade
sig hålla.inte

påProblem svenska partnersidan.
biståndsstödKraftigt har visat sig

erforderligt.
Mycket kapital- och personalkrävande
investering för långaSwedfund som

hållittider projektet flytande.

Bokfört värde swedfundsav
aktieinvestering 1987-06-30:per
420 000 SEK.



Metalcave LDA

Tillverkning kastruller, möbler och lampskärmarav avmetall, Verde.Kap

Projektförberedelserna påbörjades 1982 och innefattade ett
förstudier,stort antal finansierade SIDA. Projektetav

godkändes i swedfunds styrelse i februari 1985.
Totalinvesteringen beräknades till 8 hälftenSEKca m varavtäcktes u-kredit. Partners:av Verdes industri-en Kap
direktorat 45%, statligtONAVE varv 21%, Finnveden
Development 17% och Swedfund 17%. Aktiekapitalet är
1,8 SEK.m

Avtal träffades i december 1985. Under 1986 någrautbildades
kapverdianer i Sverige och gjordes projektförberedelser och
maskinupphandling. Produktionsstart i maj 1987.

har ävenSIDA finansierat stöd någratekniker underavmånader, företaget sköts lokalmen personal.nu av

påKvaliteten produkterna är god och utvecklarman nyaprodukter. Försäljningen går påbra liten marknad.en

Antal anställda är 20 personer.

Iakttagelser: Svårigheter byråkratiskmed lokal
partner.
Stort upphandlingsinnehåll i sverige.
Framgångsrik lokalisering företags-av
ledningen.
Litet projekt dragit mycketsom
administrativa Relativtresurser. stort

biståndspengar.element av

Bokfört värde swedfunds aktie-av
investering 1987-06-30: 296 000per SEK.



ProductsSomali CompanyGRP

Somalia.båtar tankar,ochglasfiberarmeradeTillverkning av

SIDA-projekt. Kronalång förhistoriaProjektet har somen NärSIDA.projektledare1981engagerades avMarin som
förbiståndsprojekt attavslutadesprojektet som

1986.in partnerSwedfundkommersialiseras kom som

1986.januariistyrelseSwedfundsifattadesBeslut
nedskrivningefterberäknades avTotalinvesteringen

5,1 SEK.investeringar tillgjordatidigare m
somaliskaärParter4,1 SEK.tillAktiekapitalet sattes m

24%.Swedfundoch25%Marin AB51%,fiskeministeriet, Krona
ochföretagslednings-stöd tillutfästharBITS

Marinår Kronamed 6 SEK.3underutbildningskostnader m
ochproduktionsledningföretagsledning ochföransvarar också bolagetsärMarinlokalt. Krona3har personer

1986.decemberiProjektavtalinköpsagent.

mycketadministration fungerarochförsäljningProduktion,
halvåret 1987.förstavinstvisarBolagetväl 1987.

är 40.anställdaAntal12 SEK.Omsättning mca

biståndsprojekt.TidigareIakttagelser:
biståndsstöd fortfarande.Kraftigt

företagsledning.lokalBristande
omfattandemycketmedsvensk partnerBra

risk.begränsadochansvar
produktion,importberoendeKraftigt

produkt.exportgenerandemen
futsikterGoda n.

begränsad.rollSwedfunds

aktie-SwedfundsvärdeBokfört av
00984 SEK.1987-06-30:investering per



LtdDairy Products CompanyKhartoum

Pulvermjölksmejeri, Sudan.

början 1981 ochifattadesprojektetBeslut avom
ärProjektkostnadenfebruari 1982.itecknadesprojektavtal

37,5%,Corporation,är DevelopmentSudan44 SEK. Parterm
12,5% ochAlfa-Laval ABPublic 37,5%,ProductionAnimal Co

motsvarande 19 SEK.ärAktiekapitaletSwedfund 12,5%. m
förutrustning och svaratlevereratAlfa-Laval har

aktiekapitaletförutomföretagsledning. Swedfund har
lån på 11tillskjutit SEK.ett m

Administrationen ochledning.Företaget lokalhar
verksamhetentillfredsställande ochproduktionen fungerar

utdelats.mindre del Dettatillvilketlämnar överskott, en
råvaranpålågtpå kostnadtill del sattberor en

tillhandahålls Foodworld Programme.vilkenmjölkpulver, av
varitföretagsledningsstöd hartekniska ochAlfa-Lavals
ingick ifinansieringframgångsrikt förinom den somramen

kunnatkapitalisering och harursprungligaprojektets
ned.trappas

är 175.anställdaAntalet ca

dethälftenLåneåterbetalningar med drygthar skett av
frusitslånebeloppet, harbeloppendelarursprungliga avmen

i centralbanken.

går detMejeriprojektet bra,Iakttagelser: men
mjölkproduktionsprojektet,anslutna

åtnjutit utvecklasBITS-stöd,visstsom
sämre.

låneâterbetalning ejkanmedProblem
företaget.lastas

lokalFramgångsrik utveckling av
personal.
Råvaruförsörjning ärpriseroch
osäkerhetsfaktorer.

tämligen liten.rollswedfunds
affärsintressesvenske partnerns

anläggningsleverans.är en

SwedfundsBokförda värdet av
1987-06-30:aktieinvestering per

0002 344 SEK.



Pemacco-Bevi Electric Machines Ltd

Reparation serviceoch elektriska motorer, generatorerav
och transformatorer, Tanzania.

Projektet har sitt i SIDA-stöddadet syster-ursprung
industriprogrammet. Förberedelser för kommersielltett
projekt startade under 1982. Beslut projektet fattades iom
oktober 1983. Projektkostnaden beräknades till 21 ochSEK,m

frånlånskulle finansieras aktiekapitalmed 7,2 ochSEKm
sEK,frånAfricanEast Development Bank 5,8 Swedfundm

från4,3 och lokal bank 3,5 Aktieägare ärSEK SEK.m en m
ocksåprivatägt tanzaniskt företag,PEMACCO, ett som

tillhandahåller företagsledning, 72,5%, är tekniskBevi som
13,75%, och Swedfund 13,75%. Bevi förpartner, svarar

upphandling maskininvesteringendelstor samtav av
levererar produktionskunnande, utbildning insatsvaror.och

valutatillgâng förgaranterade importSIDA under en
3-års-period.inledande

Projektavtal träffades i maj 1984.

påByggnation skedde än ursprungligen tänktsplatsannan som
ioch större visarformat. sig även utrustnings-Det att

investeringen gjordes större än Produktionbehovet. kom
igång i juli i1986 enligt Vissaplaner.stort
marknadsproblem har uppkommit.

Projektets allvarligaste problem varithar konsekvenserna
lånför bolagets devalveringar i Tanzania. Enav

rekonstruktion kraftigthar genomförts i slutet 1987 medav
lånenstöd utländskoch omförhandling i valuta.SIDAav av

Ansökan utbildningsstöd assistansstöd för tekniskochom
från ingiven till beviljats.harBEVI BITS

svårigheternaekonomiska tidvis försämratDe har
partsrelationerna.



Projektet befinner sig i intensivt utbildningsskede.ettnu
påFörväntningar svårigheternaskall övervinnaatt ärman

tjänsterstora. Export är möjligt till närliggandeav
marknader.

Antalet anställda är 40.

Iakttagelser: biståndsberoendestarkt projekt
långmed mognadsperiod.

överinvesteringar och olycklig
finansiering har orsakat allvarliga
svårigheter.

lokal företagsledning,Bra god marknad.
Svenske bra, fögapartnern men
riskbenägen. behövaKommer medverkaatt
i utbildning och teknisk ledning mycket
länge.

Bokförda värdet Swedfundsav
aktieinvestering 1987-06-30: 500 000 SEK.





LtdDAHACOHandlingAirport CompanySalaamDar -es

Salaamsvidbagagehantering, DarMarkservice och es
Tanzania.flygplats,

1980sedani SIDAsitt ettharProjektet avursprung
fraktförATCTanzaniaAirtillpersonalstödfinansierat

bildadärefter ettönskadepassagerarservice. ATCoch
genomfördeASGSASfristående markservicebolag. en

1983.projektstudie under

Total-februari 1984.istyrelseSwedfundsiBeslut
Aktiekapitalet25,7till SEK.beräknadesinvesteringen m

ävensedanmotsvarande 8 SEK. Parter,tillfastställdes m
15%,65%,är SASprojektet,i ATCdeltabeslutatdanska IFU

Lånefinansiering EADB10%. somSwedfundoch genom10%IFU
Swedfundsfrån ochSwedfund NORAD.vidareutlânar medel IFU,

lånet är 2,9 SEK.del mav

1984.i oktoberingicksAvtal

stöd.tekniskt ATCföretagsledning ochföransvarigtärSAS
ivaritharVerksamhetenprojektet.ipassiv rollhar en årförstbildades ettbolagetgång 1984,oktobersedan men

senare.

frånshillings ATC,tanzaniskaerhåller iintäkterBolaget
flygbolagUtländskavaluta.i lokalkostnadernatäckervilka

svenskttillkonvertibel valuta ettersättning ibetalar
Därifrån skötsför.harbankkonto DAHACO ansvarsom företagsledningstjänster.förutlandslån betalar SASoch man

tillutdelninglämnatgår vinst och harmedBolaget
aktieägarna.

gått.år 2 Fyrai 5managementavtalhar varavettSAS
Rekryteringi bolaget.driften avlederutländska experter

1987.påbörjas slutetmot avlokala counterparts

okvalificerade.är250är 400anställdaAntalet varav

SIDA-projekt.TidigareIakttagelser:
bärkraftig.kommersielltNu

kunskapsöverföring.Begränsad
valuta.utländskGenererar

Passiv lokal partner.

aktie-SwedfundsvärdetBokförda av
000902 SEK.1987-06-30:investering



Société Tunisienne AWAB, STAWAB

Tillverkning stansklämmor och liknandeav för bilindustrin,
Tunisien.

Beslut projektet fattadesom under 1980. Projektavtalet
tecknades i december 1980. Investeringskostnaden kom attuppgå till knappt 3 AktiekapitalSEK.m 0,8 SEK,m varavAWAB-koncernen är teknisksom partner 20%, svensk VD 10%,Swedfund 10% och tunisiska intressenter 60%.

Företaget har haft ekonomiska svårigheter och visat förlust.Swedfund gåtthar in med ytterligare lån och garanti ochenhar total investeringen i bolaget på 1,5 SEK.ca m
Företaget sysselsätter 15 personer.

börjanI 1987 utarbetadesav rekonstruktionsförslagett somdelvis innebär parter och konverteringnya delav avlån.Swedfunds Bolaget ligger malpåsei i påavvaktan
myndigheternas godkännande förslaget.av

Iakttagelser: Litet företag.
Svårigheter industrilagstiftningmed i
Tunisien.
Små och bådeparter lokaltsvaga och i
Sverige.

företagsledning.Svag

Bokförda värdet Swedfunds aktie-av
investering 1987-06-30: 76 000per SEK.



Zambia Seed Corporation, Zamseed

Utsädesframställning och distribution, Zambia.

Började SIDA-stött projektsom inom utsädesproduktion. 1979beslöts bildaatt ett produktionsbolag och Swedfund inbjödsbli delägare.

Beslut i Swedfunds styrelse i september 1980. Investerings-kostnader årenöver totalt 47 AktiekapitaletSEK.m delasmellan odlare 20%, kooperationen 20%, ettZIMCO statligt
utvecklingsbolag 40%, svalöf 10% och Swedfund 10%. Svalöfsinvestering finansierades Swedfund. Managementavtalav medsvalöf. Joint venture-avtal i december 1980.

Bolaget har drivit framgånsriken verksamhet sedan starten.Zambia är självförsörjandenu med utsäde och kan även
exportera. Förbättrade frösorter har tagits fram.
Verksamheten sysselsätter 300ca Managementstödetpersoner.har finansierats SIDA och uppgåttharav tillmest 8somf är Ävenpersoner, det 6. vissan investeringar harfinansierats SIDA.av

Företaget har alltid visat vinst. Utdelning har lämnats iår.2

Iakttagelser: Ursprungligen biståndsprojekt.
Företagsledning och teknisk assistans
biståndsfinansierad.
Samhällsekonomiska ärnyttan stor.
Lönsam verksamhet.
Lokaliseringen företagsledningenav
kommer tid.att ta
Priserna regeringskontrollerade.
Exportintäkter.

Bokförda värdet Swedfunds aktieinnehavav
1987-06-30: 1 425per 000 SEK.



I:l2

LtdPvtZimbabweOptimus

Zimbabwe.spritkök,Tillverkning av

dansktaffärsmanfrån zimbabwiskProjektidén avkom en
medfick kontaktambassadensvenskagenomsomursprung Afrika.SödraiförsäljningbassökteOptimusOptimus. en

finansieringideltogoch1982projektetiinSwedfund kom
förstudien.av

juniiprojektettillstödbeslutadestyrelseswedfunds om
till 2 SEK.beräknadesInvesteringskostnaden m1982.

zimbabwiskaägasskulle0,8Aktiekapitalet SEK gruppav enm
DevelopmentIndustrialfrån 25%,inkl VDKwekweaffärsmän

25%.SwedfundochOptimus 25%IDC 25%, ABCorporation
pålån 0,4 SEK.lämna ettvidareskulle mSwedfund

vissalevereraskulleochteknisk partnerOptimus var utbildningfinansieraåtog sig att avBITSkomponenter. frånassistanstekniskSverigei samtteknikerzimbabwiska
Optimus.

besvärliga1983 efterfebruariiträffadesAvtal
lånswedfundsZimbabwe.imyndigheternameddiskussioner

valutalån utländskicentralbanken. Genomintegodkändes av
täcktesaktiekapitalethöjningochlokal partner avav aktiekapitaletsigfördelarIdagfinansieringsbehovet.

Optimus5%,intressenterlokala46%,följande: IDCenligt
24%.Swedfund25% och

1984.septemberiProduktionsstart

produktionsbolagfrånkaraktärsåldes ändradeochOptimus
tekniskasvenskedenvarefterförsäljningsbolagtill

dåligt.stöd blevpartnerns

expanderathargår väl.relativt ManVerksamheten nu samarbetsavtal,tekniskafleraoch harproduktsortimentet
Västtyskland.i ochföretag USAblmed a



har finansieratIMPOD fåttmarknadsstudier och företaget har
igång exportförsäljning, inkl försäljning till sverige.

frånhar importerats frånKomponenter Sverige med importstöd
SIDA.vilket täckt 10% företagets totala valutabehov.av

Totalt antal anställda är Företaget9. planerar expansion.
Utbildningen framgångsrik.teknikerav

Omsättning 4 198687.underSEK Verksamhetenca m ger
överskott och lämnathar utdelning till ägarna.

Iakttagelser: framgångsrikVarierad och produktion
med viss nyutveckling.
Enkel produktionsteknik.

biståndsstöddStarkt verksamhet.
Passiv svensk teknisk partner.

frånKomponentleveranser Sverige.
Kunskapsöverföringen har framför allt
gällt utbildning arbetare.av

3- Verksamheten överskott.ger
3b Svenska ambassaden och Swedfund

starkt engagerade i drivaatt
framåt.projektet

Bokförda värdet swedfunds aktie-av
investering 1987-06-30: 310 000 SEK.per





Engineering PVTSwedlanka Ltd

Verktygstillverkning, Sri Lanka.

Projektidén iuppstod samband med Uppsala universiteten av
påbörjadesindustriresa.organiserad Beredning maj1983. I

1984 beslutade Swedfunds i projektet.styrelse medverkaatt
Investeringskostnaden beräknades till 4,2 SEK.m
Aktiekapitalet fördeladesmotsvarande 1,7 mellan denSEKm
lankesiske 41%, lankesiska banken 10%, denpartnern NDB

tekniske Conritsvenske 25% och Swedfund 24%.partnern

Motsättnigar lankesiskeuppstod och den byttespartnern ut.
Projektkostnaden reducerades lokaler ej behövdeattgenom

Produktionen ibyggas. startade juni 1985.

utgåttBITS-stöd till utbildninghar verktygsmakare ochav
teknisk ledning över Ytterligaremed 3,2 0,8 SEKSEK. mm

utfästs.har

påägarbyte sidalokal under 1986.Nytt

Företaget positivtutvecklas under 1987 och har
frånexportförsäljning. Företaget drivs 2 representanterav

partnerföretaget.det svenska

sysselsätterFöretaget 30ca personer.

Väsentlig produktion för industriellIakttagelser:
utveckling.
Produktionen utvecklas väl liksom

tekniskaföretagets kompetens.
Exportframgångar.

BITS-stöd.OmfattandeX
Företaget drivs den svenskeav
partnern.

aktie-Bokförda värdet Swedfundsav
investering 1987-06-30:per

000289 SEK.



Nobel Explochem Ltd

civila sprängämnen, Indien.Tillverkning av

Bofors Nobel Chematur och MaharastrasAB staten
utvecklingsbolag diskuterade samarbetsprojekt redanSICOM

projektkonfigurationer1979. diskuterades. Under 1981Flera
bestämde sig för utformningen,den nuvarandeman som
innefattar produktion dynamit nitroglycerin.ochav
Projektet godkändes ii Swedfunds styrelse december 1982.
Investeringskostnaden beräknades till 160 Aktie-SEK.m

påkapitalet fördeladestill motsvarande 56 ochsattes SEKm
indiska allmänheten efter börsintroduktion28%, 49%,SICOM

norska som teknisk partnerskulle 10%, BoforsDyno vara
anläggningsleverantör 6,5% och Swedfund 6,5%.
Anläggningsleveranserna finansierades BITS-kredit.med en

projektet iAvtal träffades 1983.om mars

årProjektet försenat projektkostnadernablev ochettca
ökade Projektkostnadsökningenmed 8%. täcktshar dels genom
lån från dels aktie-emission tillSICOM, av en ny
allmänheten. ärSwedfunds andel f 6%.n

uppståttProduktionsstart i december 1986. Motsättningar har
låg.för förseningarnaansvaretom var

Marknadsföringen introduktionenoch företagets produkterav
svårarevisathar sig än beräknat. Bl har marknadensa

förändrats. Försäljningenstruktur blir mindre änunder 1987
10% företagetbudget och visar kraftiga förluster,av som

fått lån.täcka räntefrittSICOM ettgenom

köp sprängämnestillverkningBoforsDynos Nitro Nobelav
inneburithar blivit 40%-ig ägare tillatt Dyno ett

konkurrerande sprängämnesföretag i Indien.

anställdaAntalet till 330.anges



Iakttagelser: Kraftiga förseningar i genomförandet.
industriell lokalX- Ingen motpart.

på svensknorsk sidaPartneransvaret
något oklart, särskilt efter Dynos
köp Nitro Nobel.av

förbisågMarknadsbedömningen
strategiskastrukturella och

utvecklingsmönster.
Påfrestningar i partnersamarbetet.
Driften förlusterk visar fstora n.

Bokförda värdet investeringswedfundsav
1987-06-30: 5 375 000 SEK.per





I:l5

India Private LtdBygging

Indien.Glidformsentreprenader,

på Bygging-Uddeman,genomfördes uppdragFörstudie 1982 av
i Indien.sälja sin teknikvillesom

Investeringenjunii 1983.i swedfunds styrelseBeslut
såväl entreprenadverksamhetförtillberäknades 14,25 SEKm

AktiekapitaletIndien.tillverkning ikomponenteravsom
på Engineersfördelades Southernmotsvarande drygt 4 SEKm

20%.Bygging-Uddeman 20% och SwedfundCarriers 60%, AB
också lånavsågs från företagetlämna tillbörjanSwedfund

så medträffades i slutet 1983inte. Avtalskedde avmen
godkännande under 1984.

erhållitstillståndigång innan1983 allakomVerksamheten
Emellertid uppstodtill början lovande.och var en

svårigheter iföretaget ficklikviditetsproblem och
åtagit Problemsig.projektanslutning till komplextett man

också partnerrelationerna.iuppstod

1987 ochi underförsattes konkurssvenskeDen partnern
är fortfarandefortlevnad stor.osäkerheten samarbetetsom

påbörjades driftendock ochlokala entreprenaderNya
Företagetomfattning.hittillsvarandefortsätter i ungefär

Antaletlönsamhetsproblem.likviditets-har ochstora
genomsnittligt 120.anställda varierar är camen

medFrågan diskuteratsprojektet harutträdeswedfunds urom
Bygging-Uddemandet rekonstrueradenu .

Någon och enklaretillverkning utöver legobaseradlokal egen
inte.och service, planerasmontage

svenskIakttagelser: Svag partner.
lokal partner.Svag

Likviditetsproblem.
teknologiadaption.Snabb

från ursprungligaAvvikelse
projektkonceptet.

konkurs, stortsvenske partnernsTrots
från individuellafortsatt engagemang

aktörer.svenska
Osäkert nuläge.

swedfundsBokförda värdet av
aktieinvestering 1987-06-30:per
725 000 SEK.



Dhaka IndustriesMatch LtdCo

Tändstickstillverkning, Bangladesh.

Projektet tvåupprustning äldre tändsticksfabrikeravser av
i Dhaka. Nyinvesteringskostnaden beräknad till 105 SEK.m

ingångetslutligt projektavtal i maj 1984. Aktiekapital
påmotsvarande 25,7 fördelar sigSEK Bangladesh Chemicalm

Industries 30%, SwedishCorp Match 60% och Swedfund 10%.
lån påharDessutom Swedfund utfäst 14ett SEK.m

Verksamheten har kunnat täcka sina kostnader 1985 och 1986,
marknaden 1987 har varit pågickOmbyggnadsarbetenamen svag.

under 1986. Avsikten börsintroduceraär bolaget.att

Antal sysselsatta har varit 4 000, betydande nedskärningmen
personalstyrkan föreslagits.harav

Swedish Match för driften och tillsätter ochVDansvarar
har 6 utländska i bolaget.experter

Iakttagelser: Rehabiliteringsprojekt.
Ägardominans svenske partnern.av
Begränsad medverkan Swedfund.av

Bokfört värde swedfunds aktie-av
innehav 1987-06-30: 1 871 000 SEK.per



PharmaceuticalSino-Swed Corp

Kina.Tillverkning läkemedel,av

198182. Beslutunderdiskussioner med SwedfundFörberedande
iprojektavtal1982 ochunderi styrelseswedfunds sommaren

till 26Investeringen beräknades USD.1982.september m
påfördelar sigmotsvarande 12Aktiekapitalet USDm

läkemedels-konsortium svenskakinesiska 50%, ettparter av
Leo 33%,Kabi-Vitrum ochföretag Ferring,Astra, Ferrosan,

17%.och Swedfund

ipåbörjades slutfördesi juni 1983 ochByggnadsarbetena
påbörjad 1987.Testproduktion under Papril 1987. g a

Swedfund harökat med 4förseningar kostnadernahar USD.m
medaktiekapitalsatsning, parallelltöka sinbeslutat

från övrigatillskott partners.

iutbildningsaktiviteterfinansieratharBITS
projektet.

till 300anställdaAntalet personer.anges

byggnation.försenadKraftigtIakttagelser:
inteharmellanSamarbetet partnerna

tillfredsställande.fungerat
projekt.störstaswedfunds

värdet swedfundsBokförda av
1987-06-30:aktieinvestering per

17 490 000 SEK.



Shougang-Khantal Corporation Ltd

Tillverkning värmetråd, Kina.av

Projektförberedelserna årsstartade under 1982. Efter tre
förhandlingar kunde avtal träffas i 1985.mars

Investeringen beräknades till 49 AktiekapitalSEK.m
19,5 är ShouduSEK. Parter steel 50%,Iron Com
Kanthal 33% ochAB Swedfund 17%.

Kinesiske svarade för uppförandepartnern byggnaden,av
påbörjadesvilket i november 1985 och avslutades i juni

1986. Installation utrustning, finansierats viaav som en
BITS-kredit, avslutades i december 1986 anläggningenoch
invigdes igångkördesoch i april 1987.

Antal anställda är 70.

LångIakttagelser: förberedelsetid relativtmen
snabbt genomförande.

kommersiell produktion mittenI sedan
1987.av

samarbetet mellan fungerarpartnerna
inte tillfredsställande.

Bokförda värdet aktie-swedfundsav
investering 1987-06-30:per
2 936 000 SEK.



de Rica,TUA Costa S A

Möbeltillverkning, Rica.Costa

Projektet rehabilitering Ricas störstaCostaavser av
möbelfabrik. Projektidén iuppstod samband med att en

frånträindustridelegation Rica besökte höstenCosta Sverige
1984.

Någon förstudie genomfördes aldrig.

iBeslut swedfunds styrelse i juni 1986. Investerings-
beräknadeskostnaden till 22 AktiekapitaletSEK. sattesca m

till motsvarande 19 vilket fördeladesSEK, mellan denm
costarikanske 60%,partnern TUA-verken 27,5% och Swedfund
12,5%.

bidragTUAs drygt 5 vilket finansieradeSEK, vissvar m
utrustningsleverans, teknisk assistans 4 förpersoner
installationsarbeten månaderunder 6 2 undersamt personerår2 know-how.samt

februari 1987I installationerna avslutade,var men
förhandlingen med den lokale intekunde slutföraspartnern
förrän i september 1987 och ledde till bildande ett nyttav
bolag i vilket har majoriteten.TUA bolaget lösteDet utnya

frånden början tilltänkte lokale underpartnern som
förhandlingarna visat sig omöjlig joint venture-partner.som

på den lokalaKvar sidan finns f endast släkting tilln en
den ursprunglige med symbolisk aktiepost.partnern TUAen
har tillsatt i bolaget.VD

påInriktning tillverkningen skall motvara
exportförsäljning till framförallt USA.

anställdaAntalet har minskat till ungefär hälften, 40,ca
påberoende igångproduktionen ejatt kommit ännu i planerad

utsträckning.

Iakttagelser: Rehabilitering verksamhetav som
på råvarabaserar sig lokal och goda

exportförutsättningar.
svårigheter med lokal partner.
Tidskrävande förhandlingar.
Svenske f majoritets-partnern n
ägare.
obetydlig lokal participation f n.

swedfunds del aktiekapitaletav
2,4 SEK ej inbetalt 1987-06-30.m per



Productores delLacteos S Asur -
Prolacsur MajesS A

Mejeri, Peru.

Beslut i Swedfunds istyrelse november 1984.

villkorat projektetEtt avtal itecknades december 1984.om
Investeringskostnaden beräknades till 6 ca 50 SEK.USDm m
Aktiekapitalet fördelades mellan jordbrukskooperativ medatt

5001 medlemmar, 24%, lokalt utvecklingsgbolagett 30%, SMR
Mejeriernas Riksförbund 23% teknisk och Swedfundpartner-
23%.

februariI 1986, efter vederbörliga myndighetsgodkännanden,
skedde slutförhandlingar. Anläggningen levererassom av
Alfa-Laval, finansieratshar BITS-kredit.med en
Anläggningen färdigstod under 1987. Utbildningsommaren av

teknikerperuanska skedde under juni i Sverige,1987 även
detta med BITS-stöd. första produktionslinje invigdes iEn
september 1987.

Antalet anställda till 90.anges

Iakttagelser: påProjektet sigbaserar svensken
utrustningsleverans.
Produktion nyligen startad.
Lång förberedelsetid.

Bokförda värdet aktie-Swedfundsav
investering 1987-06-30:per
3 601 000 SEK.



QuimicaDan SA

Läkemedelstillverkning, Ecuador.

Avtal projektet träffades i oktober Investerings-1981.om
kostnaden beräknades till 50 Aktiekapitalet skulleSEK.m

övrigamotsvarande 12 SwedfundSEK, 20%.vara ca m varav
privata ecuadoranska intressenterparter 30%, Boforsvar

Lån frånNobel Chematur 25%, 25%. SwedfundIFU 5 SEK.m

Testproduktion i börjanstartade 1983. Produktion ochav
svårighetermarknadsföring mötte och företaget fick

likviditetsproblem Finansiellunder 1984. rekonstruktion
igång.erfordrades. Viss komexport

Antalet anställda 80.var

finansiellaDen rekonstruktionen planerades under 1986 men
godkändes först höstenunder 1987 myndigheterna iav
Ecuador. innebar fr kapitaliseringDen subordineringocha

långamla tillskott 600 000 Swedfund,samt USD IFUav av
företagetsoch 200 000VD, vardera.USD

Under 1986 började företagets förbättras.resultat En
tilläggsinvestering beslutades vilket1986 fördubblar
produktionskapaciteten och de maskinerna kunde körasnya
igång i september 1987.

Iakttagelser: Marknaden änutvecklades annorlunda som
förutsågs.

lönsamhet, förbättringar.Svag men nu
Uthålliga på svensk danskochpartners
sida.

saknas lokalF partner.n

Bokförda värdet Swedfunds investeringav
i aktiekapital 1987-06-30:per
1 626 000 SEK.





II:l

Aluminimum Sulphate ofCompany Egypt S A E

Tillverkning aluminiumsulfat för vattenrening, Egypten.av

Swedfund kom in i projektet 1982, detta hademen en
förhistoria frånför Boliden 1978. Swedfund introducerade

i projektetIFC 1982. Projektförberedelserna var
omständliga.

Projektet godkändes i Swedfunds styrelse i november 1984 och
i januariIFC 1985. ärParterna Arabav Investment Bank

fl 51%. Boliden Kemi företagsledning tekniskm samt
partner 25%, 9%IFC och Swedfund 15%. investeringarTotala
beräknas till 120 Aktiekapitalet ärSEK. 47,5 SEK.m m
Projektavtal skrevs i september 1985 projektbolagetoch
bildades i juni 1986. Projektförberedelserna fortsatte under
hela 1987 och byggnationen igång.har Upplåningkommitnu
sker i lokal valuta.

Marknadsutsikterna för produktionen är mycket goda, menhårdkonkurrensen påär fåmarknad köpare.med Importen
kommer troligen förbjudas.att

Produktionsstart beräknas till slutet 1988.av

Antal sysselsatta har varit 10 ica personer
uppbyggnadsfasen.

Iakttagelser: långaMycket förberedelsetider.
Swedfund medverkat i skaffaatt
finansiell medverkan iochIFCav
finansiellt upplägg.
Stark svensk har helapartner som
projektansvaret.
Lokala är investerare.partner

Bokfört värde Swedfunds aktiekapitalav
1987-06-30: 6 335 000 SEK.per



II:2

ATOMAC LTD

Tanzania.Verktygstillverkning,

uppståttProjektet följd diskussioner inom dethar som en av
Tanzania.SIDA-stödda systerindustriprogrammet i En

systerindustriprogrammetsförstudie genomfördes gemensamt av
koordinator, och 1985.FIDE, SIDO

i januaristyrelseBeslut projektet fattades Swedfundsom av
föregånget teknologivalet.1987, viss diskussionav om

Aktiekapitaletberäknades tillInvesteringen 13 SEK.m
Electricalägs Northernmotsvarande 7,5 NEMSEK avm

vuxit inomManufacturers, företagett som upp
ärsysterindustriprogrammet Finnveden Development,60%, som

innefattar 20%moderbolag i företag bl FIDE,agrupp somen
och Swedfund 20%.

förmånligapålånSwedfund lämnar 2,4dessutom SEKett om m
årsårs däreftervillkor amorteringsfrihet och 55

återbetalningstid, ränta.7%

utbildningBITS-stöd sökts för företagsledning underhar och
år vidare.tills5 Beviljat med 3,8med 5,8 SEK. SEKmm

återköpaåtagitFinnveden sig 30%Development har att av
projektföretagets produktion.

Fabriksbyggnadträffade i klar.Avtal september 1987.
påbörjad.Utbildning i Sverigeverktygsmakareav

stöddaIakttagelser: det SIDAVuxet avur
systerindustriprogrammet.

bistândsberoende.Kraftigt
påtotalkostnaden 18,7 SEK,Av m

biståndsorganenfinansierar 12,1 SEK.m
produktion för industri-väsentlig

utveckling.
mottagarkapacitet lokalbrasvag men

partner.
frånerfarenSvenska mycketpartnern

Tanzania.
omstritt.Teknologivalet

ännu ej inbetalt.aktiekapitalSwedfunds



II:3

Nitro Nobel Zimbabwe Pvt Ltd

Tillverkning civila sprängämnen, Zimbabwe.av

Diskussioner projektet pågåttharom sedan 1982. En
finansieradgemensamt projektstudie presenterades i maj

1984.

Beslut i swedfunds styrelse i oktober 1984.
Investeringskostnaden uppskattades till 33 SEK.mAktiekapitalet tillsattes 16,4 SEK och skulle ägasm avIndustrial Development Corporation, 51%, NitroIDC Nobel AB
25% och Swedfund 24%.

Förhandlingar mellan parterna diskussioneroch med
myndigheterna har långdragnavarit och först i slutet av1987 är avtal undertecknade och godkännanden lämnade.
Fabriksbyggnation påbörjas i början 1988.av

BITS har utfäst stöd till managementavtal med 2 SEK.m

swedfunds medverkan 3,5 i aktiekapital.SEKavser mLånerbjudande har tillbakavisats swedfunds räntekrav.p g a

Iakttagelser: Avancerad produktion mötersom
nationellt behov.
Tekniskt lokal partner.svag

långdragnaMycket förhandlingar.
Svenske affärsidépartnerns är att
leverera och driva anläggningar dennaav
typ.
BITS-stöd erforderligt.

Swedfund har ännu inte inbetalat sitt
aktiekapital.



II:4

Industries LtdSwedlankaPremadasa

bil- ochför blstoppningsmaterialGummikokostillverkning a
möbelindustri, Sri Lanka.

svensktprojektetförstuderadesUnder 1980 ettav
från studienSwedfund. Sedankonsultföretag bidragmed

svenskidentifierades partner.slutförts i mitten 1981 enav

Totala1982.i februaristyrelseBeslut i swedfunds
Aktiekapitalettill 15investeringen beräknad SEK.m

35%,på lankesiska bankerfördeladesmotsvarande 5 SEKm
Swedfund25% och20%,lokal projektpromotor Weco-gruppen

företagsledning ochbidrag20%. svenskaDen partnerns var
erfarenhetsaknade deexportmarknadsföring. Däremot av

produkten.

lägreväsentligttill198283Företaget underetablerades en
förIställetberäknats.ursprungligenänkostnad ny

begagnadköptesfabriksanläggningnybyggdutrustning i enen
hyrdes.lokalergummikokos ochtillverkningmaskin för av

politiskadeblandMaskinutrustningen kunde annat g ap
börjanförrän ii skalaprovköras fulloroligheterna inte av

frånskeppningsförhållanden medfördeSrisvåra Lanka1984.
pågummikokosockså marknadsintroduktiontestning ochatt av

försenades.nordiska marknadenden

produktionsstart ochvåren förseningarnaleddeUnder 1984 av
projektet fickmarknadsintroduktion till att

tillskjuta medelbeslötochlikviditetsprobem. Swedfund weCo
föravseddProvordern,provorder.placera enattgenom en

misslyckande.emellertidblev ettmadrasstillverkare,dansk
producerakanvisattestproduktion PSIhar attSenare

vulkaniseringsgradrätt attmaterial med men
brister.medförknippadkvalitetskontrollen är stora

likviditets- ochprojektets1984 blevseptemberI
månad sade wecoprekär.soliditetssituation I uppsamma

fåproblementekniska attdemarknadsföringsavtalet p g a
säljbar produkt.fram en



rekonstruktion ochföreslogs1984oktoberI
ökningbeslutadestyrelseSwedfundskapitaltillskott. avom

lån.utökataktieengagemang samtSwedfunds

vilketkvalitetsproblem,produktion med1985 fortsattUnder
likviditetsproblem. ISverige.till Nyaförhindrade export

ytterligareSwedfundbeslutadefebruari 1986 om
förblutlösen atttilläggsfinansiering och weco, aav

1986börjanintroduktion Ipartner.möjliggöra avnyav
förstärkningmedsvenskbyte partnerförhandlingar avom

tillutgickBITS-stödpå sidan.tekniskadenframförallt
assistans.teknisk

produktions-överföretaget kommabörjadehösten 1986Under
ochintensifieradesmarknadsföringenkvalitetsproblemen,och

uppåtgående Docktrend.visaderesultatföretagets en
95anställdeFöretaget mestmedel.erfordrades sommer

personer.

1987till grunden. Underfabriken nedjanuari 1987 brannI
försäkrings-finansieringpågick återuppbyggnaden med ur

på sida.svenskinträddeersättningen. Helt parternya
innefattarvilketaktiekapitalet,57%har fSwedfund n av

från efterstöd BITS,del.svenska Fortsattövriga partners
rekonstruktion.finansiellåteruppbyggnad och

råvara.på lokalbaseradkoncept,Iakttagelser: Bra
förstudier.Bristande

godkännandeIfrågasättande lokalt men
exportprojekt.som

importeradeifrågasättandeLokalt av
redandetmaskiner eftersombegagnade

landet.ifabrikermindrefanns tre
hosteknisk kompetensBristande

svenske partnern.
projektet.istöd sentBITS
ifrågasatt lokalt.Återuppbyggnaden

Swedfund.iavskrivningarstora

aktie-SwedfundsvärdeBokfört av
1987-06-30:investering per

400 000 SEK.





II:5

Dinol-schroff Ltd

Indien.rostskyddsmedel,Tillverkning av

Nordstjernan-företag iInternationalDinol AB, ett
tillverkningen detlicensieravillkoncernen, av

vidIndieniFick kontakterutvecklat.rostskyddsmedel man
genomfördesförutsättningsstudie1983.delegationsresa En

från Närfinansiering Swedfund.delvismedunder 1986
kostnaderkapitalisera sinafick Swedfundbildades,bolaget

20%.aktiekapital, motsvarandetill

början.tillärTotalinvesteringen endast 1,5 SEK enm
schroffi kemi-branschen,är företagIndisk ettpartner

färgtillverkningServices, sysslat medTechnical som
börjatförsäljningprovproduktion harViss ochtidigare.

personal.utbildning schroffsvissunder 1987 efter av
Byggnationförväntas bli god.Lönsamheten av nya

pågår.produktionslokaler

tillhandahåller ingetlicenser kunnande,ochDinol men
företagsledningsstöd.

litet projekt.MycketIakttagelser:
Tidig fas.

marginell.swedfunds medverkan
indiskEtablerad partner.

swedfundsinte1987-06-30Per var
bokförd.aktieinvestering



II:6

Aditya Gustavsberg Ltd

Tillverkning sanitetsporslin, Indien.av

önskadeGustavsberg licenstillverka särskild typen av
toalettstolar för den indiska marknaden och fick genom egna
kontakter fram lokal partner.en

förstudieEn genomfördes lokale med stödpartnernav av
Gustavsbergs tekniker innan i början 1985 kontaktademan av
Swedfund.

Beslut i swedfunds styrelse fattades i september 1986 efter
tveksamheter rörande den lokale Investeringenpartnern.
beräknades till 80 27 skullesEK.varav SEKm m vara
aktiekapital påfördelat lokale 30%, indiskapartnern
allmänheten 40%, Gustavsberg 15% och Swedfund Största15%.
långivare den indiske utvecklingsbanken ICICI.var

Avtal undertecknades i juni 1986 och del aktiekapitaletav
betalades in.

Under föremål1987 blev indiskeden projektpromotorn för
rättslig granskning, vilket ledde till drogatt ICICI

låneutfästelse.tillbaka sin Därmed avstannade projektet.
Framtiden är synnerligen oklar.

Iakttagelser: teknik.Intressant
stårProjektet stilla.

Partnervalet avgörande.



III:1

Metalform Ltd

för tillverkning plåtprodukter.Verkstad pressadeav
Kenya.

Diskussioner med inleddesSwedfund 1980. iBeslut fattades
swedfunds styrelse i april 1982. Investeringen beräknades
till 20 aktiekapitalSEK, skulle finansieram varav
6 SEK. Copal Ltd,Parter representeradem var som
projektpromotorn Panchmatia 54,5%, Cauffiel, amerikansktett
plåtbearbetningsföretag 4,5%, Anderstorps werkstadsAWAB,

teknisk LånAB, 18,2%, Swedfundpartner 18,2% och 4,5%.EADB
i utländsk valuta i formupptogs EADB svenskgenom av en

frånexportkredit indirektmed garanti Swedfund.

Projektavtal pågickundertecknades i maj 1982. 1983I mars
byggnadsarbetena, kostnadsfördyringar föranleddemen
kapitaltillskott. juni 1984 hade ytterligare förseningarI
lett till fortsatt behov kapitaltillskott. april 1985Iav

viss igång.hade provtillverkning kommit Behov av
utbildnings- företagsledningsstöd Ävenoch identifierades.

ansågsden svenske behöva stöd.partnern

decemberI 1985 började företagets finansiella situation bli
alarmerande. februari föreslogsI 1986 finansiellen
rekonstruktion och byte företagets ledningav av en av
Swedfund anlitad konsult. revisionsrapport i juniEn extern
1986 underströk iallvaret situationen med grava

bådebrister i redovisning förutvarandeoch revision, svag
företagsledning, fråganvarför bolagets likvidering blevom
akut. påI september 1986 placerades bolaget, swedfunds
ansökan, under k receivership. Avsikten atts var
undersöka möjligheterna till ombildning företaget,av nya

finansiellochpartners rekonstruktion.

Någon åstadkommasrekonstruktion kunde inte utan
såldesanläggningen under början 1987 tillav en ny,

väletablerad lokal företagsgrupp. Swedfund fortsatte
diskussioner med denna eventuell fortsatt svenskom en
medverkan.

Iakttagelser: Optimistiskt produktprogram.
svensksvag partner.

oseriös lokal partner.
styrelsekontroll.Svag

uthållighetAlltför stor .Kraftiga förseningar tillledde
kostnadsöverdrag 3:3.se vidare bil
swedfunds aktier nedskrivitshar

lånemedeltill fullo och till
80% totalt 8 SEK.ca ca m



III:2

SECC

RepublikenExportmassatillverkning, Kongo.

förförstudiegöraprojektetSyftet med att enenvar
påkostnadberäknadmedpappersmassefabrik för export, en

Billerud.utfördesstudien350 USD. avm

kongolesiskamajingicks 1982.Projektavtal i Parter var
Elf-Swedfund,Uddeholm, IFC, EIB,Billerudregeringen, -

Silos sud-Ouest.Aquitaine, du

tilluppgick 1,1 SEK.investeringSwedfunds m

visade1983 ochi slutetpresenteradesSlutliga studier av
lönsamt.inteprojektetatt var

198384.Projektet avskrevs



III:3

sotufibre

Tillverkning fiberplattor, Tunisienav

påbörjadesFörberedelserna Förstudieunder 1979. gjordes av
den tunisiske projektpromotorn utrustnings-och den svenske
leverantören. Beslut i Swedfunds i 1979.styrelse oktober
Investeringskostnaden beräknades till 46 SEK.m
Aktiekapitalet utgjorde 13 tunisiskeSEK partnernm Varav
55%, DefibratorSunds 19% och Swedfund 26%.

träffadesAvtal i januari 1980. DefibratorSunds skulle
leverera anläggningen för företagsledning.och svara

1980 ändrades ägarkonstruktionen.I Swedfund drogmars
låntillbaka lån fås frånsitt billigareeftersom kunde

SIFIDA.

Byggnationen iavslutades augusti Investerings-1982.
kostnaden blev över25% budget. Testkörning i september.ca

frånDriftsstörningar början. Ansträngd likviditet.
Tilläggsfinansiering i januaribeslutad 1983. Marknaden
visade sig än förutsett. anställdaAntaletsvagare som

80.mest

Finansiell rekonstruktion ejlyckades bolaget försattesutan
i konkurs i oktober 1985.

lånSwedfunds aktieinvestering och sammanlagtom
6,8 avskrevs 198485.SEKm

Försök finna misslyckats.att harpartnersnya

Iakttagelser: första projekt.SwedfundsEtt av
missbedömdes.Marknaden

Anläggningsleverantör partner.som
Lokal affärsman änpartner mer
industriledare.

finansiering.Svag

Projektet avskrivet.
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MfgTanzania Railway TANACOCo,Wagon

Tanzania.Tillverkning godsvagnar,av

Nationalförsta projektavtal.swedfunds Parter var
och17%Kalmar-KockumCorporation 66%, ABDevelopment

Swedfund 17%.

iprojektavtalträffadesförstudier under 1979,Efter
tillberäknadesInvesteringskostnadendecember 1979.

haft managmentansvaretskulle95 Kalmar KockumSEK.m -
år.under 5

ansågs19811980underProjektföreberedelserna startades men
dåliga, varför projektetförmarknadsförusättningarna

övergavs.

också kraftigt höjdairesulteratreviderad kalkyl hadeEn
gjordes debedömningeninvesteringskostnader, och att

sågenomföraförutsättningarna lyckosamtallmänna att en
små.överhuvudtagetinvestering i Tanzaniastor var



IV:l

BankDevelopmentAfricanEast

Utvecklingsbank.

upplåning svenskahosEADBsSwedfund har garanterat
projektvidareutlåning Swedfund-stöddatillföraffärsbanker

likvidation.iärprojektetförraTanzania.och Deti Kenya

Swedfundförlokalär representantIakttagelserz EADB
Östafrika.i

ifinansieringmeddeltarEADB egen
projekten.

ävensamfinansierarSwedfund och EADB
projekt.andra

öronmärktesfinansieringsstödSwedfunds
formelltgällerprojekten,för men

upplåning.EADBs egen



svelon Industries Ltd

Lampskärmstillverkning, Sri Lanka.

Swedfunds styrelse beslutade i november 1985 ställaatt en
långaranti för till projektetett 0,4 ProjektetSEK.om m

exportproduktion lampskärmar föravser ProjektetIKEA.av
påinryms tvåövrigatomt Swedfund-projekt i Srisamma som

Lanka.

påbörjadesProduktionen i pågåttslutet 1986 och harav
under 1987. Antalet anställda är 60ca personer.

iDet verktygstillverkningsprojektet engagerade partner-
företaget har tagit över kontrollen frånföretagetav
ursprungliga sponsorer.
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FOLBI

Bakgrund

FolheadosMistaFolbi deplywoodfabriken EmpresaFanér- och
joint venture-företagärBissauContraplacados de ette

fågelvägen 250 kmochsöder Bissaubeläget i Buba, 70 km om
statligadärifrån ägdes detursprungligenlandvägen, avsom

sågverksföretaget Bohmantill 60% ochguineanska SOCOTRAM
Blomstermåla till vardera.Swedfund 20%iJohansson samtAB

fanérfabrik iägde och drev storBohman Johansson en
Blomstermåla initiativtagarehuvudägare ochoch dess VD var

från milj,början 60Aktiekapitalet GWEtill projektet. var
milj.8,5investeringstillfället motsvaradevilket vid SEK

milj motsvarande200Totalinvesteringen drygt GWE cavar
aktie-förutomfinansierades med,milj, vilken30SEK

lån ilån på milj,kapital, 26 garanteratlokala ett EKNGWE
Swedfund-lån milj6milj,10 SEKsvensk bank SEK ett omom

Swedfund,exportkredit, garanteradbrasiliansksamt omaven
380 000.USDca

då deti 1970-taletIdeén projektet slutettill uppkom av
igångbiståndet Guinea Bissau kom eftertillsvenska

frånFrån visade redansidabefrielsen 1973. svensk man
Bissausstödja Guineaförbörjan intresse attstort

bådadåfiske, dessaskogsindustri liksom även dess
bedömdes lovandenäringsgrenar de export-mestvara

tanke-knöt till dessaFolbi-projektetvalutakällorna. an
ädelträ-gångar. Guinea BissausförädlaProjektet skulle

tillgångar, träslagetfrämst palisanderliknandedet Pau
tillfanér säljasexklusiv knivskurentill attsangue,

tidpunktvid dennamöbelindustri. PalisanderNordeuropas var
fåsvårare ialltdet blev tageftertraktat och attmycket

då Brasilien överexploaterathadestörsta producentenden
tillgågnar. bakgrundgjordeJohanssonsina Bohman mot av

helalångtgående köpa projektetsutfästelser attdetta om
Folbiskullesangue-produktion till priser garanteraPau som

lågtrelativt kapacitets-vidvinster redanbetydande
utnyttjande.

efterangående 1981i oktoberprojektet undertecknadesAvtal
regeringen övertygatsguineanskatveksammaden mycket omatt

1982börjanByggnationen ilönsamhet. startadeprojektets av
slutförasbesvärliga omständigheterkunde underoch

Igångkörning provproduktionplanenligt. medpraktiskt taget
år i 1983.septemberhalvtägde ochett ett senarerum



Verksamheten 1983-84

Bohman Johansson gick i konkurs i januari 1983 och ett
Blomstermålabolag,nytt Fanér bildadesAB, av

huvudborgenären Skånska Banken med uppgift vidmakthållaatt
driften. detta lägeI kom uppbyggnaden Folbis fabrik iav
Guinea Bissau såskötasatt heltgott swedfundssom av egen
personal biträdemed Bohman Johanssons tidigareav
projektledare. Blomstermåla Fanér så småningomövertogAB
det managementkontrakt Bohman Johansson hade haft, detmenåtagandetviktiga till förutbestämdaatt priser köpa Folbis
produktion Sangue-fanérPau det bolaget inteav var nya
berett Dåikläda Blomstermålasig.att Fanérs huvudsakliga
uppgift förvalta skånskakonkursboetatt för Banken,var

stånddet inte i på det sättvar att krävdesagera som av en
och huvudintressent i det lägesponsor projektet befannsom

sig. Istället påtvangs Swedfund sig ökandeta ett ansvar
och kom i praktiken bli utsågdenatt projektetspart som
svenska ledning.

Under 1984 drevs produktionen med tekniskastora problem.
den dåAv anledningen och personalen inte tillräckligtvar

förtrogen fanérutrustningen,med lyckades inte med attman
skära fanér exportkvalitet. Därtill kom marknads-attav
föringen Folbis huvudprodukt, Sangue-fanér,Pau visat sigav

svårarebetydligt än beräknat påberoendevara till del att
modet vad gäller möbler inredningoch förmånsvängt till för
ljusare träslag. Fabrikens energiförsörjning, påbaserad
ångmaskiner ångtryck,med högt ocksåvisade sig vara
problematisk.

Kostnaden för utländsk personal täcktes under 1983 ochm m
början 1984 bolaget självt under det utbildningav attav avguineansk ipersonal Sverige bekostades BITS. Frav o mapril täcktes1984 managementkostnaderna för Folbi vad
gäller utländsk valuta BITS.genom

Under 1984 tillverkades huvudsakligen såldesplywood som
lokalt till någongoda priser mån påoch i tillexport
grannländerna. frånInkomsterna plywoodförsäljningen täckte

delstor kostnaderna i lokal valuta,en dock icke räntorav
på lån. åretResultatet för blev driftsförlust föreen

påavskrivningar 53 miljGWE motsvarande milj.3,8SEKca ca
Till denna kom betydande kursförlust förorsakaden av
devalveringen den lokala valutan tillsammans medav som
avskrivningar ökade förlusten till motsvarande 6,7 milj,SEK
vilket innebar aktiekapitaletatt helt förbrukats.



Verksamheten 1985

decemberI 1984 övertog Blomstermåla Fanérs KjellVD
Kärnsund, tillika ägare till trähandelsföretagett i
Göteborg, såväl Blomstermåla Fanér Skandinaviskasom
Träimporten i Norrköping.AB Därmed skapades betydligtenstörre marknadsföringsorganisation än den densomursprunliga partnern Bohman Johansson haft. Management-
kontrakten för Folbi övertogs också den företags-av nyakonstellationen och rekryterade produktionschefman medenlång erfarenhet fanérproduktion i Afrika.av Folbis VD;

svensk med tidigare biståndsarbeteerfarenheten iav
Moçambique och Guinea Bissau, tidigare pårekryteratssom
swedfunds inrådan,starka övertogs också det bolaget.av nya

Sortimentet utvidgades till omfatta ljusareatt träslag och
vårenunder 1985 tillverkades provserier detta fanérav somvisade sig röna större intresse i Sverige än det mörka Pau

Sangue-faneret. Fabriken drabbades emellertid avåterkommande driftsstörningar i form torrkokning iavångpannorna fordonshaveriersamt omöjliggjordesom
produktion månader.under flera

Rekonstruktionen

Den rekonstruktion genomfördes vårenundersom 1986 innebar
Folbiatt fick svensk partner, Bohmans Fanérfabriken ny

AB, samt dennes försorg administrativgenom ochen ny
teknisk ledning. SIDA medverkade tillskjutaatt medelgenom
för täckaatt kostnaderna för den utländska ledningen.
Folbis ägare långivareoch gjorde uppoffringar gjordesomdet möjligt skrivaatt bort gamla förluster varigenom
skuldbördan reducerades drastiskt och företaget gavsmöjlighet så småningomatt vinst. Produktions-generera
inriktningen ändrades från exklusivt exportfanér till
plywood lägre kvalitet sågadeav samt för lokal ochvaror enregional marknad. Medel ställdes till förfogande för
kompletterande investeringar för dels den nya
produktionsinriktningen delsoch ersättningsutrustning.

Rekonstruktionen kan ännu inte sägas ha resulterat i
lönsamhet åstadkommitden har klartmen ett och entydigt
trendbrott. fåttFolbi har ansvarstagande teknisksvensken

ochpartner denne ledning hargenom klaraten attsom avlösa företagets kriser sedan tidpunkten för
rekonstruktionen. Ägarna har åtgärdakunnatgemensamt flera

bolagets problem och förmågahar visatav man attenidentifiera och förebygga andra. Folbis administration har
åter fåtts fungera,att vilket tillsammans med den
förändrade produkt- och marknadsinriktningen har givit
bolaget störreett jämnareoch intäktsflöde än vad somtidigare fallet. på åtgärder,som exempelvar i densomatmosfär råddetidigare såhade varitsom omöjligagott som
att genomföra, kan nämnas påpersonalminskning över 100en
anställda byte företagetssamt VD.av



elanläggningenångpannorna ochsigvisat merhar att varDet
förmoda.anledninghafttidigare attnedslitna än vad man

förbehövsinvesteringar att tryggaytterligarevarför
Swedfundmedtillsammanssvenskedriften. partnernDen nya

på denlösningar typenförväntas hittaemellertid avkan
iställettordeverksamhetenframtida hotet motproblem. Det

i vidinfrastrukturavsaknadenanknytning tillha av
självFolbiför attföljer behovbemärkelse. Därav ett svara

från kommunikation ochalltförsörjningenför den avegna
skogsråvaror. motsvarandeenergi Etttill ochtransporter

på sinsig enbartkoncentrerakunnatSverige hadeföretag i
tjänster.övrigaköpa allaförsäljning ochproduktion och

tjänsterför samtmarknadavsaknadenKonsekvensen avav
måste sigskaffasjälvföretagetärinfrastruktur att

områden kankompetensenpå och denantalkompetens stortett
utifrån teknisktillförasi princip endast genom-

Folbisexpansionenför fortsattaassistans. denEn av
tillgången tillärviktig aspektsärskiltverksamhet

regionalaochden lokalatillregelbundna transporter
otillräckligabristfälliga ochmycketmarknaden. Dessa var

åstadkoms föreproduktionblygsammaredan vid den som
hinderbetydandebliriskerar ettrekonstruktionen och att

produktionfem-dubblingåstadkomma ochfyr-denför att av
till ochrekonstruktionen syftarregional somoch export som

på möjlig.är i övrigtpekargjorda erfarenheterhittills

Lärdomar

föränprojektbättremycketvisserligenFolbi är ettnu
ifrånlångtår fortfarandeärsedan detbara ett men

uppoffringar i formframgångsrikt krävtdet har storaoch av
förersättningsinvesteringarbistånd attochnedskrivningar,

månganågraFrågan denivå.nå ärsin nuvarande avom
helt ellerpå undvikaskunnatstött hadeproblem projektet

annorlundakoncept,beredning,bättre annatdelvis genom
avtal,partnerkonstellation, bättre etc.

fanér tillhögkvalitativtproduktionKonceptet, avsom var
måst modifieras. Demarknad, harkrävandemycketen upprätthållaförmågabristandeskälen är atthuvudsakliga

Därtill kommerpå levereradekvalitetjämnhög och varor.
från lärdomBissau. Ensvårigheter med transporterbetydande

på skallproduktdenkvalitetskravenärdra att somatt
i vilkenmiljömed deni samklangbörproduceras vara
innebär dettadelGuinea BissausFörbedrivs.verksamheten
produktionuteslutermåttliga principmycket krav isom

möbelfabrikanter. Ennordeuropeiskaför krävandeavsedd
från siginbörjan riktavaritstrategi hade attrimligare

nästaiförmarknaden ettpå attregionalaochden lokala
södraAfrika ochimarknadersöka penetrerasteg norra

dylikanammadeinnebarRekonstruktionen att enEuropa. man
år Folbi kannågra innanåterstår sannoliktstrategi detoch

bör i sammanhanget noterasdet andra Detklara steget.av
marknadenpå nordiskapotentialen denexploateringatt aven



sannolikt ett starkt vägandevar skäl till denatt
ursprunglige svenske partnern engagerade sig i projektet.
Hade varit medvetenman detta inteattom realistiskvar enmålsättning så hade kanske inte projektet blivit av.
Beredningen projektet mycketav omsorgsfullvar detmenvisade sig icke desto mindre skogsråvaranatt behäftadvarmed brister mycket bidragandesom var en orsak till att mani rekonstruktionen ändrade produktionsinriktningen. PauSangue-träden i södra Guinea Bissau har till skillnad imotde delarna landetnorra ofta vridnaav vilketstammar gersåväl lägre utbyte fanér sämre påkvalitetav fanéret.som
Denna vridning är inte möjlig upptäckaatt hos växandeettträd utan hålatt borrar i det, såman gjorde intemenkonsultfirman två gånger studeradesom skogstillgången på
platsen.

En aspekt projektetannan blevav annorlunda änsom vad somförutsetts marknadsutvecklingen.var Modet förändrades ochde populära mörka trädslagen ersattes ljusare ellerav avmålade möbelytor. Dessutom, vilket kanske kunde ha varitlättare förutse,att visade det sig kundernaatt vartveksamma till köpaatt produkt bara produceradesen som avliten och föga tillförlitligen tillverkare.

På det tekniska området kan i efterhand konstateraman attallvarligtman underskattade svårigheterna fåmed attenergiproduktionen fungera.att användaAtt överskottsved
för ångaatt producera och förefallerel såvälettvaraekonomiskt ekologiskt riktigtsom sätt lösaatt energi-
försörjningsproblematiken. bådeHade kunnandet och
utrustningen funnits tillgåatt i Sverige eller hos parterprojektetssom tekniske hadepart nära kontakt såmed hade

troligen haftman helt andra möjligheter hanteraatt alla deproblem uppstod. Medsom teknisken partner ochsom varfortfarande är i princip främmande för tekniken och med enutrustning levererats frånsom Brasilien tillverkareav enknappast harsom anledning förväntaatt sig frånfler order
varken Sverige eller Guinea Bissau det bäddat förvarproblem.

Partnerkonstellationen innebar i och med Bohman Johanssonskonkurs svår belastning fören projektet när det befann sigi ett mycket läge.utsatt ochI med konkursen försvann också
avtalet garanterade Folbi intäktersom för Pau Sangue-fanéret. Det kan hävdas beredningenatt skulle ha förutsett
denna Åeventualitet. andra sidan bör det noteras detattårtog tre frånkommaattca idé till avtal och det tordedärför ha varit svårtmycket redanatt 1979 upptäcka de
svagheter 1983 skulle leda tillsom konkurs. Vidare tordejust konkurs eller obestånd hos den svenske partnern vara ende risker måsteav Swedfund försom ta kunnaatt medverka



isigföretagsmå medelstora u-just ochtill engageraratt
hög gradi mycketfalletaktuellaiSwedfund detländer. har

svårasteför deintressenternaguineanskaskyddat de
vilketfallerade,svenske partnerndenkonsekvenserna attav viktigtmycketsägas ettkansammanhangi större varaett

u-länder.iinvesteringarsvenskafrämjabidrag till att

förgarantimedverkanstatligtOfta ensomett organsses ohemultbehandlasinteinvesterarensvenskeprivatadenatt
SwedfundFolbi harfalletmyndigheter. Imottagarlandetsav

omvänd roll.haft en

bristerformellavissabehäftad med somAvtalsstrukturen var
intedessarekonstruktionensamband med variuppdagades men

rekonstruktionen.försvårade självasådan deattartenav bankernainvolveradeolikamellan defrämst avtalenDet var sammanhangdettabrister. ImedbehäftadeFolbioch varsom ansåg sigSwedfundgarantierdeemellertid attkan noteras
utkrävaskundeintecentralbankfått BissausGuineaha av situationenreellavärde.tvivelaktigt Dendärföroch avvar mödafrån sida medsvensk storursprungligen att manvar iinvesteraBissauGuinea attiregeringenövertygalyckades

farhågor blivitregeringensnärsedemera,projektet. Att
medenligheticentralbankavkräva dessverklighet, ansvar

förstått innebördenfulltintesannoliktgaranti densomen
låter göras.sig knappastav

sammanfattning

efterprojektbliförhoppningsvis ettatt som,Folbi kommer
långa kommerloppetigått detilla,mycketinitialt haatt

tillbidragvärdefulltochlönsamtutgörasigvisa ettatt
endadetriktigt medsannoliktärekonomi. Konceptetlandets

förpå kvalitetlägrebör ensatsaundantaget att man förproduktpå exklusivföriställetmarknadnäraliggande en
myckettroligenBeredningenexportmarknad.krävande varen

från bedömningarnaavvikelserde somomsorgsfull och
hurmöjliga oavsettärdeär den attinträffat naturav

beredningen.ursprungligaän gör dennoggrannt man

kundeuppbyggnadstidenunderinsatsSwedfundsTack vare
saknadeprojektetfärdigställas att enfabriken trots

följandedärefterteknisk Departner.fungerande
såheltinteundvikassvårigheterna sannolikt kunnahade om

kompetenthaftprojektetåtminstone hög gradi mycket enom
ioch Detagerat.tagit varteknisk partner ansvarsom iställetdå Swedfundochsaknades togkorthet management som ochklarakunderimligtvispå organisationen avsig allt det

huvud tagetöverprojektetgjorde attdettadet somvar
överlevde.

projektetochSwedfundfråga intesigefterhand kanI omman
itidigarevånda ageratmyckenkunnat besparas manom

dåuppstodsituationmanagementfrågan. denI som
BITSöver detKärnsundKjell tog avägarekonkursboets nye



finansierade lågmanagementkontraktet också fröet till den
utvecklingen. För Kärnsundsgruppen hadesenare sannolikt

inte aktieägandet någoti Folbi värde. hade skrivitsDet ned
till inoll samband med Bohman Johanssons konkurs. Den

upplevdespart den enda med verkligt intressesom ettsom av
Folbi drevs vidareatt månSwedfund ioch viss BITS.var

KärnsundsgruppensSett perspektiv Folbi därförur ettvar
biståndsprojekt biståndsorganisationernaoch ville haom
hjälp sköta projektetatt fick betala för sig. Dennaman
attityd, uttalades klart vid flertal tillfällen,som ett kom

bli vägledandeatt för den svenske sättpartnerns att agera.
stod i bjärtDen kontrast till Swedfunds ambition att

begränsa sin roll till minoritetsdelägare.attegen Detvara
också detta synsätt gjorde Kärnsundsgruppenvar attsom

undvek änatt ta absolut nödvändigaannat initiativ varför
ohållbar personalsituation i Guinea Bissauen tilläts i det

närmaste fräta sönder projektet.

kan läggasDet Swedfund till last ärsom inteatt man
insågtidigare det omöjliga i den situation uppkommitsom

vad projektets och desspartner ledningavser och agerade
åstadkommaför att ändring. skälen till ärEtt dettaen av

Swedfund känneratt visavi inteett bara projektenansvar
även deutan svenska företag individeroch sigsom engagerari dem. ansvarskännandeDetta ledde i fallet Folbi till en

viss handlingsförlamning den inte brutits, kunde hasom, om
resulterat i gåttprojektetatt förlorat för ärgott. Det

såsannolikt Swedfunds närhet biståndsmiljönatt till i
kombination med dess myndighetsliknande ansvarskännande för
många olika intressen gör organisationen mindre benägen att
vidta de stundtals relativt åtgärderbrutala krävs försom

frånrädda undergång.projektatt

KönigsonLennart
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METALFORM-projektet

några lärdomar- -

Anders Controller,Grettve, Swedfund

Historik

års gårbörjar investeringsbeslutProcessen med 1982 och
via förseningar, kostnadsöverdrag, vilsna produkt-
satsningar, förtroendekriser finansielltoch sammanbrott,
till konkurs i augusti 1986 ägareoch undernystart nya
under 1987.

Allmänt

VerkstadsindustriAtt fieldnystarta greenen som
investment svårt.i u-land ärett Kenyasom

industrielladen omgivningenOm saknar utbyggda marknader
och underleverantörsnät sedvanligaoch har alla andra
brister i infrastrukturen logistiska, administrativa,

måstefinansiella v kompensationerstorao s vara
fråninbyggda starten.

påde valda produkterna är djärvOm satsningen
producentvaror i serierkorta ss fordonsdetaljer eller
på verktygslâdor,export transporthjul, krävs att

frånnätverket början bidrarredan intrimmademed
på bidrarproduktionsupplägg turn-key bas och dessutom

återköpsarrangemangmed för avsättningen.etc att trygga

tekniken förutsätterom kvalificerad kvalitetskontroll
underhålleller ss vid begagnade maskinergott och en

välbestyckad verktygsavdelning ss för pressverkstaden
påinriktad produkter och lego krävs utbildad ochegna

tränad mångårigapersonal som saknas i ellerKenya
bådeför utländsk expertis för stöd till driftprogram

och utbildning. Verkstygsmakare är typiskt exempelett
inom verkstadsindustrin.



denOm svenske affärsidé initialpartnerns ger
engångsavkastning måttligoch endast därefterreveny

engångsförsäljningss vid maskinpaket tillettegen av
jv-företaget gångermed pris flera aktieinvesteringen
och familjeföretags inteett ärmanagementresursom
delbar uthållighetenss i fallet AWAB blir

låg. sådanaprogrammatiskt påär köpfall löpandeI rent
räkning stöd till know how och utbildningmanagement,av

föredra framför jvatt samarbete med symbolisk
frånaktieparticipation svensk partner.en

ägarebildenOm dessutom är komplex och förutsätter
samverkan mellan institutioner som och SwedfundEADB

små, från bådeoch privata värd- i-landetochpartners
som långaCopal Ltd och Anderstorp krävs perioderAWAB,

förtroendeskapande riskavlyft och umgängeskyddatav
stårinnan uthålligt,konstellationen rustad för ett

kommersiellt samliv.

Management: lokalpartnernOm eller hans personal saknar
någorlunda välrenommerad förhistoria företagsledare,som

flerårigkrävs kompensation utländsktmed managementstöd.
Referenstagning i förbliru-land äventyrlig allaoch nya
affärssatsningar kräver viss riskabsorbtion för överatt
huvud blitaget av.

3.1 Generella erfarenheter

måsteMarknadsplaner alltid granskas lokalkunnigtav
bådebranschfolk med ekonomer och tekniker engagerade.

svårPartnerprövning förblir dock nödvändigamed den
osäkerhetsabsorbtionen fåför över huvudatt taget

stånd.projekt till det aktuella falletI genererade
och Swedfund korsvisEADB falsk säkerhet genom

riskabsorbtion.

svenske affärsidéDen bör diskrimineraspartnerns om
kommersiell mättnad ikommer redan t medstarten ex

initial maskinleverans, istor fallet AWAB.en som

Småländska måstefamiljeföretag ha riskavlyft ochstora
u-landsförhållanden.djup information faktiska Dettaom

gäller inte minst för realism i förespeglingarna som i
fråndetta fall till lokalpartnern beträffandeAWAB

återköp verktygslådor och omvänt beträffande lokalaav
och kompetenser.resurser

någorlundaEndast lokala och svenskastora partners
såhade klarat komplext projekt ävenMetalform,ett som

varitdet bättre marknadsanpassat.om

Tidig är bara möjlig vid buy-back delexport som en av
startkonceptet. Rimlig risk kräver etableradeannars
lokalmarknader för produkterna, vilket i sin krävertur
säkrad valutatilldelning för bl komponentimporten.a



bådedriva Verkstadsindustri kräver teknik ochAtt
logistik visst minimum kamrers-komplex och ett av-

hålla på ärNästan alltkompetens redaatt pengarna.
kulturfrämmande i afrikanska u-länder kräveroch
långvarigt stöd.externt

låg kris-ägarbilder utspättKomplexa och ansvar ger
hanteringsförmåga.

långasvåra fårsatsningar, verkstäder, myckettyp
måsteinkörningsperioder. Finansieringen anpassas

därefter.

ochValutarisker, i medsom Metalformfallet SEK, DM
USD-lån från inte bärasSwedfund och EADB kan av
sådana projekt.

jvkonsortialavtal ochprojekt detta slagI av ger
svenskei signalersamarbete bolagsform ofta fel om

framtidamöjligafaktiska riskvillighet ochpartnerns
många fallutdelningar. Bättre iavkastning genom vore

management-stödlägga tekniskt underoch separatatt
gärna medfinansierade mellankontrakt parterna,

incitatments- riskinslag.gradvis ökande och

§pecifika3.2 erfarenheter

närsviktar somledningens verklighetsförankring VDOm
företageti försökte investeraMetalform ur

startsvårigheternas sedankris bör först styrelsen och
långivarna i tid.använda sina maktinstrument

uppenbarligen intejoint venture-konstellationenOm
projektet antingen avvecklasuppgiften, börklarar

i tid.tillräcklig mobiliseraseller support

faktisktvärderingar besiktningarochNeutrala som
påprisbekräftat varken ellergjordes, har statusatt

krisorsaker.maskinparken avgörandeden begagnade var
från UrshultsMaskinerna köpta AWAB-dotternsvar

maskinparkensiställetMekaniska konkursbo. Det var
påexcenterpressarmed 20-taletstorlek bl varsoma

påproduktionsvolymenför möjligatok fel den
påkritik dockVärdlandets ärmarknaden. och tungEADBs

denna punkt.

för inte marknadsprognosenSwedfund har ett attansvar
prövades än kritiskt än skedde och medsommer

bantning maskinpaketet.motsvarande av

verktygslåde-linen medfrånStöd förAWAB startgavs av
påAffärsidéns bristtillfredsställande resultat.

tiden frakter,realism tyvärr i underkom dagen
Mångaöststatskonkurrens andra problem komm. somm



överraskningar för som troligen generaliseradeAWAB
långt frånför framgångssatsningartidigare i föregna

såsomdem exotiska miljöer, Västtyskland och Ungern.

3.3 Processerfarenheter

Projektprövningen bör erforderlig tid förta utsätta detatt
tänkta nätverket för initialalagom prövningar och test av
framtida samlivsutsikter, organisatoriskt och personellt.

Swedfund bör inte ha rollen drivande promotor utansom
kompetent, kritisk och konstruktiv granskare. Detsom

aktuella projektet tillkom när Swedfund byggde sinupp
initiala portfölj. fick bl massiv svenskDet a
finansiell backning garantier via inräknas.EADBom

måsteRevisorsvalet prövas minoritets-ochnoggrant
revisor ibland anlitas. otillräckligt erfarna styrelse-

är sämre än ingarepresentanter alls.

Swedfund bör inte tveka fortsätta försökaatt att
utveckla ackordslösningar iblandoch initieraatt
konkurser krislösningar i värdländerna. Härsom
fordras bl Swedfund själv upplever sin good-willatta

stryktålig.tillräckligt utvecklings-Externasom
finansiärer pådrivarehar roll i miljöer dären som

dåligtkonkursinstrumentet fungerar och konserverar
ineffektiva strukturer.

4. slutord

20 iCa förluster varavSEK för ärSwedfund SEK8m ca m
kanske högt pris förett erfarenheterna fortsättningoch den
kylskåpsmontage pågår i Nakuru-verkstaden. deOmsom nu

ägarna väljer pressverkstaden föratt nystartanya mer
kvalificerade såsomprodukter, f diskuteras, kommer dettan

kräva icke-kommersiellatt finansiering erforderligtav
utbildningsstöd bl a. .
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Affärsidéer lokalahos partners

iindelasSwedfundprojekten kaniintressenternalokalaDe
ochintresseinriktningolikadelvishuvudkategorier medtre

utvecklingsbankermålsättning. är:kategoriernaDe tre
enskildadignitetvissföretag samtbolag, lokala av

individer.

och -bankerUtvecklingsbolag1.

statsägdaetableratsamarbetsländer harSwedfundsFlera av
äruppgift-bolag, att tautvecklingsbanker och vars

industrielletableringvidinitiativ till medverkaatt av ny
ilönsamhetÄven institutioner hardessaverksamhet. om

mål, likaminstär oftaviktigt ettverksamheten ettsom
samhällsekonomiskavägande motiv dettungt

gångermångabolagbanker skall,försörjningsskälet. Dessa
utvecklings-följa desin verksamhetenligt sina istatuter,

ochparlamentregeringar ochfastställsplaner avsom
både deförsöka verksamhetbygga motsvararsomupp en

företagsekonomiska.desamhällsekonomiska ochkraven

dåkaraktär kanAffärsidén dennaför lokal partner aven
samhällsekonomiskmaximeradnärmast rubriceras som

ändåmåste drivas medkunnavinst. Verksamheten
kunnaförresultattillräckligt bra attföretagsekonomiskt

gångermånga insatseruppnå krävsFör dettafortleva. avgatt
sådanapåfrån sida. Exempelvärdlandetssubventionskaraktär

skattebefrielser,import,konkurrerandeär tullskydd mot
Blir dessainvesteringar,infrastrukturella etc.stöd till

nivå samhälls-når där denalltför omfattande enman
denöverstigerinsatserförkostnaden dessaekonomiska

Sådana projektverksamheten.samhällsekonomiska vinsten av
genomförande.tillgivetvis inte kommabör

såvälutvärderingpå görSwedfund avKraven att noggrannen
blirprojektetföretagsekonomiska effektersamhälls- avsom

situationer.idärför dessastora

dignitetvissföretagLokala2. av

iförekommandeär vanligtEn partnertyp somannan av
företagväl etableratlokaltärverksamhet somSwedfunds ett

oftanågon i landet,verksamhetformdriverredan av
allmäntaffärsidé vanligenframgångsrikt. är attDess
diversifieraellersortimentetutvidgaexpandera attgenom

sådana resultataspektenblirprojekt merverksamheten. I
projektetsföravgörandedirektframträdande och

företagetkan attbakomliggande faktorgenomförande. En vara



tillgånghar till outnyttjade produktionsresurser i form avmark, byggnader eller maskinell utrustning. Med i bilden
finns också frånregel intresset lokalesom sidapartnerns

få inatt önskad och för deras delen teknologi, denny somutländske förväntaspartnern bidra med. swedfundsUr
synpunkt bör detta den intressantamestvara partnern. Han
har industriell erfarenheten och har samtidigt erfarenhet
från hantering värdlandets administration byråkrati.ochav

harHan sannolikt tillräckligt god mottagningskapacitet för
att teknologiöverföringen skall kunna klaras
tillfredsställande. ocksåkanHan förväntas ha kunnande,
kapacitet och förhoppningsvis också tålamod klaraatt ut
uppkommande problem i verksamheten.

3. Enskilda individer och mindre företag

ärDet ganska vanligt förekommande Swedfundatt mottar
projektförslag från privatpersoner någondriver enkelsom
verksamhet fåmansbolag.i form Ofta dårör det sigav omhandel, möjligen hantverksindustri. deI allra flesta fall
är dessa förslag orealistiska tekniska, finansiella ochav
eller marknadsmässiga dåskäl. omgåendekanDe avvisas. deI
fall där projektkonceptet förefaller realistiskt och
förslagsställaren visar sig seriös och bedöms havara
tillräcklig erfarenhet och tillräckliga finansiella resurserinleds förundersökningar på sedvanligt sätt. lokaleDen
partnerns affärsidé är undantagslöst påvinst, ofta kort
sikt. Till detta övergripande mål kan sedan läggas somdelmål den sannolikt ofta förekommande strävan bli iatt ensamhället aktad entreprenör och företagare. lyckatsHar manetablera samarbeteett med internationelltett välrenommerat
företag höjer det givetvis statusnivån.

komplementsom till den direkta fråninkomsten verksamheten
mångafinns gånger andra transaktioner. frånAvkastningen

företaget, utöver vad individen kan uppbära i lön, ärsom
långsiktig och kan inte någotväntas betydande utslagge
förrän efter årdet flera gått.att har förekommerDet
därför lokalaatt insatser ipartners projekten utgörs av enlokal tillgång tidigare kommit i besittningsom man Enav.vanlig sådan tillgång är markområde påett vilket,etableringen föreslås ske säljs till projektföretagetsom
eller sätts in Ävenapportegendom. värderingensom skeromtill marknadsmässiga, och ibland även för företaget ännu
förmånligare villkor, måste räkna med den lokaleattman

ändåpartnern gjort affär någragod och utan egentligaen
kontantinsatser blivit delägare i potentiellt intressantenindustri. tillgångarAndra såsom byggnader, maskiner och
utrustning kan förekomma i dessa Ävensammanhang.
immateriella tillgångar såsom licenser tillståndoch
används ibland för konvertering till pengamässiga värden.



hållningswedfunds ihar dessa såsituationer varit att
långt möjligt undvika endast ha privatpersonatt elleren

mindre finansielltett och företag endasvagt lokalsom
dåSträvan fåpartner. har varit med lokalatt en

utvecklingsbank eller liknande i projektet för ökadelsatt
den finansiella åstadkommastyrkan och dels bättre lokalen
förankring projektet.av

ÖhlundSven

1987-12-09SOCf
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swedfunds beredningsprojekt 1987-08-31

Land Projekt Beräknat
investerings-
belopp

Angola service påreparation
fartyg 14 mSEKca

Angola Elmotorservice 50 mSEK
Zimbabwe Batteritillverkning 5 msEK
Egypten Lättbetongtillverkning 80 msEKca
Kongo CTMP-massa -Marocko Engångsblöjor 12-15 mSEK
Moçambique Service tillverkning av

elmotorer -Tanzania Fiske och skaldjursexport 6,4 mSEK
Etiopien Garveri 60 mSEKca
Kap Verde Fiskkonserver 10 mSEKca
Rwanda Tändsticksfabrik 40 mSEK
Sudan Minimejeri 1 mUSD
Tanzania sågverkMobila 4 mUSDcaIndien Solenergi 3 mSEK
Indien Läkemedelstillverkning 70 msEK
Indien Ångpannetillverkning -Indien Färgfabrik -Kina Bimetall 40 mSEKcaMalaysia Verktygs- och plast-

tillverkning 10 mSEKcaPakistan Infusionslösningar 40 msEK
Uruguay fruktjuicerFrysta

grönsaker 17 mSEK
Panama Mejeri 35 msEK
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SwedfundBITSSIDAArbetsgrupp

1986-05-28PROMEMORIA -

frånSwedfunds industriutveckling i fattigareerfarenheter
u-länder

iSwedfunds hittills diskuterades utförligterfarenheter
förSwedfunds Verksamhet 1978-1983 och planrapportegen

i1984-1989. allt väsentligt gäller bedömningarI samma
dag. viktigaste erfarenheterna i mindre utveckladedeDe
u-länderna kan i följandesammanfattas punkter:

Stabila1. erfarnaoch partners

Både börden svenske och u-landspartnernpartnern
ekonomiskt stabila och erfarna hasamtvara en

affärsidébärande för sin i projektetmedverkan som
bådemåstetillåter långsiktigt Deett engagemang.

uthållighet uppståendevisa i överkommaatt
svårigheter görabereddasamt attvara

iinsatserkompletterande ekonomiska och personella
såprojekten erfordras.om

marknadsintroduktionMarknadsuppskattning och

Många gånger optimistiskagörs i projekten alltför
marknadsbedömningar. oftaDessutom tar
marknadsintroduktionen, i projektetsynnerhet om

lång alltförtid medför vidochexport,avser en
ekonomiskaiutdragen företagetprocedur hamnaratt

svårigheter. ärtill problemAnledningarna dessa
fullständigtinteofta ännu inskolatspersonalatt
når tilldärför ejoch produktens kvalitetatt upp

marknadens krav.

utbildningochManagement

sinhuvuduppgifter ärSwedfundsEn attav genom
industriellverksamhet till överföringmedverka av

övergripandeteknologi och kunnandeett mer om
ledning drift industriföretag. Erfarenheternaoch av

frånhittills projekten i mindre utveckladede
långsiktiga ochu-länderna är krävsdet oftaatt

omfattande insatser inte beträffarbara vad
ävenöverförandet tekniska färdigheter utanrentav

områden redovisning,avseende budgetering ochsom
ochintäktskalkyler, marknadsplanerkostnads- och

företagsledning.marknadsföring allmän deIsamt
förflesta fall den svenska ansvarettar parten



dessa insatser inom för managementavtalettramen
projektföretaget.med Kostnaden för det svenska

företagets managementinsatser skall i princip komma
mångaprojektföretagets ibudget. projekt deIur

mindre utvecklade u-länderna blir emellertid
kostnaden för nödvändigaden insatsen alltför stor
för bäraskunna projektföretaget.attt Dettaav
förhållande i kombination utbildningsmed behov och
eventuella investeringar i infrastruktur innebär en

relativbetydande nackdel för projekt iett ett
förhållandeiu-land till projektmotsvarandeom

gjordes i i-land. För kompensera u-landetett att
utgångslägeför sämre därförkan detett vara

motiverat inledande period finansieraunderatt en
biståndsmedel.dessa insatser med

Projektens kapitalstruktur

biståviktigasteSwedfunds ärEn roller attav
såprojektintressenterna med godutarbetaatt en

struktur möjligt i projektens finansiering. Somsom
huvudlinje hittillshar gällt tredjedelatt avca en
projektets inklusive rörelsekapital,totalkostnad,
skall finansieras ägarintressenternas insatsergenom
i aktiekapital liknande riskkapitalsatsning.eller
På långagrund uppstartningstider för projektenav
är emellertiddet Swedfunds strävan i dag att

höja egenfinansieringen 40%motsnarare upp av
äntotalkostnaden överenskommelseratt acceptera

13-nivån.under

lånefinansieringVad beträffar ivänder sigman
första hand till regionala utvecklings-lokala och
banker. finansieringkan sökas hosDessutom
leverantörer och exportkreditinstitutioner hossamt

sådanu-krediter, ävenavseende kBITS s om
påfinansiering i omöjliggörsdag ofta grund av

ländernas bristande kreditvärdighet. Swedfunds egna
lånevillkormarknadsanpassade längrekan knappast

rekommenderas till projekt mindrei de utvecklade
u-länderna.

Säkerhetsmarginal

från igångsattaSwedfunds hittillserfarenheter
projekt visar emellertid marginalerbetydandeatt 1både måstegäller tid inkalkyleras ivad och pengar

Bådeplanerna för projektets realisering. periodden
då projektet förhandlas, licenser avtalas och
tillstånd ansökes beviljas den periodoch samtom

då produktionenefter byggnation installation,och
skall längre i tiden ändrar ofta mycketstarta, ut
vad planerats.som



Swedfundprojektföretags affärsidé för iSvenska medverkan

påFör bedöma vilka kan ställas den svenskekravatt som
i projekt är viktigt vilkendet analyserapartnern attett

bärande affärsidé i projektetdenne baserar medverkansom
på. på några affärsidéervanliga är:Exempel

joint-aktieägande i det1. dInvesterare, nyav s
ventureföretaget.

Leverantör maskiner utrustning till2. ochav
investeringen.

Leverantör material till3. och komponenterav
joint-ventureföretaget.

utbildning-Leverantör tekniska tjänster,4. av
tjänster och managementkunnande.

Licensgivare.5.

Marknadsförare joint-ventureföretagets6. av
produkter.

önskar7. svenska referens-Den partnern en
anläggning.

företag i mindre utveckladeetablera deAtt nya
minstriskabelt.u-länderna är i fallde flesta Inte

påverkarsituationländernas prekära ekonomiska
potentiella investerare.besluten hos Swedfund

få svårtantagligen finna svenskaskulle mycket att
affärsidéntill i länderprojekt dessapartners om

förtjänsterna skulle enbartkommaattvore som
utdelningar företaget ingetdet uppstartade ochur

tjänas vid sidan först nämndakunde av. Den
affärsidén därför iär endast undantagsfall ett

alternativ motiv förrealistiskt enda detsom
svenska företagets medverkan.

från projektuppstartadeswedfunds erfarenhet redan
dåär affärsidéer förverkligas joint-att som

produktion är föredraventureföretaget bedriver att
sådanaframför förverkligas i projektetsredansom

haruppbyggnadsfas. den svenskeAtt partnern som
fåmotiv fördeltaga i projektet enbart attatt

maskiner utrustning til projektetsleverera och
synvinkelinvestering är därför swedfunds ettur

dåföga attraktivt alternativ. Bättre är
föralternativen 3-7 där utfallet den svenska

är joint-ventureföretagetskopplat tillpartnern
produktionsresultat.



projektenroll uppgift iSwedfunds och

primära fördetSwedfund att ansvaretanser
påprojektets planering genomförande vilar denoch

Swedfund spelarsvenske och lokale partnern.
viktig projektets olikaemellertid underrollen

Speciellt gäller projekt ifaser. detta vid de
bådeländerna, därmindre utvecklade den lokale och

mångaär mindre företagsvenske ofta ochpartnern
gånger frånsaknar dennaerfarenhet samarbete av

sådana fårvissa lägen i projekt Swedfundtyp. I en
projektledande i framdiskuteraderoll detrent samt

definierar projektetskontraktspaketet, som
uppläggning genomförande, utgör rimligoch en
avvägning kommersiellamellan de olika parternas
intressen i projektet.

på isikt viktigaste för Swedfundkanske rollenDen
projekt till kommersiellär medverkaett attatt en

bådeupprätthålls joint-venturebolaget,disciplin i
Främstunder driftsfas.uppbyggnads- och

förverkligas aktivt styrelsearbetedetta ettgenom
från sida i olika projektbolagen.Swedfunds de

mållångsiktigainkluderar fastställandetArbetet av
för företaget, utarbetandet budgets,av
redovisnings-, rapporterings- uppföljnings-och

förrutiner styrelse-marknadsplaner,system,
iSwedfundarbete Normaltetc. sett representeras

respektive regionansvarig.projektbolaget av
controllerfunktion ävenSwedfunds har dock en

ekonomiskuppgift här beträffarbetydande vad
uppföljningplanering, redovisning och av

iprojektbolagens Vid större insatserverksamhet.
blikan anlitandet konsulterbolagen externaav

aktuellt.

ÅbergErik
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Arbetsgrupp SwedfundBITSSIDA

PROMEMORIA 1986-03-11-

småindustriutvecklingerfarenhetersIDAs av

småindustriutvecklingstöd någratillSIDAS har riktats till
få småindustristödetprogramländer i Afrika. inleddes i
början 1970-talet och har volymmässigt utgjort litenav en

industribistånd.andel totalaSIDAsav

påerfarenheter redovisas härDe bygger diskussionersom som
fördes småindustriseminariumvid anordnatett SIDA iav
september 84.

småindustristödOmfattningen SIDAsav

Stödet ihar endast liten småskaligomfattning gällt riktigt
landsbygdsbaserad industri industrielleller verksamhet inom
den informella småindustri-sektorn. hittillsvarandeSIDAs
stöd i förstahar varit inriktat småindustrihand modernmot
i städer, med insatserbetydande i form kapital ochav
utbildning. Likheten industribiståndmed Swedfunds är stor,

småindustriprogramäven inom ocksåSIDAS har haftom man
småskaligamöjlighet inkludera företagatt än vadmer

Swedfund göra.kan

tioåriga småindustriområdetdrygtSIDAs verksamhet inom har
varit period försök och misslyckanden. huvudsak harIen av

strävatSIDA efter tillgodose behovatt och uppfattningar
mottagarlandet angivit, försed nationellasom v s

småindustriorgan med och expertis sedan enligtpengar som
vissa rutiner fördelats mellan olika företag. iDen

målsättningallmänhet höga haft vid sinsom programmen
tillkomst har oftast inte kunnat uppfyllas. digerEn

på svårigheterprovkarta oförutsedda kan anges som
förklaringar till mångaförväntadede resultaten iatt fall
uteblivit. målsättninglägre,Med reviderad har docken

på Någrakraven kostnadseffektivitet sänkts. harnya grepp
tagits, bl i form systerindustriprojekt i Tanzaniaetta av
och joint-venture i och Swaziland.Kenyaprogram

svenskaDe statsmakterna har i allmänhet positivhaft en
småindustristöd.inställning till Antalet insatser och

biståndsvolymer har dock varit äroch nästan försumbara i
förhållande bistånd.till totalasIDAs motsägs inteDetta av

småindustri någrai länderatt utgör koncentrations-kett s
område bistånd.för svenskt



småindustristödet lämnats tillharHuvuddelen programav
småindustriutveckling i afrikanska länder.femför Det

årbiståndet till10 fram och medunder drygtsammanlagda
uppgårbudgetåret 198384 220 ochtill mSEK. Programmenca

långpågått olikastödformerna är inbördes olika och har
jämförelse lämnas nedan:tid. En grov

småindustriprojektBistånd SIDA-stöddatill
198384t mo

Bistånd BiståndBidrag AntalAntal
anställ-Mkr företag per per

anställdföretagda
11 000- 000-

tal krtal kr

5365 900 73848Botswana

400 675 6827 40Kenya

3 000 129Swaziland 9 3 70

92000 3 680Tanzania 92 25 1

420Guinea-Bissau 100 10 50042 4

summa 470218 137 2
881 600Genomsnitt

likartadSwaziland hafti och harBotswana, KenyaProgrammen
ländernaFöretagsklimatet är likartatinriktning. attgenom

främst gälltmarknadsekonomier. haröppna att startahar Det
frånhämtats jordbruks-Företagarnamindre företag. har

Företagarna harindustrisektorn.den informellasektorn och
däri industribyar deerbjudits utnyttja lokalersedan att

tillgång rådgivningfått utbildning. Träning ochtill och
tillgåfunnits iproduktionskapacitet har att gemensamma

varit maskiner.verkstäder utrustade med moderna Desom
träsnickeri, metall,varitviktigaste branscherna har

läder.byggnation, textil, glas och

påinriktatstöd främst varitTanzania har attsIDAsI
något små företagoch medelstoraavanceradestarta mer

förlagda i industribyar i regionala centra. Programmettre
gått Företagarnasysterindustriprogrammet.har under namnet
fått industri.anställning i tanzaniskhar Programmets

Tanzania-företagenhuvudidé varit de nyetableradehar att ge
länkastöd längre tidsperiod dem medöver attgenomen

produktion.systerföretag, harsvenska Detypsamma avsom
småföretagarna fått träning iutbildning ochtanzaniska har

månader sina har efterSverige 6-12 hos De startsystrar.ca
fått sinadriva utvecklai löpande hjälp ochTanzania att

företag. ekonomi slutet 70-taletTanzanias har sedan av
lågt kapacitetsutnyttjande inomkännetecknats mycketav



påindustrin delvis till följd brist utländsk valuta.av
därför importstödhar även möjliggjort importSIDA genom av

råmaterial för systerindustriprogrammet. utgörsIndustrierna
främst metallbaserad Verkstadsindustri inklusiveav

underhållsservice.gjuterier, smedja, ytbehandling och

i Guinea-Bissau inte karaktärhar haftProgrammet samma av
småföretagarepotentiella hjälp.rekrytera och dematt ge

stället har fyra redan etablerade företag rehabiliteratsI
och gällt reparationsvarv,utvecklats. harDet ett ett

bilverkstad träindustriföretag.tegelbruk, och etten
ingåtthar hantverksprojekt ochDessutom att starta ett ge

personalbistånd till ärlandets industriministerium. Landet
socialistiskt industriella kunskaps- ochstyrt. Den
erfarenhetsbasen vid självständigheten 1974 i detvar
närmaste obefintlig.

Sammanfattning viktigastede erfarenheternaav

biståndfrånviktigaste erfarenheterna tillDe sIDAs
småindustriutveckling påikan sammanfattas punktform
följande vis:

smâindustriorganStöd statliga i u-länderna hargenom
framgångsrikt.varitinte

Stöd ihopkopplar systerföretag i Sverige ochsom
gå.mottagarländerna förefaller bra väg attvara en

måste på småindustrierskilja olika slag ochMan av
stödet därefter.anpassa

Småindustriutveckling måste utgå från den lokala
företagaren entreprenören, hans tankar och
förmåga. önskemålHittills givarenshar teknik-om
nivå fåttutvecklingstaktoch för inflytande.stort

företagaren börlokale visa praktiskaDen genom
på.resultat är värdhanatt att satsa

stödet bör stegvis ökas i stället för att satsa stort
på gång.en

Privat ägande, företagsformerordnade och eget
bästaresultatansvarhar visat sig framstegen.ge

målstyrda bör läggas förKonkreta planer upp
företagets utveckling successivt revideras.och

är viktigt företagarandautveckla ochDet att
industrierfarenhet förhos yrkesarbetare att
åstadkomma frånnyföretagande avknoppninggenom

småföretag.existerande



småföretagPerioden för stöd vid börnystart av
från årutsträckas till omkringnuvarande 7-10

år.15

måsteVid finanseillt stöd hänsyn tilltaman
långföretag behövernyetablerade oftaatt en

nåtidsperiod för lönsamhet,att snarare
år lånetiden år.omkring10-15 än den normala 5

småindustri-företagsekonomiska förkalkylerI
frånprojekt bör utbildnings-bortse delarman av

fårinfrastrukturella behandlasoch kostnader. Desa
gåvodelnationella utgörkostnader och gentemotsom en

enskilda företaget.det

rådandehänsyn til krisläge förMed de flesta
stödetmottagarländer bör ökad andelen av

inriktas rehabilitering existerande företag.mot av

Vissa viktigare erfarenheter

stödperiod

småindustristödårs i10 erfarenhet Afrika harDrygt av
mångagivit i i lägredel goda resultat fall mycketen men

svårtän väntat. varitgrad har företagareutvecklaDet att
företagaranda människor traditionelltoch ärbland som

boskapsskötare jordbrukare. omvandlingen in ioch griper
långförändringar, tid,kulturella kansketarsom

generationer, mottagarländernamedan och planeratSIDA
årpåsina resultat tid S eller mindre.kortare

viktig hittills därförslutsats erfarenheterna ärEn attav
anslås förlängre tid behöver utveckla företagare,atten

företag. bördriva lönsamma stödperiodskall kunna Ensom
uppgå år.till 10-15

pålängre tidsperspektiv när gäller deEtt det kravet
uppnånystartade företagen lönsamhet ochatt att amortera

lån ocksåär i allmänhet nödvändigt. SIDA-StöddaI
småindustriprogram förmåttföretagarna intehar att
återbetala lån finansiera rörelsende tagits för attsom
inom tidsram varitden planerad.som

Produktion omsättningoch skjuter fart än vadsenare som
långivningen.förutsätts vid Därför ökar de obetalda

åren år dåförstaskulderna de fram till kanske 6,
betalningsförmåganproduktionen börjat ifatt.och komma

är ej unikt för även för nyetablering idock u-länder,Detta
får räknaSverige eller västerländsk ekonomi oftaannan man

10-årsmed perspektiv till lönsamhet. Tiden blberorett a
på befintligaproduktens nyhetsgrad och marknadskanaler, och

påverkas mångaikan u-land dessutomett attav
infrastrukturellaserviceinrättningarföretag saknas.



lånslutsats blir börEn för längre period än föratt ges en
måstenärvarande. Hänsyn dock till investering;tas typ av
pånyinvesteringt marknad alternativt kapacitets-ex ny

investering eller rehabilitering existerande verksamhet.av

Företagare i centrum

måste ståFöretagaren i för ansträngningarna icentrum
småindustrisatsningarna. Erfarenheterna visathar att
experterrådgivare inte sällan fallit för frestelsen att

påskynda förmårutvecklingen utöver företagarenvad
tillgodogöra sig. Investeringarna blir för denstora,
tekniska påtarutrustningen för avancerad. Formellt sig den

företagaren pålokale skrivaansvaret attgenom
lånehandlingarna låni samband med till investeringen.

verklighetenI har han emellertid kontrollen ochtappat
påtryckningengivit efter för expandera snabbare än vadatt

innerst stödåtgärdernahan känner är rätt och han klarar av.
måste följaktligen sättas in och tillvarsamt anpassas

förmåga förhållandenaoch tillmottagarens de lokala i
övrigt.

Valet företagare är utomordentligt viktigt. bästaDeav
företagarämnena är inte alltid söker hjälp. Därförde som
behöver hjälporganisationerna aktivt söka rättaefter de

lämpligaste företagarna ärDe depersonerna. som:

har arbetat praktiskt-
har affärsidé villde utvecklaen egen-
är beredda kapital och arbeteatt satsa eget-

Olika kategorier industrier kräver olika slagsav
företagsledare. nedanståendekan belysas i jämförelseDetta

några småföretagare.viktiga framgångsrikaegenskaper hosav

småindustriEnkel småindustriAvancerad
Kenya Tanzania

vill helst driva sitt företaget drivs av en
företag själv specialistergrupp av

vill inte förha söker aktivt information
frånmycket inblandning utomstående men

utomstående behåller självkontrollenav

bådeofta med formell utbildningpersoner
begränsad formell erfarenhetoch
utbildning

Ovanstående på småindustrityder företagsledaren i enkelatt
tillåtslämpligen växa gradvis med sitt företag. om man

påsatsar avancerad industri bör företagsledaren hamer en
bra bakgrund och erfarenhet, blieftersom det kan ettannars



påmisslyckande Många gångerberoende företagsledning.svag
är det lämpligt med företagare med kompletterandeen grupp
egenskaper.

Experter

vid rekrytering bör de personliga egenskapernaexperterav
väga lika i urvalsprocessen tekniskade ochtungt rentsom
formella kvalifikationerna. intehar alltid beaktatsDetta

småindustriprogrammen.vid rekryteringen till Erfarenheterna
ocksåhar visat den praktiska variterfarenheten haratt

viktigare än teoretiskade kunskaperna.

Många kontraktsanställda fullföljer ursprungligaendast den
tvååriga kontraktsperioden. sig förhar visatDet vara en

förhållandenatidkort sig till de lokala ochatt anpassa
åstadkommabli produktiv. iver ambitionoch synbaraI atten

igångresultat har de kontraktsanställda ibland satt
dåligtverksamheter och projekt visat sigsom senare vara

tillanpassade de lokala förutsättningarna.behoven och

rådgivare.anställs vanligen praktiken visarExperter Isom
fårsigdet emellertid de operativ ochatt en mer

någonverkställande roll, beslutsrätt.formellutanmen
ibland sätt minskaExperterna behovetett attses som av

lokal personal.

systerföretag

låtaalternativ till ärEtt etableratexperter att ett
påföretag sig rollen överföra teknologi, utbilda ochta att

råd småföretagare.till kontinuitetFördelarna är högrege
och stödet ej blir beroendeatt samt attav en person,

frånspecialistkunskaper hämtaskan företags olikaett
avdelningar.

Systerindustrisamarbetet visat sighar envara
funktionsduglig förmodell överföra industrikunnandeatt
från Sverige till Tanzania. Företagen i Tanzania tillverkar
produkter god kvalitet visat sigoch har dessutom haav
kapacitet i samarbete med den förnyasvenskaatt systern- -

påproduktsortimentet. Utbildningen tanzanierav
verkstadsgolvet i Sverige, i företag med typsamma av
produktion det tanzaniska, varit viktig ihar delsom en

utbildningen i Sverige och svenskarprogrammet. Genom genom
på besök i Tanzania har förgrund lagts fortsatten
kommunikation och samarbete. vissa fall har dettaI
utvecklats vidare utanför systerindustriprojektets ramar,

påtill större samarbetsprojekt affärsmässiga grunder mellan
den svenska tanzaniskaoch systerföretagsmodellen isystern.
nuvarande utformning är i jämförelse med andra SIDA-program

åtminstone pådyrbar tillämpa, sikt. äratt kort Det ett
skäl till varför givareländer inte sättandra dettaanammat

småindustriutveckling.församarbetaatt



Finansiering

FrånFör driva företag behövs kapital. mottagarlandetatt
biståndsgivarenräknar regel skall spelamed attman som en

primär roll för finansieringen.

olikaBland finansiellt stöd förekommer inomformer av som
småindustriprogram nämnas:SIDAs kan

Lån till maskinköp rörelsekapitaloch-
Subsidier olika slagav-
Hjälp med utländsk valuta-

Återbetalning lån många småindustriprogramihar fungeratav
dåligt. bådesätt förminska riskerna för förluster,Ett att

låntagarna,kreditgivarna och är försöka utvecklaatt
påföretagaren stegvis. innebär storlekenDet att

hålls tillåtsinvesteringarna närexpansion förstochnere
det första visar lönsamhet.steget

Utbildning

personliga entreprenörenegenskaperna hosDe och kunskaperna
visat sig företaghar avgörande förha betydelse ettomen

framgångsriktblir inte. allmänhet är inteeller I
någonentreprenören företagslednings-ekonom eller-

specialist; istället är praktiker sköterhan en som
företaget köpa inorganisera produktionen,att varorgenom
och finna avsättningsmarknader. självhanNormalt fattar
alla viktiga beslut rör företaget.som

Utbildning inom ämnena bokföring, redovisning, lönsamhets-
bedömning, produktionsteknik, marknadsföring och arbets-
ledning är vital lärarebetydelse. Avgörande är haattav
med praktisk erfarenhet för företagarnaskunna talaatt
språk och tillkunskaperna deras behov.anpassa

motiveradeflesta entreprenörerna begränsathar visat sigDe
utbildningsidelta klassundervisning. Individuellaatt

träningsprogram i företagsmiljö är därför givande.mer
Arbeteträning Sverige lettsysterföretag i har oftasthos
till entreprenören blivit betydelsenhar medvetenatt mer om

hög specialiseradkvalitet fördelen med hasamt attav enom
produktion. Utbildningen blir verklighetsanpassad,
problemlösande aktivitetsorienterad.och

När det gäller utbildning i Sverige systerindustrier kanhos
det fördelaktigt iplanera dennaatt etapper,vara

åtföljande1 inledande träning i Sverige 2och
återbesökstartdrift företag ii hemlandet 3ochav



Sverige något årsefter erfarenhet. Företagaren har genomsin erfarenhet drivaatt företag betydligteget större
möjligheter tillgodogöraatt sig utbildning och självatt
efterfråga utbildningträning områdeninom han känner stort
behov kunna.attav

Avveckling stödav

dåRedan biståndsprogram småindustriutvecklingett för
planeras bör avvecklingen ingåstödet punkt. Manav som enbör tänka igenom hur och i vilken takt avvecklingen skall
genomföras vilka isamt det lokala nätverketparter som
skall över vissata funktioner. Exempelvis kommer lokala
banker, företagarföreningar, transportorganisationer, etc,

ha viktigaatt funktioner för företagens påöverlevnad sikt.
Vid bör tidsutsträckningenprogrammets start och
avvecklingsmålen framgå för alla berörda parter.

stöd och avveckling gäller dels enskilda företagsprojekt,
dels småindustriutveckling.för Närprogram det gäller
enskilda måsteföretag dessa ha information näromåterbetalninga skall och överstarta vilken period som
amorteringarn skall genomföras vilket övrigt stödsamt
företagarna kan räkna med näroch detta fasas ut. Om
möjligt, är det lämpligt med stegvis utvecklingen avföretagarens investeringar målsättningdär vissen
amortering, volym, etc nåttsskall ha låninnan nästa
beviljas. Därmed nedbringas riskerna för förluster. Om
delmålsättningarna nåsej och acceptabla skäl till ejdetta
existerar, bör stödetlångivning förmånupphöra, till för
andra företag uppvisar högre livskraft. Vissa misstagsom
måste alltså accepteras. Inom iblandett kan detprogram
till och med friskhetstecken någotett gårprojektvara att
över detstyr samtidigt innebär vågarom att ochsatsamannågot.riskera

Bengt oberger



8211BILAGA

Förslag till

beslutanderättLag för stiftelseom har bildats för attsom
främja tillkomst och utveckling företag i u-länderav

Härigenom föreskrivs följande

1 stiftelse har bildats förpar främja tillkomstattsom
och utveckling företag i fåru-länder beslutaav om

1. finansiellt stöd sådanttill företag eller till
utvecklingsbank eller utvecklingsbolag sådanai

länder.

2. bidrag till förinvesteringsstudier och andra
studier förutsättningarna för företag isom avser
u-länder.

Finansiellt stöd kan lämnas till företag ägssom
gemensamt eller drivs i samverkan mellanav

företagsvenskt och företag eller annan
institution i värdlandet tilloch nationell eller
regional utvecklingsorganisation. Stödet kan ha
formen aktieteckning, lån lånegaranti.ellerav

2 Den hos stiftelsepar isom paragraf 1 harsom avses
tagit befattning frågamed fåri paragrafensom anges
ej obehörigen vad han därvid har erfarityppa omaffärs- driftsförhållanden.eller

lagDenna träder i kraft den
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FÖRFÖRFÖRESLAGEN INDUSTRIELLTFONDENSTADGANLYDELSE AVNY
U-LÄNDERSAMARBETE MD

bifogas.ursprungliga lydelsenDen

tillägg:följandetidigare medskall lydaParagraf 1 som

försärskild fonddärjämte knutenfinnsstiftelsenTill en
igångsättning iprojektförfinansiering kostnader avav

länder.vissa

skall lyda:Paragraf 2

ändamål kunskapsöverföring tillfrämjatillFonden har att
ärhuvuduppgifti u-länder. Fondens attföretag

i u-länder ochintressentermellan1 förmedla kontakter
företag,svenska

genomförs ochförinvesteringsstudiertill2 medverka att
sådana studier,finansieringtillbidra av

jointföretag, ki samägdafinansiellt medverka3 s
långsiktiga samverkans-liknandeeller andraventures

svenskaochtillsammans med u-landspartnersprojekt,
företag,

ochaktieteckning itillhandahålla i formriskkapital4 av
lån styrelse beslutatvilka fondensför projekteller

stödja,

upplåning finansiellaandraför ellerställa garantier5
iåtaganden defleragörs eller ettett avavsom av

derasföretagen ellerprojekt samverkandestöttfonden
ombud.

tillhandahålla lån försärskilda fondenden6 ur
driftsledning, tekniskaförkostnaderfinansiering av

utbildning infrastruk-marknadsföring, ochtjänster,
igångsättninginvesteringar i samband medturella av

i finansiellt,medverkarföretag fonden samtsom

tillhandahålla lån utvecklingsbanker ochtill7
i u-länder.utvecklingsbolag



8:13BILAGA

Paragraf 3 skall lyda tidigare.som

Paragraf 4 skall lyda:

förvaltasFonden styrelse med säte i Stockholm.av en
bestårStyrelsen högst sju ledamöter. Regeringen utserav

ledamöterna förordnaroch dem ordförande.att Omen av vara
ledamot avlider eller entledigas utgång,före mandattidens

regeringenutser ledamot i dennes ställe för tiddenny somåterstår.

Vid val styrelseledamöter påskall kravet praktiskav
erfarenhet industriellt företagande och u-landsverksamhetav
avspeglas.

Paragraf 5 skall lyda:

Fonden skall ha verkställande direktör tillsättsen som av
styrelsen enligtsamt personal vad styrelsenannan anser
erforderligt.

Paragraf 6 skall lyda tidigare.som

Paragraf 7 skall lyda tidigare.som

förstaParagraf 8, stycket skall lyda tidigare.som

Andra stycket skall lyda: styrelsen är beslutsför när minst
fyra ledamöter är närvarande.

Tredje stycket skall lyda tidigare.som

Paragrafer 9-19 skall lyda tidigare.som
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FÖR FÖRFONDEN INDUSTRIELLTSTADGAN
U-LÄNDERSAMARBETE MED

BESTÄMMELSERINLEDANDE §3
§ 1 lånaFonden statsgaraxitiäger rätt ettatt mot upp

vid varjekapital motsvarande högst gånger dettremed u-länderför industriellt samarbeteFonden
Fon-tidpunkt inbetalda beloppet i grundfonden.Cooperation withSwedish IndustrialFund for

landen ochinom denna lämnaäger rätt att ramSwedfund självstän-Developing Countries, är en medgarantier för lån företagställa upptassom avbestår grund-statlig stiftelse. Stiftelsendig av en vilka fonden samverkar i enskilda projekt.till stiftelsenfond regeringen anvisar samt avsom
i fondens verksamhet.medel uppkommerde som

ORGANISATIONUPPGIFTER
§ 2 § 4

ändamål i enlighet med deFonden har till med i Stock-Fonden förvaltas styrelse säteatt av en
med anledninggrunder riksdagen godkänt består elva ledamöter.holm. Styrelsen högstavsom av

angående riktlinjer förpropositionen l97778:135 ochRegeringen ledamöterna förordnarutser en
främja inominternationellt utvecklingssamarbete ordförande. Styrelsendem att utserm.m. av vara
huvud-industriell i u-länder. Fondens också styrel-verksamhet Regeringensig vice ordförande. utser

uppgifter antal. Om ledamotsuppleanter till lämpligtär att sens
utgång.entledigas mandattidensavlider eller förei u-län-1 förmedla kontakter mellan intressenter denregeringen ledamot i dennes ställe förutser nyder och svenska företag, tid återstår.som

förinvesteringsstudier2 medverka till företråitt tvåUtrikesdepartementet skallatt genom- vara av
sådanafinansieringförs och bidra till lndustridepartementet ochledamöter i styrelsen.av

utveckling SIDAstudier, internationellstyrelsen för
ivardera ledamotskall företrädda sty-envara avföretag, k.3 finansiellt medverka i samägda s. fran indu-skall erfarenhetrelsen. Inom styrelsenlångsiktigajoint andra liknandeellerventures ochkreditväsende. kooperationstri, bank- ochmed u-lands-samverkansprojekt, tillsammans företrädd. valfacklig verksamhet finnas Vid avoch svenskt företag,partner praktisk erfaren-styrelseledamöter bör kravet

tillhandahålla aktieteck-4 riskkapital i form u-landsverksamhet avspeglas.hetav av
lån projekt vilka fondensning i ocheller för

styrelse beslutat stödja, samt
§ 5upplåning finan-5 ställa garantier för eller andra

verkställande direktör. förord-Fonden skall haåtaganden flerasiella ellergörs ett enav avsom
årför femnad regeringen högstsamverkandei projekt.de fonden stött samt annanett avav

personal enligt vad styrelsen erforderligt.företag ombud.eller deras anser
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ÄRENDENAS HANDLÄGGNING §13
§ 6 För varje räkenskapsår skall styrelsen och verk-
Viktigare ställandefrågor direktörenrörande denfondens 15 oktoberverksamhet, senast avge

årsredovisningorganisation och beståendeekonomiska förvaltning resultaträkning, ba-avgörs av
lansräkningstyrelsen. och förvaltningsberättelse. Redovisav
ningen skall den 1 december jämte revi-senast

§7 sionsberättelse överlämnas till regeringen.
Fondens löpande verksamhet handhas verkstäl-av
lande direktören i enlighet med de närmare före- REVISIONskrifter meddelas styrelsen. § 14som av

Styrelsens och verkställande direktörens förvalt-§8 ning fondens räkenskapersamt skall årligen grans-
kas två revisorer.Styrelsen Revisorerna,sammanträder efter av skallkallelse ordfö- varav enav

auktoriserad,tanden. Sammanträde för högst femskall hållas vara räkenskaps-utsesnär ordföran-
år regeringen,den det behövs beslutaräveneller ersättningavattanser när styrelsens somtre omav
till dem.ledamöter begär det. Sammanträde äger rum

bestäms ordföranden.ort som av
§15Styrelsen beslutförär minstnär fem ledamöter

är närvarande. bland dem ordföranden eller vice Revisorerna skall årligen före den 15 novemberordföranden. avlämna revisionsberättelse. Berättelsen skall in-Som styrelsens beslut gäller den mening, varom nehålla uttalande ansvarsfrihet för styrelsenomde flesta förenar sig. eller vid lika röstetal den och verkställande direktören.mening, ordföranden biträder.som

ÖVRIGA§ 9 BESTÄMMELSER

Vid styrelsens sammanträden förs protokoll. Har
skiljaktig Fondensmening medelförekommit skall, i den mån de behövsskall denna föranteck-

till bestridandeprotokollet. löpandeProtokollet utgifter,justeras placeradenas ordfö- av varaav
randen räntebärandeoch ytterligare räkning i riksgäldskontoretledamot. eller.en

när särskild anledning föreligger, konto i Sveri-
§ 10 Riksbank eller bank.ges annan
Regeringen beslutar ersättning till styrelsensom §17ledamöter och suppleanter.

Beslut ändring stiftelsens stadga skall fast-om av
ställas regeringen.§ av11

Fondens firma tecknas förutom styrelsen §18av av
den eller dem styrelsen Verkställandesom utser. Om stiftelsens verksamhet upphör skall dess till-direktören äger alltid teckna firma beträffande gångar tillfalla statsverket.åtgärd ingår i den löpande verksamheten.som

§19
§12

Stiftelsen undantagenär från tillsyn enligt lagen
Fondens räkenskapsår skall budgetfir. 1929:116motsvara tillsyn stiftelser.överom
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t offentliga utredningar 1988Statens

Kronologisk förteckning

Översyn utlänningslagsüftxüngen.A.av
Kortare A.väntan.

olycka arbetsmiljöbrottArbetsolycka eller A.-Kunskapsöverföüng företagsutveckling.UD.genom



Statens offentliga utredningar 1988

Systematisk förteckning

Utrikesdepartementet
Kunskapsövexföring företagsutveckling.[4]genom
Arbetsmarknadsdepartementet
Översyn utlänningslagstiftningexi.[1]av
Kortare [2]väntan.
Arbetsolycka olycka ellerarbetsmiljöbrott[3]-
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