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Sammanfattning SOU 1991741 och rekommendationer

Denna utredning syftar till utföra kreditinstrumentetsöversynatt en av
iroll det svenska biståndet. enlighetI utrikesutskottetsmed begäran skall

den granska hur u-kreditgivningen uppfyller sin roll biståndsinstru-som
jämfört med andra kreditinstrument. Utskottet också detment attanser

bör studeras hur kretsen mottagarländer skall kunna tydligareav en
låginkomstprofil bindningen till Sverige uppköpen. Riksdagenssamt av

tilluppdrag regeringen göra u-krediternaöversyn och andraattvar en av
kreditinstrument från biståndspolitisk synpunkt. Kommittédirektiven
framgår bilagaav

Utredningsarbetets inriktning1

iJag har utredningen prioriterat frågor gäller motiven för behållaattsom
kreditinstrument i det svenska utvecklingsbiståndet och granska ochett att

utvärdera effekterna bindningen u-krediterna till svenska leveranser.av av
Vidare har jag förutsättningarna villkoren förprövat och kreditgivning-att

breddas vad kretsen mottagarländer till också omfatta länderatten avser
klarare låginkomstprofil,med vilket ofta sammanfaller med lägre kre-

ditvärdighet. Jag har också u-kreditsystemetutvärderat administrativur
teknisk synvinkel i syfte identifiera såväl reella potentiella kon-att som
fliktorsaker mellan biståndspolitiska intressen intressenoch kring u-kre-
ditsystemets sekundära målgrupp, nämligen exportintressena. Därvid har
utformningen iregelverket det garantisystem tillämpas vid kredit-av som
givningen särskilt analyserats.

Det kan finnasockså skäl nämna vad inrikt-med den nämndaatt som
ningen har givits prioritet,lägre delvis med tanke tid tillpå den ståttsom
förfogande. Inget projektde u-krediter hittills medverkat till attav som
finansiera har besökts. heller har besök hos eller samtal företrädaremed
för låntagande länder företagits. Det skulle givetvis varitha fördel såen om

eftersomkunnat ske, det kunde ha givit värdefulla informationer im-och
förpulser utredningen. Min bedömning dock sannoliktär sådana besökatt

inte skulle medfört signifikantaha ändringarnågra i de förslagslutsatser och
jag ipresenterar rapporten.som

Rapporten indelad i fem kapitelär inledningskapitel.utöver detta



resursmobiliseringsproblem SOU 1991741.2 U-ländernas

motiven förresursmobiliseringsproblem ochKapitel 2 diskuterar u-länders
för-omständigheter den ärvilkaoch underkreditgivning mellan länderen

historisk tillbakablicklångivare låntagare. Detdelaktig för både och ger en
internationellaperioderframgångsrikamindreframgångsrika ochpå av

skuld-utvecklingen u-ländernasbetoning påkapitalöverföringar med av
totala bistånds-andel deU-krediternasårtionden.börda under avsenare

motivenkringdiskussionvidareredovisas. Kapitlet innehållerflödena en
till-Därvidbiståndet. dras slutsatsenkreditinstrument iför ha attatt ett

användas medinstrumentet måstemotiv ñnns,räckliga ytterstaattmen
avkastning liksom vadprojekt och derasvalvadnogrannhet, både avavser

inte skallekonomi, för kreditenmottagarlandetsbedömningen attavavser
fråntill lån-sikt. Bindningen leveransertill skuldbördan påbidra ökaatt

i sig inte önsk-bindningen ärvarvid konstaterasgivarlandet analyseras, att
u-kreditsystem såhålla kvar bundetSverige,värd ettattatt genommen

bidra till reducerakanövriga i-länder det,majoriteten görlänge attav
internatio-handelsflöden på detbistånds- ochför snedvridningriskerna av

internationellai denkonkurrensmomentetplanet, och stärkanella att an-
emellertid i interna-Sverigekrediter. börblandadevändningen bundnaav

krediterna detta skeravbindning och såförtionella fora verka snartaven
tillövergå obundet system.ett

kreditbiståndetsvenska1.3 Det

kreditformerbeskrivning olika blandKapitel 3 inleds med annataven
ellerfinansiering via budgetmedelkrediternastill förhänsynmed sättet

nuvarandeframväxten detTillkomsten ochupplånade medel.med av
redovisas och analyseras.u-kreditsystemetsvenska

enligthuvudsakligen s.k.iu-krediterna lämnas dagsvenskaDe en
biståndet subventionerar räntebe-innebärvilketenkomponentmodell, att

Beredningenkommersiella villkor.i kredit lämnas påtalningarna somen
admini-BITS,tekniskt-ekonomiskt samarbeteinternationelltför som

subvention,sådanlämnau-kreditsystemet, beslutar dels attstrerar om en
utfärdaexportkreditnämnden EKNuppdraga åtdels attatt en garan-om

sektorfördel-ochbetalningar. Land-försäkring uteblivnadvs. moten
nio miljarderkreditvolymen på drygthittills avtalstecknadeningen denav

förtillämpade modellenredovisas. och nackdelar med denFör-kronor
särskiltu-krediternakringGarantisystemetfinansiering diskuteras. ges

till följd de kravkonflikter uppståttbakgrund deutrymme mot avsomav
Utredningen konstaterar någon sär-ivillkor ställsoch attsystemet.som

användainte föreligger och dengarantiordning för u-krediterskild att
i konfliktsituationerexportkrediter i vissa kommergarantiordningen för

inte riksdagen bor-Vidare ifrågasättsbiståndspolitiska intressen.med om
integarantierför u-krediterna, då dessagarantiramarde ha beslutat om

givits regering ochexportkreditnämndengarantiramaringår i de avsom
formellt avseendefattat beslutendastriksdag. Hittills har riksdagen ett



förräntesubventionen krediterna. Slutligen kommenteras SOU 199174också andra kre-
ditinstrument i biståndet inriktningmed industrisektorn.mot

1.4 Internationella för kreditbiståndsystem

Kapitel 4 översikt och kort beskrivning i-ländersandrager en en systemav
för u-krediter och de ansträngningar i internationellagörs fora attsom
bringa ordning ioch reda de olika för försöka neutraliserasystemen att u-
krediten verktyg i konkurrensen exportorder.ett Det konstaterassom om

de överenskommelser begränsningar iatt använda räntesubven-attom
tioner i exportstödjande syfte, och vanligen finansierade biståndsme-med
del, träffats inom den så kallade Consensus-gruppen, hafthar betydel-som

för framstegde hittills uppnåtts. Samma sak gäller inomde OECDsse som
utvecklingskommitté DAC överenskomna biståndspolitiska kriterierna
t.ex. utvecklingseffekter, upphandlingsregler tillämpasetc. vid utvär-att
dering projekt för finansiering. Arbete fortgår i dessa fora förav att
ytterligare Förbättra reglerna och Sverige spelar aktiv roll i detta arbete.en

Det konstateras Sveriges enkomponentmodellatt även användsnu av
några andra länder, även det så kallade tvåkomponentsystemet,om som
består dels ren exportkredit och dels biståndsinsats, vanligen iav en en
form fortfarandegåva, det vanligaste.är Sverige dockär närmastav en
unikt med låta biståndsanslaget krediten. iatt Endastytterst garantera
Norge kan detta också ske. I alla övriga länder kreditrisken dentas av
ordinarie exportkreditgarantiordningen.

Kapitlet konstaterar vidare inom EG inteännu kommit långtsåatt man
vad gäller samordning u-kreditverksamheten. Upphandling under kre-av
diterna fortfarandeär bunden till kreditgivande land, vilket avviker från de
i andra sammanhang gällande reglerna offentligsäger upphandlingattsom
skall föröppen leverantörer från samtliga medlemsländer. harmo-Envara
nisering upphandlingsreglerna för u-krediterna till gälla hela EG-attav
området kan siktpå förutses. En sådan utveckling välkomnaattvore ur
biståndspolitisk synvinkel, eftersom medförden ökad konkurrens vid upp-
handlingen, vilket bör komma tillgodo i form priserlägre ochmottagarna av
ändamålsenliga leveranser.

Överväganden1.5 förslagoch till systemförändringar

kapitel diskuterasl 5 antal centrala frågeställningar olika biståndspo-ett ur
litiska och systemtekniska principer påverkar utformningen detsom av
framtida u-kreditsystemet. Kapitlet inleds med granskning kriterier-en av

for godkännande utvecklingsland u-krediter iettna mottagareav som av
avsnitt föreslåsDet kriterierna för länderval skall modifierasatt något

följandeoch kategorier länder kanatt mottagarevara
Programländer för biståndsvenskt
U-länder vilkamed Sverige bedriver tekniskt-ekonomiskt samarbete

BITSgenom
Andra länder vilkamed Sverige önskar inleda fördjupaeller ekono-ett
misktkommersiellt utvecklingssamarbete 10



199174SOUpolitik påförinteförutsätta landetkriterietsistaDet att somenavses
biståndspolitiska målen. For-strider svenskadepunkteravgörande mot

utvecklingspoliti-sigSverigeintedock väntarmuleringen uttrycker attatt
föreslagnahärlinje mål. Detligger i med dessai alla hänseendenken

Därtilli dag.praktiken tillämpas redanivadkriteriet torde motsvara som
bibe-tillämpasu-krediterförinkomstgränsförordas den övreatt som nu

låginkomst-kategoriseradeländer ärinnebär enbarthålls. Detta att somsom
fråga.ikan kommamedelinkomstländereller lägre

kreditvärdig-med godframför till u-länderu-krediter alltdag lämnasI
förutsättningarna ochbehandlasutredningens uppdragenlighet medhet. I

krediter till medländeromfattning lämnakunnaför ivillkoren störreatt
risknivån igenomsnittligainnebärande denbetalningsförmåga, attsvag

vidgning landkret-sådanhöjs. Därvid konstateraslåneportföljen att aven
u-kredit-förenligsynvinkel medbiståndspolitisk ochönskvärdär ursen

utformas såframtida kreditsystemet börprinciper, detgivningens och att
systemmodifie-för ändamål. Detta kräverdettaanvändaskan ävendetatt

skadefallshantering. Slut-riskhantering ochkreditvillkor,gällerringar vad
förutsättningar påu-kreditsystem har bättremodifierat attdras att ettsatsen

kreditbiståndsmottagare änkretsenansvarigt utökaeffektivt och sättett av
biståndskreditsystem.anslagsfinansierattill heltövergång etten

Efter-projekthanteringen.aspekterdiskuteras centralaavsnitt 5.2I av
ñnansieringsinstitut, än partBITS ett somsom ensnararesomsom agerar

projektutformningen,rörandedialog mediaktivt deltar mottagarenen
nej till ansökantill elleriBITS roll sägabegränsas sett attstort om u-en

förmågaviktigt BITS har godDärförkreditfmansiering. detär attatt
finan-subventioneradutsikter användamottagarlandetssåvälbedöma att

kvalitet.projektetssiering väl som
projekt bör lydau-kreditfmansieringförkriteriernaföreslåsDet att av

följersom
samhällsekonomiskt lönsamtProjektet skall vara

driftskostnaderinvesterings- ochsinaProjektet kunna bärabör egna
utnyttja,besitta, förmåganskall eller hamottagarlandetiMotparten att

projektupphandlingprojektplanering ochförgod kompetens
finansi-framför alltfortsättningenu-krediterna iävenförväntasDet att
finansi-möjligheter tillvissamedinom infrastrukturomrâdet,projekterar

industriprojekt.ering av
u-krediterna tillbindningfrågandiskuteras ocksåavsnittI avomsamma

Även utvecklingsef-positivainte harbindningen någraSverige.köp i om
konkurrensupphandling tillinternationellbidrar påfekter, så kravet att

ef-potentiell sådanEneffekter begränsas.negativa avsevärtbindningens
sitt pris.höjagåvoelementetsäljaren skulle absorberafekt attär att genom

administration inleds medochu-kreditsystemetsbehandlarAvsnitt 5.3
nybildadeförvaltningen. SIDA och detbiståndsmässigadiskutera denatt

förvaltaalternativ till låta BITSSwedeCorpbiståndsorganet nämns attsom
anförtrofortsättningentill ifinner skäldock ävenu-kreditsystemet. Jag att

förvaltare.BITS uppdraget systemetssom
konsekven-diskutera analyserakapitlet ochi åtStort ägnas attutrymme

på och beroendeu-kreditsystemet uppbyggt llärnuvarandedetattserna av



medverkan organisationerrad exportkreditnämnden SOU 199174EKN,av av en -
SvenskAB Exportkredit SEK, Riksgäldskontoret, affársbanker som-

inte förankringhar någon i biståndsverksamheten. Särskilt viktigt konsta-
beroendet bli då regelverk tillkomna förteras är syftenandra änsom

bistånd inflytandeavgörande biståndsinsatsen,på hur i fallett dettages u-
krediten, utformas.kan förstaI hand tidigareden beskrivnaavses garan-
tiordningen. Strävan bör utforma för u-krediteratt såett systemvara att

konfliktriskerde föreligger i dagens minimeras ellersystemsom om
möjligt avskaffas.helt Slutsatsen dessa överväganden blir sådantatt ettav

inte bör kräva anpassning till garantiordningen försystem exportkredi-en
ter.

avsnitt diskuterasI 5.4 riskenhur för betalningsinställelser bör hanteras.
risk inteDenna bör tillleda oplanerade utbetalningar från biståndsbudge-

Samtidigt skall andra imål u-kreditsystemetten. beaktas, attsom u-
krediterna inte skall skapa skuldproblem hos mottagarna, att systemet
skall kunna riskerhögre iän dag och belastningen biståndsanslagetpåta att
inte skall bli onödigt kapitletI analyseras hur principerna förstor. göraatt
avsättningar till för kreditförluster kan modifieras fören reserv att
uppfylla de önskade målen. Slutsatsen denna analys förslag tillär ett attav

enhetlig avgift kreditbeloppetpå för samtligaprocenten tas utom sex
krediter hälftenoch avgiften erläggs vardera låntagareatt ochav av expor-
tör.

Sedan följer i avsnitt 5.5 genomgång hur framtida skulleett systemen av
kunna konstrueras. Där behandlas hur enkomponentsystem kanett
utformas antingen rent kreditsystem, där formelltBITS lämnarettsom
u-krediten, eller garantisystem, där u-krediten BITSett beslutsom genom

biståndsanslaget, där formelltbank lämnargaranteras mot men en u-
krediten liknandedet det existerande Vidaresystemet. jaggörsenare en
genomgång hur tvåkomponentsystem kan konstrueras, varvidett denav
mjuka komponenten skulle kunna antingenutgöras gåva ellerav en en
mjuk biståndskredit eller bådadera. Tvåkomponentmodellen med gåvaen

biståndsinsats har fördelar.många Den emellertid inte möjlig-desom ger
heter till bland länderval eller utforma kreditvillkorenannat så deatt att

biståndspolitiska krav, jag börmotsvarar ställas på bi-ettsom menar
ståndsbaserat u-kreditsystem. Det i fallskulle så behöva kompletteras med

biståndskreditsystem med möjlighet lämna mjukaett mycket krediter.att
Detta skulle innebära biståndsbaserat kreditsystem etablera-ettatt nytt

des kravmed på ytterligare administrativ ordning. Anslagsbelastningenen
skulle under antal inledande år bli i dettastörre tvåkomponentsystemett än
i enkomponentsystem, kreditkapacitet skallett uppnås. dettaAvom samma
och andra skäl har jag vid enkomponentmodellen bör behål-stannat attav

utformaslas. Denna skall så möjligheter inomskapas detatt att samman-
hållna kunna krediter till länder med högre risknivå, kreditersystemet ge en
med anpassade kreditvillkor, krediter i samfmansieringanvändas medatt

SIDA, Världsbanken vilket behandlas i efterföljande delavsnitt.etc.ex.
Jag rekommenderar iockså avsnittdetta utformasatt systemet ettsom
kreditsystem, varvid kravet särskildapå garantier inte inne-uppstår. Detta
bär till skillnad från i dag, BITS blir formell kreditgivare iatt, 12u-



199174SOUvil-på BITS,fårfinansiärerna regressrättkommersiellaDekreditsystemet.
skadeslösahålls debetalningarnainställerket innebär avatt mottagarenom

BlTS.
iändamålolika angelägnaförkreditstödformnågonFrågan avom

östeuropeiska län-omstruktureringen detill pågåendeanslutning den av
Särskiltinternationellt.Sverige ochiekonomier bådehardernas rests

självständighets-baltiskaföljdblivit till defråganaktuell har staternasav
användamöjlighetenpåfrågan pekaförklaring. den attJag berör attgenom

beslutsubventionselement,kreditmodellen, dockFöreslagnaden utan om
framför docktill länder. Jagkreditstöd dessaformfattas någon upp-avom

Östeuropa bistånds-inte medbörkrediter tilleventuellafattningen att ges
bas.anslaget som

u-kreditmodellframtidaUtformning1.6 av en

U-krediterna skall påföljer.uttryckas ettu-krediterna kanSyftet med som
i mottagarlän-främjar utvecklingenprojektfinansieraeffektivt sätt som

konkurrensvillkorföretag likartadesvenskaskall ocksåderna. De somge
det avslutan-u-landsmarknader. Ivissaländer påfrån andraleverantörer

till kredit-förslagkring detytterligare formernajagpreciserarkapitletde
viktigaresammanfattning derekommendera. Ivilljag avsystem ensom

avsnitttill dehänvisningar inomjag medföreslårinslagen parentesatt
förshuvudsakligenförslagetligger bakomdiskussionendär som

blitillgarantisystemfrånomformasu-kreditsystemet attettatt vara
långivareBITS,svenskakreditsystem med staten, somett genom

5-5;
biståndsgarantin utgårordning utfärdadei nuvarandeEKNden av

bas, påbiståndetmedregressrätt, statenmedoch ersätts somen
infriarintesida i händelse låntagarenSEKsfinansiärensfrånBITS

helaenligt låneavtalet. Regressrättenåterbetalningarochränte- avser
eventuellsin leverantöreni avkrävervarvid BITSlånebeloppet, tur

självrisk 5.5;
iu-kreditramarårligaförslagregeringenspåriksdagen beslutar om

5.5;budgetpropositionen 3.4,behandlingsamband med av
förbiståndsanslagetmedelordningenligtanvisarriksdagen ursamma

u-krediter 3.4, 5.5;räntesubventionering av
kom-u-kreditsystemet. DettaförvaltaförtroendefortsattBITS attges

förkrediter,till beslutförslagbeslut ochinnebära ansvaratt ommer
räntesubventionerföravsättningarkreditförluster,för osv.,reserven

verksamhe-formredovisning iårligen avlämnainstruktionmed att av
risken ibedömningresultaträkning, inkl.ochbalans- av u-tens en

kreditportföljen 5.3;
direktiv huru-kreditförordning medutfärdarregeringen om u-en ny

administreras;kreditsystemet skall
U-krediterkreditvärdighet.godnormalt hau-kreditmottagare skall

enligt be-utvecklingsland, gängsetilllämnaskunnaskall även som
återfåsikt bedömskreditvärdigt, påintedömningar är sommen

projekt bedöms vä- l3finansieringförkreditvärdigheten, varasomav



sentliga för landets långsiktiga utveckling och bidra SOUtill Förbättra 199174att
landets betalningsförmåga 2.5, 5.1, 6.3;
u-krediter till sådana riskfyllda länder inteskall överstiga 25mer

krediter för inte risknivånprocent i portföljen skall stiga tillattav nya
för nivåerhöga 5.4, 6.3
regeringen fattar beslut förslagpå BITS u-krediter till länderav om

bedöms innebära riskhög 5.1;som
förmånlighetsgraden i u-krediter i föregående punkter skallsom avses.
uppgå till minst 50 med möjlighet till högre 5.1;procent

bakgrund vidgadeden kretsenmot mottagarländer för u-krediter,av.
och under antagandet projektstörre kan komma i frågaatt ett par
under modifieradedet första föreslåsår. försystemets anslagetatt
räntesubventioner höjs till 600 milj.kr., eller 20med jämförtprocent
med BITS anslagsframställning för budgetåret 199293. Detta kräver
vidare u-kreditram 1700 milj.kr. beviljasatt 6.3;en om
bindningen till svenska leveranser behålls tills vidare i avvaktan på att

avbindningökad sker internationellt. För minska de negativaen att
effekterna bindningen skall finansieraBITS kontrakt harav som vun-
nits företagsvenska i internationell konkurrens. En ökad andel,av
högst 30 komponenter från tredje landprocent, eller mottagarlan-av
det bör medges 2.4. 5.2, 6.3;

13. finansielladen förvaltningen u-kreditsystemet anförtros SEK,av som
föreslås ersättning få för föratt BITSmot räkning förvaltaattansvar
kreditstock, och subventionsfonder 5.3, 6.3;reserver
vid14. krediterstörre överstigande 50 milj.kr. bör BITS anmodas att
inbjuda andra potentiella finansiärer lämna anbud finansiering-påatt

krediten 5.3;en av
u-kreditsystemet åtar sig skuldomförhandlingar iatt Paris-acceptera.

tillklubben ränta tillden vilken u-krediten ursprungligensamma som
lämnades 5.4;

16. den formennuvarande självrisk omformas till innebära kravav att ett
på 20-procentigt borgensåtagande frånett exportören på utbetalda
kreditbelopp, liksom 20-procentig självrisk på lämnad tillverk-en
ningsgaranti, gälla fram till den tidpunktatt då köparen slutgiltigt
formellt godkänt leveransen. Ingen borgen krävs under kreditens åter-
betalningsperiod 5.3;

för kreditförluster byggs premie påen reserv att treupp genom en.
vardera låntagaren ochprocent tas ut exportören och möjlighe-av att

vid behov direktagöra avsättningarter biståndsanslagetatt skapasur
5.4;

18. så långt möjligt standardiserat låneavtal förett u-krediter utarbetas i
samråd affärsbankerna,med föreslås i uppdrag bemyn-attsom som
digade förombud BITS förhandla och underteckna kreditavtalen

för inkassering och iräntor på huvudsaksamt isättsvara samma som
dagens 6.3.system

14



199174SOUresursmobiliseringsproblemU-ländernas2

använ-diskussionentillbakgrundkapitel ärSyftet med detta omatt ge en
motivförredogörAvsnitt 2.1biståndet.svenskaikrediter detdande av

internationellförknippade medriskernautlandsupplåning ochför -
internatio-perspektiv påhistoriskt2.2 anläggerAvsnittskuldsättning. ett

ochmakrosynvinkel värdetillustrerarkapitalflöden. Det pro-nella avur
omfattningenjämförupplåning. Datainternationell avmedblemen som

resursmobiliseringu-ländernaskomponenterkrediter med andramjuka av
harbiståndspolitiskade argument2.3. Någrai avsnitt sompresenteras av

avsnitt 2.4. Motikritisktdiskuteraskreditbiståndför lämnaanvänts att
förutsätt-avsnitt dei 2.5diskussion förasdetta kanalltbakgrund omenav

användabetänkandei dettakreditbistånd, detvilkaningar sam-under
syfte,utvecklingsfrämjandevillkor medmjukaför lån pålingsbegreppet

kommersiella lånsidan ochgåvobistånd åframförföredrakan enaattvara
kreditbestånd kanbedömning närsammanfattandeandra. Enå den av

avsnitt 2.6.iföredra görsattvara

upplåningutländskochsparandeInhemskt2.1

ihuvudproblemenhar längesparande ettmobilisera setts u-Att som av
ochinvesteras,kanSparadeutvecklingssträvanden.ländernas resurser

förförutsättningtillräckligintenödvändig änom re-investeringar är en
sökaskälÄr finnaslågt kan detsparandet attinhemskadetsurstillväxt.

utlandet.frånresurstillskott
förotillräckligtskäl attmångasparande kaninhemskaEtt lands varaav

önskvärd. Sparan-skulleinvesteringsaktivitetdenåstadkomma varasom
åstadkommai i hoppkonsumtion dagfrån attavstå eninnebärde omatt

Detdetta.görasvårtkan detIblandlevnadsnivå i attönskad varamorgon.
åtminsto-ellerökandeför åstadkommanödvändigtsparande är att ensom

mobiliseraonödigtomöjligt eller attlevnadsnivå kanoförändrad varane
alltför på kortuppoffringar är storaförutsätterdetinom landet, somom

isparandeutländsktdramöjlighetenfinnsfall nyttasikt. I dessa att av
bistånd.ellerform lånav

felak-ellersärskilt svårtvilka det rentärunderOmständigheter av-
investeringsnivå enbartönskvärdfinansieraför land genomtigt attett en-

exempelvisföreliggasparande kaninhemsktmobilisering av
lågproduktiv jord-inomsysselsattaandelland hardå enstorett en-

Afrika.iländeri mångabrukssektor, som ex.
15industristruktur,lågproduktivsig in ifelinvesteratland hardå enett-



Östeuropai många länder i Latinamerika och SOUsom i viss 199174ävenmen
utsträckning i Afrika.
då land har andel människor i ickeproduktivett stor ålder, också i- som
Afrika barn iäven somliga utvecklade länder gamla.men
då land drabbas tillfälligt fallett i sina exportintäkterett och villav-
utjämna konsumtionen tidenöver häftiga kast i investeringsaktivi-utan

vilket kan aktuellt förteten, land beroendeärex. ettvara som av en
enda och därmed känsligt förär prisfluktuationer.exportvara

Omvänt kan den för land vid given tidpunkt optimalaettsumman av en
konsumtionsnivån investeringsnivånoch lägre nationalinkoms-änvara

varför landet gör del sittten, tillgängligsparande för omvärlden, dvs.en av
lånar till utlandet. Exempel på detta ärpengar

då lands utvecklingsnivå ochett produktionskapacitet är sådan att-
nationalinkomsten växer snabbare tillgångenän investeringsmöjlig-på
heter potentiellt skulle kunna större avkastning än räntan påsom långe
till utlandet, Västtyskland under 1980-talet och Storbritanniensom ex.
före första världskriget.
då land har så goda exportintäkterett kapaciteten brister i sinatt att-
helhet utnyttja dessa för lönsamma investeringar inom landet. Detta

fallet för OPEC-länderna efter 1970-talets oljeprishöj-var ex. stora
ningar, liksom för Botswana i dag.
då land har andel människorett i produktivstor ålder och därfören- en
avpassad kapitalstock, har demografisk struktur medförmen en attsom
andelen ickeproduktiva gamla siktpå kommer öka avsevärt,att som

iJapan.ex.
Det ovanstående kan sammanfattas till finnsdet två huvudskäl tillatt

varför det kan motiverat för land låna ellerett lånavara att utupp
internationellt. förstaDet är produktionsskäl. Om landetett har många
potentiellt högavkastande investeringar för vilka inhemska interesurser
kan uppbådas, landet utlandslån.tar Om det tvärtom är mättat påupp
investeringar i betydelsen det inte finns investeringaratt på margi-som-
nalen lämnar högre avkastning än räntan på utlandslån lånar landet ut-

I falletendera blir tillväxten högre ingaän lånetransaktionerresurser. om
med omvärlden hade skett. Det andra välgrundade huvudskälet för ut-
landslånetransaktioner är konsumtionsutjämning. Om landets exportin-
täkter eller importkostnader fluktuerar lånaravsevärt det underupp
dåliga år för upprätthålla konsumtionenatt och betalar tillbaks lånen
under goda.

Trots båda huvudmotiven föratt skuldsättning kan bidra till skapaatt
bättre levnadsvillkor kan och också leda till fallgrop.vart ett Den förstaen
fallgropen är avkastningen blir lägre lånekostnadernaatt än för investe-de
ringar finansieras. Då minskar landets tillväxt, och därigenomsom lång-
siktiga levnadnivå, jämfört med utlandsupplåningen för investeringarom
inte hade kommit till stånd. Den andra fallgropen deär lånatt som
finansierar bibehållen konsumtion dåligaunder inteår betalas åter under
goda. Orsaken försök tillär konsumtionsutjämningatt kräver landetatt
under goda år för politik restriktivär för konsumenterna samtidigten som

16



199174SOUpolitiskt svårt.affärer, något ärsärskilt godagörproducenterna somsom
dåliga följs ännu sämre.för årendedetEller så kan att avvara

betalasmåsteRäntorsig fallgropar.dessaofta arbetsamtDet är att ta ur
förstadetutlandslån. Förfelanvändapåamorteringar ocksåoch göras

ursprungligadekonsumtionsutrymmet ävenytterligareminskar detta om
konsumtionen. För detstrypningför undvikakvarstårskälen att aven

ekonomi ochförsämradkreditvärdighet medlandetsminskarandra en
sparandeblitvingas nettoexportörvarför kanskedetskuldbörda,ökad av

hitta utländskakaninte längretill följd detnettoimponöristället för attav
praktikenikanbetala lånomständigheterlångivare. under sådanaAtt av

nivå redanfråninvesteringarnaminskauppnås bara att somengenom
investeringsnivålägreför Och medtidigare låg. avstannar resurs-envar

för bådelandetsvårarevilket dettillväxten gör ännu att avvara resurser
levnadsvillkoren.förbättraskuldbetalningar ochför

felanvänttidigare harfall länderi deolyckligt dettaSärskilt är som
refor-ekonomiskagenomföraförsökambitiösagörupplånade attpengar

ohanterliga skulderdragit sigpåföretag harfrånTill skillnad ett sommer.
praktikenilandkani lönsamgrunden ärverksamhet ettmen vars --

fordringsägarna meduppgörelse meddomstol och begärainte gå till enen
förskrivs gångskuldernade gamlaviss andelinnebörden enatt avaven

enligtskulderförbinder sig betalasamtidigt låntagarenalla, att nyasom
omfor-visserligenskuldbörda kanmedlandöverenskommelse. Ett stor

från skuld-sådanaresultatenskuldbetalningsåtaganden,sinahandla men
uppgörelsemindre vittgående denbetydligt än ettomförhandlingar är
fordringsägare.sinamedtvingas begära ackordfårföretag vanligen som

ledning ochsinföretag byterfrånskillnadFöljaktligen, till utett som
sinland läggersåsin verksamhet, ärverstrukturerar ett omsomom

räntebetalningar ochskuldtjänståtagandenekonomiska politik amor-om
begåtts understraff för harde synderteringar närmast ett somsom

tider.optimistiskalättsinnigare eller mer
marknadstransak-frånfundamentalt många andrasigkredit skiljerEn

säljare vid kontantochköpareFörhållandet mellan trans-tioner. enenen
iupphöruppstår ochdetnormalfalletiaktion är momentant samma
betalningochtjänsten byter ägareförsålda ellerögonblick den varan

skyldigheterrättigheter ochmedförkredit däremotEnöverlämnas. som
åtagitgjorts har låntagarentid. väl harNär lånetsig långkan sträcka över

intedocklångivaren, denneskyldigheteruppsättningsig gentemot somen
genomdriva.fullständig förmågaomständigheter harallaunder att

medför bådeInternationella låndärför svärd.kreditEn är ett tveeggat
Långivaren kan ålångivare och låntagare.förmöjligheter båderisker och

sidanriskerar å andrakreditpå lämnasidan tjäna att menenpengarena -
inställerkrediten till låntagarefelbedömning och lämnagöra somatt enen

detekonomisk politik görförregeringbetalningarna. En somensom
sidanmöjliggör åutomlandsmöjligtattraktivt låna attoch att enapengar

kortsiktigaorimliga krav påtill ståndkommainvesteringar kan utan
Å fruktenregeringarframtidabindssidanförsakelser. andra oavsettatt, av

för skuld-ekonomisk politikföralåneanvändandet, utrymmesom geren
i bytesbalansen l7deñnitionsmässigt överskottförutsätterbetalningar. Detta



vilket, inte SOUlandet lyckas öka sina exportintäkter, 199174kan komma attom-
innebära illa lån tidenanvänt med det nödvändigtgöratt ett att strypa
importen. Eller så kan låntagaren begära skuldomförhandlingar in-eller
ställa betalningarna, med alla de kostnader förknippadeär med anta-som
gonism mellan långivare och låntagare.

2.2 Internationella kapitalflöden i historiskt perspektivett

föregående avsnittetDet redogjorde för grundläggande principer för ett
internationellalands eller utlåning. finnsDet exempel på hurgottupp- om
långivaresåväl låntagare har handlat både klokt och oklokt i sinasom

kreditbeslut. urskiljaEtt illustrerasätt mönster kan diskussionenatt som
långsiktigtär anlägga historiskt perspektiv, där facit idet medatt ettovan

hand går bedöma, något förstås, vilkensvepande i internatio-mån detatt
finansiellanella kännetecknats lättsinne, överdriven försiktig-systemet av

ellerhet, klokskap.

1800-talets låneflöden2.2.1

första intrycket vidDet sådant perspektiv massivaär tvekanett utan att
felbedömningar tidvis gjorts,har långivareoch och låntagare varitharatt
dåliga tidigarepå lära generationers misstag. latinamerikans-När deatt av

länderna i börjanka 1800-talet sin självständighet började de taav vann
utlandslån. På 1820-talet ställde alla de nyligen självständiga ländernaupp

in sina betalningar. På 1830- och l840-talen gjorde många delsta-utom ett
i USA detsamma. internationellaDe kapitalflödena minskadeter avsevärt

reaktion inställda betalningarna.de På 1860-talet började utlåningmotsom
i skala återigen tillstörre ske länderna i Latinamerika, detta avbröts påmen
1870-talet till följd omfattande betalningsinställelser, då också lån-storaav

Turkiet inEgypten och ställde betalningarna sinapå utlands-tagare som
skulder. 1880-talet gjordes efterUnder förhandlingarlångdragna överens-
kommelser fordringsägaremellan låntagare och skuldreglering. Därefterom

låneflödenaökade minskadesnabbt igen till följd betalningsin-men av-
ställelser Argentina och Grekland i början 1890-talet. Vid sekelskiftetav av
ökade utlåningen igen framoch till första världskrigets utbrott.storvar
Perioderna betalningsinställelser kännetecknades konfliktfylltettav av

fordringsägaremellan fordringsägarnasamröre och gäldenärer, där gjorde
sin förallt stod i makt driva in sina fordringar. De överenskommel-attsom

skuldregleringar gjordes krävde långa förhand-och kostsammaser om som
lingar, och pågickmedan de tenderade de internationella kapitalflödena att

små.vara
dessa betalningsinställelserTrots kraftiga variationer i låneflö-och dessa

modifieras viddenas storlek, närmare betraktelse slutsatsen något atten
inte fungerade långivarperspektivväl. Från lönade detsystemet ett

sig investera i utländska obligationer, betalningsin-de upprepadeatt trots
ställelserna. Studier har visat engelska investerare under 1850-att som
1914 placerade i portfölj obligationer utfärdadebeståendepengar en av av

rättssubjektsuveräna erhöll avkastning medstater 18posten som ex- -



199174SOUriskfriabetalningar översteginte utlovadetill mångahänsyn atttagen gav
anmärk-ocksåDet ärflera procentenheter.investeringar medinhemska

tillframkapitalflödenainternationellaomfattande deningsvärt hur var
beräk-världsekonomins storlek har derelativtvärldskrigetsförsta utbrott

perioden 1880- 1914undergenomsnittligt gånger så storatrenats vara
1980-talet.undersom

Åtminstone bådegynnadeupplåningen resultatfalli vissa somgav
Storbritannienexempel så hadeFörlåntagare.långivare och ettatt ta

framförindustriellt försprånghälft avsevärt1800-talets andraunder ett
högavkas-potentielltteknologi fanns det mångatidensMedomvärlden.

gjorts i Stor-redan hadei slaginvesteringsprojekt utlandettande somav
finansieradesparandeöverskottNationen hade centra-britannien. ett som

Sverige välbekantiländer. Ettindustrialiseringen andrala element avav
finansie-utsträckningijärnvägsbyggandetsvenskadetexempel storär att

krediter.engelskarades med
internatio-exempel påtidenfram i ärnågot längreFör gå ett annatatt

biståndlyckat detresultatet brukarresursöverföringar därnella anses vara
världskriget. Marshallplanensefter andratilllämnade EuropaUSAsom

ikapitalstockenåteruppbyggnadtill snabbbidrogresursöverföringar aven
krigshärjade länderna.de

lånellöden1900-talets2.2.2

förekom underbetalningsinställelserutlåning ochDe vågor somavav
Bådeytterligare markerat.1900-talet, änfortsatt underl800-talet har om

till singlobalabetalningsproblem ännul980-taletsoch1930-talets mervar
studi-l800-talet. Ett närmareunderbetalningsinställelsernakaraktär än

föregicklånetlödenperioderperioder, och dedessa stora somavavum
på demakroperspektiv exempeliförinstruktivakandem, att ett gevara

hamnalångivare kanochfallgropar låntagaresom

Mellankrigstiden

industriSärskilt USAsexpansiv.Världsekonomin under 1920-taletvar
efterfrågan många råvaror.pååtföljande ökadmedsnabbt,utvecklades

råvarupriserStigandeihåll Europa.på mångaTillväxttakten hög ävenvar
till godo,latinamerikanska ländernakom deföljd Detdetta. varsvar aven

betal-föreföll deDärmedtill USA snabbt.frånintäkter stegexport vara
trovärdiga låntagare påintressanta ochföljaktligenningsstarka, och som

fannsDärtill detfinansiella marknaderna.internationella gottde om peng-
latinameri-investeringsändamål. När devärldsekonomin söktei somar

amerikanska ochobligationslån på deländernakanska ut stora europe-gav
uteståen-investerare. Denfinnasåledes lättblev detiska marknaderna att

snabbt.de lånestocken växte
Ända för världs-framtidsutsikterna1929börskraschenfram till syntes

1930-talets svåra dep-ochvände det,hoppingivande. därekonomin Men
katastrofalt till följdråvaruprisernasjönkinleddes. Blandressionsår annat

drastis-protektionism. 19Dentilltagandeefterfrågan ochkraftigt minskadav



minskningenka exportintäkterna skapade omedelbara SOU 199174betalningsprob-av
lem. Alla latinamerikanska låntagarländerstora Argentina ställdeutom
efter hand helt eller delvis in betalningarna sinapå utlandsskulder. Argen-
tina det enda dessa länder sinaskötte skuldbetalningar, tillvar av som men
kostnader landet egentligen aldrig har återhämtat sig ifrån, eftersomsom
de skuldbetalningarnamed förknippade uppoffringarna politiskt beredde

för peronismenväg och därmed årtionden ohållbar ekonomisk politik.av
Depressionen påverkade världsekonomin under hela 1930-talet, och

intehävdes helt förrän efter andra världskriget. De latinamerikanska
ländernas utestående skulder vid krigsslutet ohanterligt Emeller-stora.var
tid uppnåddes under följandeden tioårsperioden överenskommelser med
fordringsägarna. innebarIbland dessa betydande nedskrivningar. USAs
regering i mycket liten utsträckning aktivt parti förtog de amerikanska
fordringsägarnas intresse i dessa förhandlingar. Ett viktigt skäl till be-
redvilligheten eftergiftergöra de ekonomiska politiskaatt ochattvar
följderna kraven krigsskadeståndsbetalningarpå efter första världskri-av

levde i färskt minne, och segrarmakterna villeget undvikaatt ett uppre-
pande. USAs Marshallhjälp kan föruttryck tankegång-ettses som samma
ar.

Tiden inledningenmellan 1930-talets skuldkris och överenskommel-av
mellan borgenärer och gäldenärer således nära kvarts sekel.ser ettvar

Därefter befann sig internationellade kapitalflödena, särskilt flödena till
u-länderna, på mycket nivålåg fram tillända 1970-talet.en

skuldkrlsenDen Senaste

förstaDen oljekrisen 1973 den utlösande faktorn för starkt ökadvar en
volym lånetransaktioner. oljeprisernaAtt mycket snabbt påverkadesteg
såväl utbudet efterfrågan på utlandslån. börjaFör med utbuds-attav som
sidan hade OPEC-länderna inte förmåga allaomsätta de ökadeatt genast
oljeintäkterna i produktiva investeringar. investeradeIstället finansi-man
ellt, dvs. gjorde tillgängliga för internationelladen kapitalmark-pengarna
naden. blev överlikvid.närmast Likom 1920-talet detta docksom var
också tid stigandegenerellt råvarupriser, varför oljeimporte-ävenen av
rande råvaruexporterande länder föreföll kreditvärdiga, och där-men vara

intressantamed kunder på kapitalmarknaden.som
Åtminstone faktorertvå efterfrågesidanpå viktiga för kapitalflöde-var

tillväxt. För förstadet medförde oljeimportörernas oljenotorväxandenas
dessa efterfrågade utlandslån för finansiera oljeimporten.att För detatt

andra, och viktigare.kanske bidrog den inflationensnabba under decen-
niet till realräntornagöra låga eller negativa. Därmed blev det tillatt synes
billigt låna. och projektäven med mycket låg avkastning kunde förvän-att

bli lönsamma.tas
Studier enskilda afrikanska länder påvisat ungefärhar följande möns-av

i upplåningen 1970-talet.under Exportpriserna för flestadeter dessaav
länder fluktuerade häftigt decenniet.under med omväxlande dåliga och
goda år. Under år fallande exportpriser lånade länderna överbrygg-av av
ningsskäl i teorin avsiktmed utjämna konsumtionen mellan dåligaatt 20-



SOU 199174skuldåterbetalning medunder årförutsattevilket såledesår goda,och
kreditvärdighetökade ländernasunder goda årexportpriser. Menstigande

stiga, iställetkonsumtionen tillätssamtidigtfrestandeoch det att, somvar
produktivalltid i verksam-ifråninvesteringsprogram, långtinleda stora

lånta-Det harskuldstockar.ackumuleradesDärigenom sagts atthet. stora
exportprisminskningar temporära,allatenderadegarländerna att somse

erfarenhet blev1980-taletsexportprisökningarallaoch permanenta.som
sanningen detlåg närmaredock motsatta.att

den ekono-1980-taletskuldkris den påutlöstesLiksom 1930-talets av
världsekonomi redani USA. Bakgrundenutvecklingenmiska somvar en

kommit ihadeomfattande arbetslöshet, ochinflation ochled hög somav
syfte1979.oljeprischocken Igungning den andra attytterligare genom

flera årunderamerikanska centralbankeninflationen drev denknäcka en
kraftig ökningtill depenningpolitik. Detta ledderestriktiv avytterst en

direkt låntagarepåverkade dehöjda räntornanominella Deräntorna. som
latinamerikanska.särskiltkommersiella dvs. deskulder,delhade rentstor

kontraktion denytterligaretillräntehöjningarnabidrogDessutom aven
Ii avstannade.Prisökningstakten allmänhetvärldsekonomin.redan svaga

Världs-priserna, på råvaror.därmedefterfrågan, ochdrabbadessynnerhet
förminskade mångaexportvolymernaföll, ochmarknadspriserna på dessa

exportintäk-afrikanska ländernasdrabbade deminstvilket inteu-länder,
ter.

exportintäkter blev kata-minskadeochKombinationen ökade räntor
skuldkrisenofficiella inledningenför u-länder. Denstrofal många varav

Vissa mindre skuldländeraugusti 1982.ibetalningsinställelseMexikos
inte allatidigare. Och mångai redanråkat problemdockhade men --

betalningsproblemhar drabbatsländer senare.av
upplå-olika vad gällerbådegivetvis på sätt,Olika länder har agerat
har råttkrisperiodenl980-tal ochtill tidigtframningsperioden som

ochskillnader mellan låntagare,individuellafinnsDetsedan dess. stora
sigupplåningen skiljde åt beroendeförmekanismernadrivkrafterna och

förutsättningar. Emellertid kan mycketpolitik ochenskilda landetspå det
utskiljas.mönstersett tregrovt

latinamerikanska ländernaslatinamerikanskt. Deförsta ärmönstretDet
kommersiella villkor. Utlånarnautsträckning påiupplåning gjordes stor

Utlåningentongivande.amerikanska bankerbanksyndikat, där varvar
förderegeringarprojekt.till Dessaregeringartill ändirektskedde snarare

finansi-konsumtion ochfrämjadeekonomisk politikofta ohållbar somen
investeringar inomproduktivautomlands äninvesteringarella snarare

föraspolitik kundemöjliggjorde sådanUtlandsupplåningenlandet. att
kapital.till Närtillgång utländsktgörligtvarithadevadlängre än utansom

1980-taletsför underförsämrades ländernaekonomiska förhållandenade
fannsDetbörjan lånatill med ettförsta svarade bankernaår att ut mer.en

aktörernade berördaansåg mångatill Delsviktiga detta.orsaker avpar
betalningsproblemen temporä-valutafondenInternationellat. att varex.

regeringUSAsupplåning.ökadmedkunde överbryggasoch uppmana-ra,
bankerna oroadeDelsfortsätta lånaskäldettabankernade ut.att varav

internationel-själva 21detskulle hotabetalningsinställelserutbreddaatt mer



finansiella varför lånade för SOUförebygga 199174systemet, sådana.ut attman
Efter hand stod det dock klart både skuldkrisenatt permanentvar snarare
än temporär och banksystemet inte hotat. Vid 1980-talets mittatt var
minskade bankerna därför sin nyutlåning betydligt. flestaDe länderna har
försökt sig till de ändrade förhållandena. Tillväxten i skuldbördaanpassa
har minskat, allteftersom många skuldländerna har åstadkommit rela-av
tivt resursflöden till sina fordringsägare.stora

Det andra afrikanskt.mönstret är Till skillnad från latinamerikanskade
länderna ansågs länder i Afrika söder Sahara under 1970-taletom vara
kreditvärdiga i så måtto fickde lån från banker och banksyndikat.att stora
Undantagen utgjordes Nigeria, Gabon, Kongo Elfenbenskusten.ochav
Övriga länder ackumulerade skulder framförallt exportkrediter,genom
biståndslån frånoch lån multilaterala organisationer. Låneanvändningen

överlag inte produktiv, vilket märktes när världsekonomin försämra-var
des efter den andra oljekrisen 1979. Till råga på allt stagnerade de reala
biståndsflödena till Afrika under 1980-talets första hälft. Skuldbördan sköt
i höjden, till skillnad från i latinamerikanskade låntagarnas fall fannsmen

litetdet intresse från fordringsägarnas sida i överbryggningssyfte lånaatt
inteDet förränut under 1980-talets hälftandra intresset påmer. var som

allvar riktades Afrikas skuldproblem. Då hademot många länder redan
försatt sig i läge med helt ohanterliga utlandsskulder, fortsatteett växasom
med snöbollseffekt. Flera initiativ har tagits för efterskänka delaratt av
fordringarna, dessa gjorthar begränsad Och förstdet är pånytta.men senare
år verkligt seriösa ansträngningar ekonomiska och politiska refor-som mot

betydelse förmärkaskan hos afrikanskade skuldländerna.mer av
Det tredje mönstret asiatiskt.är fattigareDe länderna i Asien medvar

individuella undantag konservativa vad det gällde utlandsupplåningmer
under 1970-talet. Indien är exempel på detta. Flera de något rikareett av

Östasien,länderna i Sydkorea, lånade på kommersiel-som mestex. mer,
villkor. Sydkorea hade skuldsituation vid 1980-talets börjanen som

tycktes väl så svår många latinamerikanskade ländernas. Emeller-som av
tid hade lånen i allmänhet använts produktivt, förmåganoch föraattmer

makroekonomisk politik bidrogstramare till land Sydkoreaen att ett som
aldrig fastnade i skuldfállan.

De illustrerasmönstren utvecklingentre regionernasde skuld-treav av
börda, vilketmed här åtaganden skuldbetalningar i relationavses sattaom
till betalningsförmågan. En skuld viss förknippadstorlek är medav en
krav på amorteringar och räntebetalningar proportionellaär motsom
skuldstocken. Eftersom denna skuldtjänst måste exportintäkternagöras ur

ökande skuld, relativt landets exportintäkter, mindreanger en att resurser
återstår för import.landets Skuldkvoten långfristigadeär skulderna

andel medan skuldtjänstkvotenexporten, uttrycker amortering-som av
och räntebetalningar andel Skuldkvoten är braar exporten.som ettav

sammanfattande mått på lands skuldbörda. Till skillnad från skuld-ett
tjänstkvoten, påverkas betalningsinställelser och skuldomförhand-som av
lingar, skuldkvoten indikation på vilka långsiktiga åtagandenger en ett
land har gjort skuldbetalningar, och sätter dessa i relation till exportin-om
täkterna, vilka indikationutgör på betalningsförmågan.en 22



199174SOULatinamerika, Afrika söderutveckling förskuldkvotensTabell 2.1 anger
ungefär beskrevsdetavspeglarAsien. TabellenochSahara, ovan.somom

1980-talet,i börjanhoppskuldbördanlatinamerikanskaDen tog ett av
ökadeafrikanska skuldkvoteninte ökat Densedan desshar mer.men

fortsatt ökasedanlatinamerikanska, harsamtidigt med densnabbt men
asiatiska skuldkvo-regionerna. Denbland deklart högstoch ligger trenu

sjönk under1970,afrikanskahög dendubbelt såän menten somvar mer
skuldkrisens början.obetydligt sedanbara Ökat1970-talet och har

utveckling2.1 SkuldbördansTabell

1989198319801970Skuldkvot

234249140150Latinamerika
3141767566Afrika Saharasöder om
969578140Asien

sammanställningar base-KällaexportintäkternaLångfristiga iskulder procent av
91.1990-Debt Tablespå Worldrade

fordrings-sinaansöka hosohanterligt kanskuldbördaland ärEtt storvars
oftaöverenskommelser ärSådanavillkoren.omförhandlaägare attom

återställasyftar tillreformerpålångtgående kravförknippade med attsom
och görai skuldlandetmakroekonomiska balansen attden resurser-

påSom måtttill fordringsägarna.betalningarframtidaför etttillgängliga
januari 1980 ochmellanomfattning kan nämnas septem-skuldkrisens att

skuldomförhand-multilaterala272sammanlagtu-länder1990 slöt 57ber
få länder söktmyckettill 1980 hadefram1950-taletFrånlingsavtal.

dettaskuldlättnad på sätt.
sia hurtio svårti detår ärkrisperioden har pågått attsnartTrots omatt

ihåll,åtmånga länder på väg rättVisserligen äravslutas.den kommer att
tillväxtenminskar ochobalansernamakroekonomiskabetydelsen deatt

sin skuldbörda.minskningingenåterigen uppleverMen andraökar. av
siginte skälfingervisning finns det väntahistorien någon attOm ger

länder-Troligareskuldkrisen. ärlösningar pågenerella attomfattande och
medkrisen hand, änsig påfåkommeroch att taett omvart egenurna
frånbiståndsgivare ochfrånavsevärtiblandfinansiellt stödtekniskt och

reformerekonomiskagenomförtill länderinstitutionermultilaterala som
seriösa.bedöms somsom

krediterlångivareligger depåsärskildaDet avsom gersomansvar
villför de länderskuldbördatillinte bidra ökadbiståndsskäl är manatt en

de ökardärför alltid sådanalån bör mottagarensstödja. Nya attvara
internatio-seklenstvåfrån deErfarenheternabetalningsförmåga. senaste

mycketlån kan göravisarvarierande. Dekapitalflöden är trots attnella att
felbedömningar.inblandadepraktiskt allaiblandgör taget enormanytta,

initia-innanochlån lämnas,eftertanke innantillDetta stämmer nyanya
genomförs.tiv

kommersiell eller harsig den ärlångivare kan göra,bästaDet vareen
realistisktför Kommerlånetsig ändamåletfrågabiståndssyften, ärär att

inteinnebär, ävenåtaganden lånetdehanterakunnalåntagaren omatt
periodererfarenheten visarhistoriskaritningarna Denefter attallting går

njugg- 23generellperioderomväxlar medlångivningalltför lättvindig avav



het. Det är svår viktig uppgift för SOUlångivaren 199174inte efter föratten men ge
sina fiskstimsinstinkter och lämna lån baserade optimistiskpåex. en
framskrivning period snabba råvaruprisökningar, eller tvärtomav en av

överdrivet snål land periodunder liten interna-medmot ettvara som en
tionell utlåning allvarligtgör reformförsök,menade ekonomiska utan

analysera Förutsättningarna för enskildadet lånet.noga

2.3 Kreditbistånd och andra källor för u-ländernas
resursmobilisering

Ett grundsyfte med denna utredning diskuteraär den roll kreditin-att ett
kan iha den svenska biståndspolitikenstrument komplement tillsom

gåvobiståndet. föregåendeDe avsnittentvå för förstadet attangav resurs-
flöden utifrån, däribland krediter, kan till hjälp vid otillräcklig förmå-vara

till inhemsk resursmobilisering för det andra, krediter ocksåga attmen,
kan medföra problem de fel.användsstora För uttrycka detattom
tillspetsat inteoch helt korrekt felanvänd gåva är gången pengar som en
för alla kastade i sjön,är felanväntmedan lån hemsöker långivarebådeett
och låntagare under lång tid. Emellertid finns det egenskaper hos lån som
minskar risken för felanvändas,de skall jämfört med gåvor. Och i dessaatt
fall lån föredraär framför gåva.ett att en

Återstoden detta kapitel därförskall försöka säga något deav om om-
ständigheter vilkaunder det kan motiverat biståndsskäl lämnaattvara av

kredit till utvecklingsland, liksom de principer förett bör rådaen som
Tilldetta. börja med kan det idock detta avsnitt finnasatt skäl desättaatt

lämnade volymerna sådana ilån relation till förandra källor finansi-av
ering u-ländernas investeringar.av

De land använder till investeringar utgörs delsettresurser som av
inhemskt sparande, dels användande utländskt sparande. Detav av senare
kan indelas i flödendels på kommersiella villkor, främstgrovt lån, dels
bistånd.

För alla utvecklade länder, för flertaletoch u-länder, Iejonpartenutgörs
den nödvändiga resursmobiliseringen inhemskt sparande. Dettaav av

framgår tabell 2.2, vilken redovisar försök till nedbrytningav ett av u-
ländernas finansiering sina investeringar. Siffrorna tolkasbör med storaav
reservationer, förhoppningsvis åtminstoneär storleksordningarnamen
korrekta. Det har intetyvärr varit möjligt bryta siffrorned alla påatt
länderkategorier.
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199174SOUUtvecklingsfinansiering 1989Tabell 2.2
lnhemskBistånd Kommer-Total lnves-Landkategori

siellateringarBNI resursmo-
biliseringflödenmiljarder

USD

2,2%%28956Låginkomst
%1,322°091medelinkomst 1Lägre
%%27 0,11206medelinkomstHögre

23,6%1,3%1,1%26%3074Totalt
AfrikaDärav

7,9°015%162Saharasöderom
350-2medelinkomstländer 501USDcap. Lägre80-500LåginkomstländerNot

defi-VärldsbankensUSDcap.351-6 000medelinkomstländer 2USDcap. Högre
BNI.bmttonationalinkomstenandelenuttryckerProcenttalennitioner, 1991. av

nettoflöden.flödenkommersiella ärBistånd och
OECD1991,Development ReportWorldbaseradepåsammanställningarKälla

1986- 1989.of Financial FlowsDistributionGeographical1991 ochDAC Report

tilluppgick1989investeringsvolym årframgår u-ländernastabellenAv att
investeringsvolymen ärdefinitionsmässigt såDet är26 BNI. attprocent av

nettovolymernaresursmobilisering ochinhemsklika med avavsumman
1,1från omvärldenNettotillskottetflöden.kommersiellaochbistånd var

i form kom-1,3 BNIbistånd ochi formBNI procent avprocent avavav
direktinvesteringar etc. Restenexportkrediter, banklån,flödenmersiella

resursmobilise-inhemskutgjordesinvesteringarnafinansieringen avavav
Lågin-ungefär BNI.23,6vilket såledessparande,ring, dvs. procent avvar

investeringarsinaandelgenomsnittfinansierar störrekomstländerna aven
återfinnstill delvilkaSahara,i Afrika söderbistånd. Länderna stormed om

investeringsvolymerlägre änmyckethari denna genom-synesgrupp, som
biståndsberoende.snittet, och är mer

Kreditbiståna

utvecklings-villkor iFörmånligapålämnaskrediterKreditbistånd är som
volymernaredovisning dessa,ingenfinnssyfte. det utanTyvärr separat av

uppskattasmåste grovt.
huvudsakligafinansieringsperspektiv finns det två typeriSett avett

kapitel 3.utförligare idiskuteraskreditbistånd detta
anslagsñnansierat. Dåsini helhetkreditbistånd ärfinns detDels som
återbetalningar räknasframtidaochkrediterna biståndsanslagetbelastar

i interna-krediter redovisasDessatillnegativt bistånd mottagaren.som
Nettovoly-utvecklingsbistånd.offentligtstatistik sini helhettionell som

till1989kategori åruppgick iamorteringar dennaminuslånnyamen
u-ländernas0,4miljarder dollar, eller nära12 procenttotalt knappt av

krediter.i inga sådanaSverige daglämnarBNI.
bi-kombineras medmarknadsmedelkreditbiståndinnebärIbland att

långiva-kommersiell.krediter deltarblandadeVid sådanaståndsmedel. en
Sverigekreditbistånd lämnasU-krediterna, dettransaktionen.i avsomre

vilka kommerfinns metoder,många attDeti detta slag.dag, är av
bi-blandningenFör åstadkommakapitelidiskuteras närmare att av

25krediter uppdelatredovisasOfta dessamarknadsmedel.ståndsmedel och



biståndpå och kommersiella lån. Tyvärr medför detta inte SOU 199174det existeraratt
någon systematisk sammanställning faktiskade volymerna blandadeav av
krediter. Den bästa källan vilken slutsatser volymerna kan dras ärur om
OECDs sammanställningar notifieringar blandade krediter. Dessaav av

givarländersutgörs till OECD utfästelserav rapporter lämna såda-attom
lån. Den totala volymen anmälda utfästelserna motsvarade drygt 14

miljarder dollar år 1989.
Emellertid leder inte alla utfástelser till lån; kommer många leve-ex.

aldrig till stånd. Det brukar sägas fjärdedelmellanranser ochatt en en
tredjedel de notifierade krediterna leder till finansieradav leverans.en
Baserat på detta blir uppskattning bruttoflödet 1989 4atten grov var
miljarder dollar, eller drygt 0,l u-ländernas totala BNI.procent av

Det totala nettoflödet kreditbistånd, anslagsfinansierade mjuka kre-av
diter plus blandade krediter, motsvarade således troligen något mindre än
16 miljarder dollar, eller knappt halv u-ländernas BNI.procenten av
Annorlunda uttryckt detta ungefär femtiondedel den totalavar en av
investeringsvolymen.

redovisningenAv dessa siffror kan två slutsatser dras. För förstadetav
volymerna kreditbistånd är så jämförtsmå u-ländernasmedav totala
resursmobiliseringsbehov intede i sig kan förväntasatt utgöra något
övergripande på eller tillorsak u-ländernas problem. För detsvar andra
i absoluta tal är volymerna kreditbistånd så det i de enskildastoraav att
fallen finnaskan mycket vinna eller förlora påatt krediterna användsom

eller ej.rätt

2.4 Kreditbistånd och gåvobistånd

En mycket långsiktig målsättning för det biståndetsvenska måste attvara
sig självtgöra överflödigt. Det normala förhållandet är land tillgodo-att ett

siggör utländskt sparande låna det för framtida återbetalning.attgenom
Resursöverföringar i form gåvor bör förekomma bara särskilda skäl.av av

dennaAtt princip bör vägleda biståndet uttrycktes mycket väl redan i
början 1960-talet i den utredning har varit grundsten vid utfor-av som en
mandet den svenska biståndspolitikenav

Som regel bör låneformen komma till användning. Därmed markeras
biståndets karaktär räntabel ekonomisk transaktion mellan jämställdaav

För del konkreta projektparter. förhållandevismed god och snabben
avkastning torde lånen därvid kunna lämnas på marknadsmässiga villkor.
Erfarenheten har emellertid visat amorteringar och räntebetalningaratt på
sådana lån kan komma alltför hårt belasta vissa u-ländersatt redan tidiga-

prekära betalningsbalans. Lånevillkoren bör i sådana fall fastställasre i
ljuset mottagarlandets allmänna betalningsläge och dettas beräknadeav
utveckling. l vissa fall när det gäller projekt social ekonomiskänav mera

finansiellt tillstöd undervisningsväsendet,natur, kanex. gåvorrena vara
berättigade. Prop. 962l 100, 17.s.

l praktiken har det dock inte kommit bli så låneformen somatt att
regel har kommit till användning. Tvärtom lånär undantag änsnarare

iregel det svenska biståndet. I kapitel 3 redovisas närmare användandet 26



199174SOUutredning ärför dennaintresse attinom biståndet. Avlåneformenav
propositionen närciteradeiprecisera denändet gårutröna att merom

gåvobistånd.framförföredrakreditbistånd skulle kunna attvara
förmotiveringframförsgiltighetvarierandeEtt antal argument somav

diskuterasi DessaSverige lämnar dag.kreditbistånd argumentbundnadet
kombina-diskussion deprincipiellavsnitt förs2.5i följande. Idet omen

motiverat lämnaför vilka det kanprojekt atttioner land och varaav
kommersiella lån åsidan ellergåvobistånd åkreditbistånd än enasnarare

andra.
kreditbistånd skulle kunnaförframföras attskäl brukarTre att vara

framför Dessa ärföredra gåvor.rena
ef-disciplinerandeeftersom det harföredrakreditbistånd är att en-

liknar andrakreditbiståndet denhandläggningfekt. Mottagarens avav
väsensskild, ochoftagåvobistånd ärHandläggningen mot-krediter. av

gåvobiståndkostnadermed deinte räknatenderar att somtagarna
relatio-normalapå vägenKreditbiståndmedför. ärfaktiskt motett steg

ner.
denuppväxlingmedförkreditbistånd mottagaren avgynnarsomen-

kreditbistån-eftersombiståndsanslaget,viaresursöverföring skersom
kredit-tilllederbiståndskronasådant treför närvarande ärdet att en

givetfinansieraför givarenbilligareockså ettdetDetta gör attkronor.
projekt.

svensktkreditbiståndbundetländer lämnar etteftersom många ger-
tillmöjlighetreellsvenska leverantörerbiståndför sådantsystem en

u-länderna.medkommersiellt samarbete
skäl kanför första dessadetNedan kommer attargumenteras varaatt av

kantredjemodifieras Detavsevärt. argumentetviktigt. andra måsteDet
uppfyllda.speciella villkor äracceptabeltsamhällsekonomiskt omvara

disciplinKreditbistånd2.4.1 som
ekonomiska ärsamhällesuppgift för attsystemgrundläggandeEn ett

entreprenö-företags ochpreferenser,människorsinformationomsätta om
kon-riktiga besluttillolikaknappheten påförmåga och omresurserrers

marknadsekonomifungerandeproduktion. Idistribution ochsumtion, en
ekonomins aktörer.information tillprissystemet sådanförmedlar

till förmedlabidrardesubventioner äralla slags attproblem medEtt att
förlängning-iochproducenter,till ochinformation konsumenterfel slags

befolkningensligger iinteresursanvändningtill gemensammasomenen
genomföramöjligtsubventioner detgöraSamtidigt kanintresse. att om-

andraså mångaSomtill har det sämre.demfördelningar somresurserav
avvägningfrågasubventionerdärförfrågor blir denpolitiska omenom

för- och nackdelar.mellan
tjänst eller överut-subventioneradtilltillgångharDen varaensom

lämnarmarknadspris Denjämfört mednyttjar ut.den togsett somom
medbrukar skevilketutnyttjande,dessoftasubventionen vill ransonera

27intressegemenskapvisso skapasTilladministrativa metoder. yttermera en



bland dem drar subventionen vilken SOUkan 199174nytta sig iuttrycksom av ta
politiskt föragerande behålla den.att

Kritiker bistånd brukar framhålla gåvobistånd kan ha effek-dessaattav
Bistånd skapar biståndsberoende.ter. Det länder förauppmuntrar att en

ekonomisk politik förutsätter utländska gåvor. projektDe finan-som som
sieras tenderar innehålla andel utländskaatt komponenterstor ochen att
inte anpassade efter inhemsk teknologi och resurstillgång. Givarnavara
har bara administrativa mekanismer till sitt förfogande för välja mellanatt
mottagarländer, och mellan projekt stödja i mottagarländerna. Deatt
biståndshanterande myndigheterna i mottagarländema blir starka och
mäktiga jämfört fmansministerierna,med borde ha förmågan fattaattsom
centrala beslut politik påverkar landets resursutnyttjande. Biståndom som
lämnas från regering till regering och kräver ofta utvecklingsplan hosen

vilket innebärmottagarna, det till planekonomisktatt uppmuntrar ett
tänkande.

Som försvar denna kritik anförs endast gåvobiståndmot äratt en
renodlad resursöverföring från givare till Krediter krävermottagare. att

tidenmed lämnar tillbaksmottagaren del värdet resursöverfö-en av av
ringen, varför deras för mindreärnytta än gåva. Gåvobiståndmottagaren en
bidrar till stödja utvecklingspolitikatt hos vilket inte är det-mottagarenen

främja planekonomiskt tänkande. givarenatt förAtt dialogsamma som en
med rörande utformningenmottagaren de stödda projekten är slagsettav
tekniskt bistånd ofta besitter givaren erfarenhetstörre och kompetens än de
mottagande myndigheterna detta.göraatt

liggerDet bortom denna utrednings uppgift biståndetsvägaatt presum-
tiva negativa effekter på både politiska och ekonomiska hosprocesser
biståndsmottagarna de positiva effekternagentemot resursöverfö-attav
ringar kommer till stånd.

Icke mindredesto uttrycker biståndsadministratörermånga klaren
tveksamhet, grundar sig på observationer bristande utvecklingsef-som av
fekter gåvorna, till i alla biståndssammanhang lämna gåvobistånd.attav
En biståndsmottagare har mycket litet sätta biståndsgivarenäratt emot en

Ävenvill skänka till någon viss verksamhet. det handlarpengar om om
för investering mottagarlandet egentligen inte skulle haresurser en som

genomfört, eller skulle ha föredragit genomföra påatt sätt, så ärett annat
förhandlingspositionmottagarens givarenär tycker sig identifi-hasvag en

behov väl mederat ett givarens på vad stödjer brasom passar syn som en
utvecklingspolitik. systematisktAtt sätta hårt och kräva heltemot, att
andra utformningar föreslagnade projekten, kräver administrativav en
insats kanske inte tillgänglig,har medförmottagaren och dessutomsom en
risk för givarens intresse för landetatt svalnar. Tvärtom kan det så attvara
mottagarländerna sina förfrågningar så de skall såattanpassar egna passa

ihopväl möjligt med givarens prioriteringar.som
Detta skapar ekonomi och beslutsförfarande bättreett ären som an-. gtill tigga skickligtså möjligtpassat att än allokera på bästaattsom resurser

tänkbara riskerarsätt. Det vidare bortse från de kostnaderatt ävensom
gåvobistånd för med sig projekten harlokala kostnader, krav på personal-
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199174SOUadministrativa insatserpåminst driftskostnader och kravinsatser inteoch
förutser.inte alltidmottagarländernasom

givarensåkollapsarbidra till verksamheterkandetta snartAllt att
kanalise-gåvobiståndet hartill Omhelaöverlämnar ansvaret mottagaren.

genomförandetbidra tillfackministerium, har kunnatettrats somgenom
driften beroendefortsattabiståndsgivaren, denär attmed stöd avav

biståndsgivarennärfinansministerium liknandeeller sätter resurserav
tillgängliga.aldrigOfta dessasig tillbaka.drar görs resurser

ii vissa fall ochproblemförhoppningar dessafinns tillskälDet attom
i formbiståndet överlämnasundvikasutsträckning kanviss enavom

kredit, blirdelaktig i ochblirför Mottagarenkredit istället gåva. enmeren
projek-kostnads-intäktsanalysgörasättpå attannat tvungen avett en egen

krediten lämnas på så-projekt. Omprioriteringar mellanliksom etttet,
marknadsmässiga villkor,får betalafinansierade projektetdetdant sätt att

finansierarintäkterskapaenkeltslutanvändaren heltär atttvungen som
finansmi-sig givare,inblandning siktpåverksamheten,hela utan vareav

institution.nisterium eller någon annan
formisigtillgodogöraslutanvändarenprincip, låtaDenna att resurserna

givetvis utnyttjas närvillkor, ävenmarknadsmässiga kan motta-lån påav
skillnad mellanresursöverföringen i form gåva. Enerhållergarlandet av en

kreditbi-jämförelse medvid sådangåvobiståndkreditbistånd äroch atten
ekonomiska incitament skapamakronivåpåäven attstånd mottagarenges

projekt ifördelasskall mellanmekanismer för beslut hurbra resurserom
deti synnerhet. Eller,projekt skallvisstallmänhet och accepterasett somom
harstudie Allekrediter i norski fråga blandadeuttrycks parterenom

hvisvil lideblir vellykket når de allei prosjektetmaksimal interesse at man
feil.trår

incita-från gåvobistånd,till skillnadkreditbistånd,Därigenom skapar
förintressantmekanismer detgörför byggamottagaren attment somupp

givarnasskänka Ombort dem.låna ängivarna attatt ut pengar snarare
viktigtbiståndet överflödigt detärsikt verkligen är göra attpåsträvan att

mikro-institutionella ordningar såvälfunktionsdugliga påharmottagarna
Ochinvesteringsbedömningar och låneanvändande.makronivå försom

Tillgången pågåvoberoende.blir inte fallet längeså ärdetta mottagarna
bidra tillkunnakrediter dock, med dettamjuka skulle attargument,

samtidigtordningarinstitutionellautvecklingen sådanafrämja somav
resursöverföring.billigerhållermottagaren en

förhoppning-finger allagivetvis höja varnandefinns skälDet motatt ett
gåvobistånd uppenbar-frälsningbringakreditbistånd skulle denatt somar

felanvända lån, bådemedfört. finns ävenligen inte Det sätthar attgott om
försökakommeravsnitt 2.5mikro- makroplanet. Menpå och att ange

givet biståndetssannoliktvilkaomständigheter detunder är att, att
parter påjämställdaekonomisk transaktion mellanräntabelkaraktär av

framför kommersiellaföredrakreditbistånd delssikt ärskall markeras, att
tillnettoöverföringbidrar tillkrediter därför det mot-att resurseraven

minst därför detgåvobistånd intedels kan bättre än atttagaren, gervara
hosför resursanvändandeinstitutionertillincitament skapa bättre mot-att
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2.4.2 Kreditbistånd resursuppväxlare SOU 199174som
Ett för kreditbistånd är det växlar biståndsanslagetargument uppatt
och därmed ökar förvärdet given biståndskrona. Princi-mottagaren av en

för blandade krediter är kommersiella långivare medverkar ochpen att
erhåller marknadsmässiga villkor, och biståndet skjuter till såatt pengar

lånemottagarens villkor mjukasatt De svenska u-krediterna fungerar iupp.
praktiken ofta så betalar amoneringarna biståndetatt ochmottagaren rän-

på den kommersiella krediten. fårtan Detta till följd u-kreditvolymatt en
kronor medför biståndsanslagettre belastas med krona. Därförattom en

framhålls det emellanåt det verkliga förvärdetatt kronamottagaren av en
tillanslagen kreditbistånd kronorär än Detta är docktre snarare en. en

sanning med betydande modifikation.
Vad är då förvärdet given resursöverföringmottagaren Attav en

biståndet bidrar med vidkrona resursöverföring kronortreen en om
medför, förenklat uttryckt, nuvärdet skuldbetalningaratt mottagarensav
blir två kronor. Nettoöverföringen såledesär krona, varken elleren mer
mindre tillskottet frånän biståndsanslaget. Så långt är det således inkor-
rekt hävda biståndskronan drar sig fördelaratt med föratt extra mottaga-

Givaren skulle lika gärna kunna lämna krona i gåva och låtaren. en
själv låna två kronor kapitalmarknaden.mottagaren på realitetenI ärupp

detta vad isker den tvåkomponentmodellen för kreditbistånd,som s.
vilken kommer diskuteras utförligt senare.att mer

Mot detta kan invändas krediten, vilken finansierat projektatt ett som
kostar kronor, inte alls skulle ha lämnats intetre det varithade förom
resurstillskottet från biståndsanslaget. Projektet i vilketmottagarlandet,
kanske har mycket god samhällsekonomisk lönsamhet, skulle inte haen
blivit kreditbistånd. Med dettautan bestämssynsätt värdet kre-av av
ditbiståndet för dennes lätta sinmottagaren på kortsiktiganytta attav av
resursrestriktion med kronor. Om har mycket begränsadtre mottagaren
tillgång till utländska kan tillskottsådant åtskilligtväxtettresurser vara

kostnadenän framtida skuldbetalningar, givetmer attav resurserna an-
vänds på sätt lämnar god avkastning.ett som

Mot detta finns emellertid i sin invändningar.tvåargument Dentur
första invändningen inteär det biståndskronanär intres-att gör detsom

för kommersiella långivare bidra till finansierasant projektet,att att utan
faktumdet långivarnas fordringar bliratt staten infriade.garanterar att

Därmed Iânegarantiernaär det gör resursrestriktionen lättar, ochattsom
gör kommersiella flöden dras till projektatt skulle hasom som annars

finnasvårt utländsk finansiering.att
Den andra invändningen förär det kan vända sigatt mottagare mestaen

till andra länder för finansiera projektet Sverige inte villatt lämnaom
kreditbistånd. Därmed skulle projektet bli under alla omständigheter,av

icke-svenskän med finansiering.om
Därmed kommer in på den oftasvåra och diskuterade fråganman om
visst biståndsflödes additionalitet.ett Det går urskilja ytterlighets-tvåatt

fall kan belysa innebörden detta begrepp. I det fallet skulle detsom av ena
finansierade projektet bli under alla omständigheter. Då ärav nyttan av
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199174SOUnettoresursöverföringen dvs. dennuvärdetlika medbidragSveriges av -
extremfallet skulleandraI detbiståndsanslaget.anvisas överkrona som

Dåstöd. ärsvenskt nyttainte bli alls mottagarensprojektet avutanav
kronorminus de tvåavkastningprojektetslika medkreditbiståndet som

återbetalas.
biståndskro-kreditbistånd växlarSlutsatsen är argumentet att upp enatt

giltig-begränsadharförmyckettill är värtnågot mottagarenmersomna
bådefinansierade projektetmåste detskall gälladet allshet. För varaatt

godoch lämnakreditbiståndetblivitinte haadditionellt och utanav --
uppfylldaförväntasbådakriterier kan sällanavkastning. Dessa två vara

projekt.för samma
biståndslämnarenbilligare förprojektkreditbiståndsñnansierat ärEtt

hävdaskall kunnabiståndsgivarenför attgåvofmansierat. Menän attett
visstvidkreditvolymenvärd helaför ettöverföringen ärmottagaren

vilken de tvåutsträckning iför denredogöragivaren kunnaprojekt måste
dockGrundantagandet börkriterierna håller. att mottagarennämnda vara

förvilketfinansiärer finnsalternativaochprojektproriteringarhar klara att
u-kreditsystemet.krediter i det svenskaförgrundantagandeövrigt är ett

finan-deför u-kreditsystemet sådanaprincipernasjälva attDärigenom är
kreditbiståndadditionella.inte Argumentetprojektensierade är somom

betonas.därför normaltresursuppväxlare bör

Svenska leverantörer2.4.3

systembeskrivning ochföregriper något denföljerDiskussionen avsom
följd sammanhangetEmellertid tilldeti äranalys görs texten. avsenaresom

diskussionen här.föra redanbefogat att
möjlighetreellu-ländernakreditbistånd attbundetDet hävdas att enger

biståndsgivare subven-utländskaEftersomsvenska leverantörer.använda
inte konkurre-svenska leverantörerkantill u-ländernationerar leveranser

Sverigekostnadseffektiva. Enligt bördennafalli de de äräven synra
företagens kon-svenskaåterställa dekreditbistånd förbundetlämna att

huvudargu-dettaframgåkurrenskraft. Som kommer ettatt senare var
u-kreditsystemet.nuvarandeför skapa detattment

justvis, värdetpå dettamånga länder gör atti värld därVad är, aven
avhängigtfrågadenna ärkreditbistånd Svaret påSverige bundetlämnar

till.projektupphandlingen gårhurav
förkan värdetbeskrivningidealiserad mottaga-Med lätt systemetaven

potentiella säljarländer-olikaförstföljer. deAntaganalyseras attsomren
beställervillkor, ochidentiskt likakreditbistånd på mottagarenattna ger

principiöverensstämmerprojektet. Dettaoptimalaför sina behovdet
projektupphandlingförOECDfastställda inomde regler ärmed som

bästavidare denkrediter.blandade Antagfinansierad med bundna att
SverigeförSverige. värdetfinns i Då är attleverantören mottagaren av

avkastning detpåskillnaden mellan låntagarenskreditbiståndlämnar
bästa leverantörensdenavkastningen på nästprojektet ochsvenska pro-

31svenskadetvärdetäreffektiv svensk leverantörjekt. överlägsetMed aven



kreditbiståndet Med marginellt bättre SOU 199174stort. svensk leverantör är värdeten
kreditbiståndetdet svenska marginellt.av

Med detta försvagas ytterligare det tidigare diskuteraderesonemang
uppväxling huvudskäl för lämna kreditbiståndargumentet attom som -

det möjliggöraskulle resursöverföring från rikt land till fattigtatt ett etten
inte skulle bli Tvärtom kan resultatet varande detsom annars av. ses som

rakt motsatta Svenskt kreditbistånd finansierar i princip projekt som
bliskulle under alla omständigheter.av

Om Sverige inte lämnade kreditbistånd gjordes leveransen kanske av en
tysk leverantör, eller fransk, vilket åtminstone i vissa fall skulleav en
innebära projektet inte genomfördes den bäst lämpade leverantören.att av
Genom delta bidraoch till efterlevandetatt där de rikaett systemav,
länderna alla lämnar slags mjuka kreditvillkor för viss uppsätt-samma en
ning projekt och mottagarländer, och där konkurrensupphandling krävs,
kan Sverige bidra till uppnå två mål. För det första minskarsåatt system-
konstruktionen, det inte fuskas alltför mycket med risken försystemet,om
snedvriden resursanvändning. varje enskiltl fall upphandlas det bästa
projektet i somliga falloch är det bästa projektet svenskt. I detta-

sammanfallersammanhang näringslivets önskemål Sverige kon-attom av
kurrensskäl skall lämna kreditbistånd biståndssträvandetmed tillgäng-att
liga biståndsresurser skall insättas där de gör nytta. Förstörst det andra
leder existens till låntagarländerna förmånlighe-erhåller helasystemets att

i förmånligade krediterna. Om inget för mjuka krediter fannsten system
för de aktuella projekten, så skulle låntagarna finansieratvungna attvara
dem på helt kommersiella villkor. iMen den givaremån alla lämnar
finansiering på förmånliga villkor innebär konkurrensen mellansamma
leverantörerna gåvoelementet hamnar hosatt mottagaren.

Det således väsentligär skillnad mellan kreditbi-det svenskaatten se
ståndet isolerad företeelsesvensk och idet sammanhang medattsom en se
övriga biståndsgivares lämnande mjuka krediter. Med det synsättav som
innebär isoleraddet företeelseär svenskatt är det svårt vadsägaatten

förvärdet viss kreditbiståndsvolym eftersom inteär detmottagaren av en
frågorbesvarar additionalitet och säljarens prissättning effekti-ochom om

vitet. Med det insynsätt placerar kreditbiståndet i internationelltettsom
sammanhang det lättareär värdet existerar föräratt systemet motta-av

lika förmånlighetenmed i det, och värdet Sverige iär medgarna attav
är kan dra de svenska leverantörerna isystemet deatt mottagarna nytta av

fall dessa lämpliga,är de vilket bidrar till minska risken förmest att
snedvridning resursanvändningen. AttSverige bidrar tillär med ocksåav

öka konkurrenstrycket i enskilda affären,den vilket prispres-kan haatt en
sande verkan.

Emellertid måste fingervarnande höjas förutsät-även här. Allt dettaett
givetvis fungerar avsiktenså bra Om i självater systemet är. detatt som

förekomstenverket såär bundet kreditbistånd möjligheternaökaratt av
för leverantörerna högre priser, eller kreditbiståndslämnarnaatt ta ut om
selektivt erbjuder förmånlig finansiering för företag skall vinnaatt egna
order intedå de effektivast,även är kan bistånds- ochsystemet ettur
resursanvändningsperspektiv bli kontraproduktivt. Låntagarna kanrent 32



SOU 199174riskera förlora kreditbistånd jämfört med kommersiella lån.påatto.m
förmodligen tidigare period,i utsträckning fallet underDetta större envar

exportfrämjandeskäl.blandade krediternär lämnades oblygaav mer
efter finns syfteOECD skärpa regler redan medsträvar de attatt som

förminska risken detta.
verkligenupphandlingsprocessen gåvoelementetFrågan sådanär attom

effektivaste företagettillfaller levererar,och dessutom detmottagaren, att
för utrednings räkning.vidare i konsultstudie gjord Dettautreds dennaen

vidare i kapiteltas upp
främst tillytterligare krediter lämnasEtt problem blandadeär att mer

fallmindre projekt i kreditvärdiga länder. dessa deteller lönsamma I är
framförkreditbistånd egentligen föredratveksamt kommer-är attmer om

siella diskuteras vidare i avsnitt oönskadelån detta 2.5. Det kan ha
riskerar bli spoiled marketskonsekvenser. Mottagarna bortskäm-att -

projekt finansieras subventioneradeda marknader. Enbart med lånsom
från egentligen förmåganskulle hamottagaren, trots att attaccepteras man

kommersiellt. eftersom frågan kreditvärdigalåna Och det länder,är om
tillvilka till rikare bidrar dettatenderar höra de u-länderna, så att styraatt

Därförfrån fattigaste till rikare. detbort de länderna de något ärresurser
främst stödjatvivelaktigt i perspektiv, Sverige vill just desvenskt därett

fattigaste verkligen existensen dagensländerna, det såär systematt avom
för krediter värdefull.blandade är

existerar, finns eftersträva minimera deSå länge det skäl attsystemet att
enligt beskrivits i föregående.negativa konsekvenserna det vad detsomav

lösningdock skolexempel på second-best på resursal-Detta är ettett en
eftersom olika försökerlokeringsproblem, med åtgärder motverka deman

effekterna bindningen till ipotentiella snedvridande reglering köpav en
för själva regleringen. First-bestgivarlandet i stället upphäva äratt

krediter försvanntvivel med bundna och medatt systemet ersattesutan
gåvobiståndhelt bistånd från alla länder, där valet mellan ochobundet

enskilt fall utifrån bedömning bistånds-kreditbistånd gjordes i varje en av
utvecklingseffekter.formernas Tills vidare förefallerrespektive dock se-

realistiska målet.cond-best detvara mer
giltigasammanfatta diskussionen i avsnitt potentielltFör detta deäratt

för följandemotiven bundna blandade krediter
för resursallokering ibidra tilldet kan utvecklandet bättreav en process-

mottagarlandet;
bi-medför nettoöverföring ungefärdet motsvararresurser, somen av-

tillståndsinsatsen i krediten, mottagaren;
till snedvridning vid ochval leverantördet balanserar tendenser av-

iökar konkurrensen systemet.

projekt2.5 ochLänder

befogat förför kanDetta kapitel inleddes med redogörelse detnär varaen
fördesdiskussionen mestadels påland låna utomlands. Menett att pengar

iinte land abstraktövergripande makroplan. lån användsEtt ettett av
offentli-alltid finansiera privataskall ellerbemärkelse. Utlandslån nästan 33
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SOU 199174investeringar i exempelvis oljelagringsanläggningar,entreprenörers vat-ga
tenreningsverk, för lantbruksrådgivare fabriker förtelenät, skolor och
tillverkning plastviror.av

avsnitt kommersiella långivare kreditbi-Detta betonar både ochatt
ståndsgivare till kommersiellabehöver hänsyn såväl politiska ris-ta som

syftar till lyftaker. Det också fram viktiga skillnader finnasde böratt som
mellan de slags kreditgivarnas bedömningar.två

2.5.1 Projektdimensionen

flesta lider brist investeringsbaraDe u-länder på medel. De tenderar haatt
defi-sparandeunderskott sparandeöverskott. Det bordeän nästansnarare

nitionsmässigt finnas potentiellt högavkastande investeringar igott om u-
årtiondenländerna. För några sedan sig politiskväntade allmänt attman

självständighet i u-länderna den viktigaste Förutsättningen för få tillattvar
investeringar bidra till tillväxt utveckling.stånd det slags skulle ochsom

Förhoppningarna ofta kommithar på skam. Tyvärr har inte visat sigdet
frågaså enkelt det bara undanröja kolonialaatt attvara var en om

beroendeförhållanden för identifiera investeringar ilönsamma u-län-att
institutionella faktorerderna. Det krävs samverkan och ekonomiskaen av

för investeringarhos lönsamma huvud skallövermottagaren att taget
finnas. interäcker kapitalstocken liten.Det säga Exempel påäratt att
faktorer förmågan utnyttjabegränsar utländskt sparande väl ärattsom
dålig ekonomisk politik, institutioner utbildningsnivå.och lågsvaga

innebär finansiering projekt iDetta behovet u-länderna på kortatt av av
sikt inte omåttligt, inbegriperoch medellång i behovär ordetom man

projekten förmågaockså skall ha betala sina kostnader. Det äratt att egna
tillfälle finnsså det vid varje givet kritiskatvärtom begränsat antalatt ett

projekt för vilka förutsättningarnaprojekt finns förstörre lönsamt-
utnyttjande förutsättningaroch vilka i sin skapar för andra verksamhe-tur

och tillräckligt avkastning försålunda kan bekostater, stor attsom ge en
lånefmansiering. givetvis långt ifrån självklart vilka projektDet dessaär

exempel det fmgerspetskänsla förär. För kräver betydandeatt ettta att
tiden för kraftgenereringsprojektoch dyrbartavgöra är ett stortom mogen

i visst glesbefolkat afrikanskt utvecklingsnivå litennågot land med låg och
Ärefterfrågan elkraft. bristen tillgång till elektricitetpå på starkt be-en

faktor för etablering olikagränsande produktiva Ellerverksamheter ärav
i själva brister i övrig infrastruktur,det verket så avsaknad starkatt av en

ochinhemsk utbildningsnivå tillmarknad låg samverkar begränsaatten
elefterfrågan kraftverkpotentiella investeringar i transmis-den så ochatt

sion inte utvecklingsnivå möjlighetkommer på nuvarande ha täckaatt att
sina kostnader

2.5.2 Landdimensionen

inte viktenDetta skall dock skymma säkerställa det landatt attav som
enskilda projektet verkligenlån, hur det lyckas, ärmottar ett oavsett

förmöget finnsoch räntebetalningar. Om skälgöra det goda 34att amortera



SOU 199174sig inte kreditbi-landet kommer betala lånen börvänta kunnaatt att att av
inte förekomma, tillstånd på mycket mjuka villkor. Skälet detta är attens

till konfliktsituationobetalade lån leder mellan långivaren och låntagar-en
ursprungligen Erfaren-landet, då lånet biståndsskäl.även har lämnats av

från fattigaheterna de ländernas skuldomförhandlingar i Parisklubben
visar konflikt fördenna slags kan mycket kostsam låntagaren. Ettatt vara
land skuldomförhandling befinner sig alltid ibegär ellersom en en mer
mindre kris. Förhandlingsprocessen inte minstakut detta utdragenär trots
eftersom föregås ofta försök tillden måste överenskommel-plågsamtettav

valutafonden.med Internationella leder både till långvarigAllt dettase
förosäkerhet ekonomiska i låntagarlandet förutsättning-de aktörerna om

för viktiga ekonomiska till i administ-beslut, och nyckelpersonerattarna
rationen blir omförhandlingsfrågor alltförmed lång tid.underupptagna en

skuldomförhandling förvidareAtt begära gör det svårt landett atten upp-
rätthålla trovärdighet potentiella kreditgivare; slutligenoch denärmot

ofta skuldomförhandlingarskuldlättnad begränsad. Kort ärsagt,som ges
undvika.något att

lämna kreditbistånd till land sannolikhet riskerarAtt medett storsom
skuldomförhandling olämpligt. kreditenbehöva begära De medäratt en

förknippade vid omförhandlingsproces-åtagandena lägger på bördasten
krediten finansierathar projekt god avkastning.även ettsen, om som ger

Därför förmågaräcker inte bedömning projektetsdet göraatt atten av
Ävensina förväntasbära landet måste bibehålla sin betalnings-kostnader.

förmåga hjälp intäkter från finansierade projektet.med detgärna av-

långivares två dimensioner2.5.3 En bedömning

landgräns dimensio-Den lämnar lån måste bedöma bäggeöverettsom en
Ärförsta projektdimensionen. projektethos Den är så-mottagaren.ner

får sinatroligt långivaren tillbakadant det Ger detäratt att pengar en
avkastning täcker lånekostnaderna, och huvudmannen sådanär attsom
lånebetalning Risken intekan väntas detta sker brukar omtalasatt som

Ärkommersiella risken. landdimensionen.den Den andra är landet sådant
förväntas för skuldtjänstkan valuta tillgängligt lånetdet göra på Detatt

skulle tala skuldbördadetta är landet har betungandeemot attsom ex. en
för falletocheller ohållbar ekonomisk politik. Omdet så är kanatt en

fordringsägaren inte sina uppfylldaräkna med krav det äratt ens om
fråga projekt avkastning.välskött med god Detta brukar omtalasettom

politiska risken.densom
förenkla kraftigt kommersiell långivaresFör mycket kan detatt ur en

perspektiv presumtiva kvalitetden låntagarens skall bedömas ochsägas att
in i följande matris figur förstaplaceras se 2.1. För det den kommer-är

siella risken politiska riskenliten eller stor andra denFör det är
liten stor risk kommersielleller Med stor häravses en som ur en
långivares perspektiv liten riskoacceptabel. En acceptabel.är är
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SOU 199174iinansieringsbeslutFigur 2.1 Risker och

Politisk risk

liten stor

liten nej
Kommersiell
risk

nej nejstor

definitioner skulle kommersiell långivare fattaMed dessa enbart etten po-
sitivt kredit i fall politiskabeslut lämna där både den och denattom en

kommersiellakommersiella risken liten. Det hjälper inte riskenär den ärom
tillgänglig forrisken för inte valuta skuldtjänstacceptabel landet görattom

politiska riskenden är stor.- -
framförts förslag i tillåtasDet har låntagare u-länder skall betalaattom

skuldtjänst i inhemsk invaluta. Problemet med detta det byggerär att
forpolitiska risken i kommersiella. Om ohållbar ekono-den den landet en

exponprisfall,misk politik, eller drabbas motgångar tenderar dettaav som
minska värdet och användbarheten landets valuta parallellt medatt av -

politiska risken potentiell långivare erbjuds betalningden ökar. Enatt som
i inhemsk därför tvingas till politiska riskenvaluta skulle hänsyn denatt ta
i lika utsträckning vid innebär siglån mottagarlandet åtarstor attsom som

frigöra forkonvertibel valuta skuldbetalningarna.att
Försäkringar existerar både politiska och kommersiella risker. Detmot
ofta fallet regeringsorgan i mottagarlandet lånet, såär någotatt garanterar
fordringsägaren projektet inte uppfyller sinahålls skadelös ävenatt om

Försäkring kommersiella risken.åtaganden. alltså denDetta är moten
Exportkreditgarantiinstitut i långivarens försäkringarhemland kan lämna

politiska ibland kommersiella risken.den risken och denävenmot mot
Genom försäkringar existerar krediter tilldessa kan komma ståndatt

medföra risker.privat långivares perspektiv skulle oacceptablasom enur
garantigivandeDetta lägger de Skälet till deraspåstortett ansvar organen.

existens förväntas vilka riskerde skall kunna ha bättre kunskapär att om
verkligen Erfarenheterna långiv-acceptabla. 1970-taletsärsom av ex.

ning, i avsnitt visar verkligt omfattandede beskrevs 2.2, dock attsom
felbedömningar förekomma.tyvärr kan

Till följd garantilämnarnas verksamhet ökar mängden projekt medav
kommersiell politisk risk jämförtacceptabel och med enbart denom

individuella långivarens bedömningar politiska och kommersiella ris-av
fårker råda.

Emellertid ifrån kriterier identifi-det långt säkert den med dessaär att
potentiellt krediter idealisk förerade projekten kan erhålla skullesom vara

biståndssyfte.lämnar medden lånsom
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SOU 199174kreditbiståndslinansieras2.5.4 Vilka projekt-landkombinationer skall

De Föregående avsnitten kreditbiståndsgiva-har betonat vikten bådeattav
betalningsförmå-kommersiella långivareoch bedömerrätt mottagarensre

betalningsvilja kredit Ytterligareoch lämnas. övervägandennärga en
tillkommer givetvis för biståndslämnaren. projektnivådock På räcker det
inte kontrollera låntagaren trovärdigt förbinda sigmed kanatt att att

finansierasbetala sina gäller projektskulder det också det äratt som-
samhällsekonomiskt effektivt miljöeffekternaoch andra krav,att attsom
inte uppfyllda. Vidare nödvändigtoacceptabla, detär är är att mottagaren
besitter, förmågan förhandlaeller har utnyttja, kompetens med leve-att att

liksom genomföra, driva projektet. landnivåoch underhålla Pårantören att
inte förväntas förbli betalningsdugligträcker det med landet det skallatt -

föra utvecklingspolitik långivaren vill stödja.också en som
följande diskussionen utnyttja matrisen från figur iDen kommer 2.1att

syfte framhäva kreditbiståndsbedömningviktiga vilkanågra sätt påatt en
frånbör skilja sig reguljär kreditbedömning vid finansieringbesluteten om

projekt.ettav

kommersiell, liten politisk riskLiten

i oftaFör börja första matrisen tvivelaktigmed den är detatt rutan en
bistånd till projekt innebära litenverksamhet lämna skulle bådeatt som en

politiskkommersiell risk liten risk. innebär definitionsmäs-och Dettaen
sigt projektet finansieras kommersiella villkor. Efter-skulle kunna påatt

biståndsresurserna borde finansiering i princip inteknappa sådanärsom
förekomma.

kreditbistånd formTrots detta vanligt i blandade krediterär det att av
finansierar flera. viktigastejust projekt. Skälen Det sådanasådana är är att
krediter diskute-konkurrensmedel. Problemen meduppstod dettaettsom

i avsnitt givare ofta projektrades 2.4.3. skäl är vill stödjaEtt annat att
direkt till forhellre lämna mottagarlands regering, delsän ett attpengar

minska risken for felanvändning, for offentlig bi-detta dels attanses en
ståndsgivare för sina redovisaskattebetalare vill kunna resultatetgärna av
bistånd i form konkreta anläggningar.av

mindre bistånd till finansieringen kommersielltIcke desto är sådanaav
projekt till projektet igångbara till landet i första hand och andra,stödett

eftersom i fall alternativ finansiering finnsdet dessa är uppenbart att
tillgänglig projektetoch skulle bli alla omständigheter. Dettaunderatt av

förstabör återspeglas i bedömningen biståndet. I hand bör dennaav
fokusera överföra fråga.givaren vill bidra till till ipå landetattom resurser

förprojektet tekniskt ekonomisktI andra hand bör bedömas, dels och att
kommersiella risken verkligen utifrånden låg, delsavgöra är ettom

utvecklingspolitiskt perspektiv.
Bedömningen projektets utvecklingseffekter förmågadessutöver att.av

finansiellt därför inte överambitiös.lämna överskott bör Ettett vara
ufallpositivt teknisk-ekonomiska bedömningen indikationden är påav en

finnaprojektet finansiering, Sverige inte 37kommer kunna ävenatt att om



199174SOUför finansieringen. utvecklingseffekter identifierasOm positivastår utöver
finansiellt får visserligenöverskott projektet högre angelägen-ett en

finan-eftersom omständigheter fåhetsgrad, det under alla kan väntasmen
siering liten effekt fattas. identifi-har detta på de beslut Däremot kansom

negativa utvecklingseffekter medföra givarenerade helt korrekt beslu-att
sig för finansiera projekt företagsekonomisktinte ett etttar att som ur

befogat. tids- energikrävandeperspektiv skulle Ett problem med ochvara
detaljgranskningar projekten dock dessa kan skenär att ettge avav

faktum framför granskningtillräcklighet det alltskymmer att en avsom
utvecklingspolitik nödvändig.landets är

kommersiell, politisk riskLiten stor

fortsätta matrisens utvecklingsskälmed andra kan detFör att ruta av vara
befogat kreditbistånd stödja insatser i vissamed de länderatt av som en

exportkreditgarantiinstitutkommersiell långivare och skulle bedömaett
politiska risken.till följdoacceptabla denavsom

genomför ekonomiska reformerskäl kan slagEtt landet ettatt avvara
sannolikheten för kunna sina skuldbe-ökar det kommer skötaatt attsom

talningar i framtiden, fortfarande exportkre-läget så osäkertäratt attmen
ditgarantiinstituten vill riskera utför-lån. Enogärna att garantera ett mer
lig diskussion ekonomiskavad skulle känneteckna landettav som vars
politik trovärdig vidare kreditvärdighetnågot begreppär änett- -
förs i kapitel 5.

Även projekti existerar det många kan godasådana länder som generera
telekommunikationer elektrici-inkomster, investeringar i ochsom ex.

för produktionskapacitettetsgenerering, inte uppbyggnadtalaatt om av
massaproduktion. projektför viss Om sådananågon marknad, som ex.

för förefaller slöseriblir lyckade vinster sin medskapar de ägare. Det som
for direkt vinstgenere-biståndsresurser skänka bortknappa attatt pengar

tillrande verksamhet skall komma stånd.
fårfall kreditbestånd befogat.I detta kan Att mottagaren resurs-vara

överföringen form formeni lån understryker det den normalaärett attav
diskussionentransaktion jämbördiga i enlighet imellan medparter,av

iavsnitt subventionerat mottagarlandet,2.4.1. lånet kommerAtt är som
fall tillgång till utländska till Omdetta har begränsad godo.resurser,

fårkrediten, privata statliga projektansvariga,slutanvändaren den ellerav
förinhemska marknadsmässiga villkor, minskar risken biståndetbetala att

bidrar snedvridningen resursanvändningen i Efter-till mottagarlandet.av
bidrar direkt tillprojektet avkastande, det öka landets betal-är attsom

ningsförmåga.
telekommunikationer iinvestering i svenskt programland skulleEn ett

investering föri kategori. sådan kankunna höra hemma denna En vara
omfattande för in i gåvobiståndsbudgeten, samtidigt den kanatt passa som
förväntas finansiell avkastning för i mottagarlandetlämna god den som

förbättra förutsättningarna förtillgodogör sig och ekono-resursen annan
från investeringar innebär kommersiellamisk aktivitet. Till skillnad som

för kommersiella långivare, försäk-politiska riskeroch acceptablaär 38som



SOU 199174exportkreditgarantiinstitut, sannolikt investeringar irade är det attav
kategori additionella finansiellt Såvidadenna både och lönsamma.är

inte kreditbistånd välmotiverat.landets skuldbörda ohanterlig kanär vara

kommersiell, liten politisk riskStor

kommersiell risk finnaAllt lika projekt svårarehar med attannat ett stor
finansiering statis-projekt liten risk. Om projekten harän medett samma

Föredrar finansiärerna Vidtiskt förväntade avkastning givendet senare. en
avkastning finns risk för för projektet skalldet således storär atten som
hitta finansiärer.

Projekt innebär kommersiella risker förmågankan ändå hastora attsom
finna kommersiell finansiering. projekt lika sannolikheterEtt med storasom

avkastning respektive inte avkastninglämnar mycket god lämnar någon kan
föredra framför projekt säkerhet lämnarmedatt ett annatvara som en

mindre riskfyllt.relativt låg avkastning projektetdet ärtrots att senare
förOm statistiskt förväntade finansiella avkastningenden godärsett ett

givet projekt i politiska risken liten internationellland där den kanärett
finansiering kommersiella villkor finnas tillgängligpå denäven om
kommersiella risken särskilt offentligt inågotär mottagar-stor, om organ

villigt krediten. fall kreditbiståndsñnansi-landet I dessaär äratt garantera
ering till till projektet, skäl dettastöd landet änett av samma somsnarare

fallet kreditbiståndsfinansiering tillvid verksamheter innebär bådeär som
liten politisk risk, vilket diskuteradeskommersiell litenoch ovan.

finns projekt inom kategorin liten politiskDet dock också och stor
kommersiell risk inte få kommersiell finansiering,kan harsom men som

fallförväntade utvecklingseffekter. riskgoda I detta med stor attavses
finansiärernaprojektet för eller garantigivarna otillräckliglämnar en

förväntad givet sannolikheten utfallfinansiell avkastning för dåligtett av
projektet. samhällsekonomiska avkastningen kanDen detta god.trots vara

i utbildningsig investering eller hälsovård.Det kan röraex. om en
i forKreditbiståndsñnansiering dock endast undantagsfallbör användas

slag investeringar, i princip villkor innebär skuldbetal-detta och då på som
finansiella avkastning.ningar understiger investeringens förväntadesom

villkor medför projektet framtida belastning påMed hårdare mottagar-en
efterlandets nationalbudget betalningsbalans. analysoch Endast somen

effekteroomtvistliga för samhällsekonomiskabelägg både goda avger
investeringen för förmåga budgetbelastninglandets klara ökadoch att en

givaren sig för kreditbistånd.bör lämnabesluta att

Stor kommersiell, politisk riskstor

kreditensista kategori finansieringsobjektEn där dels användarenärav av
betalningar inte framtidasådan kan dels landet sådantär väntas, är attatt

gåvobistånd förekomma.skuldtjänstgöring osannolik. Där bör endastär 39



2.6 Avslutande kommentarer SOU 199174

sammanfatta befogat bistånd i formFör kan det lämna sub-att attvara av
ventionerade framför till projekt förväntas relativtlån allt kan lämnasom en

finansiell avkastning, genomförs i dålig tillgånggod och länder harsom som
till kommersiella villkor. vissa projekt tillhörlån på Dvs. de kate-av som
gorin liten kommersiell, politisk risk.stor

befogat kreditbistånd till projektIbland kan det lämna ävenattvara som
mindre finansiell avkastning samhällsekonomisktgod detlämnar ärom

betalningsförmå-motiverat, inte i nämnvärd utsträckning belastar landets
föri mekanismeroch kan led bygga bättresträvanett attga, anses vara upp

projektbedömningar gåvobiståndhos vad skulle Dvs.än göra.mottagaren
projekt tillhör kategorin kommersiell, liten politiskvissa de storav som

risk.
fall projekten idessa bör lån på vad landet marknads-I båda ärges som

subventionen till i syftemässiga villkor, kommer landet godo,medan att
minimera risken för snedvridning resursanvändandet.av

finns inga utvecklingsmässiga binda kredit-Det skäl användandetatt av
bistånd för till i långivarlan-bistånd eller heller, den delen uppköpannat

vilket fallet i givarländer exportfrämjandeOm, dag, många skäldet. är av
bindning, Sverige tills vidare följa linjebör ochkräver även samma

efter internationellt minskar riskensamtidigt delssträva ett system som
fel investeringar biståndsanvändande,för snedvridningar slags i dels

efter-prispressande.ökar konkurrensen mellan leverantörerna verkar Ett
internationell konkurrensupphandling kan bidra till detta.levt krav på

och endast detta skäl, motiverat Sverigedetta skäl, detAv är attav
subventionerade till projekt i mottagarlän-lämnar bundna lån lönsamma

kategorinegentligen kreditvärdiga projekt tillhörder dvs. deärsom som
liten kommersiell, liten politisk risk. Sverige sådana resursöver-Att gör
föringar positiva bidrar till förs tillhar två aspekter det gåva överatt en

i fråga, risken för snedvridninglandet och det balanserar handel ochav
användning bistånd likartadesvenska leverantörerattav genom ges
fmansieringsvillkor sina konkurrenter.som

Givaren framför förvissa sig vill stödja landet.bör allt denattom
Finansiella tekniska projektenoch analyser bör dock Analysengöras. avav

utvecklingsetfekter produktionprojektens presumtiva lönsam börutöver
till negativafokuseras stöd projekt har oacceptablapå att avstyra som

effekter.
sig forOm övriga länder beslutar upphöra med lämna bundetattatt

projekt i kreditvärdigakreditbistånd i till lönsamma länderallmänhet, och
i Sverigesynnerhet, bör också göra det.

Emellertid lån transaktionen förkvarstår den normala resursöver-äratt
föringar jämbördiga fall enligt diskuterademellan I de detparter. ovan

lämpligare kredit ikriterier lämna gåva, bör detär än ävenatt en en
finnas iframtiden kreditbistånd. Men målet bör detta obun-göraattvara

form.den

40



SOU 199174kreditbiståndet3 svenskaDet

försammanfattande benämningOffentligt utvecklingsbistånd är stat-en
främjasyftar tillligt subventionerad resursöverföring till u-länder attsom

förmån-utveckling. inbegriper både gåvor och lån påDettamottagarens
kreditbistånd förbeteckningenliga villkor. betänkande användsI detta att

offentliga utvecklingsbiståndet utgörsbeskriva den del det som avav
förmånliga lån.

kreditbiståndet bidra tillsyftetfrämsta med det svenska ärDet att
biståndettillgodogör sig deutvecklingen i de länder resurser somsom

investeringar i infra-företrädesvisfinansierar. Kreditbiståndet bekostar
haft avgörandeindustri. mål, dock hari Ett sekundärtstruktur och som

för kreditbistånd,utformningen nuvarandeför detbetydelse systemetav
förfrämsta uttrycket dettafrämja Det ärden svenskaär attatt exporten.

från företag.till svenskadet bundet leveranserär
beskriva kredit-utvecklats förharEn omfattande begreppsapparat att

fullständig-syftar, anspråk påAvsnitt 3.1biståndets olika aspekter. utan
framhål-terminologin och tillgrundläggandehet, till den attpresenteraatt

kredit-olika förkännetecknaviktiga dimensioner kannågra systemsom
anslagsfi-kortfattat erfarenheterna frånredovisas detbistånd. avsnitt 3.2I

föregick u-kreditsystem.dagens Av-nansierade biståndskreditsystem som
redovisaru-kreditsystem, ochsnitt utförlig beskrivning dagens3.3 är aven

administration, volymutveckling ochärendehanteringframväxt, ochdess
Även projektberedningprojekturval och berörs,länderinriktning. frågor om

för garantiord-kapitalförsörjning. Avsnitt 3.4 redogör denliksom systemets
avsnitt erfarenhet-sist redovisar 3.5ning för u-krediterna. Tillgällersom

industribiståndet.från kreditinstrument ierna

3.1 begreppGrundläggande

förkreditbiståndet åliggandegåvobistånd medförTill skillnad från ettrent
ofta inte alltid räntebetal-form amorteringar ochimottagaren menav

främst tillkommersiella kreditermindre vidningar. åliggandeDetta är än
subventionKreditbistånd alltsåföljd lägre. kräverräntan äratt enav

Långivarensmarknadsmässiga villkor. kostnaderjämfört kreditmed påen
skillnaden ochför förutom mellan länets räntasubventionen påverkas, av

på denamorteringstidens längd och längdenocksåmarknadsräntan, avav
amorteringsfria perioden.

förmånligtvärdetfinns flera faktorer påverkarDet således ettavsom
jämförbara. För kunnaolika inte omedelbart 41lån, och lån ärgör attattsom



jämföra olikavärdet kreditbiståndslags SOU 199174vanligenanvänds begreppetav
förmånlighetsgrad tidigare användes enbart begreppet gåvoelement, vil-
ket syftehar beräknas något annorlunda. Förmånlighetsgra-samma men
den är sätt uttrycka storleken den subventionett att mottagarenav som

principerhåller. I den beräkningär givarens förkostnad subven-atten av
tionera lånet, uttryckt andel dess totala storlek. kreditbiståndDetsom av

idag lämnas Sverige har vanligen förmånlighetsgrad,35som procentsav
har 50 förmånlighet till särskilt fattiga länder. Under 1960-procentsmen
fram tilltalet mitten 1970-talet fanns med lån hadeett system ettav som

80-procentigt gåvoelement.
förDe förmånliga lånen benämndes biståndskreditermottagaren mer

ett uttryck inte förväxlaär med kreditbistånd, vilket nämntsattsom som
innefattar alla slags subventionerade krediter till u-länderna, medan da-

mindre förmånliga lån har u-krediter. Skillnaden i benäm-namnetgens
ning avspeglar principiell skillnad kredittypernamellan förmån-utöveren
lighetsgraden. Biståndskrediterna anslagsñnansierade, dvs medlenvar var
i sin helhet anvisade över statsbudgeten. U-krediterna blandade.är Att
krediter är blandade innebär definitionsmässigt medel lånas påatt upp
kommersiella villkor från kapitalmarknaden, villkoratt mottagarensmen
mjukas någon del dessa kostnader täcks hjälpmedattupp genom av av
medel anvisade över statsbudgeten. princip finnsI det ingenting som
hindrar förmånligamycket krediter är blandade, eller tillatt att pengarna
mindre förmånliga krediter i sin helhet från biståndsanslagen. prakti-ltas
ken har dock benämningenvardera biståndskredit och u-kredit kommit att

förstå viss kombination förmånlighetsgrad finansieringsmetod.ochen av
finnsDet flera förmetoder åstadkomma blandade krediter. Med denatt

så kallade tvåkomponentmodellen, vilken givarländermånga använder sig
erhåller kreditbistånd formellttvå åtskilda resursöver-mottagareav, en av

föringar dels exportkredit på marknadsmässiga villkor vanligen ären som
garanterad statligt exportkreditgarantiinstitut, dels för-mycketett ettav
månligt lån eller från biståndsgivandegåva myndighet. Deo.m. en en

resursöverföringarnatvå förutsätter förmånlighetsgradenvarandra, och
beräknas på subventionen i det sammanlagda paketet. De svenska u-
krediterna följer dock i huvudsak så kallad enkomponentmodell. Iblanden
kallas kreditersådana förblandade. Ur synvinkel innebärmottagarens
detta erbjuds förmånligaenda lån villkor.på givarens sidaFrånatt ettman
innebär enkomponentmodellen formaliserathar föratt ett systemman
samordning mellan biståndsorgan och kreditinstitut för att gemensamt
kunna erbjuda förblandadeden krediten. principI har tvåmottagaren
avtalspartner i tvåkomponentmodellen och i enkomponentmodellen.en

Blandade krediter förutsätter alltid till skillnad från helt anslagsñnan-
sierade krediter biståndetsutöver deltagande finansmark-medverkan av

vanligennaden och också exportkreditgarantiinstitut. Eftersom allaettav
krediter innebär sig framtidaåtar åliggande nämligenatt mottagaren ett

betala amorteringar och innebärränta riskde också nämligenatt atten
låntagaren låter bli betala. De kommersiella långivarsidanpåatt parterna
vill antingen kompenseras för sitt risktagande försäkraeller risken.bort
Under normala omständigheter uppnår det söka 42attman senare genom



SOU 199174eftergarantier exportkreditgarantiinstitut. i sinhos Detta strävarett tur att
minska risken för uteblivna betalningar, långiva-beläggaattt.ex. genom

självrisk. premier förmed Dessutom byggaatttar utren en man upp en
biståndsfman-betalningsinställelser. krediterna delvisNär ärmotreserv

sierade frågan finns modifierauppstår det skäl dessaattom arrangemang.
Som visa sig har och tvåkompo-det kommer nedan enkomponents-att

skilda utformningen garantisys-naturliga följder förnentsmodellerna av
anslagsfinansierade inteKrediter i sin helhet behöverärtemen. som

eftersom fordringsägare.ärstatengaranteras, ensam
Effekterna betalningsinställelser olikaockså beroende kre-är omav av

ditbiståndet i sin anslagsfinansierathelhet eller det blandat. I detär ärom
tidigare fallet frånvanligen hela lånebeloppet anslaget då lånetsätts av

betalningarlämnas. Därigenom inte medel frigöras ställsbehöver nya om
in efterskänks. delvis marknadsñnansieradeeller lånen I det systemet

framtidamedför garantiutfárdandet inställda betalningar kan skapaatt en
belastning biståndsanslaget förutse.på storlek svårär attvars

skillnad biståndskrediternaEn mellan de gamla och dagensannan u-
krediter i form projektñnansiering,tidigare lämnades medanär deatt av
konstruktionen för kontraktsfinansiering. Starkt förenklat kande ärsenare

projektfinansiering innebär kreditbiståndsgivarendet redansägas att att
li-projektplaneringsfasen erbjudaunder kommergaranterar att attman

nansiering vissa villkor för vissa angivna projekt,på komponenter ettav
vilka Kontraktsfinansieringoberoende eller leverantörerna är.av vem

innebär princip kreditbiståndsgivaren sig föri däremot beslutaratt att
finansieringen förstbidra till subventionera kontrakt det välnärettatt av

vunnits viss Biståndskreditema obundna,har någon leverantör. varav
U-krediternavilket innebar inte användas till köp i Sverige.de behövdeatt

framgå distinktionen mellanär bundna. Som kommer nedan äratt pro-
viktig inte minst effekternajekt- och kontraktsfinansiering gällerdetnär

Sverige.bindning till ikrav på köpav
biståndskrediterna förmånlig-sammanfatta hade relativtFör högatt

anslagsiinansierade intei sin och därmedhetsgrad, helhet behövdevar
projektñnansiering U-krediternainnebar och obundna. hargaranteras, var

förmånlighetsgrad, delvis marknadsñnan-relativt lägre blandade dvs.är
sierade, långivarens ford-statliga garantier kommersielladär skyddar den
ringar kontraktsfinansieringenligt innebär ochenkomponentmodellen, är
bundna till inköp i Sverige.

biståndskrediter3.2 tidigareDet systemet

för proposi-för kreditbiståndVägen bereddes svensktett system genom
frågortion 1962100. biståndspolitiska diskuteradesBland många andra

bistånd.bilateralt finansielltdär utökande det benämndes Enett av som
i form förmånligadel detta bistånd komma lämnas lån påattantogsav av

villkor.
i sin linan-biståndskrediter inrättades. Dessa helhetEtt medsystem var

förmånliga villkor.sierade biståndsanslaget och lämnades på mycketöver
2 återbetalas 20 senare 25 år,De löpte dels med ränta på 43attprocents



SOU 199174amorteringsfria, 34 administra-5 senare 10 dels med procentsvarav var
tionsavgift 0 50 10 amoneringsfria.senare på år, varav

Biståndskrediternas beredning handläggning snarlik gåvobistån-och var
ansvarigt för bistånd. SIDAsdets. SIDA blev båda metodhandboktyper av

riktlinjer för planering, genomförande uppföljningoch alla slagsangav av
åtskillnad ñnansieringsmetod. Skill-projekt på grundvalgörautan att av

biståndsformerna främstsig uttryck i kreditbiståndetnaden mellan tog att
infrastruktur.finansiera insatser, investeringar itenderade störreatt ex.

Biståndskrediterna inte formellt till upphandling i Sverige.bundnavar
Emellertid finansierades projekt företag förväntadeshelst där svenska vara
konkurrenskraftiga. Krediterna därför praktiken ofta tillledde i svenska

exportfrämjande effekterleveranser. Man kan dock eventuellasäga att var
implicit motiv för explicit.verksamheten än ettett snarare

biståndskrediterna of Riks-Formellt lämnades Kingdom Sweden.av
förvaltade föroch därmed ansvarig dragningar ochbanken dem, var

inteaviseringar. kommersiella långivare involverade iInga lånen, ochvar
exportkreditnämnden. Eftersom krediterna anslagsfinansieradeheller var

förelåg inga för institutionersskäl sådana medverkan.
första utgjorde1960-talet delen 1970-talet biståndskredi-Under och av

ungefär fjärdedel bilaterala biståndet.det totala Andelenterna en av
minskade successivt perioden, sista biståndskreditendock under och den

efterskänkteslämnades 1979. Redan 1978 de uteståendemerparten av
fordringarna. till efterskänktes betalningsba-skälen lånenEtt att attav var
lansläget hos många mottagarländerna uteslutande utgjordessomav av

bistånd vid tid blevprogramländer, dvs. huvudmottagare svenskt dennaav
kritiskt UNCTAD-resolution fordringsäg-alltmer och uppmanadeatt en
efterskänka sina skäl återbetalningarkrav. Ett deatt annat attarna var av

anslagstinansierade biståndskrediterna enligt internationella regler räkna-
negativt bistånd, varför Sverige övriga bi-des skulle ha behövt ökasom

ståndsinsatser för redovisade biståndsvo-med hålla denattsamma summa
oförändrad. Därigenom innebar ingen belastning för övriga bi-lymen det

ståndsfinansierade aktiviteter efterskänktes. ytterligarelånen Ett skälatt var
åsikten biståndsformen vid tidgåvor den bästa denna hade mångaäratt att

förespråkare. bidragande till biståndskrediternaockså orsakDetta attvar en
biståndet.minskade andel totaladetsom av

beskrivningU-krediter probleminventering3.3 ochen-

3.3.1 syfte framväxtU-kreditsystemets och

i förordning vilken möjlighetU-kreditsystemet regleras SFS 1987989, ger
syfte främja Sveriges vissabevilja krediter samarbetemed medatt att u-

utvecklingen i dessa.länder och
syfte enligt följandeU-kreditsystemets har också uttryckts prop.

19899044
förstaU-krediterna biståndspolitiskt instrument i hand ärär ett som

att uppfylla biståndspolitiska Biståndskriteriernautformat för de målen.
projekt i medelin-innebär till låginkomstländer och lägre 44stöd lämnasatt



SOU 199174bistånds-svenskai linje med deutvecklingspolitikförkomstländer ensom
delvis medhelt ellerfinansieradebliProjektpolitiska målen. u-som avses

i mottagarlandetförutsättningarnatillanpassadekrediter välmåste vara
utveckling.i dessangelägna behovoch möta

iuttrycksu-kreditgivningenpåsammanfattning de kravEn somav
skalldeninternationella regler ärsvenska och att

medelinkomstlän-låginkomst- och lägrekreditvärdigainriktad pål vara
der.

indirektdirekt eller ärutvecklingsprojekthögprioriterade2 somavse
investe-investeringar ellerproduktivainkomstgenererande, dvs avser

ringar i infrastruktur.
företag dessa hardärmed svenskafinansiera kontraktutnyttjas för3 att

konkurrenskraftiga.sigvisat vara

tillviktig orsakkraft i maj 1981. EniU-kreditsystemet trädde att ett
avskaffan-biståndskrediternasefterinfördesför u-krediter så snartsystem
kombine-började1970-taletgivarländer underantalväxandede att ettvar

vill-kommersiellaexportkreditgivning påutvecklingsbistånd medsittra
krediter inteför blandadeinrättades sådanaflertalet fallkor. I system

utveckla-Krediternalångivarlandet.frånfrämjai syfteminst exportenatt
för det svenskaävenkonkurrensmedel. Argumententillsåledes attdes ett

särskilt bak-tilltog i styrka,främja motbiståndet skulle kunna exporten
tid.vid dennaråddebytesbalansproblemde svenskagrund somav

förutsätt-utredamed uppdragetinterdepartmental arbetsgrupp attEn
tillsattes 1979 ochkrediterblandadesvenskainförandeningarna för ett av

krediterBlandadei betänkandetrekommendationerfram sinalade -
till Ds Hu-ländersvenski samband medkreditgivningförmånlig export

19803.
kreditgiv-förmånlig19808 141proposition liutmynnadeDetta omen

proposi-förändringar. Iriksdagenbiföllsvilkenning till u-länder, utanav
U-krediter-kreditgivning.forbiståndspolitiska skälendetionen betonades

gåvobiståndet. Detillvärdefullt komplementblikunnaansågs ettna
Enligtfördel.ytterligareframhöllseffekternaexportfrämjande som en

till leveranserbundnaförmånliga krediternadepropositionen borde vara
Sverige.från

förmånligaberedninghandläggning ochPropositionen föreslog att av
Exportkreditnämndeninstitutioner.existerandekrediter skulle göras av

frånyttrandeinhämtatefter haföreslogs bli beslutandeEKN attorgan
internatio-förBeredningenbenämndutbildningsberedningen sedermera

kreditgivningenochBITS,samarbete, ellertekniskt-ekonomisktnellt
admini-Exportkredit SEKför Svenskdet ABinomskulle ske avramen

exportkreditsystemet.statsstöddastrerade
försäkras inomskullenormaltkrediternaföreslogPropositionen att
kreditvärdighetsärskilt lågmedgarantisystem. LänderordinarieEKNs

utanför Det kangarantier dettaerhållafalli enstaka kunna system.skulle
möjlighet täckapropositionen öppnade attintressant attatt notera envara

kreditgivning tillvidbiståndsmedelgarantipremien medviss del aven
45



särskilt betalningssvagadessa länder eftersom SOU 199174hög garantipremie kanen
neutralisera avsikten förmånligamed den krediten.anses

Riksdagen biföll propositionen.
Redan gjordesår l983 översyn En särskild utredaresystemet.en av

tillkallades med uppdrag utvärdera för förmånlig kreditgiv-att systemet
ning till u-länder och utreda införasborde for sådanatt ett nytt systemom
kreditgivning. Utredarens analys och förslag ipresenterades betänkandet
U-krediter del vårt utvecklingssamarbete Ds UD 19832.en av-

föreslogUtredaren alternativatvå förmodeller u-kreditverksamhetens
administration och medelsförvaltning. Den baserades på ränte-ettena
subventionskonto, dit avsättningar skulle för varjegöras lämnad u-kredit.
BITS skulle EKN beslutsinstans.ersätta Den andra baserades påsom en u-
kreditfond, till vilken förde u-kreditgivningen erforderliga budgetmedlen

tillskjutasskulle riskbärande kapital, delvis finansiera kreditgiv-attsom
ningen. höjaFör kreditkapaciteten skulle fonden ha rätt lånaatt att upp
kapital statsgaranti.med Fonden skulle karaktären juridisksom person

självständigt förmed u-kreditgivningen.ansvar
Detta arbete behandlades i proposition 198384 100. Statsrådet betona-

utredningensde där uppfattning u-kreditsystemets karaktär utveck-att av
lingspolitiskt instrument förstärkas.borde Propositionens förslag gäll-vad

administrationde medelsförvaltningoch anslöt sig i princip till u-kreditut-
redningens första alternativ. viktigEn konsekvens detta beslutetattav var

u-kreditgivning fattasskulle iställetBITS för vilketEKN, under-om av av
strök u-kreditens utvecklingsroll. Dessutom skulle alla u-krediter nu garan-

biståndsanslaget. En viktig konsekvens den admi-teras mot attannan var
nistrativa hanteringen u-krediterna skulle förenklas. Förslagetav om en
u-kreditfond vanndock inte gehör.

Till skillnad från i 198081241 lämnade regeringen inte uttryckli-prop.
möjligheten premienöppen bekosta del biståndsmedel.medattgen en av

Möjligen skulle formuleringen Dessutom kan säkerhetsreserven vid behov
tillföras frånmedel u-kreditanslaget. kunna tolkas på detta sätt.

Riksdagen biföll regeringens förslag till ändringar i u-kreditsystemet.
Regeringen utfärdade förordning u-krediter SFS 13219841en om som

i kraft i januariträdde 1985. Denna föreskrifter syftet medger om u-
krediter, administrativt länderval, projektval, principer föransvar, upp-
handling, förmånlighetsgrad och garantigivning. Till följd övervägan-av
den i 198687 100 genomfördes år 1987 mindre förändring iprop. en

vilkareglerna uttrycktes i reviderad u-kreditförordning SFS 1987989,en
vilken den gällande.är Denna möjligtgör det lämna u-kreditattnu en
även kombination gåva och exponkredit kombinations-som en av en en
kredit. Tidigare u-kredithade kunnat lämnas i formenbart endaen av en
kredit förmånligapå villkor.

Även u-krediternas främsta syfte biståndspolitisktär kvarstårså denom
Årexponfrämjande avsikten. 1988 beslöt regeringen tillkalla särskilden

förutredare göra översyn till företagensstöd i formatt statensen exportav
exportkrediter och exportkreditgarantier inbegrepsI dettaav m. m. u-

krediterna, dock enbart skulle bedömas i sin föregenskap medelsom av
exportfrämjande. föreslogUtredaren i sitt betänkande SOU 198842 46att



SOU 199174be-enligt tvåkomponentmodell, närmareu-krediterna skulle lämnas en
kommersiella delensjälvständigt skulle besluta denstämt så ettatt omorgan

bi-självständigt skulle beslutabiståndsorgankrediten, och att ett omav
ståndskomponenten.

i vilken BITSenkomponentmodellen,rådandeDetta skulle denersätta
efter SEKförmånlig kredit samråd medförordningenenligt beslutar om en

förFörutsättningarUtredningen denna metod skaparansågoch EKN. att
beredning skildakonflikter, eftersom innebär kompetens och ärden att

föreslog vidareUtredningenfrån beslutsfattande och budgetansvar. att ett
krediter med högreför biståndskrediter varmed avsågsbundnasystem -

projektfinansierings-enligtförmånlighetsgrad u-krediterna, handlagdaän
främjainföras. Syftet med detta ävenprincipen skulle exportattvore-

ifråga för ellerkommatill inte skulle kunnaländer export- u-annarssom
krediter.

regeringens 19899044. l den-tillExportkreditutredningen ledde prop.
tvåkomponentkrediter skulleförsöksverksamheten medförordades attna

biståndspolitiska be-regeringen u-krediternasutvidgas. Vidare underströk
intebiståndspolitiska målen skulle kunnatydelse. Man ansåg deatt upp-

utredningenbiståndskrediter det slagi med bundnanås ett system av
inte föreslogs.förordade varför inrättande något sådant systemett av

svårligenaffärsmässighet i upphandlingen kan sä-Skälet attangavs vara
kerställas i sådantett system.

överenskommitstill riktlinjer hardeSverige också hänsynhar att ta som
rikt-framförallt OECD. Dessaorganisationer i vilka medlem,i landet är

kreditsys-biståndspolitiskt motiveradeförlinjer betydelsehar ävenstor
diskuteras vidare nedan underinternationella regelsystemenDetem. av-

snitt 4.1.
framstår särskilthuvudlinjerSammanfattningsvis tvåkan det sägas att

modifieringaru-kreditsystemetssvenskatydligt vid genomgång detaven
förskjutande tyngd-första, successivtinförande. För detsedan dess ett av

bibehållandebiståndsintresse, medallt starkarepunkten ettettmot av
hittatill det andra, strävanbindningen svenska leveranser. För mot atten

organisatio-befintligainom föradministrativa former för systemet ramen
bidra till mål kaneffektivt naturligt kan dessochpå sätt attettner som

uppfyllas.

Ärendehantering och administration3.3.2

följandeu-kredit.i hanteringen DeninblandadeMånga ärparter enav
olikaåskådliggörau-kredits liv deskildringen faserna i sättär attettav en

guldanrik-Finansieringsändamåletansvarsområden.organisationernas -
verkliga,fiktivt, huvuddragen ärning i Kenya är omprocessenmen av-

olika projekt.variera mellanidealiserade. Vissa inslag kanän något
iguldförekomster förbereds Kenyautvecklingprojekt rörandeEtt avav

befinns tek-hjälp utländska konsulter ochstatligt medbolagett varaav
offerttill påinbjudan lämnandegenomförbart och lönsamt. Enniskt av

projektansvariga enheten.offentliggörs denolika komponenter av
isig för deltagabeslutar 47företag kompetenssvenskt med relevantEtt att



anbudstävlan och lämna offert för någon i SOUde projektet 199174att ingåendeen av
komponenterna. I samband med detta görs ansökan till BITSen om u-
kreditfinansiering.

BITS genomför granskning projektet nästan alltid med hjälpen av av
konsulter och dess ekonomiska och tekniska förutsättningar, inbegripet
miljöaspekter, varvid ingåräven granskningnärmare det svenskaen av
företagets offert. I samband med granskningen har anledningBITS att
hålla kontaktnära med svenska ambassaden i mottagarlandet för bl.att a.
inhämta dess synpunkter liksom kompletterande information från motta-
garlandets myndigheter prioritetrörande den projektet ha för lan-avses
dets utveckling.

Om granskningen utfaller positivt anmodar BITS företagetdet svenska
via den företagetbank anlitar inkommaatt med preciserad låneansökan

tillöversänds förEKN yttrande och till SEK för information. Frånsom
SEK inhämtas uppgift indikativ kostnad dvs. upplåningsränta förom en
u-kredit. tillstyrkerEKN eller avstyrker garantigivning förslagoch anger
till garantivillkor självrisk,storlek på garantipremie och kontantandel.
BITS sammanställer därefter besluts-PM där projektet medpresenterasen
resultat granskningen, särskilda problemställningar medav samtev.
sammanfattande förslag och slutsatser. Beslut fattas BITS direktör ellerav
styrelsen.

Efter godkännande u-kreditgivning internationellkrävs förhandsno-av
tifiering innan formellt beslut utfástelse kan fattas. Innebördenett om av
detta kreditgivareär i andra länder får frist tjugoatt dagar underen om
vilken har möjlighet matcha villkoren.de svenska fattarBITSattman
därefter formellt beslut utfastelse vilket delgesett EKN, SEK, detom

företagetsvenska företagetsoch svenska bankkontakt. Samtidigt informe-
låntagaren i u-landet via den svenska ambassaden. utfärdarSEK kre-ras

ditoffert till bankkontakten och EKN utfärdar garantiutfästelser till företa-
och dess bankkontakt.get

Enligt internationella regler skall i Kenya ha jämfört detmotparten
svenska företagets anbud med anbud från företagandra i internationell
anbudstävlan. Om den kenyanska låntagaren sig förbeslutar tecknaatt
köpekontrakt med det företagetsvenska tecknas låneavtal mellan den-ett

och den svenska banken. Krediten SEKövertas därmed blirne av som
fordringsägare. Efter granskning det undertecknade låneavtalet godkän-av

BITS SEK kan utbetalningargöra EKN kan utfärdaattner samt att
garantiförbindelser. överförBITS det belopp skall täcka kostnadensom
för krediten till räntebärande konto hos Riksgäldskontoret.ett

genomförandeUnder driftoch projektet uppföljningarBITSgör medav
hjälp rapportering från i Kenya, det företagetsvenska ochmotpartenav

iambassaden Kenya. Om projektet är och komplicerat BITSgör medstort
hjälp regelbundna uppföljningar. Efter projektetsexternaav resurser ge-
nomförande och anläggningennär varit i drift ungefär l-2 iår BITSgör
vissa fall särskild utvärdering hjälpmed konsulter.en av

Mottagaren amorteringargör och räntebetalningar enligt vilketavtal,
Överföringarinnebär betalningar sjätte månad. kvartalsvis frångörsvar

Riksgäldskontoret till SEK för skillnadentäcka mellan låntagarensatt 48



199174SOUdär-kreditens Om låntagarenkommersiella kostnad.betalningar och den
anmälabankkontaktenbetalningarna skall den svenskainställeremot

SEKfrån och kompenserarfordringen SEKtill dådetta EKN, övertarsom
fordran ochocksådärmedefter för självrisken. EKN övertaravdrag ansva-

fordringsägarnasförbetalningarna bevakaför in ochkräva attret att
förhandlingar i Parisklubben.intressen vid eventuella

deltagandemellanRaifördelning organisationer

fasernaperspektivutifrån sekventielltU-kreditsystemet beskrevs ettovan
perspektiv.organisatorisktiliv. också betraktasi u-kredits Det kan etten

variationer förekommer kanhuvuduppgifterolika organisationernasDe
följersammanfattas som

ochutvecklingssynpunktprojektet,bedömningBITS ut-gör uraven
lämplighetliksom landetstekniskaekonomiska synpunkter,ifrån och av

beslutBITS fattar basis dettapåu-kreditmottagare, attom enavm.m.som
biståndsgaranti kanu-kredit kan lämnas ochräntesubvention för att en

utfärdas.
har karaktä-kreditrisken råd somoch närmastsigEKN uttalar gerom

utfärdarutfärdas,vilka garanti kanvillkorde påbeslut samtenren av om
biståndsgarantin.

kapi-internationellavanligen frånupplåningen, denförSEK ansvarar
fordran påSEKskall lånas ägertalmarknaden, den ut.somsummaav

låntagaren.
förhandling láneav-för och tecknandeaffärsbanksvenskEn avansvarar

betalningstrafiken,ansvarig föri Bankenu-landet. ärtal med låntagaren
amorteringar,aviseringar räntakrediten ochutbetalningar underdvs. av

formsjälvrisk ibankenfinansiella kostnader. Dessutomandraoch tar en
inte garanterad.krediten ärandelden somav av

genomför själva projektet.ochföretag offererar leveransensvensktEtt
med lämnandeti analogainslag denna ärMånga export-av enprocess

BITSräntesubventionen, ärskillnaden, utöverkredit. avgörandeDen att
Beslu-finansierade exportleveransen.biståndsbedömning dengör aven

gjortsbedömning hari dennau-kredit innebär och medlämna atttet att
delsbiståndsanslaget,kreditenBITS godkännerdels motatt garanterasatt

för medbetalningsansvaret dedelvissig helt ellerBITS övertaåtar attatt
uppföljningarolikaDärtillförknippade kommerkrediten räntekraven.

interventionomfattningi begränsadutvärderingar, endastoch ytterstmen
projektutformning.i pågående

u-kredit.inte lämnar någonBITS därmedviktigt observeraDet är attatt
bistândsgarantiräntesubvention och beslutarBITS lämnar attom enen

inte kreditlämnandeutfärdas. BITSMen ärskall ett organ.

och intäktsaspekterKostnads-

befintligutnyttjaru-kreditsystemetadministrativa uppbyggnadenDen av
krävtdet harfördelkapacitet. med äroch Enkompetens systemet att
Den 49kompetenser.dubblering dessaorganisation mednågon separat av



ökade arbetsbelastning u-kreditsystemet medfört för SOU 199174de insti-berördasom
tutionerna har i kunnat hand betydandestort behovtas utan attom av
personalförstärkningar uppstått. Administrativa kostnader givet-uppstår
vis detta hos varje handläggandetrots Dessa utgör systemkostnaderpart.

sig de drabbar biståndsanslaget eller ej.vare
Kostnaderna för u-kreditsystemets administration, och direkt ellersom

indirekt drabbar följandebestår fyra huvudkomponentersystemet, iav
BITS administrativa kostnader inklusive kostnaderna för konsul-externa

ii EKNs ersättning för administrationenter, garantisystemet, iiiav
ersättningen till förSEK reñnansiering Förvaltningoch kreditstockenav
och belastning på balansräkning och iv affársbankernas provision for
låneförhandling och skötsel avisering och inkassering räntor ochav av
amorteringar. För budgetåren 198889 och 198990 har dessa kostnader

till följandeuppgått belopp

Tabell 3.1 U-kreditsystemetsadministrationskostnadermilj. kr.

198889 198990

BITS kostnader 1,6 2,3
Avgift till EKN 4,0 6,7
Avgift till SEK 5,1 7,2
Añärsbankernasadministrations-
kostnader grovt uppskattat 8,9 13,7
Totalt 19,6 29,9

iDe tabell 3.1 redovisade beloppen är beräknade följandepå BITSsätt.
administrativa kostnader täcks direkt anslag biståndsbudgeten.ettav ur
EKNs avgift dras ifrån inkasserade garantipremier och SEKs utgår i form

påslag 0,25ett på utestående kreditvolym. Denprocentav av senare
drabbar därigenom biståndsanslaget direkt ingården i BITSattgenom
underlag för beräkning kreditkostnad och anslagsbelastning.av

Till kostnaderna kommer affársbankernasså administrationskostnader.
Eftersom dessa vanligen belastas låntagaren framstår de inte kostna-som

förder från svensk anslagsynpunkt. Omsystemet dessa kostnader helt eller
delvis belastade skulle de emellertid bli faktor vikt.systemet, De tasen av
vanligen dels i form fast engångsavgift vidut låneavtalets ikraftträ-av en
dande formoch dels i årlig administrativ avgift beräknadav en per annum
efter viss räntesats.en

De redovisade uppskattningarna affärsbankernas administrations-av
kostnad är således approximationer, baserade på följandegrova antagan-
den. Engángsavgiften uppskattas till halv på tecknat belopp.procenten
Kreditvolymen 276 milj.kr.1 198889 och 2 014 milj.kr. 198990,var
vilket avgifter 6,4 respektive 10,0 milj. kr. Per annumavgiftenger om ca
uppskattas till åttondels de totala utestående fordringarna.procenten av
Därigenom kan annum-kostnaden tilluppskattas hälftenper att motsvara

ersättningen till SEK, dvs. 2,5 respektive 3,6 milj. kr. Sammantagetav ger
detta beloppen i tabell

Bankerna även riskpremie, varierartar mellanut och 51en som procent
deras självrisk. Med uppskattad riskpremie 1,5 ochav en procentom

självrisk 10 kreditvolymen motsvarande dettaprocent 3,0 milj. kr.om av 50



SOU 199174intedockdetfor risktagande hörersättning198990. Eftersom detta är en
uppställningenhemma under ovan.

kredit låntagarenVid varjeintäktspost.har också utBITS tas s.enaven
utbe-påpå 0,5efter räntesatslöftesprovision, beräknas procentensom

utbetalningtills görs.ikraftträdandekreditavtaletsfrånkreditbelopptalda
långivaren måstemedmotiverasinternationell standard ochAvgiften är att

möjlig-vilket minskar hansutbetalning,tillgängliga för snabbmedelhålla
avkastning.förmodad högrelångsiktigt tillochplaceraheter att pengarna

fortfarandefinansmarknader ärsofistikerademotiveringen med dagensOm
fortfarandedenfaktum kvarstårmöjligen diskuteras,kanrelevant attmen

u-kreditsammanhang.i svenskttillämpas också
i Riksgäldskon-tillförs BITS kontomedfört intäktAvgiften har somen

krediteradeinrättandevis sedandettaNetto de på systemetstoret. av
1990.3112milj. kr. den26,8medlen var

direktivvarför ingaetablering,vidinte förutseddIntäkten systemetsvar
föreslagittill. BITS haranvändasskall attföreligger vad medlenom

administrativa kost-täckning BITStillanvändasintäkterna skall kunna av
personellasinför förstärkningvisstBITSnader och utrymmeett avge

avgörandekorttidskonsulter. Någotanskaffandeinklusivekapacitet, omav
kvarvarför de stårhittills inte skett,dockdisponeras harskahur medlen

otillfredsställande och be-givetvisDetta ärriksgäldskontot.ograverade på
avgiften bördisposition huruvidaochför dessfattas regler tas utslut bör om

anslutning tillii kapitel 6häromi fortsättningen. Förslagäven presenteras
utformning.framtida u-kreditsystemetsrekommendationerna detom

krediteranslag ochVolymutveckling3.3.3 -
Somi tabell 3.2.för u-krediter illustrerasVolymutvecklingen anslagetav

kring 400stabiliseratsårunderanslagetframgår tabellen har senareav
ungefär 3u-krediter utgjorträntesubvention för harförmilj. Anslagetkr.

år.underbiståndsanslagetprocent senareav

kr198081 -199091 milj.anslagsbelastning3.2 Anslag ochTabell
År reservationUtgåendeAnslagsbelastningAnslag

83 838081 - 188120 158182
3192 448598283

870785008384
9782678485 375

2263 7l74878586
8763168687 475

10223125308788
871370 5018889
4627704008990
4614019091 400

reservationsmedelsärskildatillfördes23 milj. kr.60 milj. kr plusAnslag avsom
reservationsmedel2 tillfördes särskildamilj.milj. plus 19 kr.300 kr.Anslag avsom

återfört milj. kr.3 220statsmakternamilj.utgjorde 446 kr.,Anslaget varav

ikreditavtal trädermedi sambandanslaget skerBelastningen på att ett
ivariationertill följdfrån tillkraftigt år årBelastningen varierarkraft. av



antalet projekt gått så långt till kreditavtal. SOUBetydande 199174som som reserva-
tionsmedel ackumulerades under första år. femårsperi-Undersystemets
oden 198687- 199091 den genomsnittliga anslagsbelastningen 460var
milj. kr. år.per

Den vissmed anslagsbelastning förknippade u-kreditvolymen haren
sjunkit gradvis tidenöver allteftersom förmånlighetsgraden i krediterna
höjts. Detta illustreras i tabell 3.3.

Tabell 3.3 U-kreditvolym ochanslagsbelastning

8182 8283 8384 8485 8586 8687 8788 8889 8990 9091

Antal
krediter 4 10 11 8 19 19 24 17 12 22
Kreditvolym 143 247 294 991 1767 992 896 1276 2014 1132
Anslags-
belastning 15 59 78 267 487 316 312 501 770 401
Belastning
i%av
kreditvolym 10,5 23,9 26,5 26,9 27,6 31,8 34,8 39,3 38,2 35,4

förmån-Lägsta
lighetsgrad,
aktuellt
år % 15-2015-20 25 25 25 25 30 35 35 35
Belopp i milj. kr.

Under IO-årsperioden har BITS totalt beviljat 235 u-krediter till ett sam-
manlagt belopp 13936 milj.kr. och med total biståndskostnad påav en
4615 milj. kr. dessaAv har 79 krediter ca 35% fallit eftersombort någon
svensk medverkan inte blev aktuell och kreditutfástelserna därmed blev
utnyttjade. v

Av kvarvarande beviljade kreditärenden156 hade 148 i låne-utmynnat
avtal och därmed åtagande och anslaget belastats med biståndskostna-att
den för BITS del. Det totala kreditbeloppet för dessa åtaganden omfatta-
de kreditvolym 9på 731 milj. kr. med total kostnad för BITS på 3 197en en
milj.kr. Resterande 8 krediter med total kreditvolym 792 milj. kr.en om
avsåg utfästelser för vilka affársläget oavgjort under anbudsutvärde-var
ringförhandling.

Åtagandena till största del projekt helt eller delvis äravser som genom-
förda. Av den avtalade kreditvolymen på 9,7 miljarder kronor hade såle-
des 7,9 miljarder kronor utbetalats. de krediternaAv 148 hade 96 heltca
utbetalats, dvs. de svenska insatserna i projekten hade här fullgjorts.
Amorteringar hade påbörjats for krediter114 vidoch utgången budget-av
året 199091 dvs. 30 juni 1991 hade miljardertotalt 1,8 kr. áterbetalats.
Utestående lánestock uppgick således till 6,1 miljarder kr.ca

Statens garantiåtaganden för avtalade beviljadeoch u-krediter vidvar
denna tidpunkt med hänsyn till garantitagarnas självrisk 7,2 mil-tagen
jarder kr. Några krediter lämnades i början 1980-talet hade heltsom av
återbetalats. Det gäller 19 krediter med villkorde då tillämpa-som som-
des hade återbetalningstider på 5 a 6 år. Under år har densenare-
normala áterbetalningstiden varit 10 år från leverans eller projektets
färdigställande. 52



74SOU 1991IO-årsperio-kreditgivningen undertotalaSammanfattande data denom
tabell 3.4.framgården av

IO-ârsperiodenunderu-kreditgivningenSammanfattningTabell 3.4. av
för BITSKreditbelopp KostnadAntal ansök-

ningar
projekt

542ansökningarErhållna
-292Avslagnaátertagna

Ansökningar under
20beredning - 461513936235Beviljade krediter4.

125-3413 -l79krediterAvnoterade -Beviljade aktuellaännu
349010523l56krediter

2937928Affársläget oklart ---krediterAvtalade
3 1977319148biståndsanslagetbelastat

Projekt under genom-
52förande
96Slutförda projekt10.

milj.kriBelopp

Länderinriktning3.3.4

kategorierbeviljas tillfår u-krediteru-kreditförordningenEnligt tre av
länder

bistånd.för svensktProgramländerl
samarbetetekniskt-ekonomisktbedriverSverigevilkamed2 U-länder

BITSgenom
svenskalinje denutvecklingspolitik ligger i medländer3 Andra vars

biståndspolitiken.

kreditvärdigablikreditvärdiga bedömasellerskallMottagarländerna vara
198384 100.sikt prop.på

internationellaenligheti medinkomstgränsSlutligen tillämpar BITS en
till Världsban-länderprincip lämnasu-krediter i baraskallregler avsom

ldagmedelinkomstländer.låginkomst- lägreellerklassificerasken som
dollarcapita.vid 2 350ligger denna gräns

beviljat 30199091budgetåretfram till utgångenU-krediter har u-av
Kina, medtill Indien ochkrediter 59 gått156 harsammanlagtländer. Av

har18 ländermiljarder kronor.kreditvolym 5översammantagen omen
framgår tabellfördelningenexaktau-krediter. Denminsterhållit två av

3.5.
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Tabell 3.5 Landlördelning beviljadeochaktuella u-krediter den30juni 1991 SOU 199174av per
Landkategori Kreditvolym Gávoelement

Afrika Antal mkr % mkr %
Algeriet O 13 1122 11 424 12
Angola M 4 203 2 45 l
Botswana M 2 69 1 20 1
Egypten M 7 422 4 123 4
Etiopien L 5 147 l 45 l
Ghana L 1 28 10- -Kap Verde M l 4 l- -Kenya L 5 428 4 l 14 3
Lesotho 3 65 1 20 1
Marocko M 4 196 2 67 2
Mauritius M 2 137 1 44 1
Moçambique L l 68 1 12 -Rwanda L 1 13 4- -Tanzania L 1 48 - - -Tunisien M 14 552 5 203 6
Uganda L 1 64 l 32 1
Yemen M 1 90 l 33 1
Zimbabwe M 8 423 4 158 5

AfrikaTotalt 74 4079 38 1355 39

Asien Antal mkr % mkr %
Indien L 8 3087 30 955 27
Jordanien M 4 109 1 37 1
Kina L 51 2314 22 819 24
Malaysia M 4 212 2 69 2
Pakistan L 4 290 3 103 3
Thailand M 4 231 2 81 2

Totalt Asien 74 6243 60 2064 59

Latinamerika Antal mkr % mkr %
Chile M 60I 1 21 1
Ecuador M 1 70 30l 1
Kuba M l 14 3- -Nicaragua M 2 35 11- -Peru M l 14 5- -
Totalt Latinamerika 6 193 2 70 2

Europa Antal mkr % mkr %
ÖPortugal 1 8 1- -

Totalt Europa 1 8 l- -
Totalt världen 156 10523 100 3490 100

Förklaring landkategorier Världsbankens definitioner 1991 Låginkomstländerav
L 80-500 USDcap. ÖvreLägre medelinkomstländer M 501-2 350 USDcap.

Ömedelinkomstländer 2351-6000 USDcap.

Indiens Kinasoch särställning u-krediter harmottagare radsom av en
samverkande orsaker. De är fattiga,de är de har hittillsstora, varit
kreditvärdiga, Förde har u-länder industriellatt bas, destorvara en
genomför omfattande infrastrukturella investeringsprogram och under
1980-talet har deras ekonomiska utbyte med omvärlden ökat. Därigenom
har de också betydanderönt intresse från svenska företag. Förutsättningar-

har emellertid ändrats under den tiden. Det hårdhäntana kväsan-senaste
det demokratirörelsen i juni 1989 har lett till inga krediterav haratt nya
beviljats Kina under lång tid. Den fortgående försämringen Indiensen av
ekonomiska politiskaoch läge har påverkat landets kreditvärdighet. 54



199174SOUAlgeriet ochsamtligau-krediter tillhör30Av de utommottagarna av
enligt Världsban-medelinkomstländeroch lägrePortugal låg-kretsen av

sammanlagt värdetillerhållit krediterklassificering. Algeriet harkens ett
krediteringadockår harmiljard Underkronor.än senareav enmer

in-förhållandevis höghari beaktande dettill landetlämnats att enav
kreditvärdighetoch desskreditengagemangetkomstnivå, är attstortatt

kredit 1982.mindre årPortugal erhöll endasthar försämrats. en
u-krediterbeviljatsAlgeriet harIndien, Kina ochutöverDe länder som

Tunisi-varderaminst miljoner kronor är400till sammanlagt värdeett om
årsedan någraEgyptendessa ärZimbabwe och Egypten. AvKenya,en,

docknärvarande tyckskreditvärdighet. Förbristandetill följdavstängt av
projekt förtill bättre. Nyaförändras detekonomi pålandets väg attvara

iövriga ländernafortlöpande ideaktualiseraskreditgivning gruppen.
tillkommitländer harförändrats. Nyalopphar under årensLandkretsen

ikreditgivningeninriktadesförstade årenfallit Underoch andra har bort.
inlettvilka BITSländer medprogramländer ochförsta hand på SIDAs

Tunisien. U-Kina ochfrämst Algeriet, Egypten,tekniskt samarbete
Moçambique,tillprojekt Kuba,för enstakabeviljadeskrediter också

kreditvärdigheten iförsämradeTanzania, denochNicaragua, Peru men
förstakreditgivning underytterligare redanförländerdessa satte stopp

i läge underländer hamnadeAndrahälften l980-talet. sammasomav
Jordanien.Etiopien ochAngola, Egypten,dell980-talets senare var

försthälften l980-talettillkom under,Nya länder varsenare avsom
anslutning tillmöjlig ikreditgivningvilka blevtillMalaysia Thailand,och

Chile,ocksåpåbörjades. Sedermera harBITStekniskt medsamarbeteatt
länderiNamibia inkluderats den kretsMauritius ochGhana, Marocko, av

Chile,fortlöpande basis.ske påkreditgivning skulle kunnatill vilka som
u-krediter efter det landetSverige acceptabelför attblev mottagare aven

1990.forsta kredit underbeviljadesregering,demokratiskt valdfått en
Krediterför kreditgivning.aktualiseratsprojektännuingetNamibia harI

därtill beviljats Verde och Yemen.Kapprojekt harför mindreenstaka
för svensktu-krediter programländerllär30deAv mottagarna av

på gåvo-finns fleråriga Samarbetsprogramdetbistånd, vilket innebär att
beviljadede45erhållitländer har knapptbiståndsbasis. Dessa procent av

emellertidSverigeu-krediter harövrigau-krediterna. Med mottagare av
någrautvecklingssamarbeteekonomiskt-kommersielltinlett attutanett

räntesubven-gjortskontinuerliga insatser utöverlångsiktiga åtaganden om
kontinu-mindreellerBITSkrediten. hartionen för lämnadeden ett mer

dettaDock harflertalet dessa länder.tekniskt samarbete mederligt av
Sveriges sida.frånlångsiktiga åtagandeninte karaktärensamarbete av

före-förstdeoförändrade sedankvarståttför länderval harKriterierna
tredje de19803. Detkrediter Ds Hutredningen Blandadeislogs av

u-kreditförordningen länderikriterier för länderval nämns varssom -
biståndspolitiken tyckssvenskaligger i linje med denutvecklingspolitik -

förfaktor län-bestämmandeutgjorthanegativ bemärkelseiendast en
Malawi haIndonesien och kunnaländer ansettsskulledervalet. T.ex. som

utvecklingspolitiken på avgöran-inteu-kreditmottagarelämpliga omsom
biståndspolitiska målen. 55strida de svenskabedömtsde punkter hade mot



Det finns inte heller indikationernågra SOU 199174sig i denna direk-utredningsvare
tiv eller i frånuttalanden företrädare för politiskade frånpartierna,
biståndsintressen eller från näringslivet detta kriterium tillämpasbordeatt

strikt och systematiskt. Därför kommer det avsnittunder 5.1mer att
nedan förordas förändring formuleringen kriterierna för län-en av av
derval så den bättre överensstämmer kriterierna faktisktmed huratt
tillämpas.

Däremot direktiven utredningen skall belysa möjligheten iattanger att
större utsträckning idagän krediter till fattiga länder, inte bedömsge som

kreditvärdiga sedvanligapå bedömningsgrunder. Detta skulle kunnavara
innebära börjar siganvända hittillsden i praktiken outnyttjadeatt man av
rätten lämna u-krediter till länder först siktpå bedöms bliatt kunnasom

Ävenkreditvärdiga. detta kommer diskuteras nedan avsnittunderatt

3.3.5 Projekturval

Enligt u-kreditförordningen får u-krediter beviljas förutsättningunder att
försäljningen avser

projekt direkt avkastning förutsättningeller skapar för verk-som ger-
samhet direkt avkastning;som ger
projekt väsentliga intäkter eller besparingar i utländsk valuta;som ger-
projekt produktion för den inhemska marknaden och ärsom avser som-
inriktade basnyttigheterpå för delar befolkningen i landet ellerstora av
i region.en

Vidare understryks det u-krediter inte får förlämnas löpande leveran-att
och förde projekten avsedda internatio-skall upphandlas iattser, varorna

nell konkurrens.
Projektvalskriterierna innebär i praktiken u-krediterna begränsas tillatt

industri- infrastrukturprojekt.och Krediter för finansiering investering-av
i den sociala sektorn i principär inte aktuella. U-krediterna har tillar

övervägande finansieratdel projekt för förbättra u-ländernas infra-att
struktur främst vad gäller energiförsörjning och telekommunikationer.

ÖvrigaUngefär 80 kreditvolymen har dessaprocent områden.avsettav
delar har med några undantag industriell verksamhet,avsett- -
främst tillverkningsindustri även gruvindustri. Ungefär tred-men ex. en
jedel antalet krediter finansierathar industriprojekt. Industriprojektenav
är intenormalt så och kapitalkrävande infrastruk-när det gällerstora som

Se tabell 3.6 för förteckningtur. projektenöver hur fördelar sig påen
sektorer. Se bilagaäven 2 för fullständig förteckning samtligaöveren
aktuella projekt.
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SOU 199174påU-krediter fördelade sektorerTabell 3.6
Kreditbelopp milj. kr.projektAntal

567434Energi
Telekommunikationer

350851och transporter
49546 lTillverkningsindustri

mineral-Gruvor och
1517utvinning

Övrigt 80218
l0 523156Totalt

diskus-199017 innehållerBiståndsorganisationsutredningen SOU en
beskriver varderaBITS.SIDA och Manarbetsfördelningen mellansion av

kom-verksamhetensfyra dimensioneriorganisationens arbetssätt natur,
insatsens mål,komplexitetenförvaltning, hossamarbetandehospetensen

organisationernaDe tvåsvenska resursbasen.hos denoch kompetensen
fyra dimensionerna.i deskilda polerförväntas arbeta på

ochavseende påFöljande medkännetecknas på sättBITS arbetssätt var
tekniskförsta verksamhetendimensionerna. För det ärfyradeen av

i principinsats ärBITSprocessinriktad. Med dettaän attavsessnarare
relativt avgränsade röran-väldefinierade ochvissatill momentbegränsad

innebäraskulleprocessinriktad insatsfinansiering.projektens Ende mer
projektetsbetydligt flerdelaktighetför, eller momentenett avavansvar

uppföljning.genomförande ochplanering,
godförvaltningen harmottagandedenförutsätts för andradetDet att

insatsenOchtredje inte komplexa.for detmål ärkompetens. Insatsens
svenskkompetentfinns mycketför fjärde detförutsätter det att resurs-en

beskrivning BITS verk-schematiskadennaUtredningenbas. att avmenar
inrikt-framtidaför BITSvägledande äveni skallsamhet stort sett vara

ning.
organi-till ibidragit BITS skapaalltsåför u-krediter harSystemet att en

frånavståndpå armlängdsutsträckning skall arbetasation i störresom
utsträckning SIDAi änmycket störreBITS ettprojekten SIDA. ärän

BITSinte meningenfrån detskillnad SIDA ärfinansieringsinstitut; till att
genomfö-utformning ochprojektetssig i dialogen rörandeskall engagera

projektidentifiering,färre aspekterfaktum BITS hanterarrande. Det att av
medföradärför kommit sär-genomförande harprojektplanering och att

delför överlåtainrättatmekanismer har storskilda krav på de att avenman
villsamtidigtoch leverantörer, garanterapå låntagaredetta mansomansvar

projektavsnitten omföljandeutvecklingseffekter. De närmastgoda vs.
ochprojektberedning konkurrens-ochkontraktsñnansiering, upp-omom

i åtanke.med dettahandlingsfrågor bör läsas

projektlinansieringKontraktslinansiering3.3.6 vs
projektñnansieringframställningen uttryckenkommerföljandeI den re-

svenska ärkontraktsñnansiering användas. Det ettspektive systemetatt
finansierarkrediteninnebärvilketkontraktsfinansieringssystem, att en

57anläggnings-företags leverans- ellersvensktmindreeller delstörre ettav



kontrakt avseende projekt. Alternativet till kontraktsfinansiering SOUett 199174vore
projektfinansieringssystem, vilketett har fokuseringstarkare på själva

projektet och vanligtvis inte är bundet till finansiera vissa givna kon-att
trakt.

Det kan finnas skäl förklara innebördatt utförligt. Dis-termernas mer
kussionen i följandedet förs med utgångspunkt från projekt.tänktett
Detta kan utgöras kraftverk, hamn, industriett eller störreav en annaten
investeringsobjekt, genomföras myndighetatt eller företagstaten,av etten
i u-land sponsoren.ett

Efter ha konstaterat föreligger,att behovatt ett eventuellt efter en
genomförd marknadsundersökning, gör feasibilitysponsoren stu-en s.
dy i fortsättningen förstudienkallad för utreda projektets olikaatt
aspekter. Den innehåller bland utredning de teknis-annat en noggrann om

förutsättningarnaka för projektet i den aktuella omgivningen, ifråga om
industri också råvaruförsörjningen, infrastrukturella förhållanden,en

projektets miljökonsekvenser, dess administration under såväl uppbygg-
nad drift, kompetenskrav på personalen och därpå följandesom behov av
utbildningsinsatser, den totala projektkostnaden fördelad inhemskpå re-
spektive utländsk konvertibel valuta, osv.

Vidare görs ekonomiskfinansiell utvärdering projektet delsen av som
innehåller samhällsekonomisk kalkyl, dels lönsamhetskalkyl utvisan-en en
de projektets och inbetalningar kassaflödeut- under flerårsperioden

dess lönsamhet räknad investeringenssamt procentuella avkastningsom
under livslängd, varierarantagen beroende på projektetsen karaktär.som
ifråga normalstora industriprojekt ligger den livslängdenom antagna van-
ligen på omkring tio år, medan för industrierstörre och infrastruk-man
turprojekt kan gå till tider på 15 år och däröver.upp

En viktig komponent vid beräkningen projektets kassaflöden ochav
avkastning är sammansättningen projektets finansiering. förstudienIav
skall därför också ingå plan över hur projektet är tänkt finansieras.en att
Mest trovärdig blir givetvis sådan plan underhandskontakter förtsen om
med preliminärt intresserade finansiärer redan under förstudiearbetet. Ett

alltidnästan förekommande tillvägagångssätt vid genomförande förstu-av
dier större projekt i u-länderna därförär potentiella finansiärerav att
deltar i eller följer förstudiearbetet, vilket underlättar och skyndar på ett
definitivt ställningstagande längre fram i processen.

De stadier projekt genomgår under sinett livstid kallas ofta projekt-som
cykeln. Denna består i korthet och i kronologisk ordning defini-av en
ering projektet, förstudie, uppbyggnad igångsättning,ochav driftfas och
slutligen förr eller senare avveckling.

Förutsatt förstudien visaratt projektet genomförbartäratt alla tek-ur
niska, administrativa och ekonomiska aspekter, söker så ñnan-sponsoren
siering projektet tillställa potentiella finansiärerav att ansökangenom en
baserad på den gjorda förstudien. Det dåär märka någon upphand-att att
lingsprocedur för den i projektet ingående utrustningen, i flestade falletc.
inte inletts.ännu har intresseradeDe finansiärerna gör och ellervar en
tillsammans kritisk utvärdering projektet förstudienoch blanden av annat

bakgrund kriterierdemot och kan ha, biståndspolitis-av som var en 58ex.



199174SOUfinansieringspaket,precistutkristalliseras såka. denI ett merprocessen
projektetstillolika beloppmedsig bidrafinansiärer förbinderolikadär att

ivilka delkomponentermed angivandetotalfinansiering, eventuellt av
låneavtal häromFormellafinansiera.skallochprojektet, ensom var

ingåendei projektetdeupphandlingeninledakanträffas och avsponsoren
fysiska komponenter.och andraleveranserna

finansinstitution ingårmultilateraleller någonVärldsbankenOm annan
upphandling mås-internationellalltidföreskrivsi finansieringspaketet att

finansiera.institutionerdessa attkomponenterske de avserte somav
kost-komponent ärnågongrundundantagsfall, påiEndast attt.ex. av

framståupphandling skulleinternationelllitennadsmässigt så att somen
undantag medges.omständlig kanorimligt dyr och

fannsprojektfinansieringsbasispåkreditbiståndssystemOm svensktett
organisationenansvarigaadministrationförtillgå skulle den systemetsatt

varit intresseprojektetdeltagit i ovanståendeha följt eller avprocess, om
biståndspolitisk synpunkt.svenskur

tvingandeinte funnitshade detvarit obundet, dvs. ettHade systemet
utfallit positivt, skulleutvärderingenoch ettsvenska leveranser,krav på

upphandlingenbetingatkunnat görasfinansieringsåtagande ha att ge-av
Världsbankenprojekt därI dekonkurrens.internationellnomförts under

förut-upphandlingsförfarandet ochkontrollerar dennadeltar noggrannt
sponsoren.leverantörbeslutinnansitt godkännande tassätter avom

varitskulle det haleveransertill svenskavarit bundetHade systemet
finansiering kanföri låneavtaletförbehållinföranödvändigt attettatt

ikonkurrensvinner kontraktet underleverantörsvenskendastutgå om en
givetvisinförsupphandlingen. Därmedinternationella ettkommandeden

projektetverkligen harhuruvida hanförosäkerhetsmoment sponsoren
totalfinansierat. förutsätt-undergäller endaståtagandetsvenskaDet

fallerfalleticke blirOm såvinner ordern.svensk leverantörning att enav
finansieringspaketet.brist iuppstårdetåtagandet ochsvenskadet en

och ställerintresseradeflera ländersig ärtänkaHär kan uppattman
flerSverige. dessa ärförutsättningar Jufinansiering påmed somsamma

upphandlingsförfarandet. Ettiblikunnakonkurrensentordedesto större
uppmärksammas. Förförfarande förtjänarsådantaspekter attettavpar

länderu-kreditgivande ärflertalmodellenförutsätterförstadet att ett
utvärderings-och kostsammaofta arbetsammaigenom denvilliga gåatt

blirtill slutdetlåneavtalstecknandet,och vet attattutan manprocessen
finns starkadetandra kan vetskapenaffär detFör attnågon omav.

just detsannoliktmindredetgör attleveranserna,konkurrenter somom
potentiellavissaanbudstävlan, göravinnaskallleverantörlandets enegna

Skulle såutvärderingsproceduren.igenomfinansiärer obenägna varaatt
upphandlingen.konkurrensnivån igivetvisfallet, minskas

medsammanhangi dettabeskrivits vadhär ärVad avsessomsom
benämningen ocksåimå dock nämnasprojektfinansiering. Det att an-

beskrivna model-kvalificerad betydelse. l deni någotvänds ett ovanmer
Äråterbetalningen. den-ansvarig förprimärtsponsorenlåntagarenlen är

förgarantinormaltmyndighetstatlig krävssjälvinte ellerstaten annanne
betingad till 59kommersielltvidvissa fallinstans. Iskuldtjänsten sådanav



skillnad från biståndsbetingad långivning SOU 199174givetvisär ocksåsponsoren
primärt föransvarig krediten, komplement krävs ibland ocksåmen som

isäkerhet de produkter intäktereller de projektet från sinsom genererar
Återbetalningenproduktion. blirlånet därmed beroende projek-av mer av

lycka och välgång, varvid benämningen projektfinansieringtets an-
ivänds.

Vad gäller u-kreditsystemet kan BITS inte finansieringavtala svensk
förrän företagsvenskt vunnit internationell upphandling. Förett atten
inte onödigtvis fördröja inleder vanligenBITS sin utvärderingprocessen

projektet för ställningstagande räntesubvention och kreditgarantiav om
innanredan fattat beslut i upphandlingsfrågan. Vetskapen attsponsoren

förmånligt krediterbjudande utnyttjaskan kommer därför påverkaett att
utvärdering vilketanbudet, i princip inte önskvärt.ärsponsorens av

Samtidigt verklighetenär sådan han har vetskap krediterbjudan-deatt om
frånden leverantörer andra länder varför vetskap även densom ger, om

kreditensvenska bidrar till utjämna förutsättningarna för utvärdering-att
anbuden. relativtDet antal beslut BITS harstora rapporteraren av som

avskrivits på företagetgrund det svenska till inteslut vunnit ordernattav
bekräftar beskrivnadet tillvägagångssättet.

I det svenska u-kreditsystemet inga utfástelseralltsågörs eller låneavtal
basis projektförslagpå innan det konstaterats företagsvensktett att ettav

vunnit anbud. iNästa den leveranskontraktärett steg att ettprocessen
tecknas mellan köparensponsoren och företaget.det svenska Det är detta
kontrakt u-krediten finansierar i huvudsak enligt de regler gällersom som
för kredit- och garantisystemet för statsstödda exportkrediter, syste-varav

givits beteckningen kontraktsfmansieringssystem. Inte destomet ett
mindre BITS,gör kontraktsfinansieringssystemet till ingåendetrots, en
utvärdering projektet förhela bekräfta projektets genomförbarhetattav
och lönsamhet inte minst dess överensstämmelse biståndspo-med desamt
litiska målen, de uttalats istatsmakterna anslutning till u-kre-som av
ditverksamheten.

tillämpadeDen modellen medför svårigheter genomföra samñnan-att
sieringar Världsbankenmed och regionala utvecklingsbankerna.de Dessa
institutioner sig uteslutande projektfinansieringägnar förutsätteroch

medfinansiärer sammaledes.gör För öka potentialen för samfman-att att
sieringar i u-kreditsystemet vissa modifieringarskulle gällande kravav
behöva Vägargöras. åstadkomma detta diskuteras i avsnitt 5.6.att

3.3.7 Projektberedning och utvärdering

framgickSom föregående avsnitt sig kontraktsfinan-begagnar BITSav av
sieringsmetoden vid sin projektberedning. Det antyddes innebärdettaatt

BITS i utsträckning sigstörre bör hålla på armlängds från sinaavståndatt
projekt vad SIDA i sina.än kan ingen fáltrepre-göra T.ex. har BITS egen
sentation. Hur säkerställer då projekt finansierasendast sådanaattman
där aktiv medverkan biståndsgivaren inte nödvändigär Behövsmer av

projektetsdet kontroller under gång Och hur drar gjordanyttaman av
erfarenheter 60



SOU 199174förstudiefasen och påprojekt är vägskildrats har redanSom ett passerat
bilden. principi Iin genomförandefasen BITS på allvar kommer medi när

utförliga specifikationer, och svensktrelativthar projektet då redan ett
beredningsig för bli BITSföretag börjat intressera leverantör.har att egen

bedömningarnödvändighet änsåledes medprojektet utgörs snarareavav
principutformning. i på detta bedö-i projektets Detaktiva ingrepp ärav

ej. BITSskall bli lyckat ellerstadium BITS stöddet avgörsmande omsom
förmågagod sålla bortskall innebära habedömande kompetens attatt en

bidra tillBedömningsprocessen kan ocksåprojektansökningar.olämpliga
applicerarefter sig förutse hur BITShand lärlåntagare och leverantöratt

därefter.sin projektplaneringprojektvalskriterierna, och anpassar
tekniskekono-bedömningar har två aspekter,dessaMan kan säga att en

bedömningtekniskekonomiskautvecklingsmässig.misk Denoch sva-en
sannfärdiga i sina kalkyler ochrealistiska ochfråganpå ärparternarar om

livskraftigt.bli Denprojektet kan tänkasoch därmedåtaganden, om
frågan projektet därmedbedömningen påutvecklingsmässiga svarar om

frånutvecklingen i mottagarlandet. Det hävdasbefordrakommer att
utsträckning sammanfaller.iaspekterBITS-håll dessa två storatt

befordraför projektet skall kunnanödvändig förutsättningEn ut-att
Därförprioriterat i mottagarlandet. detärvecklingen det ärattanses vara

veriñerasbeviljas u-kredit kandettainnan leverans kankrav attett enen
insatsenfinansministerium,från elleruttalanden plan- attgenomgenom

strukturanpassningsprogram Världsban-i stöttgivits prioritethar ett av
projektbedömningen. Iskall också vägledasvenska biståndsmålenken. De

därvidlag ligger i debetydelse dettapraktiken tillväxtmålethar störst -
direktivi u-kreditförordningensåterspeglasprojstödda ektens Dettanatur.

Miljömålet också betydelse. Enför projektvalskriterier. har systema-mer
biståndsmålen förekommerfem svenska knap-tisk avstämning alla demot

görligutsträckning sigvilken sådanemellertid i ärFrågan ärpast. en vare
vidare i kapitel 5.2.diskuterasmeningsfull. kommereller Detta att

förvilka redogjordes ikriterier för projektval,U-kreditförordningens
mikroinriktade dvs. de betonar detavsnitt relativt3.3.5, alla snävtär -

tillfreds-avkastning, tjäna valuta, ellerenskilda projektets förmåga att ge
u-kreditförordningens projektvals-Emellertidviktiga skulleställa behov.

tillämpas orda-formulerade fel dekriterier kunna ledade är omsom nu
valutabesparandeekonomi. tilli snedvriden T.ex. kan ettgrant synesen

samhällsekonomiskt olönsamtprojekt i själva verket mottagar-omvara
diskuteraskraftigt kommerövervärderad. Dettalandets växelkurs är att

förordningensförslag till revideringvidare i kapitel ocksånedan där av
samhällsekonomiska aspek-i syfte denkriterier kommer lämnas, attatt ge

till betydandeförväntas inte ledabetoning. dockstarkare Dettaten en
i sinapraktiken BITS redanförändringar projektval. IBITS tar nuav

makrosituationen denviss utsträckning ställning tillbedömningar i -
projektet existera. Ettvilket färdiga skallekonomiska verklighet i det

till prioriteringarfall dejust de då hänsynexempel på detta är tas som
strukturanpassningsprogram.iuttryckts Världsbanksstöttett

genomförandet projek-fortgåendedirekt delaktig iBITS inte detär av
genomförandetiden begärofta under 61händer dockDet atttet. rappor-man



fråntering den svenska SOU 199174ambassaden på platsen, eller att man engagerar en
förkonsult uppgiften. Denna rapportering är övervägande tekniskeko-av

nomisk och kan innebära konsulten tilldelas uppgifter följandeart, att av
slag

projektets fysiskabedöma genomförande i förhållande till uppgjorda-
planer;
identifiera problem projektgenomförandetpåverkat och bedömasom-
effekterna i tid och kostnad;
redovisa aktuella tidplaner och kostnadsberäkningar;-
bedöma projektledningsfunktioner;-
redovisa utnyttjandet svenska tjänster;ochav varor-
bedöma projektets målsättningar fortfarande giltiga;ärom-

förutsättningarnabedöma för projektets fortsättning.-
Dessutom uppföljningar,gör ibland hjälpmed rapportering frånman av

SIDA eller ambassad och ibland vid besök BITS-representant, snartav
efter projektets färdigställande, liknande frågordär besvaras.

Vid eller komplicerade projekt, eller projekt sin inrikt-medstora som
ning utformningoch särskilt intressanta för fortsattaär den u-kreditgiv-
ningen, iblandBITS särskilda utvärderingargör kvalificerat slag.av mer

Biståndsorganisationsutredningen SOU 1990 förordar7 förstärktl en
uppföljning i förhållande till biståndspolitiskade målen BITS verk-av
samhet. BITS har också uttryckt målsättningen t.ex. i sin anslagsfram-
ställning 199192 ägna större uppmärksamhet åt utvärderingar, efter-att

utvärderingsverksamhet för biståndsmyndigheterna instru-ettärsom
i myndigheternas lärande och fortlöpande anpassning och vida-ment eget

reutveckling det arbetet. Man utvärderingar användsattav egna menar
beslutsunderlag för fortsatt inomstöd det verksamhetsområdesom som

förutvärderas, metodutveckling, föreller bedömning inriktning ochav
utformning till visststöd land.ettav

Detta utförasvårare meningsfulltär på visstsätt vad gälleratt ett ett
projekts utvecklingseffekter vad gäller dess tekniska genomförbarhet.än
Liksom i fråga projektval kan bedömning i makroperspektivom en ge

Ävenandra slutsatser i partiellt projektperspektiv.än detta kommerett att
diskuteras vidare i kapitelnedan 5.2.

3.3.8 Konkurrens- och upphandlingsfrågor

Det vilket projektupphandlingensätt på sker viktigt för u-krediternasär
biståndspolitiska effektivitet. Enligt u-kreditförordningen SFS 1987989
skall tjänsteroch finansieras u-kredit iupphandlas inter-varor som av en
nationell konkurrens. iEndast mycket speciella undantagsfall kan upp-
handling direkt förhandling med leverantören godkännas. Syftetgenom en
med kravet på internationell upphandling säkerställa u-kreditensär att att
gåvoelement tillfaller minska riskerna för leve-mottagaren att attgenom

utnyttjarantören kan faktumdet leveransen u-kreditfmansieradär ochatt
högre pris.ta ut ett

striktEn tillämpad kontraktsfinansieringsmodell gör det lättare att upp-
rätthålla kravet på upphandling under konkurrens, kreditbeslutet 62attgenom



SOU 199174iinte fattas förrän vunnit upphandling och stårsvensk leverantören en
projektñnansieringsmodellbegrepp teckna leveransavtal. Iettatt en ren

Är kredi-kreditåtagandet innan upphandlingsprocessen inletts.redangörs
konkurrenssituation och prisuppnås då reellobunden äventen varansen

kvalitet blir för sidoblick kredit-och avgörande valet leverantör påutanav
Ärvillkoren. giltigt Förutsättningenemellertid åtagandet endast under att en

för förmånligavinner upphandlingen risken densvensk leverantör ökar att
leveransoffertenkrediten i beräkningen vid ochkan med utarbetandettas av

finns.höjande priset, såvida inte erbjudandenverka på andra också
näringslivets sida framförts fåFrån har önskemål kunnaatt ettom

förhandsbesked möjligheterna u-krediterhålla så antydanattattom en en
i lämnas in. Idetta ska kunna samband med leveransbudetgöras attom

offertförfrågningar förekommer ofta offerten innehållabegäran skallatten
kreditfinansiering angivande kreditvillkoren.erbjudanden medom av

främstBITS emellertid hittills avvisat sådana önskemål bakgrundhar mot
missförståsförhandsbesked kan ellerlätt och, medvetet omedve-att ettav

bindandeleverantör och köpare tolkas besked. I händelsetet, ettav som av
efter genomförd detaljgranskning projektet BITSavslagsenare av menar

för BITS besvärlig situation krav kan ställas påkan uppstå, däratt en
ingående motiveringar varför tidigare givet godkännande återtas.ettom

förhandsbesked, givetvis vidarebefordrasDet kan också hävdas ettatt som
till minska i internationellarenheten den upphand-köparen, tenderar att
lingsprocessen.

Avgivna förhandsbesked skulle också behöva registreras och isättas
förhandsutfástelserelation till innehållaanslagsramarna. En skulle behöva

reservation för finns tillgängliga vidanslagsmedel besluts-att etten senare
tillfälle villkor reservationer,och antal andra och skullestortett som

utfástelsen i mindresak värd.tendera göraatt
formellt tillämpning kontraktsfinansieringsmodellen,strikt därEn av

till u-kredit inte inverkarvill säkerställa tillgången på köparensattman
inteinnebära BITS yppade några åsikterbeslut, skulle sålunda att ettom
vunnitprojekt förrän svenske leverantören upphandling i konkur-den en
risk för förseningi sin innebära betydande iDetta skulle tur en enrens.

genomförandet projektet,leverensavtalet ochtecknandet därmed avav
eftersom flerautvärdering projekt kan måna-störreett taen noggrann av

förorsakatill i inteder och och med år anspråk. Föremot ett attupp
förseningar följande kritik följer linjesådana och därav BITS en som

innebär utvärdering projekt inleds informellt,potentiellt dåatt ettav
anhängiggjortsprojektet hos BITS antingen u-landspartnern eller denav

Anhängiggörandet mindreleverantören. kunna ske ellersvenske synes mer
informellt. företagförekommer BITS medDet svenska uppvaktaratt en
underhandsförfrågan tillgängligt projektmaterial. Finneroch överlämnar

projektet intressant avstämningBITS landet acceptabelt och medgörs en
prioriteringslägemottagarlandets myndigheter projektets och landetsom

delfinansiera u-kredit.intresse projektet svensk Blirmedatt svaretav en
företagetjakande inleds utvärdering innanså kanske redan det svenska

in sin offert åtminstone innan fattat sitt ilämnat eller köparen beslut
upphandlingsfrågan. 63



199174SOUrelativtDet antalet beslut krediter BlTSstora rapporterarom som som
genomförda företagetpå grund det svenska till slut inteattav vann

upphandlingen tredjedel beviljade för78 eller alla krediter talarca en av
hinner igenom sin beredningsprocessBITS gå hela innan köparen äratt

fatta sitt utvärderingklar beslut. I BlTS projekt ingåratt ettav som en
viktig också upphandlingsförfarandet förkomponent granskaatt att
förvissa författningsenligasig internationelldet kravet på upphand-attom
ling uppfyllt.är

inledda granskningen projekt givetvisDen på detta sätt utgörettav en
signal till finner projektet potentiellt intressant.berörda BITSparter att

alternativ formelltDen kan därmed väl så tillsägas utgöra ett gott ett
förhandsbesked inträffalär ioch det leverantören på denna grundatt
lämpliga för köparen föreligger förutsättning-ordalag antyder det godaatt

för u-kredit för finansieringskall kunna erhållas leveransen.attar en av
fungera icke-diskriminatorisk förutsätterska på bas dockAtt systemet att

potentiella förtrogna tillvägagångssättet.alla BITS -kunder med Såär
fallet.behöver inte och myndighetshanteringdock De större avvara

erfarna företagen inser hur fungerar sittochsnart systemet anpassar age-
därefter. mindre företagenrande något och de dessutom saknarDe som

i huvudstadsregionen förutsättning-representation kanske inte har samma
formella informellatillägna sig spelets och rutiner. Med denattar reserva-

tillämpadetionen BITS tillvägagångssättet rimligså detsynes av vara en
kompromiss sidan kraven effektiv internationellmellan å påena en upp-
handling i projekten effektivoch det erkända önskemålet så ochom en
tidsbesparande utvärderingsprocess möjligt.som

3.3.9 Kapitalförsörjning u-krediternaav
Till från ordinarie biståndsverksamheten,skillnad den i sin helhetsom
finansieras sig förmed anslagsmedel, baserar den svenska modellen u-

internationellakreditgivning kapital lånas svenska ochpå påsom upp
till biståndsanslaget förkapitalmarknader. Anslagsmedel skjuts sedan ur

direktabetala hela eller delar räntekostnaden. Utöver denna kostnadatt av
för utfärdas garanti samtli-anslaget också med anslaget grund. Aven som

olika u-kreditsystem Sverigeländers det endast ochga synes vara
i vissa fall, biståndsanslaget kreditrisken. övrigaNorge där står l länder

risken inom ordinarie exportkreditgarantisystemet.dettas
motiven för införa u-kreditsystem, iEtt det denatt ettav som angavs

ursprungliga utredningen, uppväxlingmedgavatt systemetvar en av en
biståndskrona till tidigare fyra till fem resurskronor användastre attca

för investeringsbehov. Vidare förmån-u-länderna angelägna skulle deav
liga återbetalningskraven möjligheteroch underlätta ländernasränte- att

skuldtjänsten.klara den resulterande
giltighet kritisktUppväxlingsargumentets diskuterades i kapitel Om

uppväxling den biståndskrona förknippademed medman avser en u-
kreditvolymen visar emellertid tabell 3.3 denna gradvis har minskathur

allteftersom förmånligheten föråren har ökat.mottagarnagenom
kapital ExportkreditDet svenska använder AB Svensk 64systemet som av



SOU 199174på detta lånas kapitalmarknaderna.sätt på Med uppgift kreditbe-upp om
lopp, beräknad utbetalningstakt, löptid, återbetalningsplan och säkerheter

offertSEK på villkoren for finansiering.det planerade lånets Efterger en
det offerten låneavtal tecknats och utbetalningarna börjatatt accepterats,
använder SEK i princip upplånade medel för direktbetalning till den

leverantören.svenske Fordran på låntagaren ligger isedan kvar SEKs
balansräkning for avveckling enligt amorteringsplan.låneavtalets Den
praktiska hanteringen låneavtalet, utbetalning till leverantörer in-ochav
kassering och amorteringar frånräntor låntagarna, vanligtvisskötsav av
añiársbankerna forombud SEK.som

finansierarSEK kontinuerligt sin kreditstock långfristigmed kort- och
upplåning förberoende på hur tillfället bedömer kapitalmarknader-man

utveckling. innebär inteDetta det normalt går identifiera vilkenatt attnas
ñnansieringskälla för viss kredit.använts Undantag kansom en vara
krediter, motiverar direkt refmansering sinpå grund storlek. Isom en av
u-kreditsammanhang i fall.har detta skett innebärendast två Detta dåatt
SEK lämnar offert finansieringpå u-kredit till fast ränta under såen av en

tidlång tio ikläder sigår, så SEK ränterisk i fall intede dåpass som en man
själv har lånat tider,på motsvarande vilket fallet. Hittillssällan harärupp

från SEKs sida varit villig risk,denna i tideratt accepteraman som av
sjunkande räntenivåer fördelar.kan innebäraäven

3.3.l0 Kreditvillkor

Skillnaden mellan får förvad låntagare betala u-kredit förochen en en
kommersiell kredit brukar uttryckas formånlighetsgrad.dessgenom
Nuvärdet amorteringar och betalningar u-kreditenränta påav ev. av
jämförs varitmed vad de skulle ha lånet lämnats kommersiellapåom
villkor. formånlighetsgradEn 35 innebär följaktligenprocent attom

skuldtjänsten u-kreditennuvärdet på 35 lägre.är procentav
verkligaDen kostnaden för u-kreditlämna avviker frånnågot denatt en

i enlighet internationelltmed överenskomna regler schablonmässigt upp-
skattade förmånligheten. Nuvärdesberäkningen baseras på denen av s.

inom för angivenOECD vilkenränta, är avseddconsensusgruppen ramen
verkligaavspegla upplåningskostnader skiljer sigoch olikamellanatt

valutor, just till följd schablonmässig inte alltidden ärattmen som av
överensstämmer verkliga förhållanden.med Om SEKs upplåningskostna-
der lägre, blir verkliga forär den kostnaden biståndet mindre denän
angivna förmånlighetsgraden, och upplåningskostnaderna blirär högre
biståndskostnaderna också högre. ytterligare kompliceraFör sakenatt
skiljer sig DACs principer för förmånlighetenberäkning gåvoelemen-av

enligt terminologi frånDACs tillämparDACtet, consensusgruppens.
alltid 10 vid nuvärdesberäkningarna. Eftersomränta upplå-procenten om
ningskostnaderna i idag många valutor lägre, inteär sällan avsevärt
mycket lägre, överskattar DACs beräkningar forvärdet mottagaren av
kreditbistånd.

Förhandlingar syftatinom till minskahar använattconsensusgruppen
dandet mjuka krediter konkurrensmedel. varitEtt harsätt göra 65attav som

3 11-0837



199174SOUför Därför tillåtnagivarna vidare minstadem dyrare se kap. 4. har
efter u-krediternaförmånlighetsgrad hand ökat. svenska liggerDe mer

minimiförmånlighet.mindre preciseller på denna
successivt inneburit ökningKreditvillkoren har 1980-taletunder en av

förmånlighetsgraden från till nuvarande 35 Resultatet15 procent procent.
för varjegivetvis lämnad u-kredit.detta ökat värdeär ett mottagarna avav

följdökning dock inte skett till biståndspolitiskaDenna har övervägan-av
helt och internationella överenskom-den. Den hållet konsekvensär en av

syften.inom handelspolitiskamelser och harconsensusgruppen
i huvudsak inriktats krediter medDet svenska har nollsystemet mot

följeråterbetalningstidoch med den därav så denränta attprocents som
förmånlighetsgraden förmånlighetsgradsökta skall uppnås. Så länge lägsta

återbetalningstiden cirka fem15-20 blev å år. l taktlåg på procent sex
förmånlighetsgrad amorteringstid kommithar krediternasmed ökad att

vanligasteförlängas. 35 återbetal-Med nuvarande krav på är denprocent
halvårsbetalning-ningstiden tio varvid återbetalningen i likaår, sker stora

början efter fárdigställd anläggning.med å två år leverans ellerettar
formler tillämpas för beräkning förmånlighetsgradenMed de som av

i villkorskombinationerprincip oändligt antalkan presenterasett som ger
förmånlighet kredittiden35-procentig i kredit. Så kan utsträckasen en

förmånlighetsgraden bibehållasden sökta utatt tarman enmen genom
15-årig kredittidhögre För skulle krävas på tvåränta. ränta procenten en

för 35-procentig förmånlighet skall uppnås.att en
understiger nödvändig förutsättningmarknadsräntanAtt räntan är en

för förmånlig. Givet förmånlig-kredit alls skall detta beräknasatt en vara
i frånhetsgraden kredit med utgångspunkt räntesubven-tre parametraren

återbetalningsproñlen. sistnämndationen, kredittiden kanoch Den t.ex.
period liksominnehålla eller mindre lång amorteringsfri bak-enen mer

återbetalningsproñl, förmånlighetsgraden.tung vilket höjer
figur figur sigillustreras i 3.1 och 3.2. Figurerna påDetta baserar

kombinationer löptid förmånlig-och allaränteuttagav som ger samma
schablonräntahetsgrad. Den marknadsräntan 9,6 denärantagna procent

för för amerikanska och jämna återbetal-närvarande används dollarsom
ningar antas.

Figur 3.1 visar kredittiddet med denna marknadsränta krävs påatt en
minst tio för få villkor innebärår skall nollatt mottagaren procentsca som

löptid förknippad minuseller högre. En på noll år med påränta är räntaen
kredit 10035 Detta kan tolkas erhåller påprocent. att mottagarensom en

65 omedelbart återbetalas och 35 behålls, och således gåva.utgörvarav en-
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SOU 199174Figur 3.1 Kreditvillkor och förmånlighetsgrad
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föredra SOU 199174låg framför amorteringstider.räntesats längre För det andraen
utgjorde åtminstone tidigare premiesystem till vissEKNs del hinder förett
längre kredittider premienivån biståndssynpunkt till när-att steggenom ur

prohibitiva nivåer för länder i u-kreditsammanhang.aktuellamast som var
Sedan principerna förEKN ändrat premieberäkningen kredittiden intehar

i premienivångenomslag tidigare. Fortfarande ökar docksamma som pre-
mien tiden.med För det tredje ökar ränterisken vid kredittider,längre då

finnadet kan svårt på marknaden kapital till fasta påräntesatser såattvara
tider. fjärdelånga Den orsaken de tilltagande svårigheterna finnaär att

villiga risktagare för självrisken. framförs svårighetenFrån bankhåll denatt
tilltagit i takt med kredittiderna förlängts bankkonjunkturernaochatt att
försämrats internationellt inhemskt.både och

Exempel villkorskombinationerpå de BITS erbjuder under 1991som
för krediter i amerikanska förmånlighetdollar med kring 35 procenten
redovisas i tabell 3.7.

3.7 Kreditvillkor, förmånlighetTabell 35 procents

kredittid fri period förmånlighet i %räntaamort.

8 2 0 37,42
10 0 0 36,02
12 0 36,391
15 0 2 36,90

amorterings-Kredittid frånNot tid kreditens erhållande till full återbetalning.är En
fri period viss förändrarlängd såledesinte tidsrymden mellan lånetsutbetalandeav en

fulloch återbetalning.

Basräntan under innevarande utifrån vilken förmånlighetenår beräknas är
för amerikanska kapitaldollar 9,6 Om kan lånas till lägreprocent. upp
kostnad blir för biståndetkostnaden lägre den angivna förmånlighets-än

Ärtillgraden och den reella gåvan följaktligen reñnan-lägre.mottagaren
sieringsräntan högre basräntan blir kostnadenän på motsvarande sätt
högre.

definieradeFör de UNDP så kallade minst utvecklade ländernaav
MUL krävs förmånlighet minstpå 50 l Tabell 3.8 återgesprocent.en

erbjudnanågra BITS villkorskombinationerexempel på lägstav som ger
förmånlighetsgraddenna vid krediter i US dollar.

Tabell 3.8 Kreditvillkor, 50 förmånlighetprocents
Kredittid fri FörmånlighetAmort. Ränta

period

10 5 0 50,43
l2 4 0 52,00
l 5 4 l 51,22

Utöver eventuell betalas fast avgiftränta också beräknad kreditbe-påen
förloppet uppläggning krediten, administrationsavgiftlöpande ochav en

avgift för självrisken. De två avgifterna beräknas påen senare per annum
basis kreditbelopppå utestående avsnitt Slutligense 3.3.2. tillkom- 68även



SOU 199174garantipremie Vanligtvisengångskaraktär. avkrävs låntagaren,mer en av
dvs. instans i avgifter.någon mottagarlandet, dessa

Praktiskt u-kreditgivning i konvertiblaall har skett andra valutortaget
tiden för u-kreditsystemetsän svenska kronor. Bakgrunden vidär dels att

införande tillät riksbanken ingen till ikreditgivning utlandet kronor, dels
kreditgivning i lågräntevalutor i anslagsbelastning.resulterat lägreatt en

Eftersom BITS för kreditens löptid vidhela kostnaden hela redanavsätter
avtalstillfállet avsättningen i inträder emellertidoch sker kronor kurs-en
risk till ii Skulle kursen stiga i förhållande kronan valutapå densystemet.
vilken gjorda avsättningen intekommande räntor skall betalas räcker den
till ytterligare anvisas. föreslagitmedel måste BITS har avsätt-utan att

frånningar början iskall kunna lånevalutan degöras att avsattagenom
kronmedlen till inte fåttomvandlas aktuell valuta hävdar harattmen man
tillstånd till detta.

avskaffats föreligger hin-valutaregleringen inte längreDå någranumera
för utlåning i inteder svenska kronor. orsak skulle heller någraAv samma

hinder föreligga för vid avtalstillfállet.köp den aktuella valutan redanav
diskussion kreditvillko-ytterligare aspekt betydelse vidEn är av en av

målsättning iEn med slutanvändaren mottagarlandetärsystemet attren.
kommersiella villkor.skall erhålla kredit på Därmed skall gåvoelemen-en

förstärkerprojektet.absorberas mottagarlandet än Dettatet snarare avav
nationalbudgeten i mellanskillnadenmottagarlandet med mellan de betal-
ningar till exempelvisslutanvändaren mottagarlandets central-görsom

till långivaren. Syftetbank, och betalningar centralbanken medde görsom
inhemskadetta undvika bidra till snedvridning marknader.är att att av

sig till internationella regler vidareutlåning vidDetta ansluter om u-
kreditgivning. Emellertid principen inte oproblematisk. ThailandIär
finns institutioningen central har mandat detta slagsgörat.ex. attsom

frågan varför ligger ividareutlåning. uppstår det slutanvän-Dessutom om
intresse u-kredit förmånligheten försvinnerdarens påansökaatt om omen

avsnittdiskuteras vidare i 5.7.Dettavägen.

för u-krediter3.4 Statliga garantier

förekommer ofta vid exportaffárer tillDet leverantören medverkaratt att
kredit för finansiera betalningen.den utländske köparen erhåller Enatten

kreditgivare inställer sina betalningar.riskerar alltid Idock låntagarenatt
syfte minska risk löperden leverantören och dennes bankkontaktatt som

förhar flesta däribland Sverige, inrättat statliga garanti-de länder, system
för exportkrediter. garanti försäkring inställerEn låntagarenärer en om

betalningarna långivaren statliga garantiutfárdaren.denersätts av
för iFör intressant kommersiella långivare medverkagöra detatt att u-

kreditsystemet statliga garantier, har kommit kallas bi-lämnas attsom
ståndsgarantier, för u-krediter. framgå i följandeSom kommer detäven att
tillämpas för exportkrediter i väsentligt,garantiordningen allt med ett
viktigt skadefallu-krediterna.undantag, på Undantaget dvs.även är att
betalningsinställelser vid vanliga exportkrediter EKN, medanersätts av
skadefall vid biståndsgaranterade u-krediterna bistånds-de belastar 69ytterst



SOU 199174anslaget. särskild biståndsgarantiordningNågon kan emellertid inte sägas
existera.

Principerna för exportkreditgarantier liknar i förmycket dem gällersom
försäkringar.andra Två aspekter särskilt viktiga. förstaFör detär uttas en

premie storlek garantilämnarens bedömning riskenär baserad på ivars av
enskilda affären. Garantipremierna förden möjligt exportkreditga-gör det

rantiinstitutet förbygga möta uppkommandeatt att ut-upp reserver
betalningar till följd skadefall.av

försäkringstagarenFör det avkrävs i fallandra detta kreditgivaren en
självrisk, vilket innebär inte fullohan blir till kompenserad köparenatt om

in betalningarna. Självriskenställer har huvudsakliga funktioner.två Den
första försäkringstagaren incitamentär undvika särskilt risk-att ett attge
fyllda eftersom vidhan betalningsinställelse drabbasengagemang, av en

försäkringstagarenkostnad. Den andra är göra angelägenatt attegen mer
indrivningmedverka vid förfallna fordringar.av

Vid kommersiella transaktioner funge-är detta beprövat och välrent ett
Vid kreditbiståndsgivningrande konflikterkan uppstå mellansystem.

biståndsmål efteroch affärsmässigt ansvarsfulltsträvan och hantera denatt
risk förknippad med verksamheten. Samtidigt viktigtär detär attsom

ihåg faktumkomma det det u-krediternaär garanteradeäratt att statenav
något möjligt intressant förän det och kommersiellagörannatsom mer

långivare finansiera dem.att

3.4.1 Garantier biståndsanslagetoch

lämna garanti innebär risk. Största riskernaAtt överta delenatten en av
inom fördet svenska exportkreditgarantier naturligtsystemet tas, nog, av

fleraEKN. Men under årtionden har somliga krediter i varierande ut-
sträckning varit biståndsanslaget risken,garanterade så dvs. äratt tar

ansvarigt för ersättningen till kreditgivaren vid betalningsinställel-ytterst
ser.

Exportkreditgarantiordningen har serie förändringargenomgått en se-
dan l960-talets början ibland inneburithar högre risktagande försom
biståndet, ibland lägre. EKN har hela tiden administrerat garantisystemet.

för biståndetFöreträdare har emellertid olikapå lämnat synpunktersätt
fattat omfattningenpå eller beslut garantiengagemanget vadom av avser

garantier biståndspolitiskt motiverade medförde är och riskersom som
för biståndsanslaget.

År 1962 infördes u-garantier, vilka för första gången EKNs. gav
möjlighet hänsyn till utvecklingseffekter i sin garantigivning. Eventu-att ta
ella underskott skulle biståndsanslaget. Efter tillfrågadesbelasta hand
SIDA innan utfärdade u-garanti. MöjlighetenEKN täcka underskottatten
i garantiverksamheten med biståndsmedel slopades dock 1978, varvid all
risktagning återfördes frånsåledes biståndet till EKN.

EKNs garantier utvecklingsskälrätt lämna levde dock kvar. Vidatt av
1980-talets början, u-kreditsystemet infördes,då skulle bedriva sinEKN
garantiverksamhet inom för normalgarantisystemettvå ochsysternramen
det för samhällsintressesu-systemet. I det stod s svenskt och 70s. senare



199174SOUiutvecklingsskäl, för högre risktagandeu för och änutrymme ettgav
normalgarantisystemet. i allaFörluster båda belastade undersystemen
omständigheter EKN.

förslaget till infördes 1981,viktig avsikt u-kreditsystem, detEn med när
uppfylla exportfrämjandemål.såväl bistånds- Idet skulleatt somvar

räntesubventionenför de-konsekvens därmed skulle kostnadersystemets
exportfrämjande 19803. Förlas mellan bistånds- och anslag Ds H att

kreditinstrumentet medföraundvika skulle uppbyggnaddetatt nyaavnya
konstruktion iorganisationer ville huvudsakåstadkomma somman en

naturligt kredi-befintliga Följaktligenkunde bygga på det attsystem. var
vanliga exportkrediter, skulleliknandepå sätt garanterasterna, avsom

EKN.
föru-krediter inom EKNsHuvudregeln blev skulleatt garanteras ramen

frånordinarie skadefall säkerhetsreserverdvs. skulle ersättasattsystem,
Emellertid återinfördes möjligheten belastainomuppbyggda EKN. att

biståndsgarantier.biståndet risken. Sådana garantier kom kallasmed att
särskilt intressan-försäkra krediter för projektDessa skulle kunna som var

för riskfylldabiståndspolitisk synvinkel, EKN ansågta varamen somur
för ordinarie fall betal-inom I dessa skulledet systemet.att accepteras

särskiltningsinställelser i första via uppbyggd säkerhetsre-handersättas en
i direkt från biståndsanslaget.och andra handserv

u-krediter tillinför 198283 allaRiksdagen beslöt budgetåret att pro-
Även tillbiståndsanslaget. krediter and-skullegramländer garanteras mot

biståndsgaranti bedömdeländer skulle kunna med EKNgaranterasra om
riskbelastningen biståndetsärskilda förelåg. Därigenom ökade påskälatt

återigen något.

3.4.2 modifierade u-kreditsystemetDet

iu-kreditsystemet gjordes 1983 resulteradeDen översyn att syste-av som
fick biståndsinriktning 19832 ochstarkare Ds UDmet prop.en

förfrämsta för detta beslutet198384 100. Det uttrycket ansvaretattvar
modifieradegaranti överflyttades från EKN till BITS. I detlämnaatt en

garantitekniska frågorutnyttjas rådgivare ochEKN isystemet somsom
hanteringadministratör garantierna. inkluderar också skade-Detta avav

fall försök till återvinning.och
biståndsgaranti. samband medAlla u-krediter Imed attgaranteras nu

förför u-kreditgivning, liksombeslut hela kostnaden ränte-ansvaret om
subventionen u-krediterna, överflyttades till således helaBITS komav
risken u-kreditsystemet biståndet. delningi läggas Denpå systemetsatt av

efter-exportfrämjande hadekostnader mellan bistånds- och anslag som
bi-ursprungliga ökadi försvann därmed.det Attsträvats systemet en
förförknippad kostnaderståndsinriktning i också blev med högresystemet

statsñnan-biståndet naturligt. det ansträngdaMen det också såär attvar
bidra-siella för modifieringen u-kreditsystemetläget vid tiden var enav

förai möjligaste villetill statsmakterna mån övergande orsak syste-att
infri-räntesubventionen potentielladirektakostnader, såvälmets som

till biståndsanslaget.garantiåtagandenandet eventuella 71av



199174SOU3.4.3 biståndsgarantierRegelverk för

flertal olika utfärdandet biståndsgaranti-Ett regelverk berör aspekter av av
för biståndsgarantiernaSambandet mellan regelverk och praxis ärer.

iklädernågot svårutrett. Det den svenska sigär staten ytterst ansvaretsom
för biståndsgarantier, övriga EKN-garantier statliga garantier.och andra
Grundregeln för i i regeringsformensådana 9 kap. 10 §engagemang anges
Regeringen får icke riksdagens ibemyndigande lån ellertagautan upp
övrigt ikläda förpliktelse.ekonomiskstaten

U-kreditgivningen tidigare i u-kreditförordningenregleras nämntssom
SFS 19841132, reviderad 1987989. förefalla motsägelsefull iDenna kan
fråga förbeslutar villkoren garantierna. 3 § stadgar attvem somom om
BITS u-krediter statliga kreditgarantierbeslutar och samtom om om
villkoren för krediterna garantierna. vidare ioch Det 7 § BITSsägs att

i sina frånskall beslut vägledas inhämtas exportkredit-yttrandenav som
nämnden. Slutligen § Exportkreditnämnden administrerarstadgar 8 att
garantigivningen i u-krediter. garantierna tillämpassamband med På de

för U-kreditförord-bestämmelser garantigivning.gäller nämndenssom
ningen inte biståndsgaranti, preciserar intebegreppet ochnämner närmare

citerats innebörden BITS statligavad här beslutarän attsom av om
kreditgarantier.

praktiken innebär u-kreditförordningen fördelning-följande vadI avser
beslutsansvar BITS och garanti ochmellan EKN lämnaatten av om om

fastställa garantivillkor. BITS fattar utfärda garanti.belutetatt attom en
Själva utfärdandet garantin speci-Endast under mycketgörs EKN.av av

omständigheter avvikelser förslagella begär BITS från tillEKNs garan-
tivillkor. administrerarEKN garantierna, dock alltså ärytterstsom garan-

biståndsanslaget.terade mot
uppdelning för innehållet iDenna mellan EKN och BITS ansvaretav

beslutet viss förvirring olika enskilda inslagskapar och oklarhet vad gäller
i garantiordningen.

missförstånd garantiordningen iEtt exempel på uppstår hosävenatt av
insatta i statsverkspropositionenväl uttrycks densystemet senaste
bil. i19909l100, 163. Där hävdas diskus-det samband meds. en

sion särskilda insatser i skuldtyngda u-krediterländer deattom som
omförhandlas i Parisklubben har BITS, vilket alltså ärgaranterats av
inkorrekt. I själva verket utfärdas garantin, beskrivits,här harsom av
EKN.

förordningar riktlinjer för otydligaDe BITS verksamhet vadärsom ger
gäller biståndsgarantierna. Propositionen följde u-kredit-på 1983 årssom

198384100, bil. i fråga garantier5 endast U-översyn attanger om
krediter förutsätter statlig frånkreditgaranti skall och budgetåretmedsom
198485 särskilda biståndsan-den säkerhetsreservenövergaranteras mot
slagen. förslag till utformning mekanism för regleringNågot av en av
omfattningen garantiengagemanget dock inte.av ges

ingenting myndighetens regeringensDet garantiansvar i in-sägs om
struktion för BITS SFS 19881125.

heller förordningar särskilda biståndsga-Inte EKNs lämnar besked om
72



SOU 199174för bi-EKNredan nämntsU-kreditförordningenrantier. attanger som
för nämndensgällertillämpa villkorståndsgarantierna skall de garan-som

förord-regeringensgarantier reglerastigivning. utställandeEKNs avav
Ingenting explicitexportkreditgaranti SFS 1990113. sägsning omom

beslutmeddelarförordning. Riksdagenbiståndsgarantier i denna om en
ligga. räknarEKNgarantiengagemang måstevilken totalainom EKNsram

utnyttjandet dennabiståndsgarantier iinte in utställdadock av ram.
efter beslutbiståndsanslagetEftersom u-krediterna motgaranteras av

biståndsgarantierna.förbär huvudansvaretibland BITSBITS sägs att
for 198990.årsredovisningi EKNsuppfattning uttrycksDenna ex.

förval-i säkerhetsreservgarantipremiernainbetalade sättsDe somav en
inteRegeringen harfår havilken BITSEKN övertas ansvar.ansesmenav

vadBITS EKN skall skemellan ochhur samarbetetstadgat avserom
Riksrevi-bakgrund detta harförvaltningen säkerhetsreserven. Mot avav

slutitinte harhellerförhållandet BITS och EKNsionsverket kritiserat att
detta samarbete.avtal reglerarnågot som

biståndsgarantierna i budgetpro-framstår hanteringenVidare statensav
anslagsframställning för 199192ofullständig. BITSI ettangavssomcess

milj.674i form förbindelser 5garantiengagemangetfor totalatal det av
uppskattningkvalitativjuni 1990, och det lämnadeskr. den 30 avenper

förhållandevis begränsade. Ingenhittillsskadefallens omfattning
skadefallomfattningen framtidasannolikabedömningegentlig den avav

hade u-kredi-direkt berördetvå äskandendock. BITSpresenterades som
förslag 400förstaanslagsframställning. Deti denna attettterna omvar

räntesubventionen iför dvs.anvisas gåvoelementetmilj.kr. skulle u-
bemyndigasandra BITS skulle199192, och detkrediter under attattvar

motsvarande högstbudgetåretutfástelser för gåvoelementet underlämna
utfästelsereftersom inteför u-krediter allatillgängliga medelgångertre

lämnas.till u-kredittill lederslut att en
statsverkspropositionen 1990912100,iförslagen förordadesBåda

frånreservationenEftersom utgåendebifölls riksdagen. denbil. 5, och av
förtillgängliga medel ränte-milj.kr. innebar detta198990 462 attvar

862 milj. och BITS bemyn-sammanlagt kr.,subventioner 199091 blev att
räntesubventioner gånger dennautfástelserdigades göra tre sum-omom

2586 milj. kr.bestämtnärmarema,
ianslagsframställningen ellerinte sig iEmellertid gjordes det pro-vare

blirgarantiåtagandeuttrycklig beräkningpositionen detnågon somav
givenu-kreditgivning förknippad med ränte-resultatet den är ensomav

förpliktelse förekonomisksubvention, och är staten.ytterst ensom
riks-i.statsverkspropositionen delsvisserligenStatsrådet hemställer att

rubrikenförordats underriktlinjer bidragdagen godkänner de och som
regeringenbemyndigarriksdagenAndra biståndsprogram, dels attatt

rubriken.föreslagits Menunderutfästelser och åtagandendegöra ensom
u-kreditinnebäranvisad biståndsanslaget räknatkrona över tregrovt omen

redovisa-kreditvolymutväxling mellan biståndskronor ochkronor. Denna
medför kronaanslagi avsnitt 3.3.9. Det dendes är att ett enom en gersom

skulle åtagandengarantiåtagande Såledesu-kredit kronor.och treett omom
ungefärligen 73exempelvis 400 milj.räntesubventioner kr. en summa somom



den genomsnittliga årliga SOU 199174anslagsbeviljning under denmotsvarar senasteen
femårsperioden innebära garantiåtagande avseende kreditvolymett om
ungefär 1200 milj. vilket,kr. med hänsyn till självrisk, innebärkraven på ett
garantiåtagande 5- 15 lägre kreditvolymen, eller drygtänprocentom en
miljard kronor.

Det bör förhållandedet riksdagenBITS rättnoteras att att attav ges
utfästelsergöra sitt mekanismgånger anslag skildär heltärtreom en som

från den just beskrivna utväxlingen. Det sammanträffandeär ett rent att
idet fall förbägge fråganärvarande råkar tredubblaatt ettvara om

belopp. fråganI BITS utfästa sig handlar fårrätt det BITSatt attom om
lämna utfästelser gåvoandelen förvad u-krediter till beloppettavser som

gånger anslaget. innevarandeUnder verksamhetsår får BITSmotsvarar tre
nämnts åtaganden innebärgöra räntesubvention knapptsom som en om

2,6 miljarder kr. Denna anvisad biståndsanslaget, medföröversumma,
potentiellt u-kreditvolym miljarder7,8 kr. Följaktligen skulle BITSen om
under verksamhetsår hypotetiskt kunna till garantiåtagan-medverkaett
den ungefär 7,8 miljarder kr. praktiken blir inteI såom stor.summan
Med genomsnittlig anslagsbelastning 400 milj. kr. garantiåta-en om avser
gandena kreditvolym ungefär milj.1200 kr. icke mindreMen destoen om
måste 7,8 miljarder försägas den garantiåtaganden inomvara ram nya u-
kreditverksamheten riksdagen implicit för 199091.beslötsom om

Riksdagen beslutar indirektsåledes visst garantiåtagande närettom
beslutar storleken på anslaget för räntesubventioner i u-krediter-man om

För den insatt i u-kreditsystemet självklart.är dettaär Menna. som
statsverkspropositionen inte formuleradär dettaså sammanhang äratt
uppenbart för i detaljfrågorna icke insatt läsare.en

En sammanfattning förhållandende har beskrivits i avsnittdettaav som
lyder följer. Biståndsgarantierna finns inte explicit ireglerade någonsom
förordning. Riksdagen intehar uttryckligen fastställt garantiramnågon
inom vilken biståndsgarantierna faller. Riksdagen har inte uttryckli-heller

bemyndigat regeringen tillåta utfär-BITS uppdraga åt EKNatt att attgen
da biståndsgarantier till vissnågon volym.

fårDetta förbiseende följdoch systemkonstruk-ettnog anses vara en av
tionens svårgenomtränglighet än något Ytterst belastarannat.mer av
garantiåtagandena biståndsanslaget, förhållandeoch detta har riksdagen
beslutat Vad detta i sin innebär borde dock explicit.göras Tvåturom. mer
åtgärder skulle bidra tillkunna klargöra förhållandenaatt ett systemom

biståndsgarantiermed bibehålls. För första regeringen utfärdadet kan en
förordning biståndsgarantier, ansvarsfördelningen olikadär mellanom

utsågs klart och otvetydigt. uttryckligenFör det andra borde detparter
framgå i budgetprocessen vilken biståndsgarantier förknip-volym ärsom
pade vissmed medelstilldelning till igåvoandelen u-krediter. Regering-en

skulle varje år kunna till riksdagenhemställan igöra statsverkspro-en en
positionen tillåta utfärdandet viss biståndsgarantier, ivolymattom av en
tillägg till sitt förslag visst för räntesubventioner.avsätta beloppatt ettom
Därmed kan regeringen fullständigt förebygga risken på sättatt ettagera

kan förefalla strida regeringsformens stadgande regeringenmot attsom
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SOU 199174bemyndi-ekonomiska förpliktelser riksdagensinte får ikläda utanstaten
gande.

u-kreditsys-utförligt förslag former för reglering de medrörandeEtt av
iförknippade förpliktelserna betänkandetskommer göras över-temet att

vägandeavsnitt.

3.4.4 garantipremienDebatten om
u-kreditsystemet sig i ringa utsträck-1983 uppehöll endastårs översyn av

tid-garantifrågorna. förklaras vid dennaning vid Detta kan med deatt
särskiltkontroversiella. 1980-talet harinte särskilt Under dessa,punkt var

frågan garantipremien, kommit debatteras.attom
till före-ligger i inställningen de EKNSom bakgrund kluvenhet aven

i praktiken tvingande, garantivillkoren. Kluvenheten be-slagna, närmast
avvägningenskilda uppfattningar hur bästi olika harstår att parter om

förförsäkringsmässigt betingade statligamellangörs det systemet export-
högrisklän-naturligt för sig villkor förkreditgarantier, vilket med hårdare

biståndsintentioner vilka ofta innebäratenderarder, och allmänna ettatt
särskilt förmånliga villkor just till vissaerbjudaönskemål kunnaattom

sådana länder.
garantifrågorna särskild uppmärksamhet.utredningar harEtt ägnatpar

garantipre-efter beskrivning hurDet kan motiverat kortatt, avenvara
Exportkreditutred-för förslag framförs imierna deredogörasätts, som

utredningeni BITS initierade internaningen SOU 198842 och den av
genomfördGarantiordning för u-krediter, under 198990.

kreditvärdighetsbedömningarfortlöpande länder kanEKN gör av som
u-krediter. syftenabli föremål för exportkrediter Ett med bedöm-och av

garantipremie-ningarna fastställa kreditriskerna och därmed ävenär att
försäkringsmässiga, iPremierna så högreskall motto attsatserna. vara

vid gjordarisk medför premie och verksamheten korrekt bedöm-högre att
ningar självbärande.är

indelar i riskkategorier,förenklat EKN länder be-Något kan sägas att
revideras fortlöpande,premieklasser. Indelningen det kannämnda men

förmodligen överblick vid viss tidpunktintresse fåattvara av enen
Kina,i premieklass 3mitten juni 1991. Exempel länderpå varav

Latinamerika. premieklassThailand, vissa i Mellanöstern i I 4länder och
klassbeteckning innebär och därmed högrehögre osäker låntagaremer

Mauritius, Swaziland, Tunisien,premie återfanns vissa i Afrikaländer
premieklass fannsZimbabwe i Latinamerika Chile. Marocko,och I 5
premieklass premieklassNamibia, Indien, Colombia m.fl. 6.2 6Iran, l

Afrikaindelas i decimaler återfanns mindre länder idel samt ev.en
SriBangladesh och Lanka.

förför riskfyllda allsVissa länder bedömer EKN kunna kommaattvara
i tillfråga för garanti. U-kreditgivning alltså helt utesluten sådanaären

för garantier, tillländer. i fråga så högaAndra länder kan komma men
meningsfullt u-krediter.premier inte lämna DeBITS det attatt anser

u-kreditervid tidpunkt inte kunde erbjudasprogramländer nämndasom
till följd Etiopien, Guinea-Bissau,något två skäl Angola, 75dessaav av var



Kap Verde, Laos, Mocambique, Nicaragua, SOU 199174Sri Tanzania,Lanka, Vietnam
och Zambia. Potentiella u-kreditmottagare bland programländerna var
alltså Bangladesh, Botswana, Indien, Kenya, Lesotho, Namibia, Uganda,
och Zimbabwe.

Garantipremien i kreditens storlek. inordning-Utöverprocentanges av
i premieklass påverkas garantipremiens storlek faktorer kre-en av som

ditvalutans marknadsränta, länets ochräntesats lånets löptid. För att ta ett
förskottspremienexempel på tioårigt tilllån 0 iräntaett procentsvar

tilldollar offentligt rättssubjekt typiska u-kreditomständigheter iett ett
iland premieklass vid3 denna tid 2,23 Motsvarande lån tillprocent. men

land i premieklass 6.2 8,88ett procent.var
En naturlig följd riskavspeglandedetta blirdetär dyraresystem attav
försäkra kredit sämre det ställtär med mottagarlandets ekonomi.att en

Därigenom får varje garanti pris skall avspegla potentielladessett som
kostnad för kolliderarTyvärr iblanddetta med allmänna bi-systemet.
ståndsintentioner, eftersom fördet ökar kostnaden resursöverföringar till
länder ofta bäst behöva dem.som anses

Problemet blir särskilt tydligt garantipremien i det svenskaattgenom u-
kreditsystemet vanligtvis erläggs köparen i mottagarlandet. Andraav
givarländers för blandade krediter för det upplagdaär såsystern mesta att
garantipremien säljaren.betalas fårMan detta sig iåterspeglaranta attav
säljarens pris, intevilket dock lika förär tydligt köparen i det svenskasom

i fattigaLåntagarna länder ofta invändningarsystemet. mot attreser en
inte obetydlig u-kreditensandel igåvoelement det svenska systemetav
förefaller bli återtagen garantipremiennär skall erläggas.

Exportkreditutredningen

Exportkreditutredningen SOU 198842 utifrånanalyserar ett export-
främjande perspektiv bl. u-krediterna. Garantiordningen i sambanda.

u-kreditermed diskuteras utförligt.
Utredningen framhåller kriteriet u-kreditsystemetdet svenskaatt att

endast skall användas för länder kreditvärdiga möj-begränsarsom anses
ligheterna utnyttja det. U-ländernas tilltagande betalningsproblem haratt

tilllett EKN vid sina rekommendationer till ofta fårBITS avråda medatt
hänsyn till risken i enskilda fallet.det Utredningen hänvisar därvid till
tidigare propositioner vilka framgår land förmo-kanatt ettm. m. av som

oförmögetdas mjukaåterbetala krediter inte böratt motta-vara ens vara
kreditbistånd, biståndsgarantioch inte utfärdasskall EKNattgare av en om

bedömer landet kreditvärdigt.äratt
Utredningen förespråkar u-kreditsystemet konstrueras två-att som en

komponentmodell i förstället den nuvarande enkomponentmodellen. Ut-
redningen kritiserar förenkomponentmodellen skilja kompetens ochatt
beredning från beslutsfattande och budgetansvar. I tvåkomponentsyste-

skulle kreditbistånd skapas bistånd i form gåva ellermet attgenom av en
förmånlig, anslagsfmansierad kredit kombineras exportkreditmeden en

på kommersiella villkor. Dessa skulle administreras bi-vardera ettav
stånds- respektive exportkreditorgan.ett 76



199174SOUavvika från gällandemöjlighetenUtredningen diskuterar också att ga-
enkomponent-idetså längerantisystem. Det sägs ett systematt avsom

vanligadenväsentligt påi byggergarantisystem alltbehållsmodell ett som
avvikelserstörreinte göraexportkreditgarantiförordningen, detgår att

smittorisker på EKN-i formbl.till problem,lederdetutan att ava.
finner önsk-biståndssynpunkt detfrånföljerDärav attsystemet. om man
biståndsgaranti-sådant sättenkomponentmodellen påutveckla attvärt att

tillräckliga, måsteintemodifieringar längreFöreslagnamed anses varaer
garantiordningi vilken EKNintetill modell kräversigsöka ensomenman

problemsmittoriskMed uttrycketförutsätts medverka. att ettavses
vidtillämpasvillkorvarför olikaför oklartäruppstår då det mottagaren
tillledakanhävdar dettaSverige. EKNprestation från att ex.samma

mottagarlandetmedförbindelsernakommersiellastörningar i de svenska
bi-försåvitt inteblirinteaffärer enkeltheltinnebördenmed att av

ståndsvillkor tillämpas.
åsyftade delExportkreditutredningenmodifiering attDen en avvarsom

angelägetdetbiståndsanslagetbetalaspremien skulle kunna över voreom
biståndssynpunktfråntransaktionförsolitärriskacceptera somenen

vadbortomlandrisksynpunkt lågfrånangelägenmycketansågs sommen
premie. Premien skulleexceptionellt högEKN kunde acceptera utan en

biståndsanslaget.ochgarantitagarenmellanalltså delas
finns skälanförde BITS detutredningen attremissvar pâsitt attI

premiesätt-förordadeBITSpremiesystemet.förändringaröverväga enav
operativa medver-medan EKNsfrånfrikopplad EKNsning är systemsom

premie. Syn-enhetligordning medBITS skisseradebibehålls.kan enen
ersättningberäkning ochprincipen förframfördes påocksåpunkter av

administrationskostnader.EKNs
premiesystemet. T.ex.ändringförespråkaderemissinstanserFlera en av

från BITS.proprieborgenbiståndsgarantierna medersättsföreslog SEK att
premievisserläggerrimligt köparendockdetMan ansåg att somenvara

liknandeBankföreningen framfördetillBITS avsätter syn-enreserv.en
frånfrikopplingutförligt sådanhurredovisadeExportrådetpunkt. en

premiebetalningar förespråka-förställetkunna ske. IskulleEKN-systemet
tillårligen skulle avsättasu-kreditanslaget10Exportrådetde procentatt av

framför lägrerisktagandeförordadeSwedfund ökatpremiereserv. etten
premiesatser. .

från EKNsavvikelseri sitt remissvar bl. överuttryckteEKN attoroa.
menadesmittoeffekter. Däremotmedföragarantisystem skulle kunna man

möjliggöra dels långasyfteimodereraspremierna skulle kunna attatt
mjukatänkbaravidgad kretskrediter delsmjuka och mottagare avaven

krediter.
garantiområdet. Iingen åtgärd påemellertidföranleddeUtredningen

utredasför u-krediter börgarantigivning19899044 endastsägs attprop.
ytterligare.
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utredningTSBI Garantiordning för u-krediter SOU 199174

BITS lät under 198990 konsult göra översyn det nuvarandeen en av
garantisystemet med viduppdrag föreslåbehov förbättringar.att Rappor-

bearbetades BITS, behandlar utförligtten, både relevansensom av av
självrisker på u-krediter och garantipremierna.

premiefråganI föreslår konsulten princip för premieberäk-en annan
ningen denän tillämparEKN för sin verksamhet. Medan EKNssom
princip grundar sig på bedömning risken i den enskilda krediten,en av
skulle BITS princip grunda sig på bedömning den totala lånestocken.en av
Mot bakgrund de relativt få projekten i BITS portfölj föreslårstoraav men
konsulten förutgångspunkt bestämningatt premienivån det medsom av
jämna mellanrum, förslagsvis i samband med det årliga budgetarbetet,
görs analys risknivån i portföljen. basisPå denna kan besluten av av om
premienivåer fattas. Med hela lånestocken fallergrund sigdet enligtsom
konsulten också naturligt endast tillämpa premiesats för kredi-att allaen

låntagare. Därmed skulleter, oavsett Standardiseringett steg tas mot en av
villkoren för u-krediter.

Konsulten skisserar också i vilkenmodell EKN inte medverkaren som
utfärdare biståndsgarantin, den i formgörs borgensåta-utan attav ettav
gande SEK.gentemot

Med konsultens bakgrund BITS premiefråganrapport medtogsom upp
EKN, emellertid inte fann frångåskäl hittills tillämpade principer.attsom
Frågorna har diskuterats i BITS styrelse, har enligt uppgift intemen
föranlett någon iåtgärd avvaktan på föreliggande utredning.

3.4.5 Självrisk

självrisken är andra viktig aspekt garantiordningen där övervägan-en av
den välmotiveradeär försäkringsmässigapå grunder kritiseratsharsom
för försvåra biståndssträvanden.att

Riksdagen har beslutat viddet statlig exportkreditgivning skall krävasatt
självrisk minst 5 Vid u-kreditgivning varierar självriskenprocent.en om

mellan 5 och 15 Den svenska leverantören igör allmänhetprocent. en
överenskommelse med sin bankkontakt innebördenmed denne själv-att tar
risken.

Som tidigare har nämnts huvudsyftenaär självriskenmed dels att upp-
säljaren göra bedömning kreditrisken,muntra att dels skapaen egen attav

incitament medverka vid indrivning fordran.att detta följerAv dock attav
ingen bank villig riskenär i fråga, fällakan det biståndspers-att taom ett ur

pektiv väl motiverat projekt. Nyligen har projekt i Indien för-avsevärtett
till följdsvårats detta. Ett skäl är de svenska bankerna för närvarandeattav

generellt mindreär riskbenägna tidigareän och kredittiderna successivtatt
blivithar längre. En bank med självrisk u-kreditpå tvingadären atten

behålla denna risk under hela kreditens löptid, och kan således inte sälja den
vidare, vilket normalt kan riskfylldagöra med tillgångar. Därför blirman
dessa risker mindre attraktiva från bankernas sida.

Den refererade utredningen gjord för BITS räkning analyseradeovan
utförligt älvriskkravet för u-krediter och fann det inte lika relevant 78att var



199174SOUbiståndsgarantin skallrekommenderadeexportkrediter ochför attsom
Även förvisst stödlämnaru-krediten. EKN100kunna täcka procent av

u-kreditfinansieratföreslagetbedömningsäljarensuppfattningen ettatt av
bistånds-gjordbedömninginternprojektet skulle kunna ersättas avav en

vid in-medverkanförsäkringstagarensVidare attorganet. accepterar man
tilli första hand lämnasu-kreditereftersommindre viktigdrivning blir

självriskenspåbörja översynEKNi mottagarlandet. att avstaten enavser
199192.formerfunktion och under

Övriga3.4.6 aspekter

garantiordningen börförknippade medytterligare aspekter ärTvå som
återbetalningsprofilensochkontantandelberöras. Dessa är mottagarens

utseende.
storlekkontraktetssyftar delkontantandel på denMottagarens somav

Syftet med kontantan-minstu-krediten. 15Deninte täcks är procent.av
försäkringsmässigt motiverat.biståndsmässigt ändelen sägs snararevara

projek-isittskall demonstreraMeningen köparenär egetatt engagemang
i inled-för ändamålet redanbudgetmedelvissaavsättaatttet egnagenom

statsmakternainternationella ellerinte tvingatningsfasen. EKN är avav
u-kreditgivning. Regelnvidkontantandelutformade regler krävaatt en

fastställts BITS.kontantandel har avom
föru-krediter med denåterbetalning analogförSlutligen modellenär av

Återbetalning efter leve-ske månaderbörjar normaltexportkrediter. sex
sjätteavbetalningar må-likamedsedankreditenoch amorteras varrans

period förskjuter dettaamorteringsfrikreditvillkoren innebärOmnad. en
betalningen. modeller,första Andraförgivetvis dentidpunkten ex. en

exportkrediterförinte vanligtbaktung, äramorteringsproñl ärsom mer
u-krediter.förinte helleri dagoch förekommer

inneburitförmånlighetpå högrebeskrivits kravenhar attSom redan har
varit likafrån långautsträckts hakredittiden för u-krediter har att som

omkring tio Förläng-år.allmänhettill iexportkrediter á 6 år5 att vara
medfördeeftersom dettidigare problem,kredittiden skapadeningen enav

emellertidtidspåslag harför EKNsgarantipremie. Principenhöjdavsevärt
lika aktuellt.inte längreproblemetreviderats och är

återvinning3.4.7 Skadefall och

särskildtillförsbiståndsgarantiernagarantipremierna förinbetaladeDe en
428,2dennaStorleken påförvaltas EKN.säkerhetsreserv varavsom

199091. Närvid budgetåretmilj.kr. utgången mottagare enav u-enav
frånersättninggarantitagarenfårsina betalningarfullgörakredit inte kan

säkerhetsre-debiterasbetalning.för uteblivna DennasinEKN summa
198283 har demilj. kr. Sedanskadefallen 51199091Under år varserven.

storlek.säkerhetsreservensfemtedeltiondel ochvarierat mellan avenen
räkningför BITSfordran EKNsin påGarantitagaren överlåter som

redovis-förtabell 3.9Sefrån låntagaren.försöker driva in densedan en
79utveckling.ning säkerhetsreservensav



Tabell 3.9 Säkerhetsreservensutveckling milj. kr. SOU 199174

Säkerhetsreservensstorlek Skadefall
vid budgetåretsutgång

198283 23.1 5.3
198384 72.0 10.5
198485 137.0 25.0
198586 171.0 32.1
198687 227.0 22.0
198788 270.0 44.0
198889 316.0 27.0
198990 371.0 58.0
199091 428.2 51.0

Inga skadefall frånhärrör kommersiella risker hittillshar inträffatsom s.
på u-kreditñnansierade projekt. Däremot har betalningsproblem uppkom-
mit till följd mottagarlandet inställt sina betalningar politisk risk.attav
Länderna ifråga sighar till informellavänt den sammanslutning ford-av
ringsägarländer, den Parisklubben, inom vilken offentliga offent-ellers.
ligt kreditergaranterade omförhandlas, för söka anstånd med betal-att
ningarna. Detta gäller Angola, Egypten och Moçambique.ex.

Vanligtvis nås överenskommelse senareläggning betalningar efterom av
det landet ifråga överenskommit med Internationellaatt Valutafonden,
IMF, ekonomiskt återhämtningsprogram.ettom

Resultatet förhandlingardessa blir vanligen attav man enas om en
amorteringsplan för omförhandladede beloppen betalas över antalatt ett
kommande tillsammansår med ränta skall marknads-motsvaraen som
räntan. BITS, eller svenska fordran i dessa sammanhang bevakasstatens,
tillsammans med andra eventuella fordringar frånpå landet, EKNst.ex.
ordinarie verksamhet, finansdepartementet i samarbete med EKN. Dåav
de på detta omförhandladesätt fordringarna flytersedermera in, återförs
de vad u-krediter till säkerhetsreserven. inträffarDet inte sällanavser att
låntagarlandet inte klarar uppfylla sina enligtåtaganden omförhand-att
lingen, varvid i Parisklubben får och amorterings-tasprocessen om en ny
plan överenskommas.

Ett skadefall beror på låntagarlandet inte sinaklarar internatio-attsom
nella åtaganden har inget direkt samband med hur det u-kreditenav

Ävenfinansierade projektet lyckas. vid framgångsrikt projekt kanett
skadefall inträffa på förgrund det projektet ansvariga företaget ellerattav
myndigheten inte skaffakan den förvaluta behövs klara skuld-attsom
tjänsten på u-krediten. inträffaDetta kan i fall projektföretagetäven de då
har valutaintjäning tvingatär landets valutabestämmelseren egen men av

leverera in intjänadeden valutan tillatt centralbanken och sigsedan ställa
i forkö tilldelning förerhålla sina valutabehov. iEndast fallatt de då
långivaren lyckats erhålla projektföretagets valutaintäkter säkerhetsom
för skuldtjänsten formell pantförskrivning kan visst oberoen-ettgenom en

frånde landets valutaställning uppnås.
Detta emellertidär ifrågasätts multilateralaett arrangemang som av

Världsbanken,Internationella Valutafonden och hävdarorgan som som
lands samtliga valutatillgångar skall till förfogande föratt stå samtligaett

fordringsägare solidarisk basis.på BITS hittillsvarande politik har gått 80ut



199174SOUvalutatransfereringsgaranti från lån-betalnings-alltid kräva ochpå att en
ivarvid ärendet hän-från myndighet,eller någon kompetenttagarlandet

Parisklubbens agendaskadefall alltid småningom hamnar pådelse såav
valutaintjäning aldrigharför omförhandling. i företagsNågon säkerhet ett

förekommit i u-kreditverksamheten.

3.4.8 Avslutande kommentarer

garantiordning-spänningar iu-kreditsystemetUtvecklingen har skapatav
gjortsförsökframför premieområdet. harallt på Deoch där attsomen,

intressen harordning tillgodoser alla ännuåstadkomma parterssomen
förändringar.inte avgörandelett till några

delvisförefaller inblandade hartill deOrsaken detta parternaattvara
stödjadirektiv. u-ländernasmotstridiga målsättningar och BITS skall ut-

utvecklingseffekter.prioritera u-krediternasvecklingsansträngningar och
för nödvän-stödjaEKN skall svensk exportenatt garanteraexport genom

försäkringsmässigt korrektai dettadiga krediter samband med görasamt
Förändringargarantivillkor.utifrån meddelariskbedömningar och dessa

avhängiga systemförändringarmålsättningar verkställshur dessa ärav
inteförordningar, och åstadkommasmodifieringar regler och kandvs. av

befintliga regelverk.beteendeförändringar inomgenom
bakomliggandeofullständigaövrigt och oklara. EnFör regelverkenär

intedet existerartill garantiordningen skapar problemorsak är attatt
förbiståndsgarantiordning finns ordning exportkre-särskild Detnågon en

inombiståndsgarantier.vilken tillämpas på Menditgarantier, skall även
för särbehandlingfinns egentligen ingetordningdenna utrymme av ga-en

for u-krediter.rantier
diskuteras nedangarantiproblemen kommerUtredningens på attsyn

försärskild ordningUtifrån detta kommeravsnitt 5.3 och 5.4.under en
föreslås.u-kredit givningen kunnaatt

i industribiståndetKreditinstrumentet3.5

till industri-finansieratflera olika slags krediter stödGenom haråren
för insatser.Följande avsnitt redogörelse dessautveckling i u-länder. är en

SIDA3.5.1 Biståndskrediter lämnade av
förekommit inom biståndsverksam-industrisektornKreditgivning till har

hälftenbiståndskrediter infördes 60-talet. Underpåheten alltsedan senare
förstautnyttjas ikrediter till Indien60-talet lämnades attett avparav

företag för import råva-och samägda lokalahand svenska dotterbolag av
fortsättaskulle kunnaverksamhet ävenoch komponenter så derasattror

till IndienKrediternavalutabrist i Indien. lämnadestider akutunder av
tilllöptid ochstandardvillkor, med 25 årsenligt svenska dvs.dåvarande

importlicenser och ställderegeringen beviljadeIndiskatvå ränta.procents
betalning i enligt gällande kurser.till förfogande lokal valutavalutan mot

upphandling i Sverige grund 81inte till påKrediterna bundna attmen avvar



den utsedda målgruppen hade så stark SOU 199174svensk anknytning kom delstoren
leveranserna krediternaunder tillgå svenska leverantörer. Krediter-attav
förutsatte också internationell upphandling förutsättningardå för dettana

förelåg. fårMan emellertid undantag från dessa oftakrav ansågsanta att
motiverade bakgrund upphandlingen ofta specialiserademot avsågattav

och komponenter till relativt små belopp för vilka dyrvarugrupper en
internationell upphandlingsprocedur inte motiverad.var

Under kreditsystem lämnades också några krediter till industri-samma
utvecklingsbanker, använde förmedlen vidareutlåning till lokalasom
industriföretag. förstaDe dessa krediter, lämnades till tunisis-denav som
ka utvecklingsbanken Societé Tunisienne de Banque och östafrikanskaden
utvecklingsbanken East African Development Bank, lämnades också till
de nämnda standardvillkoren. Sedan följde krediter tilläven Tanzania
Investment Bank.

För inte snedvrida den lokala föreskrevsmarknadenatt emellertid att
vidareutlåningen skulle till villkorske i princip marknadsmässiga.som var

mellanskillnaden,Av uppgick till 10- 12 procentenheter, avtaladessom
banken skulle behålla del 4-6% ersättning föratt sin kreditrisken som

Återstodentilloch täckning sina administrativa kostnader. skulle avsät-av
till särskild fond för överenskomna falletändamål.tas I med östafri-en

kanska utvecklingsbanken fondenskulle användas tillbanken blandav
utbildning sin personal och anskaffning kortfristigannat av externav

kompetens för specifika uppgifter.
Till tunisiskaden banken lämnades krediter på sammanlagt 46,7tre

milj. tillkr. och östafrikanska utvecklingsbanken sju krediter på samman-
lagt 190,0 milj. kr. sistaDe två krediterna till östafrikanskaden banken
lämnades på IDA-villkor, dvs med återbetalningstid på 50 år ochs. en
till 0,75 kallad administrationsavgift.ränta, Krediterna tillprocents den
tanzaniska investeringsbanken uppgick sammanlagt till 165 milj. kr.

SIDA har också finansierat industriutveckling direkta insatser igenom
konkreta projekt. Det välkända i detta sammanhang skogsindustri-ärmest
projektet i Vietnam. finansiellaDe insatserna skedde här gåvobasis tillpå

Vietnamesiskaden regeringen, använde medlen för finansieringsom av
investeringarna. I och pappersprojektet Southern MillsPaper imassa-
Tanzania har biståndet lämnats på gåvobasis till den tanzaniska regeringen

fört det vidare till projektföretaget lånebasispå på i princip mark-som
nadsmässiga villkor. SIDA vidarehar lämnat tillstöd småindustriutveck-
ling i afrikanska länder. Men i falldessa har biståndsmedlenett par
lämnats tillgåva tilleller statliga vidarefört medlenstatensom organ, som
på lånebasis till enskilda industrier för finansiering huvudsakligen derasav
investeringar. Så har på 1980-talet varit fallet vid tillfällennågraex.
inom biståndet till Tanzania. Gåvobistånd för vidareutlåning till exportin-
dustri respektive föröronmärkta utlåning till rehabiliteringsprojekt hartre
kanaliserats Tanzaniska investeringsbanken. Huvudlinjen varithargenom

slutanvändaren skall betala marknadsvillkor. Ibland har emellertidatt
undantag gjorts från den linjen. Alla dessa insatser har avslutatsnumera
eller är under avveckling.
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199174SOU3.5.2 Swedfund

Swedfund, bildadesu-länder,industriellt medfonden för samarbeteDå
iför industrisektomkreditinstrument ut-1978 inrättades avsettnyttett

till sinakomplementmöjligheterFondenvecklingsländerna. att somgavs
vid lämnabehov kunnau-landsföretagens aktiekapital ocksåsatsningar i

principutlåning ii fonden skall dessföretagen. Enligt policybesluttilllån
emellertid inte fondenmarknadsmässiga villkor. utesluterDettaske på att

till detavkastning relateradgivit, eller ärlån räntakan och har varsge,
lån medeller andraLåneverksamhetenföretagets resultat.låntagande

omfatt-tagit någonSwedfund emellertid inte störrei harspeciella villkor
marknadsmässiga.fårformer dock betraktasning. Samtliga dessa som

milj. vilketjuni till 103 kr., äruppgick 30 l99lutlåning denFondens en
detioårig verksamhet. Ettsiffra bakgrund drygthovsam mot avenav
demångarelativt lånevolymen ärför lågaviktigaste skälen den att av

80-haft förbud under helai praktikenSwedfund verkari vilkaländer ett
tillmjuka villkor, dvs lågaupplåning på äntalet utländsk ytterstannatmot

inteSwedfundvillkoramorteringstidermed långaochräntor som-
fört makro-Vidare många ländernaerbjuda. harvelat,kunnat, eller enav

sigtrovärdigtförmåga åtagaderasekonomisk politik har begränsat attsom
företagens skuldtjänst.tillgänglig förvalutagöraatt

tillomvandlasl99li septemberSwedfund kommerStiftelsen ettatt
Swedecorp.nybildade biståndsorganetadministreras detaktiebolag att av

krediter kvarstår.Möjligheten lämnaatt

för industrisektom3.5.3 U-krediter

iindustrisektomtillkrediter lämnatsantalu-kreditsystemet harInom ett
företag fördirekt tillkrediterförekommerDelsnågra mottagarländer.

till utvecklingsbankerdels krediterindustrinvesteringar,finansiering av
krediter46industriprojekt. Sammanlagt hadeför vidarekanalisering till

199091 lämnatsbudgetåretmilj. vid utgången495 kr.till värde lett avav
tillverkningsindustrin. Antalsmäs-investeringar inomför finansiering av

u-krediter medan det beloppmäs-tredjedelcirka allasigt utgör detta en av
hälftenför drygtKinatill 15sigt endast uppgår procent. avsvararca

Angola,Algeriet,industriprojekt ärländer medprojekt. Andraantalet
Zimbabwe.Nicaragua, ochIndien, Verde, PeruKapEgypten,

tillställasu-kredit avseddsärskildlåtitBITS har utveckla atttypen av
krediterfinansieringförfogande förutvecklingsbankersnationella somav

vid sinsvenska leverantörersina valttill kunder,dessa lämnar de somav
u-kreditensedvanliga påfrånkredittyp skiljer sig denupphandling. Denna

föreligger någotinnan detkreditlöfte ingåsoch avtalså sätt att ett ges
påVidare bygger denfinansiera.projekt svensk leverantör ettmed att

avvisat.i sammanhangBITS andraramtänkande som
kreditrameninför beslutBITSutvärdering låter göra tarDen omsom

ställning kvalitetochutvecklingsbanken och desssikte på den aktuella
Avsikten klargöraprojektbedömning. ärfördess kompetens att omsamt
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stämmelse med BITS principer tillvägagångssättoch SOU 199174vid projek-egna
tutvärdering. befunnitsDå så fallet har BITS sedan kunnat överlåtavara

för detaljutvärdering varje enskilt projekt tillansvaret utvecklingsban-av
ken.

Motiven för BITS etablering denna kredittyp har varitav att man genom
utnyttja andra och lokala institutionersatt kompetens för projektbered-

ning och -utvärdering sigavlastat självt detta arbete. Därigenom har man
kunnat nå bredare målgrupp bestående mindre och medelstoraen av
projekt i mottagarlandet kraven på den organisationenutan att egna

stigit.nämnvärt Samtidigt har också möjligheterna förökat en annan
kategori Företagsvenska bestående mindre och medelstora företagav av

fördeldra u-kreditsystemet i sinaatt exportansträngningar. Ur BITSav
synvinkel utgör utvecklingsbanken projektet och kreditramen utgör en
sammanhållen kredit.

Sammanlagt har hittills sådana krediter lämnats till Indien tvåsex
krediter, Pakistan, Thailand, Tunisien, och Chile. Kreditbeloppen har
varierat mellan 10 och 20 miljoner amerikanska dollar. Storleken på
enskilda kontrakt finansierats under kreditramen har varierat kraftigtsom
med endast några hundratusental kronor lägsta belopp och medsom
kontrakt i storleksordningen 20 milj.kr. högsta. SEK har uppträttsom
direkt långivare i förstället någon enskild affärsbank. I den utvärde-som
ring BITS lät införgöra den Indienkreditenandra konstateradessom att

fungerat tämligen väl och syftetsystemet kreditformenmed i huvudsakatt
uppnåtts.

I samband med denna kreditform har kravet på självrisk från svensk
exportörs eller banks sida blivit särskilt komplicerad eftersom varken
någon leverantör eller någon bank identifieradär vid tidpunkten för kredi-

uppläggning initiativoch till dragningartens under kreditramen avses
komma från låntagande utvecklingsbank. Särskilda överenskommelser
och därförhar fått göras med EKN och bankerna för dennaarrangemang
kredittyp. Så tillhar exempel den andra krediten till Indien inteännu
kunnat genomföras då frågan självrisken inte lösts juliännu 1991.om

En fråga principiell betydelse är slutligen skallannan av vem som
u-kreditensgottgöras räntesubvention gåvoelementet och vilka krav man

från svensk sida skall kunna iställa detta sammanhang. Krediten lämnas
till banken med den 35-procentiga förmånlighetsgraden och skall sedan
lånas vidare till den slutlige föranvändaren inköp svenska produkter.av
Frågan dåär subventionen skall föras vidare till slutanvändaren ellerom

banken skall absorbera gåvan och utnyttja förden eventuellaom med
Sverige överenskomna ändamål. I de hittills avtalade krediterna har tekni-
ken för vidareutlåningen varierat vad räntevillkor kursrisker.ochavser

frågaDenna diskuteras vidare i avsnitt 5.7 i samband med dennaatt
kreditform analyseras djupare administrativa principiellaoch aspekter.ur

3.5.4 International Finance Corporation

Sverige bidrar indirektockså till u-ländernas industrialisering sinagenom
bidrag till ägarkapitalet i International Finance Corporation, IFC, ett 84sys-



199174SOUföruppgårkapitalIFCsandelSverigesVärldsbanken.till avterorgan
amerikanskamilj.15,2vilket motsvarar1,26tillnärvarande procent,

bådeorganisationeni detSwedfunds attliknarverksamhetIFCsdollar.
u-ländema.iindustriföretagtilllånlämnarochdelägareingår som

85



4 Internationella för kreditbistånd SOU 199174system

Sverige deltar i förhandlingarde förs inom OECD syftemedsom att
internationellauppnå överenskommelser förregler användandetom av

4.1..subventionerade krediter. Denna beskrivs i avsnitt flestaDeprocess
OECD-länder har för bundna krediter blandarsystem marknads- ochsom
bistándsmedel. Likheter skillnaderoch olikamellan länders be-system
skrivs i avsnitt 4.2.

4.1 Internationella regler

U-kreditgivning och motsvarande regleras i huvudsak två regelverk,av
riktlinjerdvs. de föruppställts statsstödd exportkreditgivning Con-som

sensus riktlinjeroch de uppställts för Associated Financing inomsom s.
OECDs utvecklingskommitté DAC. Consensus The Arrangement Gu-on
idelines for Oñicially Supported Export Credits informellär överens-en
kommelse mellan flertalet medlemmar i OECD. Vidare finns förregler stats-
stödd exportkreditgivning inom GATT relevans. Definitionenav av u-
krediter Associated Financing Tiedand and Partially Untied Oñicial De-
velopment Assistance iär huvudsak densamma inom Consensusnumera
och DAC. Termema u-krediteru-kreditgivning i följandeanvänds det som
samlingsbegrepp för formeralla bundna krediter inslagmed bådeav av
marknads- biståndsmedel.och

4.1.1 Consensus

U-kreditgivning intehar, ibara Sverige iäven andra länder, utveck-utan
lats exportkreditgivning. oftaEtt tydligt syfteuttalat har varit skapaur att

konkurrensmedel.ett Det förefaller därför naturligt inleda detta avsnittatt
med redogörelse för de ansträngningar gjorts inom Consensusen attsom
reglera u-kreditgivningen.

Consensus-reglerna syftar till stävja konkurrens medatt statsstödda
exportkrediter och minska subventionsinnehâllet i sådana krediter. De
gäller för alla tjänsteroch krigsmateriel och jordbruks-numera utomvaror
produkter föroch alla krediter med kredittid på två år eller Regelver-mer.
ket tillkom år 1978 på basis tidigare överenskommelse mellanav en ett
mindre antal länder. Vid den tidpunkten förekom betydande subventione-
ring statsstödda exportkrediter. Ansträngningarna inriktades därförav
huvudsakligen på minska subventioneringen. Regleringatt skedde kre- 86av



SOU 199174framför lägstaalltkontraktspriset ochkontantandeldittider, minsta avav
tillåtna räntenivåer.

statsobli-tillknutnasuccessivt. Dehöjts ärharMinimiräntorna numera
amerikanska dollar,ingår i SDR dvs.i valutorgationsräntor de yen,som

minimiräntornabetyderfranska franc. Detoch atttyska markpund,
vilket lederstatsobligationsräntornaändringarjusteras vidautomatiskt av

subventions-ökningaroavsiktligafråga någrablitill inte kandet avatt om
innehållet.

i alltexportkreditsystemen harsubventioneringendrivaSyftet utatt ur
syfte knappastdettarimligtförefallerväsentligt Det attnåtts. antaatt

fortsattexportkrediter hade ettstatsstödda attnåskulle ha gått varaatt om
emellertidSå haru-landsmarknaderna.konkurrensmedel påbetydelsefullt
gjort kre-subventioneringen harminskadegradvisfallet.inte varit Den

minskatexportkrediterefterfrågan påattraktiva. Vidare harditerna mindre
betalningsförmâga.försämradeoch östländersu-ländersmångapå grund av
tilltagit i betydelseu-krediternaförmånligaväsentligtSamtidigt dehar mer

Dekreditvärdiga marknaderna.kvarvarandedekonkurrensmedel påsom
upphovsubventioneringenstatsfinansiella kostnadernabetydande gavsom

händelseutvecklingen.ha påverkatfaktor kantill är antassomannanen
filosofinharu-kreditgivning inom ConsensusregleringgällerNär det av

exportkrediter áförvillkoråtskillnad mellanklarvarit försöka göraatt en
skulleexportkreditgivningen rörasidan. Medanu-krediter å andraochena

u-kreditgivningen krä-subventionering, skulleminskadsig i riktning mot
sigförsäkrai syfteDettabiståndsmedel. attinsats attallt större omavva

enbartinte skulle görasdenbli så högskullebiståndsmedelinsatsen attav
konkurrensskäl.av

Överenskommelser gåvoelementet,höjningarsuccessivahar nåtts avom
enligt följandeförmånlighetsgraden,sedermera

15%1982oktober1978 -
20%april 19851982oktober -
25%-juni 1987april 1985
30%-juni 1988juli 1987
35°050°/0juli 1988 -

År förmånlighets-tillåtnalägsthöja denockså1988 överenskoms attom
till 50 °0.definitionenligt FNsländernaför fattigastedegraden

notifieringinneburit påkravbörjan ocksåfrånharConsensus-reglerna
de kre-isamtliga medlemmarinformation till arrangemangetdvs. av

medger, sedermeraellerfor avsikt medgeditvillkor har attman
medlemmarsamtligainnebäru-krediter. Dettaförhandsnotifering, attav

Syftetu-kredit.beviljaavsiktmedlemsi förväginformeras attmåste om en
erbjudan-matchaför ländermöjligt andradet attpå så sätt göraär att
förlängtstidenNotifieringsperioden har överkrediter.förmånligaden om

matchningsmöjligheterna.för förbättratill arbetsdagar30 att
inte iriktlinjer detenligt gällandetillämpasmatchningdefensivSådan
dock i sigu-krediterinförde medSverigesvenska Att systemett varsystemet.
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slags matchning, eftersom detett svenska leverantörer SOU 199174likartade villkorgav
deras konkurrenter vissapå u-landsmarknader.som

Diskussionen konkurrens med u-krediter har under följdlångom en av
varitår viktigastede punkterna på Consensus-gruppens dagordning.en av

faktumDet u-kreditgivningen inte minskat påtagligtatt tidenmed har av
krediternas kritiker tagits till intäkt för de skärpningar reglernaatt av som
hittills införts inte bidragit till effekt.nå avsedd Andra har hävdatatt att
det naturligtär krediter med mjukare villkor för bistå fattigaatt attges
länder med nödvändiga investeringar, särskilt i tider då u-ländernas betal-
ningsförmåga inteär Det är ondo tvärtom eftersomgodoutansvag. av av
det bidrar till investeringar i infrastruktur inte heltatt avstannar.

förraDen ståndpunkten hävdas främst länder tidigare föresprå-av som
kat höjningarstörre den lägst tillåtna förmånlighetsgraden och harav som
begränsade disponera för sin u-kreditgivning.att Sverige harresurser egen
sällat sig till dem u-kreditgivning legitimt och naturligtettsom ser som
redskap i sin biståndsgivning och sökt regler bidrar till elimi-attsom som

de snedvridningar sådan kreditgivning kan på såväl konkurrensnera som ge
bistånd.som

syfteI minska konkurrens finansieringsvillkormedatt frånhar svensk
sida framförts förslag förmånligheten skulle begränsas tillatt vissaom
intervall och krav skulle finnas påatt sätta line,att dvs.en s. common
överenskommelse mellan de länder erbjuder finansiering göraattsom om
detta på villkor. Vidare driver Sverige bundna krediter skallsamma att
lämnas bara efter internationell konkurrensupphandling.

Det har under årens lopp gjorts många försök komplettera de generel-att
reglerna med regler skulle begränsa eller förbjuda kreditgivningensom

inom vissa sektorer, till vissa länder I några de särskilda sektors-m. m. av
överenskommelser finns inom Consensus, nämligen avseende kärn-som
kraftverk flygplan,och u-kreditgivningär över huvud inte tillåten.taget
När det fartyggäller finns särskilda regler. Ytterligare sektorsbegräns-
ningar har hittills inte nå enighet Detta kan förklarasatt ideom. av
huvudsak protektionistiska syften ha legat bakom förslagdesom synes

framförts, exempelvis det USA under tiddrivit på stålom-som som senare
rådet. Enligt den amerikanska bör u-kreditgivning för uppbyggnadsynen

stålverk inte tillåtas med hänsyn till rådande överkapacitet i befintligaav
stålverk.

Försöken minska eller u-kreditgivningen tillatt rikareavstyra u-länder
intehar heller varit framgångsrika. För närvarande pågår förhandlingar
kan leda till skärpningar reglerna och långtgående effektersom på denav

u-kreditgivning bedrivs idag. Gruppens diskussioner huvudsakligenärsom
inriktade på begränsa u-kreditgivning tillatt commercially viables.
projects i samtliga u-länder minstde utvecklade MULutom och andra
med svåra resursproblem. Denna regel gäller intedock för krediter med en
förmånlighetsgrad överstiger 80 °0. Vidare föreslås inga u-kreditersom att
skall till länder inte kommer i åtnjutande lån på l7 eller 20 årges som av
från Världsbanken, dvs. länder BNPcapita överstiger USD 2300.vars ca

Förhandlingarna pågår parallellt i Consensus-gruppen ioch DAC. Enligt
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199174SOUi juni 1991 skallministerrådsmötevid OECDsöverenskommitsvad som
årsskiftet 199192.vidregler nåsskärptaöverenskommelse senastom

fåru-krediter inteföreskrivs inom ConsensusSammanfattningsvis att
för de35%, med undantagunderstigandeförmånlighetsgradmedges

°0. Allaunderstiga 50fårinteförmånlighetsgradenfattigaste därländerna
kreditsådanavsikten lämnameddelas senastmåstemedlemmar att enom

50% docköverstiger krävsförmånlighetsgradenOmföre beslut.30 dagar
samtidigtfalli skeNotifiering skall sådanaförhandsnotiñering.inte som

kredit fattas.beslut om
kreditvillkor. Frå-endastreglerasinom ConsensusbörDet attnoteras

uppmärk-kreditkonkurrensen hareffekter pågarantivillkorensgan om
reglering.i formnågonhittills inte resulteratsammats avmen

4.1.2 GATT

Huvudregelnsubventionskoden. äri export-i GATT attStatsstöd regleras
exportkreditgiv-statsstöddförbjudna. Regleri principsubventioner är om

dettill subventionskoden. Närillustrativa listani s.k.ning återfinns den
iför medlemmartill dvs.hänvisas Consensus,räntesubventioneringgäller

GATT-regelverket. Förkonsistenta medreglerConsensus dess varaanses
premiertillinte fårföreskrivs sådanaexportkreditgarantier att somges

långfristiga kostna-otillräckliga för täckauppenbarligen är systemensatt
föremål för översynpunktFormuleringen denna ärförluster.der och av

Uruguay-run-GATT-förhandlingen, denför pågåendeinom s.ramen
dan.

särskilt precise-inteexportkreditgarantier, änSkrivningen angående om
premiesättninggällerhandlingsutrymmet detnärkan begränsarad, anses

idvs.ivarje fall s.k. tvåkomponentsystem,u-krediter, igarantier förav
gåvobistånd,biståndskredit ellerdelsu-kreditensådana där utgörs enav

exportkredit.statsstödddels en

DAC4.1 .3

effekternakonkurrenssnedvridandediskussionerna demedI takt att om
skärptesintensifierades inom Consensus-gruppen,u-kreditgivning upp-av

tillbidraskulle kunnareglerbehovetinom DAC påmärksamheten somav
effekter biståndet. Inompåsnedvridandekreditgivningensminska enatt

FinancialWorking PartyDACDAC WPFAsärskild arbetsgrupp, on
associatedriktlinjer för s.k.1980-taleti börjanutarbetadesAspects, av

komponenterna.biståndkreditgivning medfmancing, dvs. en avsom
1983.Financing årfor AssociatedPrinciplesRiktlinjer Guiding antogs

främst till nå bättresyftade1987. Dennarevidering gjordes år attEn
transaktionerbeträffande deConsensus-reglernaöverenstämmelse med

riktlinjerna.omfattasskall avsom
bliprojekt kanprövningkriterier förkodifierarRiktlinjerna somav

finansi-försäkra sig sådansyfteu-kreditgivningför medföremål attatt om
påpekasutvecklingsmål. Detprioriteradefrämjande attering bidrar till av

de 89biståndssammanhag ärigiltigagenerellt attflesta principernade är men



särskild vikt iaktta vid risk för snedvridningatt SOUav såväl 199174handelav som
bistånd. En central del riktlinjerna föreskriver u-kreditgivning skallattav
begränsas till priority projects and which carefullyprogrammes are app-
raised against developmental standards. Härvid skall särskilt iakttas att

projektprogram övervägs är del investeringsplan ocheller plansom av-
för offentliga utgifter redan godkänts mottagarlandets centralasom av
finansierings- ocheller planmyndigheter,
projektetprogrammet redan har granskats och godkänts i sådana arran--

för biståndskoordinering finnas,kangemang som
projektetprogrammet samfinansieras internationellamed utvecklings--
banker och motsvarande, vidareoch skall
särskild uppmärksamhet iakttas vid granskning projekt före-detav- om
ligger bevis på det redan har övervägts förkastatsatt och interna-av en
tionell utvecklingsbank eller DAC medlem på grund lågannan av
prioritet från utvecklingssynpunkt.

Kompletterande finnsregler bl. i de riktlinjer fastställts inom DACa. som
för projektvärdering Project Appraisal och upphandling Good Procure-

Practices. Vidare harment på tid Aid Quality Checklistsenare en s.
sammanställts. Det kan här särskilt i projektvärderingsreglernanoteras att
sägs utlåning till direkt produktivaatt projekt, i synnerhet sådana som
tillverkar produkter avsätts på konkurrensutsatt marknad, börsom en s.

lending tillämpas.two-step Det betyder förmånligheten i krediten skallatt
tillfalla u-landet medan den slutliga låntagaren får låna på lokala mark-
nadsmässiga villkor.

En övervakning u-kreditgivningen sker alla transaktionerav attgenom
till det Credit Reportingrapporteras Systemseparat dvs. dels. som av

biståndsstatistikden DAC för.som
På tid har diskussioner och granskning i DACs arbetsgrupp försenare

finansiella frågor individuella transaktioner intensiñerats. viktigtEnav
aspekt är sådan granskning enskildaatt transaktioner bidrar tillav en

Förståelsestörre och kunskap utformningen olikade DAC-medlem-om av
Samtidigt utbildas någon formsystem. case-law.marnas av

Från svensk sida har Förslag förbättrade regler utarbetats före-ochom
lagts även DAC harmonisering kreditvillkor och förstärkta reglerom av om
för internationell upphandling, med avsikt skapa sätteratt ett system som
utvecklingsmâlen i förgrunden och neutraliserar konkurrens med kre-som
ditvillkor.

4.1.4 EG

De enskilda medlemsländernas biståndspolitik ligger idag utanför EGs
jurisdiktion. Länderna intehar heller på initiativ harmoniserat sineget
biståndspolitik. Det troligt Rom-traktatet, vilket omför-attuppges vara
handlas 1993, kommer möjlighetenöppna för utformandetatt tvingan-av
de regelverk. Det går givetvis inte förutseredan vad sådantatt skulleettnu
komma innehålla. Emellertid förefalleratt det sannolikt krav bind-påatt
ning inte längre kommer tillåtas förutsätta upphandling i givarlandet.att 90



199174SOUbindning kommerupphandling tänkbartoffentlig detärLiksom attannan
medlemsländer.EGsi vilket helstpå köpinnebära kravatt som av

förbegränsningarinnebärhandelssidaninga regler påi dagEG har som
utformning.biståndets

länders4.2 Andra system

blandkreditsystem4.2.1 Framväxt av

blandkreditfenomenet växtöverdrift sägaknappast någonDet attär att
iutnyttja biståndsmedelsidafrån givarländernasfram strävan attur en

formeri olikabiståndsmedelKombinationersyfte.exportfrämjande av
tillkommit ad hoc.huvudsakligenbörjanexportkrediter tillharoch en

kombinationerdylikabörjade göraförsta landFrankrike det avsomvar
sig konkurrenssyn-kändeländerexportkrediter. Mångabistånd och ur

Sverige.följa efter. Så äventvingadepunkt att
infört olikaOECD-ländersamtliga typertiden såMed har avgott som

iinstrumentutnyttjat dettaVissa länder harblandkreditsystem. stor om-
Italien. För andraStorbritannien ochFrankrike,fattning. gäller bl.a.Det

internatio-Vidundanskymd roll.spelatinstrumentetharländer enen mer
biståndetdet svenskarelativt andelkanaliserasjämförelsenell stor aven

u-krediter.genom
reglertiden alltavsnitt med strängareharföregåendeframgåttSom av

undanröja sned-syftetdubblau-kreditgivning, med detför attuppställts
utnyttjandeeffektivtförsäkra sigochkonkurrensenvridningen ettomav

blandkreditgivningen, dvs.till export-Ursprungetbiståndsmedlen.av
biståndsinriktning-fortfarande aktuellt, ävenfrämjandesyftet, dockär om

kreditgivningen.förformernapräglaralltjämttydligare, ochblivit allten
u-kreditordningarsärskildainrättainte utanvaltflesta länder harDe att

mjukför åstadkommainstrumentexisterandei ställetkombinerar att en
antingenbiståndsdelentvåkomponentmodeller utgörskredit. sådanaI s.

vanligenexportkreditdelenbiståndskredit medan ut-ellergåva enav en
statlig exportkre-kredit medexportkredit, dvs.statsstöddgörs enenav en

Consensus-villkor.vanligen också påditgaranti, s.
respektivebiståndsdelavtaltvåkomponentmodellen slutsI separata om

exportkreditdelenför gängsetillämpasexportkreditdel. l sådana system
undan-heltförstås sker detta nästanSåvitt kanexportkreditvillkor. utan

tag.
vanligendetkredit, handlar stat-Om biståndsdelen utgörs om enenav

ogaranterad.till-statkredit ärsom
Sominnovation.sin tidmodellen påförblandadesvenskaDen envar

förenk-förblandningentillhuvudskäletavsnitttidigare attframgått varav
Enkompo-tvåkomponentmodellen.jämförelse medkreditgivningen i

Storbritannien kom-Frankrike ochinförts inentmodellen har somsenare
ocksåharFinland och Norgetvåkomponentmodeller.till derasplement
införtland,dock, endaharsvenska. Norgeinfört liknande det somsystem

tillämpasu-krediter. l dennasärvillkor förgarantiordning medsärskilden
administ-exportkreditgarantiinstitutet GIEKnorskaenhetspremier. Det

91möjligheteninförtNederländerna harbiståndsgarantiordningen. attrerar



låta biståndet betala garantipremien SOU 199174uppfattasdenna för hög vidom som
lämnande u-krediter. Exportkreditgarantiinstitutet fortfarandedocktarav
risken. Det svenska u-kreditsystemet det i vilket biståndetär enda helatar
risken med förundantag Norge, där detta kan ske under vissa omständig-
heter.

Enhetspremier mycket ovanligaär i exportkreditgarantisystem. Alla
OECD-länder Tyskland differentierar sina exportkreditgarantipre-utom
mier med hänsyn till bl.a. risken på mottagarlandetköparen ochtagen
kredittidens längd. Utvecklingen har under år gått ökadmotsenare en
differentiering premiesättningen. Vid internationell jämförelseav en
brukar premierna i det svenska ligga högt.systemet anses

4.2.2 Kreditgivning

flertaletI länder kreditsystem överskådligt granskats, kommer initia-vars
Önskemåltivet till u-kreditgivning från mottagarsidan. kredit-sådanom

givning framkommer vanligen vid överläggningar på regeringsnivå mellan
givare.och Några länder, Frankrike, Italienmottagare och Schweiz,ex.

överenskommer med för kreditgivningden kanmottagaren om ramar som
bli aktuell viss period.under För kan det fördelmottagarenen attvara en

tidigtpå stadium få kännedom vilka finansieringsmöjligheterett om som
tillstår buds. För kanexportörer sådana ocksåarrangemang vara en

fördel. Flertalet länder tillämpar dock flexibla modeller.mer
Oavsett initiativtagare tillär kreditgivning givareallavem som synes

försäkra sig det projekt finansiera liggeröverväger iatt attom som man
linje med utvecklingssträvanden, dvs. vid granskningmottagarens och
utvärdering projekt följs i inomde DAC överenskomnastort settav
riktlinjerna.

Som framgått föregående avsnitt krävs enligt Consensus avsiktav att att
förmånligmedge finansiering meddelas övriga medlemmar i överenskom-

melsen i förväg, förhandsnotifiering.s.k. finnsKravet för andraatt ge
finansiärer möjlighet backa sina lika förmånligaexportörer medatt upp
finansieringsvillkor den notifierat medger.som som

I några finnsländer särskilda matchningsfaciliteter, i Canada. USAex.
har inte något matchningssystem.än Flertalet ländersannat system ett

används dock inte för matchning. Ett skälsystem är någon bistånds-att
prövning knappast hinns med under den korta notifieringstiden. Det är

fögaockså sannolikt företag tidigare inte varit med i konkurren-att ett som
affär, blikan det matchningsbud. Tvärtom detärettsen om en genom nog

så flertalet projekt kan bli aktuella för u-kreditgivningatt ärsom av en
långsådan karaktär de kräver förberedelsetid såväl på köparsidanatt som

säljarsidan.på
U-krediter används huvudsakligen för finansiering kapitalvaror ochav

projekt. Huvuddelen utnyttjas för utbyggnad infrastruktur. Smärreav
skillnader, i enskilda falldock kan betydelse, finns idockstorsom vara av
olika nationella regler får finansieras.vadom som

Samtliga givarländer har huvudprincip upphandling skall ske iattsom
internationell konkurrens. finnsDet indikationerdock starka på denna 92att
princip inte alltid tillämpas fullt i praktiken.ut
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flertalet SOU 199174I finansieringberedd litenär delsystem att accepteraman av en
lokala kostnader tredjelandsleveranser.och allmänhet följal verkar man

exportkreditregler i tillämpasgängse detta avseende. Däremot sällan regler
kontantandel vilket förklaras finansieraskan denna bistånds-attom av av

idelen tvåkomponentsystem.
En översiktlig sammanfattning centrala olikaaspekter ländersav av

i tabell 4.1. Tabellen skall indikativgörs och osäker. Detsystem somses
har varit uppgiftersvårt erhålla klara på många punkter. Utan göraatt att
anspråk på korrekt i alla enskildheter tillkan tabellen dockatt vara vara
hjälp För påvisa i hanteringmönster andra länders bundna blandadeatt av
krediter.
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Överväganden SOU 1991174systemförändringarförslag tilloch5

framkom-hittills harvadkapitel baserat påSyftet detta ärmed att, som
aspektercentralaöverväganden rörandebedömningar ochmit, presentera

för utökaredovisarAvsnittkreditbiståndet. 5.1svenskadet argument attav
ii dagtill vissa länderinom u-kreditsystemetländerinriktningen stortsom
beröravsnitt övervägandeni fråga. 5.2inte I görskan kommasett som

bindningsfrågan.utvärderingar, och Av-projektval,projekthanteringen
u-kreditsystemetinomansvarsfördelningen mellan desnitt 5.3 analyserar

förslag föravsnitt redovisasorganisationerna. 5.4Imedverkande ett en
Övervägandetu-kreditsystemet.riskhantering iprincip förmodifierad om

diskuteras slags enkomponentsystem;i avsnitt två5.5. Därmodellval görs
självBITSutfärdar garantier, dels därliksom iBITS dagdels där ettett

diskuteras konsekvensernadirekt.u-krediter Dessutomlämnar attav
diskuterasavsnitt 5.6 och 5.7Itill tvåkomponentsystem.övergå ett u-

samñnansieringarförst med andrasärskild hanteringkrediter kräversom
Avsnitt 5.8 be-utvecklingsbanker.därefter u-krediter tillbiståndsorgan,

förmedla tillu-kreditsystemet för stödmöjligheten användahandlar attatt
Östeuropa.länderna i

riskfylldaU-krediter till länder5.1 mer

iutredning möjligheterna störreskallEnligt direktiven för denna ut-att
fattigare Detta kankrediter till länder utredas.sträckning i dagän ge

till där osäkerheten ärlämnas ländermedföra att fler krediter kommer att
enlighetåterbetalningar. medförmåga Iframtida tilllandetsstörre om

försiktighettill särskilddiskussionen i kapitel detta något2 är manarsom
systemmodiñeringaravsnitt föreslårfrån långivarens sida. Följande som

riskensamtidigtinriktning fattigare länder,skulle ökadmedge mot somen
för skuldproblem beaktas.ökade

5.1 Kriterier för länderval

29till sammanlagt1990 lämnatsU-krediter fram till utgången århar av
föreliggervilkaprogramländer medutvecklingsländer. dessa är llAv

gåvobiståndsbasisi. alltså län-18 styckenfleråriga ärSamarbetsprogram på
ekonomisktkommersiellt utvecklingssam-Sverige inlettvilkader med ett

kontinuerliga insatserlångsiktiga åtagandenarbete någrautan att om
gons

kategorieru-kreditförordningen 95tidigareSom har nämnts tre avanger



u-krediter SOU 199174programländer för svenskt bistånd, u-länder medmottagare av
Sverigevilka bedriver tekniskt-ekonomiskt samarbete BITS, ochgenom
länder utvecklingspolitikandra ligger i linje bistånds-med de svenskavars

målen. Tolkningen kriterierna förefaller ha varit vid. Endast länderattav
värderingarmed svenska bedrivit politikoacceptabel på någotsom en

område, vad mänskliga rättigheter, uteslutits.har Däremot harex. avser
frånländer övergått eller mindre militärdiktatur tillbrutalsom en mer en

demokratisk samhällsordning ganska omgående blivit föremål för övervä-
u-krediter.ganden Några latinamerikanska tjänaländer kan härom som

exempel.
Valet riksdagsfråga.programländer är Men landet välnär ärav en

inrymt i Föreliggerkretsen programländer inga hinder lämna u-krediter.att
i förDetsamma gäller huvudsak länder vilkamed BITS bedriver tekniskt

samarbete. Länder utvecklingspolitik ligger i linje målen förmed detvars
svenska utvecklingsbiståndet som alltså måste gälla förävenantas pro-
gramländer länder vilka bedriveroch med BITS samarbete svårtär att
tillämpa positivt kriterium, i betydelsen politikendast länderattsom vars
verkligen ligger i linje biståndsmålenmed de svenska skulle kunna komma
ifråga.

U-länders utvecklingspolitik förändras efter iblandhand, med snabbver-
kan i regimskiften. Samtidigtsamband med har också målen för den svenska
biståndspolitiken Förändringar, främstundergått kompletteringgenom en

förskjutning iantalet mål och tyngden emellan dem. Man kan ocksåav en
f sigråga hur många mottagarländer svenskt bistånd, sigdagens deav av vare

programländer, länder teknisktär med samarbete eller andra, skullesom
klara kritisk och saklig granskning biståndspolitiskade Tillmålen.moten
sist bli fråga politisk viljadet ändå etablera formnågonattsynes om en av

visstsamarbete med u-land. Det kan den bakgrunden ifrågasättasett mot
tredje hittills kriterietdet använda är relevant och adekvat uttryckt.om

Därför formuleringenrekommenderas det tredje urvalskrite-att av av
rierna till vilkaändras lyda andra Sverige inledaländer med önskaratt

fördjupa ekonomisktkommersiellteller utvecklingssamarbete, vilketett
verklighet ibättre den redan dag råder. I de övervägandenmotsvarar som

då inledandegörs vad u-kreditdiskussioner ligger naturligensom avser av
också avstämning landets utvecklingspolitiska strävanden. Formule-en av
ringen fortsättningsvisdock förutsättaäven inledandetattavses av en
fortgående u-kreditverksamhet i inteland, redan ärett ettsom program-
land eller vilketland med med BITS bedriver teknisktredan samarbete som

regeringen, blir föremålgodkänts för regeringsbeslut.av
föreslagnaGenom den ändringen formuleringen vid inledningenav ges,

kreditsamarbete visstmed land, inte nödvändigtvis föruttryckett attav
landets utvecklingspolitik till ligger i linjealla delar medattman anser

förmålen biståndspolitiken.den svenska Däremot skall godkännande av
attland u-krediter politiktolkas så dess intebedömtsett mottagaresom av

på avgörande punkter strida biståndspolitiskade målen. Någon bety-mot
förändringdande i form antal inte till följdländer skeväntasett stortav nya

ändringen i kriterieformuleringen. faktorn förDen återhållandestoraav en
breddning länder kvalificerar för u-krediter fortfarandeärav gruppen som



bedömningen förmåga SOU 199174for skuldbetal-mottagarnas attav generera resurser
ningar.

5.1 .2 Mer riskfyllda länder

tillägg tillI de biståndspolitiska kriterierna för finnsländerval idet u-
kreditförordningen också ekonomiskt betingade kriterier, nämligenett par

landet skall bedömas kreditvärdigt eller på sikt bedömas uppnåatt vara en
kreditvärdighet.godtagbar Därtill följs principen inte fårlandet haatt en

capita-inkomst överstiger USD 2 000 år. Dessa kriterier harper som ca per
haft begränsande inverkan på möjligheten sprida u-krediternaatten mer
över länder.störreen grupp

utredningensI liggeruppdrag möjligheternaöverväga i störreatt att
utsträckning i krediter till fattigaän dag länder samtidigt ländernasge som
skuldproblem inte får förvärras. Kreditbiståndet har mindre uttalad låg-en
inkomstprofil gåvobiståndet, vilket frånän början avsiktuttalad medvar en
u-krediterna. fattigdom i sig hinder förDock ingetär land erhållaett att
u-krediter. Bland de länder mottagit u-krediter återfinns Etiopiensom ex.
5 krediter, Indien 7 och Kina vilka50, med capita-inkomsten per
understigande 500 dollar år 1988 alla hör till låginkomstländer.gruppen
Fattigdom i kombination bristandemed kreditvärdighet emellertidär ett
hinder i fråganuvarande Den i vilkendå uppstår är utsträck-system. som
ning risknivåhögre kan tolereras i verksamheten.en

Enligt riktlinjer fornuvarande ländervalet kan också länder påsom
viss sikt bedöms få tillfredsställande betalningsförmåga erhålla u-kredi-

vilket öppning for länder vid beslutstillfállet inte harter, ger en som
godtagbar kreditvärdighet, bedöms återfå sikt.den på Detmen som senare
kriteriet emellertid inte ha tillämpats i någon utsträckning,störresynes
eftersom videndast länder beslutstillfället bedömts kreditvärdi-som vara

kommit i fråga. 1991 beviljad kreditEn under våren till Uganda är ettga
undantagen.av

Med begreppet kreditvärdighet i samband med landriskvärderingar
förstås vanligen tillgång till internationellalandet har kapitalmarkna-att

förder ocheller är acceptabelt exportörländers garantiinstitut. Kreditvär-
digheten dock inget objektivtär begrepp sig tillbaserar del påutan en
subjektiva uppfattningar bedömningaroch gjorda enskilda individerav

välinsatta iväntas det aktuella ekonomiskpolitiskalandetssom vara
situation.

Kreditvärdigheten inte hellerär något absolut begrepp, graderasutan
utifrån den bedömda risken in sinaland ställer betalningar. Sedan äratt ett
det till den enskilda kredit- eller garantigivande organisationen attupp
besluta den riskenbedömda dess perspektiv göreget mottagarenom ur

för viss kreditacceptabel eller inte. bedömningDenna kan beroen-en vara
de specifikavad omständigheter för olikaär kredit- garanti-ochav som
givande organisationer ingångnasåsom redan dåliga erfa-åtaganden,ex.
renheter, definitionenDen grundläggande bristande kreditvärdig-osv. av
het risken förär dock landet inte viljaskall kunna eller klaraatt att
ingångna för föråtaganden kredit- garantigivarenär eller skall 97stor att anse
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199174SOUinnebär mindre kreditvär-den acceptabel. Vad det då land äratt ettvara
digt perspektiv frågan.Detta beroende det anlägger Kre-är påav man
ditvärdigheten avhängig risken för betalningsförfallär är accepta-av om

i viss skilda innebörder för kredit- för garantigivaren.bel. har mån ochDetta
garantigivaren handlar det bedöma hur premie måsteFör tasatt storom som

Försäkraför Oacceptabla riskerlånet. de bedömsäratt acceptera attut som
ingen premie tillräcklig. kreditgivarenså För omvandlasärattstoravara

risken till risk risk Försäkrings-därmed pris. En Oacceptabel därärett en
för långivarens riskpremien synvinkel. Således kanär dyr, ärsett en somur

följd förför garantigivaren till sitt pris bli oacceptabelacceptabel högaav
kreditgivaren.

bedömningartidshorisonter vanligen aktuella vid kre-De ärsom av
ditvärdighet vid utfárdande exportkreditgarantier relativtnormala ärav

i perspektivet utvecklingsñnansiering. löptidenkorta sedda Den totala
överstiger tio Vanligen Räntebetalningar, oftasällan den kortare.år. är

inleds återbetalningar krediten skall börjabetydande, omgående och på
ofta inom villkorsprofiler,redan något år. Med dessa och med dessa

från kreditgarantigivarens sida,utgångspunkter det relevantär använ-att
kreditvärdighef traditionelltda begreppet på det sätt görs.som

kreditvärdighetMed kvarhållande kravet på hos mottagarlandetett av
enligt princip u-krediterna riktasdenna tenderar dock alltmeratt mot
mindre fattiga inledningsvis fattigaländer. de nämnda ländernaAv tre

fallitmottagit u-krediter har Etiopien definitivt Indiens kre-bort.som
ditvärdighet försvagats tid påföljdhar markant på med markna-attsenare

Återståri till kredittiderden dagsläget tveksam de långa gäller. såär som
vilket föreligger.Kina med land tveksamheter slagannatav

bibehålla kreditvolymerna nivåFör på nuvarandeatt motsvararen som
anslagsvolymer kreditgivningen öka till kreditvärdigaskulle behöva andra

Därvid sannolikheten kreditvoly-länder. ökar allt andelstörreatt en av
riktas rikare kreditvärdiga inteskulle de och länderna,motmen mer om

kreditvärdighetsbegreppet förändrad innebörd.någotges en
bedrivs u-krediterna innehållerDen verksamhet antalettsom genom

tidsdimensioner förutsättningar förkomponenter och har attsom ger
motivera delvis förandra grunder bedömningen ärmottagareom en

för kreditbistånd U-krediten finansieraacceptabel eller är avsedd att
utveckling, i riskfyllt framföralltvilket allmänhet ochär svårare, mer mer
långsiktigt tidigare finansiering praktikenvad relaterad Iän är. omsätts

till krediter till förberedda kreditgivarendetta betyda väl och utvär-att av
projekt i omgivning risker för negativderade svårbemästrad med storaen

finansieradepåverkan. De projekten har långextern sammantagna en
företags-mognadstid tills och samhällsekonomisk avkastning ochde ger

intjäningsförmåga för återbetalninglandet skapar deen som resurser av
krediterna. Utvecklingsñnansiering innebär därför ofta krediter medtagna
löptider återbetalningsfrialängre och längre perioder med krav påsamt en

frånhögre riskbenägenhet kreditgivarens sida. nivånFör sänka påatt
skuldtjänst krediten, därigenom risken förresulterande på och också sänka

skadefall, bidrag till räntebetalningarna.kan också ettges
perspektiv blir traditionella kreditvärdighetl detta det begreppet inte 98



SOU 199174lika landriskenrelevant och användbart. Man kan överens ärattvara om
för inledningsvisi beskrivna situationen,hög den landet har godaattmen
utsikter sikt återvinna sin betalningsförmåga. Som tillpå komplementatt
kreditvärdighetsbegreppet därför införas trovärdighets-skulle behöva ett
begrepp. ekonomiska politik trovärdigLänder bedöms skullevars vara

utvecklingsländer riskfyllda utfär-då sådana bedöms vidvara som som
dandet exportkreditgarantier,normala ansträngningar förgörav men som

ekonomiskåstadkomma hållbar utveckling tillväxt förbätt-ochatt moten
Förhållanden för befolkningenrade sin internatio-och återerövrandeett av

och kreditvärdighet.nella status
falla inom kategoriLänder skulle kunna denna sådanaärsom ex. som

från monolitisktbeslutat gå samhällsystem, inom politiköver både ochett
ekonomi, till omfattandepluralistiskt, privatiseringarockså verk-ett av

effektivaresamheter utförasbättre och kan andra Iän staten.som av
omstruktureringar vanligt-samband med sådana samhället ocksåantasav

vis för rehabilitering industri infrastruktur,kostsamma ochprogram av
vilka prioriteradehögt landet och biståndskretsenär bedömsav av vara
väsentliga för framgångsrik ekonomi.återuppbyggnad landets Meren av
eller mindre i antagits fleralångtgående strukturprogram har dag av u-
länder, vilka förbland några också programländer svenskt bistånds-är
samarbete.

sida föreligga särskiltFrån svensk kan intresse ochett att uppmuntra
stödja i situation samtidigtländer svenskt näringslivdenna generelltsom

konkurrenskraftighar hög och internationellt inom flerakompetens deav
bli Sådana återfinns isektorer kan aktuella. länder såvälsom gruppen

fattiga medelinkomstländer,lägre de kanärgemensamt attsom men
uppfattas bristande kreditvärdighet enligt definitioner.ha Medgängse
dagens utformning u-kreditsystemet stödja projekt idet svårtär attav
sådana ingår i eftersomländer, de programlandkretsen, den lågaäven om
kreditvärdighetsbedömningen antingen u-kreditgivning omöjligheltgör
eller medför premier uppfattas orimliga.kan De projekt blirsom som som

vanligen storleksordning svårligenaktuella de kanär gör attav en som
inpassas i gåvobiståndsprogrammet vittgående förkonsekvenser öv-utan
riga delar programmet.av

biståndet via SIDA flerårsbasis vidMerparten påprogrammerasav
återkommande s.k. Vidprogramsamtal med mottagarländerna. dessa

vilken inriktningprogramsamtal kommer på sektorer ochöverensman om
projekt för tvåårsperiodsamarbetet skall ha kommande medsom en
relativt detaljerad fördelning för Syftetdet kommande året. mednärmast
landprogrammeringen långsiktighet planeringsmöjlighe-skapa ochär att

Emellertid biståndsramarna effekthar begränsandeter. attgenomen
introduktionen projekt, vilka kan kräva avsevärda utbetal-störreav nya
ningar i konflikt fortlöpandeunder eller år, kan komma med deett ett par

förkostnaderna insatser löper under längre tid.som
formBiståndet förmedlas BITS i u-krediter inteärsom av av program-

lagt sig till länder eller projekt. varjepå Där bedömssättsamma vare
inkommet projektförslag individuellt. första bedömning därvidDen som

gäller kreditvärdighet, varefter projektetgörs mottagarlandets granskas 99ur



SOU 199174utvecklingssynpunkt genomförbarhet.och Utfaller granskningen positivt,
finnsoch inom anslaget, beviljar BITS räntesubvention medutrymme en

åtföljande kreditgaranti.
Biståndet via SIDA uteslutande gåvobasis till projektpå landet. Förges

ekonomiska förekommeravseende sektorer ofta de svenska gåvomed-att
vidareutlånaslen till företag myndighet fördet eller den som svarar pro-

jektet. Enligt u-kreditförordningen u-krediterna viaskall BITS medges en
förmånlighetsgrad antingen 35% 50%på eller beroende på mottagarlan-

inkomstnivå, vilketdets i internationelladen dag gällandemotsvarar
förmånlighetsgradöverenskommelsen minsta tillåtna för u-krediter.om

En önskvärd följd inriktning i u-kreditsystemetökad fattigaremotav en
betalningssvagaoch länder u-krediterna vidär behov kan komplet-attmer

det landprogrammerade biståndet SIDA. förmånlighets-Högretera genom
grader kan bli finansieringenaktuella. Detta kan underlätta enskildaav

produktiva projekt konfliktstörre så dessa behöver hamna i övrigtmedatt
bistånd till programland.ett

modifieringEn det existerande för u-krediter ibör konse-systemetav
kvens med detta Huvudsyftet modifie-övervägas. med dennaresonemang
ring bör möjligt för u-kreditgivarendet ansvarigtgöra på sättatt att ettvara

risker. risktagningenhögre Den högre bör i minsta möjliga mån äventyrata
biståndsanslaget. Inte heller den öka risken förbör skuldproblem hos mot-
tagarna.

5.1.3 Systemmodilieringar

kapitel 2 fördes diskussion innebördenI med krediter kanatt atten vara
föredra framför gåvobistånd givet vissa förutsättningar uppfyllda.äratt

oeftergivligtEtt grundläggande och krav nettoavkastninglandetsär att
från finansieradedet projektet efterpositiv skuldtjänstenär det påatt
krediten klarats. ekonomiskaLandets politik vidare trovärdig.skall vara

skall rimligt sigDet landet siktvänta på kommer haatt att attvara en
tillfredsställande betalningsförmåga.

Vilka finnas för förmål bör kreditbistånd påett system ettsom ansvars-
fullt kan lämna andel krediter i fallet tillsätt större vad dagän ären som
länder innebär högre risker första kreditvillkorenFör det bör kunnasom

till enskilda kreditbi-det landets behov. För det andra måsteanpassas
förståndslämnaren bestämma sig risken ihur skall hanteras. Försystemet

tredjedet behöver kreditbiståndslämnaren sig fråganställa kreditbi-om
ståndsmottagare biståndspolitiska skäl bör behandlas annorlunda änav
andra låntagare vid skadefall. Dessa mål preciseras i följande.något dettre

Kreditvillkor

Kreditgivningen till fattiga betalningssvaga förutsätteroch länder generellt
krediten förmånlighetsgrad,har hög vilket kan åstadkommas medatt en

löptider i kombinationlånga amorteringsfrimed några år lång helten pe-
riod. Som redovisats i avsnitt 3.3.l0 avviker fråndetta vad normalt 100som



SOU 199174förutsätts i för exportkreditgarantier. modifieringEnsystemet systemetav
för för till fattigakreditbistånd i utsträckning krediterinnehållastörreatt

attkreditvill-och betalningssvaga länder ordning medgerkan kräva en som
utifrånkor biståndspolitiska utgångspunkter.sätts

Riskhantering

u-kreditsystem garantipremier.l dagens belastas högre risker högremed
särskilt riskfylldaDetta dyrt u-krediter tillgör det lämna mottaga-att mer
garantipremierna sig antingen i högre kostnadDe högre avspeglarre. en

för premien,biståndsmottagaren biståndet deleller, ersätter enom en av
biståndskostnad. biståndsskäl olyckligt mindrehögre denAv är det att

kreditvärdiga för i övrigt lik-drabbas högre kostnadmottagaren av en en
resursöverföring. för utformningen bistånds-värdig målsättningEn ettav

modifierat intemindre kreditvärdiga be-äranpassat system att mottagare
lastas kreditvärdiga förmed högre kostnad än erhållaatten mer en resurs

i övrigt likvärdig. ytterligare målsättning förändradEnär är attsom en
princip för risken inte försämrar möjligheten förutsehanteringen denattav

följer viss kreditbiståndsvolym.belastning biståndsanslagetpå som av en

Skadefallshantering

kombinera inriktning riskfyll-Det uppgift utökadsvår påär att enen mer
efter undvika kreditbiståndetda bidrar tillländer med strävan att atten

bedömningar det diskute-ökade skuldproblem. Det krävs slagatt av som
i innan kreditrades kapitel 2 lämnas. Men hurgörs oavsett noggranten
bedömningar utförs enskildadessa kommer det hända låntagareän att att

i behandlinghamnar betalningssvârigheter. En u-krediterna vidgenerös av
skuldomförhandlingar minska förskulle de kostnader gäldenären ärsom
förknippade betalningsbalansproblem.igenom svåramed gåatt

5.1.4 Biståndskrediter jämfört u-kreditermed

En fråga intresse i kreditinstrumentdetta sammanhang är ett nyttav om
i biståndet. moti-behövs I dag lämnas u-krediter. Skulle detenbart vara

införa biståndskrediter för på bättremed sättverat att ettett system att
kreditbistånd riskfylldakunna lämna till ländermer

automatisktEtt bistândskrediter mindremed skulle ellersystem mer
kunna uppfylla skildrades i föregående avsnitt.alla de mål Somsom
framhölls i kapitel kreditbistând i sin3 biståndskrediterär sådant som

anslagsfinansierat. biståndsanslagethelhet kreditbeloppet belastarär Hela
i stund krediten fördelen med heltbetalas Den ettut. storasamma som
anslagsfmansierat från reglerdet går bortse många deärsystem att att av

tillämpasmåste på använder marknadsmedel.ett systemsom som
biståndskreditsystem kreditvillkoren utformas mjuktI kan så ellerett

hårt till iönskas behöver hänsyn de regler gällerutan att tasom man som
exportkreditgarantiordningen. faktum biståndsanslaget lOlDet belastasatt



SOU 199174innebär vidare intekrediten behöver någramed hela att ta ut garan-man
Kreditenavsättningar till för kreditförluster.tipremier äreller göra reserver

biståndsanslaget inte belastasriskfri i kommer behövabetydelsen att att
fullständigt.in sina betalningarytterligare ställer Avmottagarenomens

okomplicerat avskriva fordringar för länder medskäl detär attsamma
ingaEftersom biståndsanslaget redan belastat behöverskuldproblem. är

avsättningar för detta.görasextra
anslagsfinansierat kreditbistånd emellertidNackdelen med utgörsett av

Fördelar hela kreditvolymen medaspekt skapar dess attsamma som
intecknas i biståndsanslaget.omedelbar verkan måste Detta är över-en

princip för drivande pådrivet försiktig låneverksamhet. Den byggerav
sig vid varjenödvändigt det lämnadantagandet det är vänta värstaattatt

kredit.
affärsbank enligt princip skulle behövaEn drevs denna ett egetsom

lånestocken. Detta skullekapital motsvarade hela den uteståendesom
kraftigt tillgängliga själva verket kanminska den mängden lånemedel. I

möjligt förhandsuppfatt-antagandet det ha godbanker, under äratt att en
fordringarna blir omöjliga drivaning på den delstorleken attav somom

mindrein, nöja sig kapital andel demed eget motsvararett som en av
fordringarna, kapitalet därmedutestående det äventyras.utan att egna

givet från biståndsbudgeten,Analogt skulle, med anslag ett systemett
biståndskrediter till mindre kreditvolymupphov änmed avsevärt ettge en

u-krediter. krediter harUnder antagandet demed attsystem ensom
framgent biståndskrediter,förmånlighetsgrad 50 lämnasprocentom som

hälften möjligt ikrediter bli vadskulle volymen sådana endast av som vore
till sittu-kreditsystem. biståndskredit belastar hela belopp,En anslagetett

u-kreditsystemförmånlighetsgraden i krediten. räcker detIoavsett ett
biståndsanslaget behöverbelasta med gåvodelen. Utöver dennamed att

betalningsinställelserFörväntade förså den kostnadenavsättas attreserver
synvinkeln liknarframtida biståndsanslag.inte Ur denäventyrar senare u-

kreditsystemet banks verksamhet.en
belastningeneffekt biståndskreditsystem vidareolämpligEn är attettav
resursöverfö-blir förbiståndsanslaget värdetpå större än mottagaren av

registreras återbetalningar bistândskrediterringen. Följaktligen under som
undviks i u-kreditsystemet.negativt bistånd. Detta problem

sammanfattningsvis anslagsñnansierade bistånds-deMan kan säga att
förutsättningen troligen intekrediterna sig på låntagaren kom-grundar att

felaktiga signaler tilluppfylla sina Detta såvälåtaganden.attmer ger
försäkra sig fullstän-långivare. alternativ såEtt bättrelåntagare än attsom

biståndsansla-för betalningsförfall belastardigt risken att genastmot man
för krediten utnyttjakostnaden den metodmed hela är attget som u-

efteri innebärkreditsystemet redan dag. Denna strävarbygger på att man
överdrivet optimistiska överdrivetvarken elleradekvata dvs.göraatt

riskbedömningar.pessimistiska
målsättningarvissa systemmodifieringar förförordar deJag görs attatt

uppfyllas i u-kreditsystemdiskuteras i avsnitt 5.1.3 skall kunna ettsom
viktigasteinriktning riskfyllda länder. Den dessamed ökad på avmer

u-kreditportföljen. innebärförändringar risken i Dettapoolas 102är attatt



BITS fattar SOU 199174beslut den önskade risknivån igenomsnittligaett port-om
följen, tillämparoch mekanism för för skydda sigavsättningar att moten
risken för oplanerade belastningar biståndsanslaget. beskrivspå Detta

i avsnittnärmare 5.4. principernaFör för riskhantering skall kunnaatt
förändras i riktningdenna frånkrävs dock kraftigaså dagensavsteg
exportkreditgarantiordning blirdet nödvändigt frikoppla u-kredi-att att

från EKN-systemet. förslagOrsakerna till tilldetta, och åtgärder,terna
diskuteras utförligt i avsnitt 5.3. En systemmodi-rekommenderadannan
fiering skulle bidra till u-krediterna tillgöra bättre anpassadeattsom en

inriktningökad betalningssvaga u-krediterna omför-ärmot mottagare att
handlas sinatill ursprungliga villkor. diskuteras i avsnittDetta 5.4.

5.1.5 Avslutande kommentarer

kreditvärdighetKravet u-kreditmottagarnapå hos medför riskbenä-lågen
igenhet u-kreditsystemet. finnsDet anledning förorda be-störreatt en

redvillighet till risktagande, särskilt bakgrund många ländermot attav
genomför ambitiösa reformprogram.

återinföra biståndskrediter förAtt krediter innebärde högre riskersom
inte lämpligt. Biståndskrediternaär bygger alltförpå pessimistisktett

förmågaantagande uppfylla sina åtaganden. Ettmottagarnas att annatom
skäl införa biståndsinstrument detta slag detärmot att ett nytt attav
skulle kräva administrativa rutiner för ordning, framtidanya en vars

oviss.volym är
Därför föreslår jag u-kreditsystemet modifieras så det påatt att ett

ansvarigt risker, ikan stället försätt större instrument införsta att ett nytt
syfte.med det sammanhanget särskilt viktigtl är det i enlighet medsamma

avsnitt förmågaunder 5.1.3 BITS villkors-andraresonemanget att att ge
uppsättningar förbättras för underlätta lämnandet u-krediter medatt av
högre förmånlighetsgrad, modifieringar tekniken för riskhanteringatt av

skadefallshanteringenoch blirgörs, generösare. En delavsikt med deatt
förslag i betänkandet uppfyllaär dessa mål-presenteras resten attsom av
sättningar.

5.2 Projekthantering

Denna utredning mycket identifiera förut-ägnar uppmärksamhet åt deatt
sättningar bör uppfyllda för fungerande kreditbistånd,väl ochettsom vara

villkoren förhur ansvarsfördelningen mellan deatt systemet samtange
inblandade förbör u-krediternaär de svenska skallparter ut attsom se

sig ideal.närma sådantett
Det finansieradekan måhända tyckas projekten ide kommer skym-att

vidundan dessa möjligtHur kan det någotsägaattresonemang. vara
meningsfullt viss biståndsform projektgranska alla deutan attom en noga

biståndet har till frågamedverkat Svaret på har meddenna göraattsom
BITS arbetssätt. projektetsTvå aspekter minskar fokusbetydelsesom som
för analysen u-kreditsystemet innebärär 103att



199174SOUkontraktsfinansiering BITS skall inte ansvarigt förochär vara- -
genomförande,projektplanering och finansierar färdiga kon-utan

trakt.
liten additionalitet i i princip projekt finansierasverksamheten skall- -

få finansiering inte meningsfulltändå kan annars det talaattsom vore
konkurrensupphandling.om

Sammantaget BITSdetta mycket begränsad roll vad gällerger en
detaljutformningen projekten. inskränker sig i princip tillRollen attav
finansiera inte finansiera. skiljer sig från traditionella,eller Detta avsevärt
interventionistiska biståndsorganisationer, aktivaär på många stegsom
inom projektcykeln.

innebär inte finansieradeDetta analyser de projekten skulleatt av vara
meningslösa, eftersom sådana granskningar bidra till ytterligarekan en
förstärkt förmåga befogat finansiera projektbedöma det äratt att ettom

innebär uppsättning frågor menings-eller det denDäremot äratt som
fulla från vidskiljer sig skulle aktuella granskningde som vara ex. en av

bistånd förmedlar.det slags SIDAsom
utredning utifrån förutsättningen i fortsätt-Denna arbetar BITS ävenatt

ningen finansieringsinstitut, och inte organisationskall ettvara en som
aktivt i projektens utformning. för princi-deltar Detta har konsekvenser

för proj ektval.perna
samhällsekonomiskt tvivelaktiga restriktionen u-krediternaDen att

projekthanteringen,skall har också viktiga konsekvenser förbundnavara
eftersom målsättningen eftersträvas minimera negativa effekternadeatt

bindningen.av

Projektvalskriterier5.2.1

framhölls i avsnitt u-kreditförordningens kriterier för3.3.7Det att
formulerade tillämpningprojektval så obetänksam dem skulleär att en av

till direkt olämpliga projekt finansieras. alternativ fö-kunna leda Somatt
kriterier ungefär följandereslås med lydelse

Projekten samhällsekonomisktskall lönsamma.vara
Projekten sina investerings- driftskostnader.bör kunna bära ochegna

första för biståndsverksamhet.kriterier gäller all Det andraDet dessaav
vid kreditbiståndsfinansiering, enlighetkriteriet viktigt i med deär resone-

blifördes i kapitel kriterietKonsekvensen väntasmang som av en
fortsatt inriktning infrastrukturella industriella projekt. Resultatenpå och

consensusförhandlingar innebära restriktioner därvid-DAC- och kanav
fall u-kreditfinansieringen innebär bindning till ii varje länge köplag, så

Överenskommelserna innebära färre infra-Sverige. kan komma attatt
framför industriella projekt i får finansierasstrukturella och, allt, dagän

krediter. givetvis inte motiv förmed bundna blandade Detta dockär -ett
kreditbistånd.finansiera fler icke direkt produktiva projekt medatt

faktum skall sig kontraktsfinansiering motiverarDet BITS åtägnaatt att
en dimensionerna i biståndsorganisationsutredningens SOU 1990 17 104av



SOU 199174upphöjs tillbeskrivning BITS verksamhet omformuleradhär någotav
kriterium

Förmågani mottagarlandet skall besitta, eller haMotparten att ut-
projektupphandling.nyttja, för projektplaneringkompetensgod och

finansieringsmo-fallet kontraktsfinansiering olämpligOm inteså är är en
hjälpi fall i tekniskt bistånd meddell. Motparten är detta behov av -

utvärderingplanering, upphandling genomförande ochoch kanske också -
inte hindrar inte i BITS bidrar tillBITS kan lämna. Detta dock sak attsom

finansieringen projektfmansieringsmeto-projekt handläggs enligtav som
form tillförden, i samñnansiering biståndsorgandet sker med ett somom av

nödvändiga Möjliga former för samarbete disku-den kompetensen. sådant
i avsnitt 5.6.teras

finansieradeVilka krav skall de ovannämnda ställas på detutöver
projektets utvecklingseffektcr kriteriet projekten börDet andra attovan,

koncentration tillväxtmålet. förstaavkastande, innebär på Detvara en
samhällsekonomisktkriteriet projekten skall lönsamma,attovan, vara

icke-finansiellai princip operationaliseras inbegriperkan så det deävenatt
för utveckling. Därigenom bi-konsekvenserna mottagarlandets skulle alla

sammanfattas inteståndspolitiska i praktikenmål kunna enda. I är dettaett
utvecklingseffektertilltalande tillvägagångssätt. biståndetsBedömareett av

föredrar biståndsinsats direkta följder föruttala sig ochvart ettatt om aven
resurstillväxt tillväxtmålet, ekonomiskde svenska biståndsmålen och

ekonomisk politisk självständig-social utjämning fattigdomsmålet, och
demokratisk samhällsutveckling demokrati-het oberoendemålet, en

miljön miljö-målet och hushållning med ochnaturresurser omsorg om
effekternamålet. inte görligt med avseende på ochDet är översättaatt vart

samhällsekonomiska för varjetill kostnader och intäkterdessa målett av
enskilt projekt. verksamhet BITS slag det särskiltl är svårt att syste-en av

kriterier förmatiskt operationalisera mål enskilda bi-alla dessa densom
ståndsinsatsen.

förkriterierna projektval fyraavvägning mellan de och deEn tre ovan
därförbiståndsmål främst tillväxten enligt följandeinte bör görasrörsom

princip.
förutses utifrånEtt projekt samhällsekonomisk lönsamhet dehasom

kvantiñerbara diskvalificeraskostnaderna intäkterna detoch kan ändå om
påfallandehar negativa effekter övriga biståndsmålen. Ompå något deav
projekt inte få tillräcklig kandäremot bedöms komma lönsamhetett att

i vissa fall påfallande positiva effekterdet ändå har pådetaccepteras om
övriga biståndsmålen.något deav

blirEtt problem med tillvägagångssätt lätt godtyck-sådant detärett att
ligt särskilt utnyttjas för motivera projektanvänt, det att som annarsom
inte fördel sinVarje projektacceptabla. brukar ha någon utövervore
finansiella avkastning för skallkan användas detargument attettsom som
finansieras. fmansiären, fall, förändra projektsi inteNär detta kan ettsom
uppläggning icke-finansiella uppfyllsså de målen bättreatt ex. genom en-

förlorarökad inriktning sysselsättning för fattigapå skapa den be-att -
skrivna principen sitt för biståndet.del värde styrmedelen av som

Slutligen fmansieringsobjekt oftabrukar projekts lämplighet 105ett som



SOU 199174bedömningstyrkas dess prioritet i mottagarlandets utveck-engenom av
lingsplan. finns risk prioriteringar blirDet dock sådanaatten en ren
formsak, inte i praktiken Emellertidoch begränsar projekturvalet. kan

bedömningar särskiltVärldsbankens härvidlag till vadt.ex. nytta,vara
i reformprogram.projekt länder genomför ekonomiskastoraavser som

5.2.2 Utvärderingar

Utvärderingar inom u-kreditsystemet inte överambitiösa.bör Avvara
projektvalskriteriernaskäl for u-krediter inte kan ut-samma som vara

förutsätta projektets detaljut-tryckta på skulle BITSsättett att styrsom
formning, inte meningsfullt utvärderingar inriktar sigdet heller påär att
faktorer inteBITS kan påverka.som

organisationensEn utvärdering BITS verksamhet fastaskulle påtaav
förmåga identifiera samhällsekonomiskt effektiva projekt lämnaratt som

finansiell avkastning, liksom förmågan olämpligagod på att avstyra pro-
jekt. ställningDen skulle också till kravet kompetens hospå godta om

uppfyllt, utvecklingseffekteroch hänvisningar till utöverärmotparten om
tillväxtmålets främjande rimliga, beslutsfattarperspektiv rele-ochär ettur
vanta.

ligger utanförDet denna utrednings sådan utvärde-uppdrag göraatt en
ring BITS. inblandade tycks överlag nöjda med BITSDe parternaav vara

administrera sin kreditverksamhet. summarisk genomgångsätt Enatt av
finansierade projekten inte intryck striderde dettaett mot attger som

fungeraskulle väl.

5.2.3 Bindning

bindning fleratill inköp i Sverige har behandlats ställen iFrågan påom
kapitel framhållits bindnings-detta betänkande se 2. har härDet attex.

i biståndspolitiskt berättigande. främstakravet sig inte har något Dess
uppgift får betalnings-minska belastningen svenskapå denantas attvara

given biståndsvolym. framförtsbalansen motivering harEnav en som
biståndspolitiskt skäl att möjlighetär öka u-ländernas uppträ-ett attsom

företag. till i Sverigeda handelspartner med svenska köpTvånget ärsom
tvivelaktigtdock uppnå dettasätt mål.ett att

bindningen tillProblemet med den riskerar ledaär att att att mottagarna
inte möjlighet för lämpligaupphandla de ändamåletatt mestges resurserna.
Vidare priserkan den leverantörerna möjlighet högre vadänatt ta utge en

fallet biståndet inköp i givarlan-skulle lämnades krav påutansom vara om
det.

resursöverföring förbindningen leder tillAtt värdetatt mottaga-av en
mindre inomkan än den problem uppstårär ettren synesvara vara som

allt bistånd i form. finns studierlämnas bunden många harDet somsom
visat finansieradeleveranser bundet bistånd tenderar dyrareatt attav vara

blir vid kreditbi-än andra leveranser. Problemet dock särskilt 106accentuerat



SOU 199174förstånd, eftersom amorteringar det lånskall betala ochräntormottagaren
krediterna subventionerade bli mycket dyrTrots kan deäratttas.som en

affär för till dåliga eller dyrade bundna leveranser ärärmottagaren om som
eller bådadera.-

frågankonsultstudie för utrednings räkningEn har denna studerat när-
Framför försöktavseende u-kreditsystemet. allt har den be-med påmare

Tillfallerfrågan drar u-krediternas gåvoelement.nyttasvara om vem som av
gåvoelementet låntagaren eller försvinner värdet gå-leverantören, eller av
voelement i form ineffektivitietskostnadav en

tillfal-U-kreditsystemets avsikt och skall vara gåvoelement skallär att
inte prisLeverantören skall kunna högre vadänmottagaren. ta ettut

möjligt u-kreditfinansiering.skulle utansom vara
U-kreditsystemet utformat för bidra till priserde lånta-är att att pressa

får för sina tillse förbetala leveranser, och den ändamåletatt attgarna
vinner viktigaste mekanismenlämpade leverantören ordern. Denmest

upphandling enligthärvidlag all bör i internationell konkurrens,skeär att
vad i kapitel innebär i sin u-krediterbeskrevs Detta enbarttur attsom
kan för kontraktsfinansiering. projektfinansieringanvändas Bunden kom-
binerat internationell konkurrensupphandling omöjlig-med logiskär en

eftersom finansiären finansiering förhet, det skulle innebära utlovaratt
inköp i Sverige innan har vunnitsredan leveransordern svensktettav
företag. villkorade kreditlöften kan visserligen vilket innebärs.k. lämnas,

utfástelse u-kredit förutsättningenlämna bunden underatt atten en en
vinner vid samfinansie-svensk leverantör ordern. Detta kan adekvatvara

ringar, multilateral organisationdå alla omständigheter del-underenex.
i dialogen projektutformningen. Vid finansieringbilateral blir dettatar om

mindre meningsfullt.
framhåller sini studie BITS ambitiösa ansträngning-Konsulterna göratt

för till u-kreditmottagarna skall erhålla lägsta möjliga priser påatt attar se
sina efter följainköp. regler finns fastställdaDels desträvar attman som
inom effektivför få till stånd internationell konkurrensupphand-DAC att
ling. offerterDels granskalåter konsulter och andra dokumentman egna
för realistiska.prisernabedöma äratt om

faktum fjärdedel beviljatsDet de u-krediter BITSharatt en av avsom
inte till affär till följd företaget förlorade ihar lett det densvenskaattav
internationella upphandlingen indikation upphandlingsproces-är på atten

effekt.har avseddsen
Samtidigt försäkra sigunderstryker konsulterna heltdet svårtäratt att

formgåvoelementet till del tillfaller inågon leverantörenmot att attav
denne förhöjt pris.kan ta ut ett

Min bedömning internationellsystematiska tillämpandetär detatt av
konkurrensupphandling risken företagminskar föravsevärt att ett som
erhåller u-kreditñnansiering kraftigt höjaleverans skulle kunnaav en
priserna på leveransen. Därmed kan delen gåvoele-störreanta attman av

tillfaller vill vikten fortsättalåntagaren. Jag understrykamentet att attav
säkerställa vid finansierade transaktionerna.konkurrensen god deäratt

Sverige ihärdig förespråkare inom för inter-DAC användandetär en av
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Ännu 199174SOUnationell konkurrensupphandling. skulle gickbättre det detvara om
för generell avbindning blandade krediterna.gehör de bundnaatt en av

avbindning form krediter skulleEn denna göra det enklare attav av
effektiva enskildasäkerställa den leverantören den ordern.att mest vann

positiv följd avbindningEn det också på enkelt skulleär sättatt ettav
projektfmansiering vid u-krediter. synvin-medge lämnande Ur svenskav

inte minst vill möjliggörakel skulle önskvärt,detta vara om man en
inriktning projekthanteringskompetens.starkare på länder med sämre

frånensidig avbindning sida skulle till minskaEn svensk tendera att
från Sverige. Med hur mycket svårt I det gamlaär säga.exporten att

biståndskreditsystemet krediter tillledde obundna betydande svenska le-

veranser.
existerar fördelarna ensidigt avbundetDet metod uppnå medatt etten

alienera vill biståndspengar skalldem göraävensystem utan att attsom
i Sverige. innebär skilda förMetoden skapa två medel uppnå denytta att att

uppfylla. förstabåda mål u-krediterna avsedda För detär attsom ensamma
biståndspolitiska målsättningaravbinds u-krediterna helt. Därigenom kan

uppfyllas effektivt. minskas biståndsanslaget med någonFör det andramer
lämplig från betalningsbalansperspektiv faktumSett skulle detettsumma.

finansieraru-krediterna då emellanåt utländsk leverans uppvägasatt en av
biståndsflödena från statsñnansiellt perspektivminskar. Settde totala ettatt

förbesparing vilken kunde användas andraskulle görasen ren summa
exportfrämjande insatser. hederligare och enklareDetta änsätt attettvore

u-krediter för uppfylla biståndlämna bundna de två målen bra ochatt om
främjad export.

bedömningknappast välgrundad hurDet går göraatt storen av en
minskning församhällsekonomiskt motiverad biståndet skulle attvaraav

praktiken fårför förmånen sådan avbindning.betala I antamanav en
skulle relativapolitiskt, avhängigt de styrke-beslutet och starktatt avvara

statsfmansiella iförhållandena biståndsintressen intressen Sve-mellan och
rige.

vill i uppmärksamheten tillJag detta sammanhang dra att ensnarare
förordaavbindning enligt beskrivna principen möjlig denden änär att att

innebära frångående i biståndet,Den skulle enprocentmåletgörs. ett av
frågormindre Därigenom politiskaberörsän med av enom en summa.

dignitet utredning.ligger bortom dennasom
därför förblirTills vidare föreslår jag bundet, med deatt systemet

Även framdeles viktigtskisseras i avsnitt 5.6 5.7. detundantag och ärsom
eftersträva fortsätter minimeras, ibindningenkostnaderna attatt att av

enlighet diskuteratsmed vad harsom ovan.
mindre striktEmellertid i exportfrämjande perspektivkan också ett en

bindning i förslag innebörd kommerdag önskvärd. Ett med dennaän vara
förslagen till systemutformningi samband med nedan.presenterasatt ny
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SOU 199174för vidareutlåning5.2.4 Villkor

skallavsnittet förespråkade u-kreditens gåvoelementDet föregående att
motta-tillfalla preciseras någotDet kräver dock detmottagaren. att vem

följa slutanvän-princip efterDen normalt ärgaren är. strävar attattman
förfår marknadsmässiga villkor dendaren i låntagarlandet betala resurs-

tillfal-u-krediten innebär. innebär gåvoelementetöverföring Detta attsom
iler mottagarlandet.statskassan

till utländsktmedför u-kredit tillgångenDärigenom lämnandet attav en
för finansieradeförbättras för detlandet helhet,sparande änsom snarare

stödjavillytterligare viktenprojektet. understrykerDetta att manav
iutvecklingspolitik, själva projektet någonochmottagarlandet och dess att

imån kommer andra hand.
varför vilja ha svenskinställer sig slutanvändaren skulleFrågan en

förmånlig-inte medför särskildbiståndet någonleverantör det svenskaom
förför justintresse finns svenska leverantörenhet. Ett skäl denär attatt

oväsentligt,inte helt skäl kan ävendenne den bästa. Ettär attannat, vara
ifår sig vad mottagarlan-tillgodogöra påslutanvändaren somom resursen

till importerademarknadsmässiga villkor, tillgångendet såär är resurser
pristill detofta i mottagarländer sägsransonerad dessa även som vara

förmån tillgång tillblir särskildmarknadsmässigt. Därigenom det atten
utländsk valuta.

fortsättningenprincipen i börMin bedömning ävenär attatt vara
föras vidare till Skäletinte slutanvändaren. ärgåvoelementet skall att

för snedvridning i deförsöka undvika risken resursanvändandetökaatt av
diskussionu-krediter. dennaFörländer är mottagare en omsom av

avsnittindustriutvecklingsbanker hänvisas tillprincip vid u-krediter till
5.7.

ansvarsfördelningorganisationer ochMedverkande5.3

administration3.3.2 det svenskaSom redovisats i avsnitt är systemets
BITSflertal organisationer. endast äruppbyggd detpå Av dessa ärett som

Riks-biståndsorganisation, nämligen EKN, SEK,de övriga,medanen
för sinbakgrundoch bankerna, och hargäldskontoret en en annanvar

möjlighet följa u-kreditverksamhetensexistens. SIDA har beretts ut-att
formning fram 198990tillväxt till ochoch med budgetåret genom en

gälleri BITS remissinstans i ärendenstyrelse ochrepresentant somsom
från 199091BITS har och budgetåretprogramländerna. styrelse med en

bistånds-,innehåller för utrikesdepartementetsstyrelse representantersom
socialdemokrati-politiska avdelningar, finansdepartementet,handels- och

partiet, folkpartiet, Industriförbundet, BITS direktörska LO, samt ett par
diskuterassakkunniga avsnitt och läm-oberoende i I dettaämnet personer.

förvaltning.administrationförslag till u-kreditsystemets ochnas
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5.3.1 Den biståndsmässiga förvaltningen SOU 199174

BITS har alltsedan u-kreditsystemet först infördes varit1981 bi-
ståndsadministrerande myndighet. förstärktesDenna roll 1984, då BITS

formellaövertog det beslutsansvaret avseende garantigivningen från EKN,
resultat den översyn verksamheten gjordesett under 1983.som av av som

Jag har förutsättningarnaprövat för flytta över den biståndsmässigaatt
förvaltningen u-kreditsystemet till antingen SIDA eller nybildadedenav
näringslivsorganisationen SwedeC0rp etablering organisa-separatav en
tion intehar varit aktuellt, funnit starka skäl talar för BITSatt attmen

i fortsättningenäven anförtros denna förvaltning.
En överföring till SIDA u-kreditverksamheten skulle innebäraav att en

för SIDA främmande biståndsform infördes i huvudsak andrasom avser
mottagarländer än de berörs SIDAs bilaterala verksamhet. Ensom av
överflyttning till SIDA skulle också medföra risker för verksamhetensatt
karaktär finansiell institution, i princip inte medverkar aktivt iav som
projektförberedelser och lämnar tekniskt och personellt förstöd detta,
skulle suddas och successivt tillnärmande SIDAs arbetsformerut att ett
skulle ske. Denna skiljelinje mellan SIDAs och BITS arbetsformer anser
jag viktigär understryka och fortsättningsvis konsekventatt att upprätt-
hålla. Ett inlemmande verksamheten i befintlig och betydligt störreav en
organisation skulle vidare kunna resultera i fler beslutsnivåer med risk för
förlängda beslutstider, vilket inte önskvärtär med tanke på sig bi-vare
ståndseffektivitet eller de krav på snabbhet effektivitetoch i verksamheten

finnas.bör Vad skulle förtala överföring till SIDA SIDAärsom som atten
har kompetens erfarenhetoch genomförande infrastrukturprojektav av
och enklare samordning olika insatser vid finansieringatt projekten av av
till programländerna skulle kunna ske.

Ett närliggande alternativ placera verksamheten i denattmer vore
nybildade biståndsorganisationen SwedeC0rp, har samarbete medettsom
näringslivet och utnyttjande dess resursbas i utvecklingssyfteett av som
främsta mål. SwedeC0rp, inledde sin verksamhet den juli1 1991, ärsom

sammanslagning Swedfund, Impod och större delen SIDAs in-en av av
dustribyrå. sammanslagningar tidigare självständiga organisationerav
medför alltid svårigheter olika slag. Verksamheten måste trimmas inav
organisatoriskt och personellt. Policy och praxis för arbetet måste etable-

Också SwedeCorps verksamhet iväntas utsträckning inriktasras. stor mot
aktivt deltagande i beredning utformningochett de projekt Swede-av som

C0rp medverkar Inte heller SwedeCorps arbetsformer därför rim-synes
särskilt väl med jagde bör gälla för u-krediterna.ma som menar

Till fogasdetta kan BITS tillfredställandepå administreratsättatt ett
förvaltatoch den ingalunda lätta verksamhet u-garanti- ochsom u-

kreditgivning innebär inom for de till förfogande.ståttramen resurser som
BITS har i olika anslagsframställningar under årens lopp begärt tilldelning

fler tjänster för u-kreditverksamhetens förvaltning för öka kapacitetenav att
i behandling inkommande ärenden. Med försäkran ökadeav atten om

skulle komma användas på detta så tillsätt,att exempelresurser att
handläggnings- och beslutstiden för kreditärenden förkortades, kunde en
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199174SOUföreliggerrisktillstyrkas. villsådan Jag emellertid på denbegäran peka som
ändamål deför änkan komma andraökade användasatt att av-resurser

fördjupadeytterligaretill förmedvetet eller exempelsedda, omedvetet,
utvecklingseffekter,utredningar projektsicke beslutsrelaterademen om

höjervilket inte nödvändigtvis produktiviteten.0sv.,
handläggningfrån BITS kapacitet förutgångspunktMed att av nuvaran-

för under allau-kreditärenden åtminstone inte är detde volym är stor,
demotiverat viss Förstärkning bakgrundomständigheter med mot aven

ochförslag vidgning här läggstill kretsen mottagarländer somav somen
Utredningenför har docktill volymökning verksamheten.ledaväntas en

förstärk-bedömning sådaninte haft tillfälle storleken pågöraatt enaven
ning.

administra-fortsatt för u-kreditverksamhetensföreslås fåBITS ansvar
krediter garantier gåvoelement,tion alt. och utvär-vad beslutavser om

utvecklingseffekterfinansierade projektens och leveransernasdering deav
redovisning tillmotiven för utnyttja biståndsmedel,och därmed att rege-

utveckling i innefattandekreditverksamhetensringen vad stort,avser
belastningkreditportföljen föranleddskadefall i och däravockså av re-

fordringar,för osäkraserven osv.

Icke-biståndsorganisationers medverkan5.3.2

biståndsverksamheticke-biståndsorganisationer i med-Medverkan enav
framträdande blirorganisationer. Särskilt bero-för beroende dessaett av

infly-organisationernainnebär avgörandeendet medverkan ettatt gesom
utformas.biståndsinsatsen i övrigtför skallvillkoren eller hurtande över

u-kreditsystemet förutsätteri nuvarandeTillkomsten kredit det ex.av en
inte direktiv-biståndet har eller beslutsrätt,instans, vilkennågon överatt

kreditrisken.mindreikläda sig delvilligär att aven
vid tillkomstenicke-biståndsorganisationer medverkarDe av en u-som

Riksgäldskontoret, affårsbanker-Exportkredit,kredit AB SvenskEKN,är
exportföretag.och svenskana

icke kontroversiel-olika former. Den ochi tvåBeroendet uppträder ena
ersättningbiståndetformen institutionen fördå användsär motatt

tillverksamhet,utföra vissa tjänster, normaladel dessutgörsom en av
betalnings-medelsförvaltning bankernasexempel Riksgäldskontorets och

komplicerande formen beroendeförmedling. andra ochDen upp-avmer
inflytandeformellticke-biståndsorganisation avgörandestår då ettgesen

u-krediten. Somutformning tillkomst biståndsinsatsenpå eller exem-av
exportkre-i kan nämnaspå sådant beroende det nuvarandepel systemet

utformninginflytande garantivillkorensditgarantisystemets påavgörande
sig vissiklädereller bankkravet på medverkande exportörattsamt en

kreditrisk.
förföreslås alla kostnaderbiståndet kunna ståMed tanke på att senare

motiveratu-kredit detrisker förknippade med ärallaoch är attensom
u-krediten den skallsjälvständigtbiståndet har belutsansvar över attett -

skall inteske. beslutvilka villkor detta skall Dettalämnas och på vara
från biståndetsförknippat på de lllmed andra krav änpart som manannan



sida vill ställa. En bör därförsträvan bli SOU 199174så oberoende möjligtattvara som.
institutioner inte eller sinhar huvudsakliga förankringstyrsav som av,

biståndsverksamheten.
I följandedet görs frågorgenomgång de framståtten av som som

kontroversiella de föreliggerdär det potentiella konfliktersamt ännusom
inte har kommit till ytan.upp

Garantiordningen

Det framgick avsnitt 3.4 det inte existerar någon särskild biståndsga-attav
rantiordning. Som u-kreditförordningen formulerad,är och reglernasom
har kommit tillämpas, EKNsär bedömningar, vilkaatt baserar sig på
organisationens ordinarie förordning, i praktiken styrande för bi-även
ståndsgarantigivningen. De förknippadedärmed villkoren välmotivera-är

ide EKNs ordinarie verksamhet. I biståndsperspektiv i vissaär de dockett
avseenden otillfredsställande.

EKNs allmänna villkor riktlinjer för exportkreditgarantierna.anger
Dessa är helt inriktadenästan på samspelet med Kredittaga-exportören.

egentligenägnas bara intresse vad gäller hans möjligheter sinomiren att
tid betala tillbaka krediten. -

Något tillspetsat kan sägas utvecklingseffekter ioch andra bistånds-att
sammanhang, vidoch BITS utvärdering kreditansökningar, primäraav
frågor inte ägnas någon större uppmärksamhet. I u-krediten, är ettsom
biståndsinstrument, står däremot projektet och dess utvecklingsetfekt

kredittagaren och kredittagarlandet isamt Det svenska företagetscentrum.
leveranser blir närmast medel uppnå den avsedda utvecklingseñek-ett att
ten.

följandeI det kommenteras utvecklingssynpunkt inslagennågra iur av
det regelverk gäller för exponkreditgarantierna tillämpatsde harsom som

utfärdandetpå biståndsgarantierna.av

Kredittidens längd

Kredittiden vid exportkredit skall till leveransens storlek ochen anpassas
karaktär. Vid leverans maskiner och utrustningar till u-länder medgesav

regel kredittider på 5- 10 år. Vid anläggningsprojekt kansom t.ex. stora
något längre kredittider förekomma, dock sällan förstaöver 15 år. I hand

det leveransensär karaktär bestämmer kredittidens längd. Ur bi-som
ståndssynpunkt även mottagarlandets ekonomiska betalnings-ochvore
mässiga situation viktig faktor vid fastställande kreditvillkor.en av

Kredi tidens återbetalningsprofil

Exportkrediter börjar efteråterbetalas månader och sedanamorterassex
likamed belopp sjätte månad. Ur biståndssynpunktstora kan andravar

profiler önskvärda. Vid kreditgivning till projekt börjarstoravara som
lämna avkastning först framlängre i tiden kan det befogat medex. vara
några amorteringsfria år och återbetalning i stigande takt. 112



199174SOUsjälvriskKravet på

skall bäraleverantörenlinansiärenförutsättergarantisystemEKNs att
löptid. Enhelakreditenskreditrisken under15mellan 5- u-procent av

omintetgö-alltsåbiståndsperspektiv, kanvälmotiverad ikredit, än ettom
u-kreditför-blirDärmedsjälvrisken.villigingen axlaär attattras genom

sanning medu-kreditbeviljarformulering BITSordningens att enen
delga-räntesubvention ochBITS beslutatharmodifikation. När enom en

tillu-kredit skall kommaslutliga avgörbeslutetranti fattas det om ensom
villigskilda, måstebiståndet att tafrånstånd den, part varasomav

formellt sluter låneav-ofta denärsjälvrisken, och dessutom part somsom
tal låntagaren.med

tidigare.vilket harytterligare problem,medför flera antyttsSjälvrisken
pris. Leverantörenhöjande på leverantörensverkarförsta denDet är att

kom-självriskåtagandetkompensation for riskenförväntas krävakan att
benägenhetsjälvrisktagarensminskarkredittiderVidinfrias. långaattmer

prisisig leverantörensavspeglaocksåsjälvrisken. Detta kanvilja axlaatt
förintressetförlorarheltsjälvrisktagarenpresumtivai deneller att-

affären.
i dåkonflikter lägemedförasjälvriskkravet på ettandra kanFör det

kredit ochpågåendeutbetalningarna undervillsjälvrisktagaren avbryta en
ingångna avtalenprojektet. Degenomförandetdärmed gerstoppa av

möjlighet.dennasjälvrisktagaren
omför-medi sambandintressekonflikt uppkommatredje kanFör det en

fordringsägaremånga småFörekomstenParisklubben.handlingar i av -
försvåraförhandlingar kan överens-vid dessa attsjälvrisktagarna en-

offentli-betalningssvårigheter och dessilandmellanuppnåskommelse ett
fordringsägare.ga

1980-talet.i styrka undertilltagitsjälvriskerna harmedProblemen
skulleavtagit. Allt dettarisker harsigåta dessaberedvillighetBankernas att

inom biståndsgaranteradesjälvriskenslopandestödja ettsammantaget av
krediter.

självriskensbeskrivits, förtidigarefinnsEmellertid det, argumentsom
självrisktagarentilli lederdenär attHuvudargumentenexistens. att

iiåterbetalas,kreditenintresse till attlångivaren har att attegetett av se
iiiforlustrisk,garantigivarensminska attnågot samtbidrar tillden att

efterfrå-undvikaincitamentsjälvrisktagarenlångivaren attden attettger
riskfylldaför särskilt låntagare.garantierga

biståndssynvinkel. Denliten giltighethartredjeDet argumentet ur
riskbedömning-godagjortmyndigheten skall habiståndsadministrerande

efter-själv kunnatoch därmedu-kreditmottagare, styrapotentiellaar av
tvivelaktiga. Detrisksynpunktfrågan från länderbort varaansessom ur

finnaalltid gårnej, för vilket det atthelt enkeltnaturliga sägaär att
skäl.acceptabla

enligt min bedöm-har,viss giltighet,kan haDet andra argumentet men
garantiverksamheten.normalai denbetydelsening, inte somsamma

benägenhetrisktagarenseffekt påsjälvriskens attförstaDet argumentet,
förfallna ochinfordra räntorföransträngningarmedaktivt medverka att
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amorteringar, är emellertid ovedersägligt. U-krediten, i vilken SOUofta 199174stater
eller statliga inblandade,är har emellertid viss officiell prägel,organ en
vilket möjligen minskar styrkan i för självriskens värde. Vidargumentet

avskaffande självrisken bortfallerett eventuella incitament detta slagav av
dock helt.

avskaffandeEtt självrisken innebär friskrivsexportören heltav attsom
från risk därför olämpligt. Fram till dess leveransen fullgjordärvore att
och accepterad köparen bör självrisk föreligga, så det finnsav atten ett
tillräckligt incitamentstarkt för exportören medverka till leveransenatt att
eller projektet fullgörs enligt avtal och planer.

möjligEn kompromiss behålla kravet självriskpåatt under helavore en
kredittiden optionexportören köpa sig fri från kravet. Dettaattmen ge en
skulle innebäradock ytterligare avgift infördes, vilketatt skulle höjaen
kostnaderna för den svenska leveransen under antagande exportör-att-

väljer intäcka antingen självrisken eller kostnaden föratt friköpningenerna
i kontraktspriset. Det skulle innebäraockså ytterligare faktor för-atten
handla och administrera vissa krediter skulle löpa med självrisk och andra
utan. avgiftDen skulle kunna bedöms också bli för marginell förtas utsom

betyda förnågot storlekenatt på för kreditförluster.reserven
En sammanvägning biståndspolitisk synvinkel självriskens olikaur av

aspekter leder, enligt min bedömning, till slutsatsen självrisk ävenatt en
fortsättningsvis bör utkrävas från i första hand för tiden framexportören
till och med leveransen eller fullgjortsatt motsvarande och godkänts. För
tiden därefter, dvs. under kredittiden, bedöms inte fördelarna med att
behålla kravet på självrisk från exportörenfinansiärens sida till-en vara
räckligt för uppväga destora nackdelaratt det medför. Jag rekom-som
menderar därför någon självrisk för tiden efteratt det leveransenatt
fullgjorts och godkänts inte utkrävs.

För den exportör, kontrakt finansieras med u-kredit, innehållervars en
relationen till beställaren i mottagarlandet antal andra riskmoment,ett

denne kan vilja försäkra sig på eller sätt. Exempelsom emot ett påannat
riskerdessa tillverkningsförlustär otillbörligtoch utnyttjande bankga-av

rantier for förskott Att u-kreditmottagna lämnas biståndspoli-osv. en av
tiska skäl för finansiering exportörens kontrakt, därmed föreskri-av som

kontantbetalning, bör inte medföra minskning möj-ver exportörensen av
ligheter försäkra sig risker.nämndaatt mot

I det nuvarande kan den EKN på BITS utfärdadesystemet uppdragav
garantin även täcka den så kallade tillverkningsrisken. fördelEn med
denna sammanhållna garantigivning är BITS blir iavgörandeatt ensamt
fråga tillverkningen skall avbrytas eller fortsätta i osäker situation.om en
Skulle någon tillverkningsrisken,täckapart EKN ellerannan ettex.
försäkringsbolag, kan denna besluta avbryta tillverkningen, varvidpart att
genomförandet projektet avbryts. Tillåts tillverkningen fortsätta ochav
leveransen genomförs om praktiska förutsättningar föreligger kommer
utbetalning så småningom krävas under u-krediten,att därmed tarsom

förlustrisken.över Den konfliktsituation kan uppkomma i dennasom
situation undviks biståndsgarantin ävenatt täcker riskexportörensgenom
under tillverkningstiden. förordarJag dessa skäl beslut beviljaatt ett attav 114



199174SOUtill exportören.tillverkningsgaranti lämnasomfattaru-kredit även att
underfinnas kvarskälanfördatidigaresjälvriskkravDäremot bör ett av

Jagköparen.godkäntstill leveransen harfram dessleveranstiden att av
tillverkningsgaran-bör gälla påsjälvrisk 20föreslår dels procentatt omen
för 20i borgenbank går procenteller desstin, leverantörendels avatt

god-harleveransenupphör näråtagandenlånebelopp. Dessautbetalda
låntagaren.formelltkänts av

intesjälvriskenordning därjämfört med dagensökningDetta är en
Ökningen denförsta betonarmotiv. För dethar tvåöverstiger 15 procent.

enligt avtalskerintresse leveranseniligga leverantörensskalldet attatt
avsevärda bespa-för denden någotandra kompenserarFör detoch planer.

efter leverans.självriskenslippaförring innebär leverantörendet att

Premiesättning

modifieratiminimikrav för deltadess ettEKN uttrycker att u-att
meddelaspremienpremie fastställs,EKN-mässig attkreditsystem är att en

Kärnpunktenbiståndsmedel.premien kandelköparen tasatt avavmen en
tillskäletförstakrav. DetEKNspremiesättningen måsteär motsvaraatt

risk, ochavspegla dessaffären skallenskilda attförpremien dendetta är att
smittoris-skäletfår andra ärinte ske. Detrisktagandetsubventionering av

lägstakräverinnebärapremier kanolika mottagarenken, dvs. attatt
inte ärför svenskkontraproduktivtbli exportkanpremie och detta som

biståndsstödd.
utredninghävdar densåförsta dessabörja med det argumentFör att av

förprincipernaochbakgrundenpremiefråganlåtit iBITS göra attsom
enskild transak-i varjeriskenvärderingpremiesättning, dvs.EKNs aven

U-relevanta.u-kreditverksamhetenförden mesttion, inte behöver vara
normalportfölj.EKNssig frånskiljersammansättningkreditportföljens
premieuttagenberäkningsteknik gälla vidprincip ochDärför bör annanen

tillämpaskulle kunnaordningmöjlig attu-krediterna. Enpå envara
dengenomgångårligen görau-krediternaenhetspremie för samt aven

medeltill ytterligareskjutavid behovkreditportföljen ochutestående
till säkerhetsreserven.direkt anslagetur

premierskallordinarie verksamheti sinEKN ta ut anserAtt som man
givetintedet ärmotiverade klart. Men attriskmässigt är sammavara
biståndsanslagetEftersombiståndsgarantierna.förprinciper de bästaär
följd låntaga-tillersättningarför krav påfår eventuellatill sist ändå stå av

finge beslutabiståndsansvarigalogisktförefaller detfallissemang omrens
uppbyggnad.ochstorlekför dessprinciper säkerhetsreserven,lämpligaom

låneñnan-krediterna ärfinnaskreditförluster skall så längeförAtt en reserv
vidrolldessochsyftet medgivet. kansierade Däremottorde reservenvara

skadefall diskuteras.
intekanu-kreditsammanhangiinte gällertalens lagEftersom de stora
tillpremiesättningenvidtillämpasprinciperförsäkringsmässigarent
Vidverksamhet.ordinarieifallet EKNsfrånskillnad vad antas varasom

Kina, skulleIndien ellerkreditländerna,skadefall depå något storaett av
ll5inom två. Attochinom år tömmashalverassäkerhetsreservnuvarande ett



premier bygga skulle klara situation SOU 199174sådangenom upp en reserv som en
inte rimligt eller möjligt.vore ens

Säkerhetsreservens roll skulle därvid kunna sammanfattas iattvara
första hand klara skadefall i kreditportföljen normal omfattning iochav
andra hand vid omfattande skadefall ansvariga för anslaget tillräck-mer ge
lig tid för beslut hur kraven på anslaget skall mötas minstamed möjligaom
negativa effekt på övrig biståndsverksamhet. En diskussion finns i avsnitt
5.4 hur detta skulle utföras, och rekommendation fasta påav taren som
detta lämnas i kapitel

Det andra särskilda principer för premiesättningargumentet motovan
för u-krediter, negativa konsekvenser för övrig från Sverige, kan haexport
giltighet detta i fallgäller förså u-kreditsystemet i inteoch ärmen stort-
begränsat till premiesättningen. Det bör inte komplicerat förklaraattvara
för potentiella låntagare särskilda villkor gäller for u-krediter,att och att
ordinarie exportkrediter inte är aktuella till villkor.samma

främstaDet skälet u-krediterna attraktiva föräratt låntagarna änmer
vanliga exportkrediter subventionselementet,är inte eventuella skillnader
i premiesättningen. Många bedömare talar Kina spoiledom ex. som en
market, marknad där enbart leverantörer tillgångmed till subventione-en
rade krediter har chans vinna order. Det är svårt sigatt tänkaatt atten en
anpassning premiesättningen för u-krediter marginelltän kommerav mer

ytterligare förstöraatt marknad den kinesiska. Det minären som upp-
fattning fördelarna med överlåta beslutsansvaretatt för premiesätt-att
ningen till biståndsadministrationen överväger nackdelen med eventuella
smittorisker.

Detta skall inte tolkas skapandet spoiled marketsatt skullesom av
oproblematiskt eller fiktion. Emellertid detär problem börvara etten som

lösas de länder lämnar subventioneradegemensamt krediter, och iav som
handförsta fattasbeslut vilka subventionsnivåer,att några,genom om om

är acceptabla för viss marknad.som en
Principer för avsättningar för framtida kreditförluster diskuteras vidare i
sammanhang i avsnitt 5.4.ett

Principen kontantkravom
En vid garantigivning tillämpad princip köparenär skall erläggaannan att
minst 15 kontraktsvärdet kontant. Därmedprocent uppgår krediten tillav
högst 85 kontraktsvärdet. Denna principprocent kan motiveradav vara
då önskar bekräftelse på köparen seriöst övervägt köpet, vilketattman en
beredskapen erlägga 15 kontraktsvärdetatt kontant skulle visa.procent av
BITS tillämpar i sin verksamhet principen kostnadsdelning medom mot-

i huvudsaktagaren skäl.av samma
Eftersom BITS sig finansieringägnar åt projekt och därmed alltid iav

första hand betraktar projektets totalfmansiering, vilket vanligen förutsät-
betydande finansiella insatserter köparen på andra komponenter iav

projektet, minskar behovet kräva kontantandel justatt på denav en
svenska insatsen.

Kravet på kontantandel framträder inte på sätt tvåkom- ll6samma om en



199174SOUför enkompo-i ställetu-kreditsystemetitillämpasskulleponentmodell en
hårda kompo-exportkrediten, denutgörDå kommernentmodell. som

värde,leveranskontraktetsunderstigaalltid 85 procentattnenten, av
förmånlig-minstainnehållaalltid måsteeftersom samlade paketetdet en

gåvautgörsmjuka komponentenOm denpå 35 enhetsgrad avprocent.
helapåberäknasvilket då kanminst 35tilldenså uppgår procent,

till 65krediten endast uppgårvarvid procentkontraktsvärdet, sammaav
förmånlig-tvåkomponentmodellenmedjämställaskunnavärde. För uratt

kontantandel behövapåavkall på kravetsålundaskullehetssynpunkt ett
punktpå dennaprincipernaändringenkomponentmodellen. Enigöras av

exportsynpunkt.konkurrenskraftökaskulle också settsystemets ur

svensktavseendendningsnivånBi ursprungvaror av
ochfinansieringendastu-krediter medgerförreglerNuvarande varorav

medgivit högstBITSskäl harpraktiska attAvsvenskttjänster ursprung.av
Utformningentredje land.frånleveranserkan utgöratio avprocentca

gälleri reglerdesin bakgrundhatordebindningsbestämmelse somdenna
exportfmansieringssystemet.statsstöddaräntesubventionerför meddet

normaliseradekombination mediöverenskommelserInternationella
använd-minskadinneburitsuccessivtdockmarknadsförhållanden har en

harinte längrevarför regelnexportkrediter,räntesubventioneradening av
föremellertid kvarfinnsBestämmelsenför dessa.betydelsenågon större

utvecklingssynpunkterochbistånds-bakgrundvilketu-krediterna, mot av
bistånd.utforma bramöjlighetenibegränsningar ettattinnebärakan

expoitindustrin. Detvälkomnasocksåtordesänkning kravetEn avav
tillnyligen övergått ettholländskai det systemet,kan här nämnas somatt

mjuka komponenten,dengåvamedtvåkomponentsystem somenrent
tredjelandsleveranser.tredjedelaccepteras enca

kreditergarantier förmedgesgarantiverksamhetordinarie somEKNsl
till 30innehållerföretag,svenskafrånfinansierar leveranser uppsom

integrerad delvilka utgörautländska komponenter avenansesprocent
ocksåmedgeru-kreditsystemländersAndra somsvenska leveransen.den
En strängsvenska gör.detinhemska änandel ickehögreregel varoren

tvingas sökamedför köparensvensktbegränsning till attursprungavvaror
inteleveransensvenskadenför de delarfrån källafinansiering somavannan
frånleverantörerfrånanbudlikvärdigaövrigtlsvensktär ursprung.av

höjning denEnattraktivare för köparen.därmedblirländer avandra
ökning kon-därför innebäratordeicke-svenskatillåtna andelen avenvaror

sikt verkaoch påanbud export-svenske leverantörenskurrenskraften i den
punktpå dennau-kreditsystemetdärförföreslår anpassasfrämjande. Jag att
fortsättningeniexportkreditgarantier tillför attpraxis gällertill den som

till 30innehållerföretagfrån svenskafinansiera leveranserkunna uppsom
tjänsteroch annatprocent ursprung.avvaror

ll7



Synpunkter på EKNs medverkan garantigi SOU 199174som vare
framhållerEKN skulle kunnaatt medge avvikelser flertaletpåman av

garantiordningens punkter i riktning skulle de önskemålen motsvarasom
kan ställas från biståndets sida. Endast i premiefrågansom siganser man

tvingad konsekvent hålla fast vidatt riskrelaterad individuell premie-en
sättning, högre premier för högre risker. Man kansom dock tänka sigger

kompromiss i form ordning enligt vilkenen del premien tillåtsav en en av
betalad biståndsanslaget, förutsatt detta klart förgörsur att låntagaren.
Även självrisken är dock fråga i vilken villogärna kompromissa.en man

EKN kan således avvikelser på och flertaletacceptera punkter,var en av
vilket skulle kunna möjlighet till fortsatt tillämpning nuvarandege en av

Alla möjliga avvikelsersystem. i ochsammantagna ärendeett samma
skulle emellertid innebära sådana väsentliga avvikelser från EKNs normal-
garantier det blev frågaatt helt skild garantiordning. Risken förom en
systemkonflikter skulle därmed bestå. fortsattEn användning EKNav

utfärdare biståndsgarantier förutsätter därförsom principerna förav att
EKNs normala verksamhet i huvudsak tillåts gälla även u-kreditverksam-
heten, fördels undvika avvikelser frånatt den gällande garantiordningen,
från internationella och andra åtaganden och dels för undvika smitto-att
riskerna på den ordinarie verksamheten.

Förutsatt biståndsinslaget fortsättningsvisävenatt skall styrandevara
för verksamheten lösning på frågordessa kunna sökas eftersynes en en av

möjligatvå vägar. Antingen sker konsekvent övergång till tvåkompo-en
nentmodellen, där den komponenten utgörs ren exportkreditena av en
med EKN garantigivare risktagareoch ioch övrigt med marknadsvill-som
kor och den andra komponenten gåva eller kredit på mycketav en en
förmånliga villkor, eller utformas u-kreditordning inte bygger påen som
garantiordningen för exportkrediter.

Ett tredje alternativ inomär för i huvudsakatt nuvaranderamen system
överlåta risktagning och beslut garanti till EKN i likhet med vadom som

förgäller andra länders enkomponentsystem i inget land Sverige,utom-
sig har enkomponent- ellerett tvåkomponentsystem,vare man bistån-tar

det hela risken i alla lägen. Biståndet skulle då fatta beslut endast om
räntesubventionen. En sådan ordning skulle dock minska biståndsprofilen
på eftersom beslutensystemet, vilka länder kan godkännas i förstaom som
hand fattas icke biståndsorganisationer. Det skulle också kunnaav sägas

återgång till det gällde då u-krediterna infördesvara en system 1981.som
villJag inte förorda den lösningen något de först-utan tvåattanser av

nämnda alternativen föredra.är att
diskussionEn dessa två alternativ, utmynnande i rekommenda-av en

tion, förs i avsnitt 5.5.

SvenskAB Exportkredi SEK och Riksgäldskontoret R GKt

Både SEK och RGK utför tjänster för BITS och u-kreditsystemets räkning
ligger inom för deras ordinarie verksamhet.som ramen

SEK finansierar u-kreditstocken u-krediterna överlåts på SEKatt 118genom



199174SOUdenSamtidigt överlåtsutbetalningar sker.i samband medbankerna attav
vanligen kollek-Finansieringen skerbiståndsgarantin.utfärdadeEKNav

fallenstakaupplåningsprogram. I storaordinarietivt SEKsinom av
binder räntanSEKrefinansiering skett.direkt öronmärktkrediter har en

innebärdelför SEKslöptid, vilketför u-kreditens helaBITS engentemot
Ibör kunnahittillsränterisk, dock ta.viss mindre ansett att mansom man

Fråganifrågasättas.ordningu-kreditvolymer kan dennaväxandetakt med
kunnautformning och börförinte avgörandeemellertidär systemets

komma överensinstitutionertill berördalämnas att om.
på någrakravu-kreditverksamhetenassimileraSEK har kunnat utan

princi-tillämpadeinstitutionen allmäntfrånväsentliga avvikelser de av
SEKBITS ochmellanSamarbetetverksamheten.ordinarieför denperna

skulle detmindredestosmidigt väl. Ickeochlöptockså ha varasynes
u-krediterna,finansieringenvidkonkurrensi syfte skapaönskvärt, att av

förkällautnyttja någonvid behovmöjlighetreellBITS har att annanatt en
verksamhet.denna

inne-kreditverksamhetenhanteringenfinansiellaföreslår denJag att av
kredit-finansiering huvuddelenadministration ochfattande bl.a. avav

förvaltning säker-räntesubventioner,förmedelförvaltningstocken, avav
ingåsöverenskommelse häromSEK ochpåöverlåtshetsreserven attosv.

detill BITSingåböråtagandeSEKsSEK. I attBITS ochmellan avge
behö-BITS kanutveckling ochverksamhetens status,över somrapporter

preciseras ifårutvecklingen ochföljatillfredställande kunnaför somattva
50överstigandeförslagsviskrediter,särskiltVidöverenskommelsen. stora

från andrasärskilda anbudinfordra ävenBITS anmodasmi1j.kr. bör att
kost-Investeringsbanken etc. påNordiskabanker,SEKñnansinstitut än

förvaltning.finansiering ochkreditensförnaden
antalförräntaförvalta ochu-kreditsystemet är ettuppgift i attRGKs

påförsta hand gäller det kontonIverksamheten.anslutning tillikonton
in. uppnå bästaFörlöpande sättsräntesubventionernaför attvilka medlen

olikamedantal kontonmedlen påförräntning placeras ett stortmöjliga
förrän räntebetal-skedragningar inte kommereftersom attförfallotider,

till tio RGKperiod på år.förfaller, dvs. överu-krediternaningar på uppen
ivalutanaktuellatillväxlas denmedelmedgivit dessaintehar att om

insisterat påharframtiden skall ske atträntebetalningar ivilken utan
erfarits skäletutredningen harUnder atti svenska kronor.hållskontona

myndigheterstatligaRiksbankenfråndirektivtill detta attettsynes vara
påverkaskulle kunnavilketutländska valutor,iinte tillåts inneha konton

möj-detgörändringEnberäkningen valutareserven. systemet somavav
därförför u-kreditsystemetvalutori utländskaligt hålla konton voreatt

i kapitelrekommenderasönskvärd och
komplika-allvarligarefungerathuvudsakimedverkan harRGKs utan

räkningutföra förombettskontoret systemetstjänstertioner, dedå som
falletiLiksomordinarie verksamhet.för dessinomtill fullo faller ramen

konkurrensskälönskvärt attdetSEK skullemedsamarbetetmed vara av
kontonplaceringsmöjligheter änandramöjlighet sökaBITS reell attges

RGK.hos
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färsbankernas rollA SOU 199174

Affärsbankerna utför betydande arbete i sambandett med u-kreditsen
uppläggning förvaltning.och De uppträder därvid kontaktytasom en

låntagaren ochgentemot mottagarlandet i samband med låneförhand-
lingarna. En särskild betydelse bankerna har i det nuvarandesom systemet
är de instanser kan iklädaatt sig den tidigare behandladevara en av som
självrisken, för vilken tillkomsten u-kredit förutsättning.ärav en en

En förutsättningandra för tillkomsten u-kredit affärsbankenär attav en
kan komma överens med låntagaren innehållet i låneavtalet. Förutomom

innehållerdet bankens avgifter föratt utarbetande och administration av
låneavtalet, i vilka vanligen bankens riskpremie för självrisken bakasegen
in, finns också icke-monetäraantal villkor.ett stort Dessa ställer ofta
tämligen långtgående krav låntagaren,på såsom sigavsäga rättenattex.
till juridisk immunitet, inte ingå krediter med säkerheteratt ärnya som
fördelaktigare än de lämnats för u-krediten, lämna ingåendesom att upp-
gifter sin ekonomiska ställning Dessa kravom suveränosv.. statsom av en
ofta uppfattas inskränkningar i dess rättmätiga suveränitet och hand-som
lingsfrihet påtvingade privat rättssubjekt frånett ifråga-av staten annan

iblandsätts i samband med u-krediter. Särskilt framträdande blir den
uppfattningen då det samtidigt i avtalstexten framhålls krediten till-att
kommit med den svenska stöd, vilket den missvisandestatens skenettger

statlig kredit.attav vara en
Affärsbankerna har relativt standardbetonade garanti- och låneavtal för

sin ordinarie internationella kreditgivning och enligt huvudprincipen för
u-krediterna skall följaäven dessa de ordinarie och reglerna.systemen
Bankernas krav motiverade i det eftersomavseendet, självade harsynes

risk på krediten.en
Hittills inte några större problem ha uppstått i dessa sammanhang.synes

Det dockutgör potentiellt konfliktområde.ett Låntagarländer villsom se
u-krediten affär sigmellan själv och Sverige kan sigställa frågandesom en
inför det añärsbankemasutseende låneavtal har och kan kommasom att

invändningargöra innehåll,avtalens vilket försvårarmot genomförandet
u-krediten. Ett skälen till det hittills fungerat relativtav att tillfredstäl-av

lande låntagarna, till hittillsatt del utgjortsanges stor bankervara som av
eller affärsdrivande företag, förtrognavälär internationellamed lånetrans-
aktioner därföroch vad normalt avkrävsvet dem i lånedokumenta-som
tionen. I takt med regelbundna diskussioner kommitatt föras mellanatt
BITS och flertal mottagarländernaett ökar emellertid intrycketav attav
det handlar offentlig kreditverksamhet, till skillnad från offent-om en en
ligt stödd privat kreditverksamhet, vilket inte torde ha varit avsikten
från början då situationIsystemet därsattes låntagaren möterupp. en en
statusmässigt jämbördig kan det lättarepart de hårdaatt accepteravara
villkor ofta ställs i internationella låneavtal och jag i principsom som

även bör framtidagälla u-kreditavtal.anser.
För förklara bakgrunden till den existerandeatt administrationsformen

får återigen erinra såsomsystemets varandeman påbygg-om ursprung en
nad på det då 1980 befintliga statsstödda exportkreditsystemet. Den
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199174SOUbank-till-exportkrediterför under detformenvanligaste systemet var s.
fi-exportleveransenvilket innebarbank-till-köparkrediter, attbank eller

ellertill köparenaffärsbankfrån svenskkreditnansierades med enen
överfördesgarantinkrediten ochEKN-garanti. Helabank underdennes en

administrerafortsatteaffársbankenböcker, medan atttill SEKssedan
amorteringar. U-ochinkassera räntori första handkrediten, dvs. att

tyngdpunkts-denMeduppläggning.fådärmedkrediten kom att samma
biståndsbetoning börallt starkareiförskjutning skett systemet mot ensom

admini-irollmedverkan och deras systemetsformen för affarsbankernas
ividarebehandlasfrågaprövning. Dennaförnyadtillstration tas upp

utformningu-kreditsystemetsframtidadetmedi sambandkapitel 6 att
föreslås.

organisationsfrågankommentarAvslutande om
medverkanmedproblemetdet störstaSammanfattningsvis kan sägas att

följderna beroen-u-kreditsystemet äricke-biståndsorganisationer i avav
för underlättautformadfrämstinte ärgarantiordning attdet somav en

veto-självrisktagarnasfrämstDärvid detbiståndsmål. äruppfyllandet av
premiesättningenbiståndsanpassadeickedenu-krediter liksomrätt mot

möjligheter-görligt ökadet ärproblematiska. har attJag attantyttärsom
för den skullrisktagning uppmuntrabiståndsanpassad atttill utanenna

dekommeru-kreditgivning. Dettalättsinning atttill alltför en avvaraen
följan-i detförslagförmålsättningarna de presenterasövergripande som

de.

kreditförluster ochförpremieuttag,Risknivå,5.4 reserv
skadefallshantering

administrationinriktning ochu-kreditsystemetsmodifieringar somDe av
u-kreditsystemi nuvarandeför detfår konsekvenserhärhar förordats som

huvudförslag, enligt vadutredningsgarantiordningen. Dennabenämns
inte behö-garantiermedföravsnitt 5.5,ikommer attpresenterasattsom

långivare.blirsjälvBITSeftersom svenskautfärdas, staten genomver
påhanterasbetalningsproblemför ettmindre måste riskendestoIcke

utbetalningaroplaneradefrånbiståndsbudgetenskyddarbådesätt som
avsnittdettaIförskuldproblemskapaundviker pre-och mottagarna.att

förslag här ärallasyften. kan observerasDetförslag med dessa attsenteras
bestämmermodifieringarmycket småtillämpbara med oavsett manom

för u-kreditsyste-modellhuvudlinje vadutredningensföljasig för avseratt
biståndsgarantiord-särskildinföraförsigbeslutareller attmet, enom man

liknandeelleraffärsbankgarantigivare ochBITSning med somensom
formell långivare.

tvåkomponent-ifrån enbartavsnittet bortses etthelakanDäremot om
det ärEKNfallet behandlaranvändning. I dettillskall komma somsystem

allasättu-krediten påkommersiella komponentenden somsammaav
121avsnitt 5.5risken. Iförtagandeinbegripetexportkrediter,andra ansvarav



redovisas skäl till varför tvåkomponentsystem inte förordas SOU 199174i förstaett
hand.

5.4.1 Risknivå

En utvidgning kretsen mottagarländer till omfatta länder innebäran-av att
de högre kreditrisk höjer den genomsnittliga risknivån i portföljen. Denen

risken förökade förluster medför i sin krav på genomsnittligttur setten
högre för kreditförluster än vad ikrävs det nuvarandereserv som systemet.

Som beskrivits i avsnitt 3.4 garantipremier baserastas på denut som av
EKN uppskattade risken förknippadär med den enskilda krediten.som
Den premie påverkas faktorer såsomtas bedömningenutsom av av
landrisken, kredittidens längd krediträntesatsen.och Det totala premieut-

inom u-kreditsystemet fyraunder detaget budgetåren 198788 199091-
264 milj.kr. Den sammanlagda volymen lämnade krediter undervar nya

tid 318 milj.kr.5 Det genomsnittliga premieuttaget för lämna-samma var
de garantier således 5,0 procent.var

Det integår med bestämdhet vilketsägaatt behöver görasuttag som
framdeles till följd portföljens risknivå stiger lika litetatt detav som-
med bestämdhet går premienivåersäga de hittillsatt att gällt deärsom
riktiga och de behövs. Redovisningen säkerhetsreservens utveck-som av
ling i avsnitt 3.4.7 tyder dock inte på Om det denmotsatsen. antas att

nivån har varit adekvat för den hittillsvarandeuttagna portföljen så är det
således möjligt hävda portföljens risknivåatt 5,0att är procent

Vad blir konsekvensen inriktningutökad riskfylldamotav en mer
länder i u-kreditsystemet avsnittI 6.3.2 föreslås det andelen tilllånatt
länder innebär högre risk kan komma tilluppgå högst fjärdedelattsom en en

Ett antagande är dessa länder kommergrovtav nya engagemang. att att
innebära genomsnittlig risknivå de länder befinneren motsvararsom som
sig i EKNs premieklass 6.2. Tioåriga u-krediter till sådana länder, lämnade
i dollar och krediträntamed noll belastas i dag med premieprocent,en om en

ungefär nio beräknat på hela kreditbeloppet.procent,om
Under det antagandet detta avspeglar förväntadeden förlust-attgrova

risken på u-krediter till dessa länder möjligtär det approximativtatt
uppskatta u-kreditportföljens risknivå. Om u-kreditportföljen föränd-nya
rades så tillden fjärdedel bestodatt sådana krediter skulleen av nya
portföljens risknivå bli 0,25 9,0% 0,75 %5,0 °0.6,0+x x

Utan särskilt förespråka just denna villkorsuppsättning,att och utan att
föregripa diskussion principerna för avsättningar till fören av en reserv
kreditförluster förespråkar jag i linje med detta deattresonemang genom-
snittliga avsättningarna för den riskfyllda portföljen bör öka imer motsva-
rande Därvidmån. hänsyn både till risken itas de och tillnya engagemangen
portföljens totala sammansättning. Förslagsvis bör därmed stigauttaget
från 5,0 till 6,0 Detta skall avspegla faktumdels detprocent. någotatt en
utökad inriktning riskabla länder förväntas, delsmot längre kredittideratt
föreslås. 122



199174SOUkreditförlusterlör5.4.2 Reserv
finansieraförkapital användsfrämmande attu-kreditsystem därl ett

syfte långtsåmedrimligt byggs attkreditgivningen detär att uppen reserv
u-kreditportföljenEftersomskadefall.uppkommandemöjligt täckasom

relativttillländerrisker storaantalbegränsatinnehållakan väntas ett
i förhål-storlekbedömning behovetgenerellbelopp kan reservensavaven

kännedominte närmarekreditstocken görastill totalalande den utan om
Även skall klaraprincipisammansättning.portföljens upp-reservenom

mål-upprätthållande dennabokstavligtskadefall, skullekommande ett av
rimlig målsätt-Enorimligttill påkravsättning kunna leda stor reserv.en

skall kunnadenjagfordringarför osäkra attning för varaanserreserven
omfattning kanskadefall till denutbetalningar grundpåklara somav

inträffa utgörför ochtotalengagemang ettvartländerpåkomma att vars
behöveranslagetlåneportföljen,totaladen attutanhögst 105 procent av-

delför störreskadefall länderpåVidi anspråk. avensvararsomtas
långutbetalningar under såkrav påklaraskallportföljen dettaän reserven

omdispositioner isådanatillräcklig tid göraanslagsansvariga atttid att ges
minimeras. Re-kanbiståndsverksamhetövrigeffekterna påanslaget att

frånfrittanslagethållerstötdämpare,då rollenspelar somensomserven
utbetalningskrav.oplanerade

utbetalningarpåkravhastiga och högaförriskenminska urFör att
exponering påförinförs högstabegränsning ettföreslås att enreserven,

låneport-uteståendetill 20den sättsoch procentland,och att avsamma
följ.

ochöversiktpetitaarbetet göramedsambandårligen iBITS bör en
följande påkravendäravportföljen och deiförlustriskernabedömning av

åtföljttill regeringenredovisa resultatetochutbetalningar avreservenur
BITSföreslåravsättningar. Jag ettatttillförslageventuella gesextra

fort-denkreditförluster,förför atthuvudmannaskaputtalat menreserven
avsnittiförslag läggsenlighet med deiSEKförvaltassättningsvis somav

u-kreditsystemet.helaförvaltningenfinansielladen6.3.5 avom

premieuttagför5.4.3 Former

kreditga-försäkring. I ettförsäkringstagaren drarDet är nytta av ensom
primärt ärochförsäkringstagarelångivaren ärdetrantisystem är somsom

såvälgällerfordringar. Dettasinaförsäkrakunnavinner påden attsom
biståndsgarantier. Låntagarenvidexportkreditgarantiervid normala som

förintressantdetsåtillvida denna görförsäkringen baradrar attnytta av
tillintesig bidrariförsäkringenkredit. Menlångivaren lämnaatt en

betalnings-dvs.skadefallinteinnebärTvärtomlåntagarens ett ennytta.
låntaga-baraminskar, attpå låntagarenfordringarna utaninställelse att

sigförsäkraintekan motLåntagarenfordringsägare.får egenannanenren
betalningsoförmåga.

därmedlångivama ochskyddasyfteExportkreditgarantiernas är att
förhandi förstaexisterarBiståndsgarantierna attfrämja svensk export.

123princi-viktigärDettatillresursöverföringåstadkomma mottagarna. enen



pell skillnad. Med normala exportkreditgarantier innebär SOUför 199174skyddet lån-
givarna de har möjlighet affärergöraatt förskulleatt som annars vara
riskfyllda. låntagarnaAtt därmed får resursöverföring är konsekvensen en

inte syfte med exportkreditgarantin. främstaett Det syftet med detav men
skydd biståndsgarantierna långivarna låntagarnaär fårattger en resurs-
överföring inte skulle bli långivarnaAtt möjlighetharsom annars attav.

affärergöra skulle för riskfyllda konsekvensärsom annars vara en av men
inte syfte biståndsgarantin.medett

l den normala exportkreditgarantigivningen skall verksamheten drivas
enligt försäkringsmässiga principer. Den vill avlasta sig risk skallsom en
erlägga premie den statistiskt förväntade förlusten.motsvararen settsom
Eftersom denna risk olika iär olika affärer innebär detta premiernastor att
blir differentierade så de avspeglar den enskilda risken.att

Ett alternativ till differentierade, riskavspeglande premier är enhets-en
premie. Om enhetspremie tillämpades skulle goda låga risker docken
subventionera dåliga höga. Bortsett från eventuella rättviseaspekter
skulle enhetspremie mindregöra det intressant för kunden Försäkraen att

god risk premien för sådan överstiger förväntadeden förlusten.en om en
Däremot blir det särskilt attraktivt försäkra dåliga risker. differen-Iatt ett
tierat skulle kunderna däremot försäkrasystern även goda risker. Ett
differentierat skulle vidare efterfrågansystem garantierpå därransonera
risken hög. Sådana affärerär skulle bli endast förväntadedenav om
avkastningen hög,är dá det finansierade projektets avkastning måste täcka
såväl lånekostnader garantipremie.som

Vid jämförelse mellan enhetspremiesystem och differenti-ett meden ett
riskavspeglandeerade, premier vinner således det verksamhe-senare om

skall bedrivas enligt försäkringsmässiga principer.ten Detta falletär dels
för fler användare kan dra föratt det, dels om precisnytta att systemenav
skall sinatäcka kostnader det genomsnittliga premieuttaget bliregna
lägre. Dessutom belastas kundenlångivaren prismed korrekt skallett som
avspegla kostnaden för till följduppstår den enskildasystemet som av
affären.

I den mån sig kunna korrektagöra bedömningar denman menar av
statistiskt förväntade förlusten i den enskilda affärensett således diffe-är
rentierade, riskavspeglande premier föredra i där detatt ärett system
kundenlångivaren beslutar sig för fordran skall försäkras eller ej.som om

I u-kreditsystemet, där garantierna utfärdas för främja utveckling, fåratt
dock eftersträvan försäkringsmässighet i betydelsen varje risk skaatt
betala sin förväntade kostnad orimliga konsekvenser.egen

I exportkreditgarantisystemet är det kundenlångivaren baserat påsom,
priset garantipremien förbeslutar sig kredit försäkrasskall ellerom en
EKN i princip inte garantigivandet administrativt, låter iransonerar utan
första hand prismekanismen sköta allokeringen. u-kreditsystemetI ranso-

dock garantigivningen BITS beslut lämna u-kredit.neras attgenom om en
sinI beslutsprocess bör BITS hänsyn till projektet samhällsekono-ärta om

miskt motiverat enligt de kriterier ibeskrevs avsnitt 5.2. Därtill börsom
BITS bedöma risken för de med lånet förknippade betalningsåtagande-att

ökar skuldbördan för mottagarlandet i enlighet med vad ibeskrevsna 124som



199174SOUportföljentill riskenkapitel sist i denTill måste BITS hänsynta egnaom
bedöm-förblir projektet.acceptabel med det Om den sammantagnanya

u-kredit,positivt erbjuder signingen utfaller BITS lämnaatt annarsen
inte.

ipremie hameddelad, riskavspeglandeVilken roll skulle EKNen av
för BITS börbeslutsprocess Dess viktigaste betydelsedenna som envara

för förväntas kommaindikation risken landets skuldproblem kanpå attatt
premieDärför meddeladbli konsekvensen högbörsvåra. attvaraav en

sinaprojektets förmåga till tjäna in kostnader görsgranskningen attav
skullemöjligt vissa projektDärigenom detsärskilt är att varasomnoga.

u-kreditfinansiering i kreditvärdiga länder kan kommaföracceptabla mer
kreditvärdighet, denalltför i såsomosäkra länderatt avspeg-varssomses

vissa projekt därigenom utdömspremien,las i meddelade lägre. Attden är
motiveradebiståndspolitiska överväganden.i linje medär helt

blirför affärer faktiskt ochemellertid ingetDetta är argument att avsom
biståndsgaranti riskavspeglandeskall belastas medförsäkras med ensom

inom u-kreditsystemetdifferentierat premieuttagpremie. Tre skäl mot ett
premieriskavspeglande äranföras. förstakan Det attargumentet mot en

förfördyrar premie kostnadenperspektiv högrelåntagarens attsett enur
existerar förEftersom biståndsgarantiernafinansiera visst kontrakt. attett

till tvivelaktigtresursöverföringar låntagarna det göramöjliggöra är att
för ha deresursöverföringar de låntagare kandessa dyrast antassom

ekonomiska problemen.svåraste
premier premiernas alloke-riskavspeglandeskälet ärDet andra attmot

i u-kreditsystemet.konsekvenser Inom deteffekt oönskaderande har
beskrivits prismekanismen, i formbidrargarantisystemetnormala avsom

självransonering gällertill slags vadriskavspeglande premier, skapa ettatt
alla krediter förmånliga.i u-kreditsystemet äranvändande. Mensystemets

alltid föredra u-kredit bi-skulle medBåde leverantörer och köpare en
normalgaranti. Till skillnadexportkredit medståndsgaranti framför en

inte riskergoda bortfrån försäkringsmässigti trängssystemett genom en
ändå affären attraktiv.subventionselementetför premie, eftersom görhög

restriktioner fannsutbudet inga vad gälldeEfterfrågan skulle överstiga om
u-krediteranvändningenutnyttjandet u-krediter. Därmed måste avav

BITSadministrativt. ransoneringen i formDen görs attavransoneras
u-kreditfinansiering.vilka kontrakt fårbeslutar om som

för BITS kon-Riskavspeglande premier incitamentskapar dock attett
Eftersomu-kreditgivningen till kreditvärdiga länderna.de mestcentrera

avkast-för mindre kreditvärdiga länderna ökarpremierna högre deär
finansieras iningskraven i utsträckning för projektmotsvarande de som

projekteninte finansierade lämnardessa räcker med deländer. Det ettatt
tillräckligtsamhällsekonomiskt överskott. skall också lämnaDe stortett

riskenförsäkra sigför skall kunnaöverskott leverantören attmotatt
biståndspoli-finns ingafullgöra sina betalningar.inte kan Detmottagaren

rimligtiska fallet. besluttill varför detta skall Ettskäl genom-om envara
iEnligt diskussionenportfölj fattas isnittlig risknivå i BITS bör stället.

sammansättningportföljens vadavsnitten föreslås5.1 och 5.4.1 motsvara
förtillgenomsnittlig avsättning 125i EKN-systemet skulle en reservsom ge en



kreditförluster Om SOU 199174BITS siktar på sådan risknivå ochprocent. tarom sex en
den nödvändiga enhetspremien den följden förmå-uppnås önskvärdaut att

u-kredit inte blir mindre för låntagare med dålig ekonomi ännen av en en en
med god.

Innebörden det ovanstående riskenär poolas. naturligDet ärattav en
konsekvens större uppmärksamhet på hela u-kreditportföljens riskav en

isolerat risken iän betrakta den enskilda affären.attsnarare
tredjeEtt skäl riskavspeglande premier svårighetenär hjälpmedmot att

försäkringsmässighetdessa uppnå i verksamhet BITS slag, där deav en av
enskilda projekten i förhållande tillär hela portföljen. Därigenomstora
blir den statistiskt förväntade förlusten affärpå inte särskiltetten me-
ningsfullt begrepp.

Jag sammanfattningsvis ordning affärer idär alla u-kredit-attanser en
belastas med för avsättning till för kredit-systemet uttagsamma en reserv

förluster föredra framför differentieradär premiesättning. En enhets-att en
premie skulle leda till minskade kostnader för vid projekt tillmottagaren
länder ekonomi möjligenär Den skulle tillleda någotettvars svagare.
minskat intresse för u-krediter till kreditvärdigade länderna, vilketmest ur

biståndsperspektiv inte någonär nackdel. Den skulle BITS starkareett ettge
incitament överväga u-krediter till länder med ekonomi.att svagare

Ett problem med enhetspremier kan tyckas differentieradedeattvara
premiernas funktion signal till BITS försiktig försvinner, ochattsom vara

u-krediterna därmed förmedlasskulle alltför lättsinnigt. Emellertid böratt
åliggadet BITS både inhämta bedömningEKNs risken för denatt av

enskilda affären vid den aktuella tidpunkten och fortlöpandegöraatt ana-
lyser sin portfölj för undvika biståndsanslaget skall behöva iatt att tasav

för uppfyllaanspråk eventuella skadeståndsansprâk garantitagarna.hosatt
Detta kommer lägga något istörre på BITS dagsläget.än Detatt ett ansvar

rimligtdock tydligtär det uttalas bedömningsbördan sist och slutligenatt att
ligger på BITS. viktigasteDet skälet falletså skall risken iäratt attvara

biståndet,redan inte exportkreditgarantisystemet.systemet tas av av
Sammantaget jag således ordning enhetspremiermed bättreattmenar en

faktumavspeglar det biståndsgarantierna finns utvecklingsfrämjandeatt av
skäl exportfrämjande.än av

Avsikten inte BITS i syfteär detta skall förbygga stabatt upp en
landriskbedömningar. förmåganDäremot skall ha dra slutsatserattman
för sin portfölj riskbedömningarbaserat på till del bör inhäm-storegen som

företrädesvis från EKN. Kompetensen dra slutsatsersådanatas externt, att
givetvis nödvändigär EKN eller BITS har för avgöraoavsett attom ansvar

premiens storlek.
En alternativ ordning till enhetspremie skulle kunna EKNatten vara

riskavspeglandemeddelar premie BITS lämnar subventionatten men en
biståndsanslaget premien för hög. Detta har dock nack-ur om anses vara

delen medföradet skulle direkta förkostnader biståndsanslaget endastatt
affärer.vid vissa Detta fortsattskulle skapa incitament för inriktaett att u-

kreditgivningen kreditvärdigapå de länderna. Med enhetspremiemest en
undviks detta.

Genom premiernas allokerande effekt försvinner blir syftederasatt



l99lz74SOUför enlighet medkreditförluster.uteslutande bygga Iatt reso-upp en reserv
blirföreslås tills vidaregenomsnittsuttagetunder 5.4.1 detnemanget att sex

avsnittaffär. föreliggande böri varje enlighetI med iresonemangetprocent
iinföras,vidare enhetspremie vilket innebär densåledes uttagetatt en-en

genomsnittsuttaget.skilda affären blir lika med
till förpraktiskt hindrar avsättningenDet ingetär attrent reservensom

intedelvis från dockkreditförluster helt eller biståndsanslaget. Detta ärgörs
OECDsinternationell praxis, och det skulle krävas Sverige övertygadeatt

exportfräm-biståndskommitté biståndsskäldet sker änatt av snarare avom
utvecklingslän-jandeskäl. Vidare rimligt dvs.kan det låntagarnaattvara

eftersomtill viss kollektivt bidrar till uppbyggnad, denderna del reservens
för fmansieringskälla tillgängligbidrar till avseddhålla enbart dematt en
därför avgiftfortsättningsvis. föreslår enhetligJag tre procentatt en om

standardiseradeingå i deträknat på lånebeloppet låntagarentas ut attav
avsnitt 6.3.4.u-kreditavtal behandlas undersom senare

hjälp u-kreditsystemetlika rimligt leverantörer medDet deär att som av
bidrarvinna i internationell konkurrens orsaklyckas order av sammaen

avgifttill skeuppbyggnad. Detta kan att tregenom en omreservens
isvenske samband mederläggs även den exportören attprocent av en u-

kredit lämnas.
för avsättningDärigenom sammanlagtuppnås uttag procentett om sex

årligen i sin anslagsframställ-till för fordringar. BITS börosäkrareserven
ning adekvat, eller nivånbedömning är börgöra uttaget omav omen
justeras.

vilken Sverige stödjer, specificeras olikabilaga tilll GATT-stadgan,en
förbud Regeringarsförbjudna exportsubventioner. sådant råderEtt mot
institutioners tillhandahållan-konstrueradeeller särskilda, regeringarav

exportkreditförsäkring tillför exportkreditgaranti eller .....de systemav
otillräckliga för täckapremier, uppenbarligen är lång-att systemetssom

bedömningfristiga Min det redovisadeförluster. är härkostnader och att
förbud.avgifter inte strider för sigförslaget för detta l ochmotuttag av

inte förgäller biståndspolitisktdenna stadgahar det också hävdats att
motiverade slag.åtgärder dettaav

avsnittslutligen gällerDet bör i detta oavsettnoteras att resonemangen
garantiordning imodifierat sombygger på särskildsystemettom en
modifieradekreditgivaredagens eller BITS isystem är det systemet,om

avgifter i syfteutfärdai för särskilda garantieroch stället attatt tar ut
bygga för kreditförluster.upp en reserv

5.4.4 Hantering skadefallav
vid givetdecenniets erfarenheter u-landDet tyder på ettatt ettsenaste som

omfat-tillfälle relativt kreditvärdighet genomgå såtycks ha god snabbt kan
ekonomiska försämringar tvingas anstånd med betal-det begäratande att

i kapitel hur skuldkrisningarna sina utlandsskulder. Det beskrevs 2på en
Ärmedför för utestående skuldernakostnader låntagaren. destora extra

127alltför förhållande till betalningsförmåga kani landets detbetungande vara



SOU 199174så del förtjänsterna eventuella lyckade ekonomiskaatt storen av av
reformer skuldbetalningar.äts ökade krav på viktigtDet deär attavupp

förknippademed u-krediterna åtagandena inte försvårar föravsevärt ett
land med betalningsproblem i Eftersomkomma balans. u-krediternaatt
lämnas utvecklingsskäl finnaskan det skäl vidsärbehandla demattav
eventuella skuldomförhandlingar.

inte förmårEtt land sköta sina skuldbetalningar kan begärasom en
omförhandling i Parisklubben. princip vill fordringsägarnal omför-att
handlingen skall begränsas till senareläggning amorteringarna, ochen av

låntagaren skall betala marknadsräntor på hela omförhandladedenatt
lånestocken. Eftersom överenskommelsen inte innebär nedskriv-någon
ning kapitalet, och eftersom amorteringarnade senarelagda belastasav
med marknadsränta, inte omförhandlingen förmånlighetnågon extrager
till främsta effektDess korsiktigt lindra belastningenär påmottagaren. att
betalningsbalansen.

Skälen till långivarna omförhandlingarna flera.underär stränga äratt
första försäkraFör det vill sig marknadsmässig avkastning på deman om

till följd omförhandling-gång har lånat ochut,pengar man en som man av
inte frigöra förkan alternativa placeringar. vill inteFör det andraen man

incitament förskapa missköta sin förandra låntagare ekonomiatt att
slippa uppfylla sina skuldbetalningar.åtaganden För det tredje är detom

för fordringsägarna kollektivtsvårt komma överens huratt storaom
nedskrivningar rimligaskulle och hur dessa skall belastasom vara om
olika enskilda fordringsägare på rättvistsätt dem alla.ett som ses som av

Trots detta har gradvis vissa eftergifterlämna vidaccepterat attman
omförhandlingarna. fråga vissa fattiga afrikanskaI länders skulder harom
fordringsägarna kommit erbjuda formlättnader iöverens attom av ex.
minskad omförhandlade efterskänkanderänta på de lånen eller av en
andel de fordringarna. Emellertidutestående visar beräkningar attav
nettoeffekten dessa faktiskaåtgärder på låntagarnas skuldbetalningarav
inte blivithar särskilt stor.

Behandlingen u-krediterna har vållat speciella vid omför-problemav
handlingarna. omförhandlad u-kreditbeläggaAtt med marknadsräntaen
innebär kraftig höjning från tillden noll tioräntanuttagnaen av ex.-

Krediter ursprungligen lämnades på marknadsmässiga vill-procent. som
inte höjningkor drabbas däremot någon sådan räntan.av av

SverigesFrån sida motiveras räntehöjningen med inte vill ökaatt man
u-kreditens förmånlighet till följd omförhandlingen. senareläggningEnav

amorteringarna till understiger marknadsräntanränta skulleav en som
kräva ytterligare räntesubvention bidrogdenutöver med dåen man u-
krediten ursprungligen lämnades. Om den subventionen betalas mednya
biståndsmedel inkräktar finansieringenden på biståndsändamål.andraav

Från sida har räntehöjningen följder.besvärande En begä-mottagarnas
omförhandling utlöses ofta låntagarlandet har brist påatt storran om av

likviditet. Men marknadsränta på de senarelagda u-kreditamor-uttaget av
teringarna har negativa effekter för likviditetenomedelbart just i det svåra
betalningsläge Sveriges inställning tillråder. detta problem ståär attsom
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199174SOUfast lämnaprincipen fullt vid omförhandlingen,vid ränteuttag attmenom
betalningsbalansstöd till länder behöva det.som anses

u-krediternabehandlamening SverigeMin detta bör kunnaär trots att
förordarfallet. Jagvid skuldomförhandling vadän ärgenerösare som nu

lämnades.u-krediterna omförhandlas till när deräntaatt somsamma
minskas ibetalningsbalansDärigenom kan på mottagarnas enpressen

oskäligtsituation betalningsformågan särskilt Det ärdå är att u-svag.
mjuka villkor beläggs medkrediter biståndsskäl påhar lämnatssom av

omforhandlajust svårast.marknadsränta har det Attnär mottagaren som
sig delvillkor vidare biståndsgivaren påpå mjuka understryker taratt en

tillFör långivning kommit till stånd låntagareharansvaret att somenav
medföra särskildaTill sist inteinte sina bör detkunde klara åtaganden.
kommersiella vill-för kreditersvårigheter motivera gäldenären påattatt

u-krediter.kor behandlas änsträngare
möj-diskuteradirektiven För utredning det den skalldennal attanges

krediter till fattigare länder,ligheterna i utsträckning i dagstörre änatt ge
skuldproblem.vikten inte bidra till ökadetillmed hänsyn atttagen av
omförhandlingprincipenskall skeDet svårt hur dettaär utan attatt omse

för isigmjuka villkor tillämpas. Om statsmakterna beslutar ävenpå att
omforhandling u-krediter till mark-fortsättningen princip kräva avsom

ansvarigtminskar möjligheten på lämnanadsmässiga villkor sättatt ett u-
krediter till betalningssvaga u-länder.

omförhandlingsprincip bliskulle konsekvensen generösareVad av en
förstaräkneexempel, det avseende da-for biståndsanslaget Följande två

till sinu-krediterna omförhandlasdärdet andra systemsystem, ettgens
till börja medursprungliga antydan.kan Antagränta, attatt enge en

omförhandling alla amorteringarlåntagare begär och erhåller av somen
tidigare har erhållit u-kreditförfaller vidare landetunder år Antag att en

amortering 10 milj.kr.och100 milj.kr. till 0 ränta,procents att en omom
förFörsta år till sistkredit den dagendenna skall Antaggöras avav

långivarenomforhandlingen innebärenkelhets skull att accepterar attatt
i stället skall i sin helhetamortering förfaller år göras påden under lsom

avbetalningsplan,praktikenden sista dagen år I sätter man upp enav
fortsattaifrån för förenkla diskussionen. Bortse detdetta bortses attmen

självrisk.för frånockså enkelhetens skull långivarensresonemanget
kommersiella ford-in betalningarnalåntagaren ställer hålls denNär

ringsägaren från Dennaskadeslös säkerhetsreserven.ersättasattgenom
säkerhetsre-fordringsägare. Därför detblir ärdärmed kan säga attmanny

kreditförluster låntagarensalternativt för står somserven reserven som
vid omförhandlingen.motpart

medbelyser innebärI det exempel dagens detta, antagensystem ensom
belastas under år9,5 följande. lmarknadsränta Reservenprocent,om

den senarelagdamilj.kr. betalar marknadsränta påmed 10 Låntagaren
milj.kr., dvs. 0,95amorteringen 10år 1-5 med 9,5under procent av

milj.kr.10amorteringenmilj.kr. Vid år 5år. utgången görs omavper -
Alla dessain i betalningsproblem.givet inte har råkatlåntagarenatt nya

betalningar tillfaller reserven.
omtörhandlades till skulle det 129u-krediten i 0 räntaOm stället procents
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1991SOU 74följande konsekvenser. Reserven belastas år 10 milj.kr.under medl
inga räntebetalningarLåntagaren under årengör l-5. Däremot görs

amorteringen milj tillfallerlO under år Detta beloppom reserven.
framgår principen omförhandla tilldetta u-krediterna 0Av att att pro-
inte direkta avsättningar från biståndsanslaget.kräver några Iräntacents

redovisade fallen försenadebåda de det enbart amorteringenär den som
utbetalning från skiljerkräver Därigenom sig för-den extraen reserven.

månlighet beviljas omförhandling frånsådan förmån-densom genom en
lighet uppstår den ursprungliga räntesubventionen. Densom genom ur-
sprungliga räntesubventionen biståndsanslaget direkt.belastar Däremot
medför omförhandlingprincipen mjuka villkor indirektpå belast-om en
ning förlorar potentiellpå denna inkomstkälla.attreserven genom en

visar sig inkomstbortfall bidrarOm det sådana till takten iatt att
alltför finnsuppbyggnad bedöms låg möjligadet två åtgär-reservens vara

första höja premieuttaget. överförader. Den är Den andra äratt att
från biståndsanslaget till fallet finnsl det detresurser reserven. senare

inget hindrar överföringen minskasker det anslagatt attsom genom som
förtillgängligt BITS räntesubventioner.är

framförts betalningsinställelser omförhandlingarDet har elleratt som
inte i full täckning förlusterresulterar bör ersättas någonav reservens ur

u-kreditanslaget.anslagspost sigän Resonemanget baserar på attannan
inkomstbortfall följddet till ränteintäkteruppstår attsom av reservens

minskar behöver kompenseras. Principen skall hållas skade-att reserven
islös sådana sammanhang dock tvivelaktig. uppgift justär Reservens är

täcka förluster iuppstår verksamheten. då kräva, påAttatt som reservens
tredje förlustervägnar, skall de eventuelltersättaatt parten som reserven

integör konsekvent.är

.üälvrisk

föreslås i avsnitt självriskDet 5.3.2 den leverantörerna avskaf-att tarsom
fas efter det leveransen har godkänts köparen. Detta kommeratt attav
undanröja vissa ide problem uppstår samband med skuldomför-av som
handlingar.

skadefallen.l dagens reglerar EKN på BITS Självrisktaga-vägnarsystem
indeltar också betala den icke till SEK.garanterade andelenattren genom

skuldomförhandlingarI samband får privatmed alltså även rätts-ett
subjekt fordran frågabevaka. En då uppstår denne kanäratten som om

omförhandling tvingasvägra godta och han kanatt att accepteraen om
den villkor träffasöverenskommelse mellan låntagarlandet och deom som
offentliga fordringsägarna. frågan iDen berörs EKNs allmänna villkor.

självrisktagaren inte påtvingas förDär kan honom uppenbarli-sägs att en
oskälig överenskommelse. En sådan oskälig situation kan uppstågen ex.
omförhandlingen innebär avskrivning ford-hela eller delarom en av av

ringsbeloppet senareläggning betalningeneller marknads-utan atten av
mässig fallerläggs. l gäller alltså de allmänna villkorenränta ochannat
fordringsägaren måste överenskommelsen. En lösautvägacceptera att ett

tillämpatuppkommet dödläge, EKN i fall fordringarnågot avseende 130som



199174SOUellertillfordringsägarennormalgarantier, EKN lösermed är ettatt ut mer
blir till helakraftigt därigenom ägaremindre reducerat kapitalbelopp och

bistånds-fordringsbeloppet. förhållande ärKonsekvensen detta attav
tredje innanmedförvaltningen blir överenskommelseberoende partav

u-krediter. Helafordringar underfattas vid omförhandlingbeslut kan av
ingeteftersomundanröjs emellertid självrisken slopas,detta problem om

fordran bevaka.privat rättssubjekt längre har atten

hanteringAdministrativ

skuld-uppgifter i samband medutför flerau-kreditsystem EKNI dagens
EKNskuldomförhandling krävs detomförhandlingar. Inför attex.en

hurenighet med låntagarenfordringsägarnas uppnårrepresentant omsom
förhand-kan krävaförfallande fordringarnade ärstora somen process-

vari Sverigeskuldomförhandlingen,lingar på platsen. Under representeras
rådgivare.deltar EKNföreträdare för finansdepartementet, somav en

fordringsägarna överens-förhandlingen, därmultilateralaDen gemensamt
förfallande fordringarnahur andel dekommer med låntagaren stor avom

förhandlingar mellan låntagarenföljs bilateralaskall senareläggas, avsom
tillförhandlingen lederbilateralaenskilda fordringsägarna. Denoch de en
ford-senarelagdaskall belasta devilkenöverenskommelse ränta somom

för Sverige inte blirvillkoren sämre änringarna. Därvid EKNbevakar att
Efter förhandlingarnas avslutandefordringsägare.de uppnås andrasom av

gjort.uppfyller de åtaganden harbevakar EKN låntagarenatt man
förordas harnedanmodifierade u-kreditsystem kommerl det attsom

försvunnit, försämrarnågotgarantiutfárdandeEKNs roll somorgansom
finns i u-kreditsyste-fordringarförutsättningar bevaka deEKNs att som

princip inget hindrarfinns imodifierade detdetl attsystemetmet. som
själv sinasvenska bevakarlångivare företrädande denBITS, såsom staten,

nödvändig informationmedintressen bistår finansdepartementetoch om
införs u-krediter omförhandlasprincipenfordringar. Omutestående att

offensiv bevak-minskar för övrigt behovettill sin ursprungliga ränta av en
själv sina intressenBITS bevakarfordringsägarens intressen.ning Attav

idubblering funktioner dagonödig EKNkan dock leda till somaven
biståi särskild kompetensVidare BITS intehanterar dagäger attensamt.

vid Parisklubbsförhandlingar.
vidEKNs kompetensdärför rimligt BITS utnyttjarförefallerDet att

samordningsvinster kaninnebäromförhandlingsprocessen detta attom
förformerna dettaföreslår BITS och EKN avtalargöras. Jag att om

ersättningliksom den krävs.samarbete om som

tvåkomponentsystemgarantisystem ellerKreditsystem,5.5

potentiellareella ochhar redovisats detidigare avsnitt 3.4 och 5.3.2I
skall samordnas ochföljer skilda målkonfliktområden tvåattsom av

framtida u-kreditsystem börkreditsystem.inom och Ettuppnås ett samma
undviks.möjligakonfliktrisker i månkonstrueras så sådana störstaatt

prioriteringen olika mål, beslutföreligga mellan 131Klarhet måste omvarav



kredit och dess villkor fattas SOU 199174och för finansiellade elleransvareten var
anslagsmässiga konsekvenserna ligger. Skall biståndskriterier iväga tyngst
berednings- beslutsfasenoch biståndsanslagetoch skall finansielladeta
konsekvenserna det också logisktär biståndspolitiska övervägandenatt
blir för krediternastyrande vad mottagarländer, projekt och kre-avser
ditvillkor. Exportintresset tillgodoses krediterna endast kanattgenom
utnyttjas för finansiering svenska leveranser; tillandra exportintressetav
knutna villkor kriterieroch få vika imåste den i konfliktmån de kommer
med målet lämna bra effektivt bistånd.ochatt ett

Mot denna bakgrund framtida kunna konstruerasett systemsynes an-
tingen modifiering det nuvarande inte förutsättersystemetsom en av som

anpassning till garantiordningen för exportkrediter elleren som en ren-
odlad tvåkomponentmodell. förstaI det fallet krävs mekanismer ska-att

för tillgodose kraven på ansvarsfullt kreditlämnande. avsnittlatt ettpas
diskuteras5.5.1 principiellt utformningen modifierat enkomponent-ettav

där biståndsinslaget utgörs dels räntesubventionselement,system ettav
dels antingen kreditåtagande garantiåtagande.eller I det andraett ettav
fallet fråganuppstår hur tvåkomponentsystem skulle utformaskunnaett

iså det möjliga mån inledningsvisde nämnda kriteri-att mesta motsvarar
diskuterasDetta i avsnitt 5.5.2. avsnittI 5.5.3 sammanfat-görserna. en

bedömningtande vilkensystemvalet i kreditbaseratutmynnar att ettav
enkomponentsystem förordas.

5.5.1 Ett modifierat enkomponentsystem

u-kreditsystem enligtEtt enkomponentmodell kan utformas enligt två
huvudlinjer; antingen garantibaserat eller direktett system ettsom som
kreditsystem.

förenklat innebärNågot garantibaserat vilket den modellärett system,
foranvänds det u-kreditsystemet,nuvarande biståndet, formelltattsom

utfärdarsvenska betalningsgaranti på kredit lämnasstaten, en en som av
vanligen bankinstitut. inteDå låntagare uppfyller sinapart, ettannan en

betalningsåtaganden infriar garantin med användande bistånds-staten av
anslaget tills vidare frånbortses riskreserver.eventuella garantibase-Det
rade förutsätter förekomsten regeringen utfärdadsystemet av en av garan-
tiordning reglerar de övergripande formerna villkoren foroch garanti-som
givningen. I det nuvarande garantiordningen fördetärsystemet export-
kreditgarantier gäller.som

direkt kreditsystemI biståndsbaseraduppträder myndighetett en
exempelvis BITS långivare, formellt för svenska räkning.statenssom
Därigenom biståndet kreditrisken direkt behöva gåtar utan att genom en
garantiordning och utesluter därmed länk i kedja innehåller etten en som
flertal administrativa och legala I det nuvarande harmoment. systemet
denna givit till intressekonflikterupphov olikamellan medverkan-process
de organisationer och verksamheter. direkt kreditsystem fortsätt-Ett i
ningen kreditsystemetkallat administreraskan på i stort sett samma

garantisystem biståndsmässigasätt vad gäller den beredningen och 132ettsom



199174SOUetablerabehovbanktekniska finansiella hanteringen. Någotden och attav
särskild garantiordning inte.uppstår dåen

ordning skapatsEnligt slutsatserna i avsnitt 5.3.2 kan den genomsom
tillräcklig utsträckningexportkreditgarantiförordningen inte iföljaatt

särskild u-garantiord-biståndssyften. Därför skulleuppfylla systemets en
garantisystem införs. Omning modifieratetablerasbehöva ettettom

förgarantiordningingen formellkreditsystem däremot införs behövs u-
i avsnitt 5.4principer diskuteradeskrediterna, däremot bör de sommen

tillämpas verksamheten.på
garantisys-BITS iförenklat tillspetsatYtterst och kan det sägas ettatt

i kreditsystem bank.försäkringsbolag, BITSmedan ärär ett etttem en
räntesubventioner.förmedlareorganisationens rollDetta utöver som av

enkomponentmodell,förordar vid fortsatt tillämpningJag attatt, av en
beskriv-sammanfattandeetablering kreditsystem. Enprioritet åt ettges av

i kapiteli enkomponentmodellenning kreditsystemet gesav
samtidigtskisserat kreditsystem, deinförande härMed ett somav

utformninglandval,tidigare diskuterade modiñeringarna vad gäller av
biståndsprofilengenomförs, skullepremier självriskerkreditvillkor, och

kreditMöjligheternaförstärkas. lämnau-krediterna ytterligarepå att en
vid risktag-instansers medverkaninte andraskulle så beroende avvara

beviljas blir bistånds-vilka krediterning, till kanValet länder ettmm. av
kreditvillkor och andra krav be-Utformningenpolitiskt avgörande. av

slutgiltigt biståndsintresset.likasåstäms av

tvåkomponentsystem5.5.2 Ett

på tvåkomponentmo-u-kreditsystem med baseratdagensAtt ersätta ett en
beslutsfattande,förändringaravsevärda vadmedföradell skulle avser

nackdelar analy-risktagande. Fördelar och med dettaadministration och
utform-tvåkomponentmodellensmedi följande, i sambanddet attseras

ning skisseras.
leveranstvåkomponentmodell för utveck-äriHuvuddragen att ettenen

skildalingsprojekt finansieras från komponenter,två varandra somgenom
storlek ochinbördesutformade i förhållande tillså varandra, vadär avser

förmånlighetsgradkreditvillkor, tillsammans deneventuella deatt somger
komponentenför 50 Dennärvarande 35 ellersöks, dvs. procent. ena

exportkredit, i principkommersiell kredit, vanligenbestår utanenav en
biståndsinsatsen,förmånlighet. Den andra komponenten, ärnågon som

förmånliga villkor, ellerkreditantingen påbestår gåva eller enenav en
kredit.kombination gåva ochav en en

förinom deExportkreditkomponenten och beslutasbereds orga-ramen
exportkrediter. Riskenförprinciper gällernisationer och de regler och som

garanti-ordinariegarantiåtagandet krediten inom EKNsavseendepå tas
riskpremierFöljaktligen fastställer EKN debemyndiganden. också som

orimligt ipremien blir högbiståndssidan finnaSkulleskall gälla. att
ellermöjlighet finnas bekosta helabiståndspolitiskt avseende skall att
för- 133Transaktionernas rapporteradepremien anslagsmedel.delar medav



199174månlighetsgrad därvid SOUökar ungefärmed premienprocentsatssamma som
biståndsanslaget,täcks med innebärdetta förmån-någon ökadutan attav

lighet synvinkel.mottagarensur
Biståndsinsatsen bereds och beslutas biståndsmyndigheten BITSav

bakgrund kriterier förde mål och gäller biståndet särskiltochmot av som
fast förvad de lagts u-krediterna. biståndsandelen formUtgår iavser som

gåva utbetalas direkt till iden den svenske exportören samband medav en
leverans finansierade utrustningenden sker eller enligt över-att av annan

enskommen utbetalningsmodell.
Avtal gåvan kan tecknas antingen mellan BITS eventuellt medom

användande svensk beskickning och mottagarenmottagarlandetav sepa-
eller löftet ingåså kan gåvan del kommersielladetrat, om som en av

låneavtal tecknas exportkrediten. För åstadkomma enklastattsom om
möjliga administration biståndsinsatsen förordar jagvad gäller gåvo-att
delen avtalas inom kommersielladet kreditavtalet. ordningEn sådan
förenklar praktiskaockså de betalningsrutinerna kring leveransen, som

i sindärmed helhet kommer bankinstitut.skötas ochatt ettav samma
En tvåkomponentmodell i vilken biståndskomponenten utgörs av en

biståndsanslagetgåva betalad iur den anslagspost nuvarandeav som
finansierar räntesubventionen biståndspolitiskhar synvinkelsystem ur
fördelar.antal administrera.Den enkel I och med utbetalningärett att att

gåvan skett finansiella transaktionen förden avslutad biståndetsär del.av
Förutsatt kreditriskerna,axlar vilket jag äratt exportsystemet ettmenar
villkor för inledningsvisden inämnda klarheten beluts- ochatt ansvars-
hänseende skall föreligger inget potentielltåstadkommas, och okänt fram-
tida biståndsanslagetkrav på till följd inträffade skadefall. Vid eventu-av

omförhandlingarella fallerandemed låntagare inom Parisklubben uppstår
ingen vilka villkoroklarhet marknadsmässiga förskall gälla denom som
omförhandlade kreditdelen. kreditDenna modell blandad ocksåärav
internationellt vanligaste.densett

iDet kan sammanhanget förvärt att notera att representantervara
sekretariatet i OECDs biståndskommitté vid informellaDAC samtal fram-
hållit skulle välkomna Sverige, i likhet flertaletäven med andraatt man om

gick in förländer, tvåkomponentsystem. Skäletett attuppgavs vara man
den svenska enkomponentmodellen svår igenom ochträngaattanser vara

förstå. En tvåkomponentmodell renare framföralltochanser man vara ge
klarare bild och enklare redovisning gåvoelementet.en en av

fördelenFör EKN skulle garantisystemet för exportkrediterattvara
skulle kunna hållas rent smittorisker och andra nackdelarutan som
följer krav på avvikelser från biståndssidan. fattaställs skulleEKNattav

inombesluten förordningar förde regelverk och gäller verksamhetensom
och riskerde bedömer acceptabla och till priserde sätter.ta som man man

minussidan biståndspolitiskPå synvinkel finnas begränsningarkan iur
utformningen kreditvillkoren kredittidervad och återbetalnings-av avser
profiler så de vad motiverat projekt-är och utveck-att motsvarar som ur
lingssynpunkt. Speciellt märkbart blir begränsning vid krediter tilldenna
länder på grund betalningsförmåga behöver längre amorte-som av svag
ringstider amorteringsfriaoch perioder. Krediter till sådana iländer skulle



SOU 199174omöjliggöras kombinationdet med användandenärmaste av ex-av en
portkredit gåva.och

kredit bi-Exportkrediten emellertidkan kompletteras med en som
i sinståndskomponent. Liksom biståndskrediten helhetgåvan skulle vara

anslagsñnansierad. kreditvill-Möjligheterna kombineradedeatt anpassa
exportkrediten biståndskrediten därmed öka. Såkoren på och skulle

amorteringsfri framtill biståndskrediten tillskulle exempel kunna vara
exportkrediten kredittiden skul-dess helt återbetald. Den sammanlagdaär

Förmånlighetendärmed kunna utsträckas till 20 skulleår.emotupp
i jämförelsehärvid i form längre kredittider medoch lägre räntortas ut av

gåvoalternativet, till priset på leveransen ochdär gåvan används sänkaatt
exportkreditensdärmed storlek.på

risknivå, inte iVid krediter till kanländer med accepterasen som
biståndskreditenexportkreditgarantisystemet, användaskan separat, var-

vid kreditvillkoren utformas formånlighetsgraden uppnås.så den söktaatt
projektfinansieringLikaså biståndskrediten för ochgäller kan användasatt

i form.lämnas obunden
blir anslagsbelastning-Så biståndskomponenten gåvalänge utgörs av en

visstlika i anslag räcker i bådanuvarande dvs.stor systern, etten som
fallen till finansiering lika leveranskontrakt.storaav

i innehåller krediterEn transaktion tvåkomponentmodellen tvåsom
tilldelning från biståndsanslagetkräver initialt medelstörre än motsva-av

för förmånlig-transaktion i enkomponentsystemetrande gör att samma
kredit milj.kr.hetsgrad skall Som exempel kan på 100uppnås. attanges en

amorteringsfriåterbetalningstid tjugo ingen period, skullemed år,en av
for i förmånlighet 35 löpaenkomponentmodellen uppnå påatt procenten

tvåkomponentmodellenmed 3 Användande skulle,ränta.procentsca av
villkorsproñl,för kreditpaket ungefärmed kräva exportkre-ett samma en

dit milj.kr. 10 biståndskredit53 under åren 1 ochpå amorterasattca en-
milj.kr. åren -20. Denpå 47 under l 1 omedelbara belast-att amorterasca

enkomponentfalletningen biståndsanslaget i bli cirka milj.kr.,på skulle 35
i tvåkomponentfallet bli 47 milj.kr. för finansieraden skullemedan att

biståndskrediten.
belastningenSålunda skulle i tvåkomponentmodell medpå anslaget en

biståndskrediter kortsiktigt belastningmotsvarandekomma överstigaatt
för kreditvo-enkomponentmodell cirka 30 förmed attprocent sammaen

efterlym i inleds,skall uppnås båda Då återbetalningarna dvs.systemen.
tio överbelastningen successivt for småningom underår, såavtar att

avvecklingsfas till belastning återbe-vändas lägresystemets atten genom
talning biståndskrediterna tills sista slutbetald.sker krediten ärav

långivare biståndskrediten iSom på skall princip svenska uppträ-staten
biståndsmyndighet praktisktda eller någon BITS på Rentvägnar.statens

uppgiften utföras exportkrediten.kan den parallellt uppläggningenmed av
Ifrågavarande affärsbank för BITS. Vid utbetal-tecknar avtalet agentsom

frånningar från SEK i sin erhåller täckningdras utbetalt belopp tursom
via Inkassering amorteringaranslaget BITS. och sköts sedanräntor avav

administrerande affärsbank på sker i nuvarandesätt system.samma som
135



SOU 199174återförs till redovisas negativa flöden imedel statsverket ochDessa så som
biståndsstatistiken.

rollEftersom kommer ha och klarare vad gällerEKN störreatt en
rimligt ansök-garantigivningen i tvåkomponentmodell detär attrenen

formellt tillningar från företag ställs EKN. också sökaäven Avser man
tillfrån biståndet samtidigt likalydande ansökan BITS. EKNstöd sänds en

organisationsrespektiveBITS bereder så ansökan bakgrundoch mot av
förordningar kriterier. biståndsmässigaVerksamhetsmål, och Den utvär-

hittills projektderingen förutsätts ske på vad gäller valsättsamma som av
utvecklingseffekter. väsentlig förutsättning för tvåkompo-och deras En att

effektivt organisationernafungera smidigt ochnentmodellen skall är att
informationsutbyte arbetetkontakt med samråd och såhåller tät att ome-

finner hinder för medverkan.någondera Idelbart kan avbrytas partenom
fungera inlederpraktiken komma sökanden medtorde det på så sättatt att

förEKN och BITS allmäntunderhandskontakter med både attatt ta
formell inges.förutsättningarna för kredit innan ansökansondera en

förslag milj.kr. under budget-avsnitt 6.3.2 lämnas 600 avsättsI ett att
reformeraträntesubventionen i199293 för bekosta enkompo-året att ett

förförutsättning 500 milj.kr. detta användsUndernentsystem. att av
milj.kr. till kredi-35-procentig förmånlighetsgrad och 100krediter med en

finansiera50-procentig, tillskulle de anslagna medlen räckamed attter en
milj.kr. i enkomponentmodellen.till värde 1700 Ikontrakt ett encaav

för-tvåkomponentmodell antaganden anslagsvolym ochmed samma om
förmånlighetdelning transaktioner 35 respektive 50med procentsav

till finansiering kontrakt till värde 1600skulle anslaget räcka ett avav
itill skillnaden i möjlig kreditvolym enkompo-milj.kr. Förklaringen är att

till upplånatnentmodellen räcker anslagsmedlen betala påräntan ettatt
i sig självt vid 50dubbelt så anslagsbeloppetbelopp är stort somsom

för utlåning. tvåkompo-förmånlighet och kan användas Iprocents som
kapitalet för utlåningen ochanslagsbeloppet ocksånentmodellen utgör ger

utväxlingseffekfiingen
i fallet för biståndsanslaget iföreligger ingen risk detgengäldI attsenare

i i skadefall.skall behöva anspråk händelse Detskede tasett avsenare
anslagsbelastningen eller deskulle kunna hävdas den högre omväntatt

effekt, eftersomaffársvolymerna kortsiktiguppnådda endastlägre är en
tillbakasmåningom betalas ochbiståndskrediterna så kommer att succes-

för generation krediter,sivt ligga till grund andrakunna samman-en som
biståndskrediterna enligt förutsättningarnahöjer dåvolymerna. Mentaget

perioderkredittider amorteringsfriamed både långa ochkommer löpaatt
kortsiktiga effekten detunder så många år ärkommer den attatt vara

hinner bli föremål för åtminstonesannolikt u-kreditsystemethögst att en
återflödeseffektytterligare innan har kunnatnågonöversyn noteras.

anslagsfinansierade biståndskreditenStatsfinansiellt skulle kunnaden sä-
ifördelaktigare räntesubventionsmodellen, detgåvo- ochän attvaragas

förutsatt ingatill statsverket,krediterna sikt kommer återbetalaspå attatt
räntesubventioneravskrivningar sker på Insatta gåvomedel ochtotala nytt.

återflyter inte.däremot
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SOU 199174Biståndspolitiska aspekter

funnitsu-kreditsystemetvid flertal tillfällen under deDet århar ett som
biståndspolitisktriksdagtill regering ärochpoängterats systemet ettattav

för markeravidtagitsinstrument. Vid tillfällen har åtgärder attett enpar
Vad skullebiståndspolitiska profilenFörstärkning påden systemet. enav

avseendetinnebära detsystemändring tvåkomponentsystemmot ett l
Återinförandet Förstärkning denbiståndskrediten kan sägas avvara enav

bistånds-förstärkaövrigtbiståndspolitiska Om det i kanarsenalen. sägas
tvivelaktigt. Skulleemellertidprofilen u-kreditsystemet sådant ärpå som

biståndsprofilenförsvagaförändringen på något sättdå kunna sägas att
ibeslutsfattare iåterinträder formellfaktumDet EKN systemetatt ensom

biståndet överlåter dengarantigivningen innebärfrågaså väsentlig attsom
icke-biståndsorganisa-tillväsentligaste beslutsrättenkanske delen enav

kriterier utforma land-tion. Förutsättningarna för biståndet att mot egna
Möjligen ock-skullekreditvillkor, reduceras därmed.projektval,och osv.
fortsättningen skallansökningar ifaktumdetså kunna hävdas attatt

biståndsproñlen iförsvagningtill innebäraställas också EKN kan aven
frånambitioner bistånds-opinionens Eventuella ökadeden svenska ögon.

u-kreditverktygetaktivareadministrationens sida användaatt egnagenom
avstämningardirektkontakter mottagarländerna krävermed noggranna

till u-kreditermöjligheter kanindikationerinnanmed EKN några ges.om
differentieradedettvåkomponentsystemet ärEn konsekvens attavannan
belastningsför-harpremieuttaget länder hårdarebelastar svagaresom en

beskrivits, fattigare ländertidigareinnebär, harmåga. Detta attsom
övrigtför i ärriskerar högre kostnaddrabbasatt resursen somav en

möjligeffekt.biståndsperspektiv oönskad Enlikvärdig. dettaärI ett en
från biståndsanslagethjälp tillskottmedåtgärd skulle kunna att avvara

u-kreditmottagarna.konsekvent Detta motsä-premierna mellanjämna ut
mål-BITS och EKNrenodling rollerna hos ärdock den som en avger av

införandet tvåkomponentsystem.sättningarna med ettav
bedömning införandet tvåkompo-mindetSammantaget är ettatt av

biståndsprofilen isänkningvissskulle innebära syste-nentsystem aven
met.

5.5.3 Sammanfattande slutsatser beträffande systemval

fortsättningeniför SverigeJag övervägande skäl talar ävenatt attanser
jämfö-Videnkomponentmodellen.främst u-krediter enligtbör lämna en

möjlighetinnehållatvåkomponentmodell, skullerelse med attensomen
biståndskreditantingenbiståndskomponent lämna gåva eller enensom

fördelarna med enkomponentmo-kombination jageller därav, attanseren
formitvåkomponentmodellendellen Jag docköverväger. att av enmenar

dågåvoinsats kunna användasexportkredit i kombination med börenren
föredrar.sålämpligare och leverantörden ochbedöms mottagarevara

kreditsystem viddirektgarantibaserat ochmellanI valet ettett system
företräde kreditsystemet.jag åtenkomponentmodellenanvändande gerav

137administrera ochMotiveringen framstår enklaredetär attattatt mansom
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därvid SOU 199174undviker etablera med garantiordningen för exportkrediteratt en
parallell garantiordning för u-krediter, vilket jag förskulle krävasmenar

undvika intressekonflikter föreliggerde inom det nuvarandeatt syste-som
met.

Till motiv vill jagdessa också lägga inte obetydliga faktum,det att
Sverige tiosedan iår enkomponentmodell u-kreditverksam-använtca en
heten och både krediterna och det näringslivetsvenskaatt mottagarna av

sig vid och uttryckt uppskattningäven dess derasvant systemet av ur
synvinkel relativt administration.enkla krävas särskiltDet bör starka skäl
för principiella ändringarbetydande igöra konsumen-att ett system som

utnyttjarterna uppskattar och mindre ändringarmed sådana påkalladeär
andra skäl. inte identifieras.Några sådana har kunnat tillEn övergångav
tvåkomponentsystem innebäraskulle väsentlig ändring,sådanett en me-

föreslagna modifieringen,dan den här innebärande tillövergång etten
kreditsystem krav särskild garantiordning, ipå detta sammanhangutan
endast skulle leda till ytterligare förenklingar i kredithanteringen frånsett
dessa sida.parters

Följande jag kraven ipå renhet besluts- ochsystem motsvaraanser
ansvarssammanhang och kan den bakgrunden acceptabla. Medmot vara
tillägget biståndsprofilen inte försvagasbör inskränker sigpåatt systemet
mina förord till förstade två systemen.

kreditbaseratEtt enkomponentsystem;
garantibaseratEtt enkomponentsystem särskild garantiordningmed

för u-krediter;
tvåkomponentsystem innehållandeEtt möjligheter till lämnaatt

både bistândskrediter;gåvor och
modifieringEn nuvarande innebärande beslutetsystern attav om

garantin villkor återförsoch dess till för-EKN, därmed också axlarsom
lustriskerna.

jagDärmed har också redogjort för uppfattningen dagens däratt system,
utformningen kreditvillkoren i utsträckning bestämsstörstaav av annan

förden förlustriskerna, inteän de renhetskravmotsvararsom svarar som
bör ställas på systemet.

Samñnansieringar5.6 regionalamed Världsbanken, de
utvecklingsbankerna och SIDA

följandeI detta och avsnitttvå kommer överväganden att presenteras
vissa särskildarörande u-kreditsystemet.aspekter Avsnitt 5.6 be-av

samñnansieringarhandlar biståndsorgan,med andra avsnitt 5.7 u-krediter
till industriutvecklingsbanker avsnitt fråganoch 5.8 u-kreditsystemetom

Österuropa.for tillbör stödanpassas
u-kreditsystem utformatEtt bör effektivtså det på sättatt ettvara

möjliggör samfinansieringar med Världsbanken och regionalade utveck-
lingsbankerna. finns flera motiv för samfinansieringarDet söka medatt

institutioner. viktigt motivdessa Ett därigenomär ökaratt poten-man
tialen för intressanta projekt administrativ kapacitetkravet påutan att
inom biståndsadministrationenden iökar grad.motsvarande Ett 138egna



SOU 199174institutionersär dessa goda kännedom mottagarländernasannat ut-om
vecklingsplaner, kapacitet föroch kompetens genomförande dessa pla-av

däri ingående projekt.och Vidare fås tillgång till kvalifice-omedelbarner
bedömningarrade ländernas betalningsförmåga sikt, vilketpå ärav en

viktig faktor inte minst i samband förslagmed de här läggssom om en
utvidgning kretsen u-krediter till omfatta ikunna ävenmottagare attav av
dagsläget betalningssvaga regionalaländer. Världsbankens och de utveck-
lingsbankernas möjligheter till inflytande hantering finan-på ländernas av
sierade projekt också inteär välkänt och dokumenterat, låt heltvara
oomtvistat. sålunda u-kreditsystemDet är önskvärt kommandeatt ett

hinder kanstörre användas på detta sätt.utan
De föreliggerproblem med det hänger ihopnuvarande medsystemetsom

för första bindningen till fördet den starka svenska leveranser och det andra
kravet internationell upphandling.på Utvecklingsbankerna sigägnar åt vad

tidigare beskrivits projektñnansiering, dvs. utvärderarsom som man pro-
jektet i sin finansieringhelhet och kontrakterar innan upphandling inletts.

institutioner finansieradeFör de dessa i projektetkomponenterna krävsav
internationell upphandling.normalt tillåter inteDet svenska systemet att

någon kontraktering krediter förrängörs det konstaterats svenskattav en
leverantör vunnit upphandling.en

Sverige finansieringFör skulle kunna med och kontraktsbindaatt vara
på tidigare stadium därfördet bankerna skulle krävasgör någotattsom av
villkoren, internationell upphandling bindningeller till svenska leveran-

modifieras. Eftersomskulle behöva kravet på upphandling underser,
konkurrens linje i biståndspolitik,varit genomgående svensken som en-

importstödet,dast brutits till viss del inom det så kallade i förstadetsynes
hand i det strikta på svenska leveranser modifieringkravetvara som en
skulle bli isökas. Projekt kan aktuella dessa sannoliktsammanhang ärsom

omfattning, insatsenden svenska skulle ligga istörre där lägstav som
storleksordningen milj.kr. förhandsbindning50- 100 En svenska leve-av

till inte effektivitetssynpunktsådana projekt tilltalande ochranser vore ur
skulle riskera redovisas i avsnitt 5.2, urholka förgåvoelementetatt, som

utfåstelservillkorademöjlighetEn är göra ett åtagandemottagaren. att
finansiera svensk leverans givet vinnersvensk leverantöratt atten or-en

erfarenheterna fråndern, försök isådana blandade. Frågan är dåärmen
vilken utsträckning modifiering kankravet svenska leveranserpåen av

för tillgodose finansiering.göras önskemålet tidigare utfástelseatt om en om
tillHur skulle politik följande innehåll sig i praktiskexempel teen av

tillämpning samfinansieringvid med multilaterala banker kan obunden
finansiering förutsättningkontrakteras under svenska leverantörer be-att

liggadöms utomordentligt till i internationell vinnaväl konkurrensatt en
order.

första innebära kreditbeloppet fåFör det skulle det skulle baseras påatt
uppskattningar inte föroch kontraktssummor.närvarande på kändasom

fickBlev kontraktsvärdet låntagaren finna finansiering för överskju-högre
tande belopp antingen kreditbeloppetpå håll. Blev det lägre skulleannat
sänkas tillåtas överskjutande föreller skulle låntagaren använda del andra
ändamål inom projektet. ordning sannoliktFör det andra skulle sådan 139en



SOU 199174till administrerande biståndsmyndighet skulle tvingas eller kännaleda att
sig upphandlingspro-mycket kontrollera låntagarensatt noggranttvungen

för inga oförrätter Vinnersäkerställa begås. svensk leverantöratt attcess en
omständigheterorder under sådana allt och väl.är gotten

inträffar från vinner upphandling-vad leverantör landMen annatom en
förut-Sverige till finansiera leveransenoch bundet ändå Underär atten

sättning administrativa hantering i form kontraktsfinansie-att samma av
ring, avtalsskrivande, refinansiering iSEK, skall gällaävengenom osv.

eftersträvas för undvika olika hanteringssättsituation, vilket bördenna att
möjligen praktiskakanberoende på uppträder leverantör,vem som som

befinner sigmerarbeten uppstå på grund de agerande påatt parternaav
från exempelvis japansk vinnerleverantörlängre avstånd varandra om en

komplice-Dokumenthantering, betalningar blir någotordern. merm. m.
medföra svårigheter. själv-rade, dock behöva avgörande Någonattutan

krediten tillverkningstidenrisk utbetalda belopp under under skullepå
iinte mindre detta klart upphand-kunna utkrävas med utsägs sponsorens

riskpremielingsdokument. diskuteras kanDet kan också någon tas utom
inte i fall ingått villkor ileverantören också detta så upphand-av om som

fråga får förhandlaslingsdokumenten. skall med lånta-Hur denna avgöras
i uppläggning krediten. kreditsystemsamband med De somgaren av

förordats i avsnitt tillämpas vid krediter här behandlat5.5 kan även av
slag.

följdernabeakta i detta sammanhangEn aspekt värd är eventu-att av en
för Sverigesanslutning till marknaden och andraell den gemensamma

Änu-kreditsystem. exportkredit- och därmedmedlemmars så länge har u-
kreditsystemen inte inordnats EG-bestämmelse hindrarunder någon som

fullständiga till upphandling ibindning det landet alla dessaden egna som
för finnsinnebär. Detta det bestämmelsernärvarande trots attsystem som

offentliga upphandling innebärövriga ochreglerar medlemsländernas som
lika möjligheterfrån medlemsländer skallleverantörer alla attatt ges

bindning tillvinna offentliga utveckling i riktning hela EG-order. En mot
upphandling bi-till individuella vidområdet länderän även avsnarare

osannolik. modifieringståndsfmansierade sikt inte Enleveranser påär av
diskuteratsSveriges u-kreditsystem i riktningreglerna den härsomav

till föregripa utveckling sikt kanskulle viss del ändå påattvara en som
förutses situation sigkomma ske. I sådan kan tänka attatt en man en

föras till upphandling inom EG-begränsning skulle få in gällapå nytt att
betydligt mindrebegränsning konkurrenssynpunktområdet. Denna är ur

därförbegränsning till Sverige. Fråganbesvärande enbart ärän omen
begränsning lämpligen införas i nuläget.kan redandenna

förSammanfattningsvis jag tillräckligt starka skäl talaratt att enanser
formell modifiering ipå svenska leveranser sambandkravet prövasav

multilaterala utvecklingsbanker. särskiltsamñnansieringar Enmed med
förprövning bedömning förutsättningarna leve-och svenskanoggrann av

föregåframgångsrikt konkurrera order skall beslut.rantörer ettatt om
förvolymmässig begränsning införasantals- ellerEventuellt kan också en

fattas regeringen tillsu-krediter alternativt skalldetta slag beslutatt avav
vidare erfarenhet vunnits. 140



SOU 199174eventuellai också gällaDet här har kan dragsagts stora ansessom
Sverigesamfinansieringar SIDA. situationer därmed Det kan uppstå

infrastruktu-landprogrammeringsprocessen vill stödjaunder något stort
gåvobistånd inte förefaller denrellt projekt, där mestrent varamen

projektetkombinationbiståndsformen.lämpliga Skälen kan attavvara en
för projektetförväntas avkastning kostnadengod ekonomisk och attge

projektetallför Finansieringenskulle landramen.sluka delstor avaven
kreditbistånd.ochkombination gåvo-kan då underlättas genom en av

förmån-frånGenom kombinera u-krediter gåvomedel SIDA kanmedatt
samfinansiering SIDAligheten till nivå. form medhöjas önskad Denna av

gåvobasistill SIDA-medel på stårkan i första hand programländer, därske
Även itill förfogande. programländer kan så önskas kommaandra än om

tillmedelfråga, eftersom vissa icke landprogrammeradeSIDA också har
särskiltförfogande. övrigt vid u-krediter till programländer, degällerFör

fattigaste, vinna BITS inhämtar SIDAsverksamheten kan på attatt syn-
projektets trovärdighet.vid bedömningen både landets ochpunkter av

förhandslöfte bidra till finansieringenSverigesEmellertid är att pro-av
kreditbistånd i praktiken oförenligtjektet kombinera gåvo- ochattgenom

kreditbiståndet bundet.konkurrensupphandling, dessutom ärmed om
tillmodifiering bindningDärför för kravet påtalar starka skäl aven

samfinansieringar i syftevid med SIDA,svenska leveranser även att
konkurrensupphandling.möjliggöra fungerande

industriutvecklingsbankerU-krediter till5.7

låtit utveckla särskild formi avsnitt 3.5.3 BITSSom redovisats har en av
utvecklingsbanker för finansieringtill nationellau-krediter lämnasatt av

projekt. speciellKreditentill mindre och medelstora ärsvenska leveranser
kraft innanutvecklingsbanken och träder ipå avtalas medså densätt att

identifierats.slutliga eller de svenska leverantörerna Ettde köparna av
kreditformen mindre och före-huvudmotiven medelstoramed är ävenatt

möjlighet u-kreditsys-i Sverige i u-landet skall ha användabåde och atttag
temet.

principiell fråga medKreditformen har göraatt vem somreser en som
krediten. Normalt skall gåvo-tillåtas tillgodogöra sig gåvoelementet iskall

redovisats iföras vidare till enligt vadelementet inte slutanvändaren, som
u-kreditgivning till utveck-Särskilda frågor vidavsnitt 5.2. uppstår dock

lingsbanker.
utvecklingsban-35-procentig förmånlighetsgrad i u-krediten tillMed en

återbetalning nollvanliga kreditvillkoren cirka tio ochken blir årsde
Åtminstone fyra möjliga alternativ tänkas. Ettkanränta.procents gemen-

rimlig marginalför förstalla dessa banken skallär attsamt moment enges
administrativaför sina kost-kreditrisken ochtäcka på slutanvändarenatt

Därefter följande alternativ möjliganader. kan vara
i vidareutlåningen från utvecklingsbanken påslag endastsker med av

subventionen försEffekten blirdessa marginaler. dettabankens attav
vidare till slutligeden låntagaren;

normalvillkor, vilkaii vidareutlåningen till utvecklingsbankenssker l4lvan-



SOU 199174ligen marknadsvillkor banken behåller hela mellanskillna-ochmotsvarar
dvs. delen gåvoelementet;den, större av

iii villkor i ii skillnaden mellan utlåningsräntan ochsamma som men
marginaler tillförsbankens statsbudgeten;

tillförsiv i iii skillnaden särskild fond för speciellasamma som men en
träffas Sverigeändamål överenskommelse mellan BITS och mot-varom

tagarlandet.
Ytterligare faktor frågankomplicerar räntevillkoren gälleren som om

valutakursrisken. U-krediten till utvecklingsbanken löperbärsomvem
alltid i konvertibel hittills vanligen US Vidareutlåningenvaluta, dollar.en

emellertid i vilket oftasti led kan ske också landets lokala valuta,nästa är
fördel för den slutlige därvid undviker siglåntagaren, attsom exponeraen

för kursrisker. kurssäkring rimligtFör denna det då han betalarär att ett
pris, vilket i formkan ske påslag på den han skall betala.räntaettav
Kursrisken faller vilket rimligare, intedå på banken, kan ävenvara om

för allförheller banken bör sig risker detta slag.utsätta Enstora av
möjlighet klara fråganäven den är träder emellan och överatt att staten tar

förkursrisken, vilket återigen pris bör betalas.ett
Ytterligare aspekt vad gäller räntesättningen har medgöraatten u-

kreditens företags exportansträngningar.andra roll till svenskastödsom
vidareutlåningen föreliggerOm till för marknaden normala villkorsker

inget incitament för låntagareninvesteraren till finansierings-med hänsyn
frånkostnaderna söka leveranser den svenska marknaden. Detta skulleatt

emellertid ifall krediter liknande frånendast ha någon betydelse slagav
till finns i vilket fallandra länder och bättre villkor tillgå, svenskaatt

Eftersomleverantörer skulle komma i konkurrensläge. detsämreett svens-
för företagu-kreditsystemet kommit till delvis svenska möjlighetka att ge

sina företag frånerbjuda liknande fmansieringsvillkorköpareatt som
andra länder, det endast i situation inte skulleär sådan systemeten som

funktionen.fylla den U-krediter till utvecklingsbanker kan endast dåges
enkomponentmodell tillämpas. sannolikt huvudskälenDetta är etten av

förekommertill inte vanligt förekommande.de ännu är så Däremotatt
anslagsfinansierade frånbundna biståndskrediter till banker andradessa

givarländer. Sådana krediter i mindre utsträckninglämnas dock än u-
varförkrediter enligt principen internationell konkurrensupphandlingom

effektiva konkurrenstrycket blir mindre vid u-krediter till utvecklings-det
vid u-krediter.banker lämnande andraän av

visst incitamentEn aspekt exportsynpunkt kanär att ettannan ur
föreligga för sig tillbehöva köparen vända den svenska marknaden.att

kategori kreditform första sig tillköpare denna i hand vänderDen som
mindre företagoch i u-länderna. Den svenska mark-utgörs medelstoraav
ofta främmandenaden okänd och för företagare och inteär dessa är den

marknad till vilken i första sig, blir aktuellthand vänder då det attman
upphandling. Särskilda försäljningsinsatser därförkan krävasgöra en

för krediten fullt utnyttjande.känd och säkerställa BITSgöra böratt ett ges
möjligheter föroch insatser.sådanaresurser

refereras förskall också tillHär de överväganden närvarande pågårsom
inom Consensus-gruppen DAC inom OECD ochoch går på 142attutsom



199174SOUförsubventionerade lämnas vadnågra krediter inteöverhuvudtaget bör
preciseringcommercially viable projects. någonUtansägs attsom vara

ifrångjorts utgåännu vad med uttrycket måste attsom avses manav
tillu-kreditenindustriprojekt, projekt ioch den allmänhettyp somav

inom kategoriutvecklingsbankerna stödja, falla denkommeratt attavser
utvecklingsbankentill fårvilken subventioner Eventuellt kan ocksåges.

subventionsele-själv omfattas varvidöverenskommelsen,komma att av
iii ivenligt alternativen ellermåste absorberas någotmentet ovan.av

biståndspolitik drivaEftersom jag stödjer principen Sverige i sin böratt
ilinje, subventioner inte till verksamhetergenerellt skall utgå sådanaatten

jagmarknadsliknande villkor, förordaru-länderna verka på attsom avses
villalternativen iii iv fortsättningsvis tillämpas. Jag docknågot ellerav

infördavgift föreslagits betalaspeka på på 3den attprocentatt avsom
avsättning till för kreditförluster, utveck-låntagaren för och somreserven

lingsbanken slutlige motiveravanligen övervältrar på den låntagaren, kan
avgiften intemindre nedjustering bankens marknadsränta. Den tordeen av

vid finansieringskällor. Inte heller detutgå användande bankens andra ärav
avgift interimligt denne haravkräva svensk leverantör någonatt somav

möjlighet till i sitt föreslår därförhänsyn anbud. Jag kravet påattatt ta en
avgift för avsättning till3erläggas leverantören procentatt om reservenav
för kreditgivning till utvecklingsbanker.kreditförluster vid I gengäldslopas
kan direkt från så bedöms behövas.medel anslagetavsättas om

tillgodogöra sigmottagarsidan kunna gåvo-Frågan på börom vem som
formerelementet blir vid vissa u-krediter.aktuell också andra Vadav som

företaghär krediter till eller andra enheter verkar påäravses som en
Särskilttjänster. framträdande blirmarknad för produktion ellerav varor

frågan inom linjeföretaget konkurrensutsatt sektor. I medarbetarom en
föreslås i situationerdet tidigare sådana någotävenattresonemanget av

alternativen tillämpas, vilket iiii iv torde samklang med deeller vara
förintentioner i riktlinjer u-kreditverksamheten.DACs Iuttryckssom

fall fråga särbehandling frånsådana inte heller någonuppstår om u-
sida företaglandets utlandsägda bör ske.sett av

delprojekt finansieras kredit-Det under dennaövervägande antalet som
form framgått,ligger, inom betecknas deniblandvad somsom som

livsmedelsindustri, energi,produktiva dvs. tillverkningsindustri,sektorn,
projekt i liknandeområden inriktningInom dessa och med motosv. en

fonden industriellt medstorleksklasser arbetar också för samarbete u-
förSwedfund,länder, inordnad i SwedeCorp. dennaInom ramennumera

erfarenheti ochverksamhet, pågått tio har betydandedrygt år,som en
kompetens för risker i anslutningbyggts möjligheterbedöma ochattupp
till nationella utvecklingsbanker i Sam-industriinvesteringar u-länder.och

industribyrå, från juli igäller SIDAs 1991 också gåttden 1ma uppsom
SwedeCorp. investering igivetvis kunnandeDet är angeläget denatt som
gjorts i organisationer till optimalt så detdessa på sätt atttas ettvara

biståndsverksamheten till åstadkom-kommer den totala godo. Ett sätt att
u-krediter tillhanteringen formdetta överlåta dennaattma avvore av

SwedeCorp, för utvärderingdärmed skulle och beslut omsom ges ansvar
garantier, alternativt krediter och subventioner. En konsekvens detta 143av



199174SOUtillgång tillbiståndsmyndigheter skulle habli olikaskulle tvåatt samma
inte rationellt ochu-krediter. förefallerDettaanslagspost och lämna vara

ändamålsenligt.
befint-inom biståndetutnyttjande denåstadkommaFör ändå ettatt av

och vid behovförordar jag samrådliga i närakunskapen ämnet att ett
förberedelsernaundersamordning BITS SwedeC0rp skermellan och av

former.mindre långtgåendekrediter. samråd kan ellerdessa Detta ta mer
genomföra gransk-denytterlighet SwedeC0rp uppdragetEn är attatt ges

hittills gjort iutvecklingsbanken BITSutvärderingning och egensomav
förslag till utformninghjälp konsulter och lämnaregi med utomståendeav

BITS endast hållermöjlighet i skalankrediten. andra ändan ärEn attavav
kredit Swede-ochplanerna lämnaSwedeC0rp underrättad att gerom en

tidiförslag eventuella synpunktermöjlighet inkomma med ochCorp att
handläggningenslutliga ochslutligt fattas. beslutetinnan beslut Det av

för övriga u-krediter,formerfallen ikrediten skulle i båda ske samma som
former för samråd ochVilkenvilket jag centralt. dessaavvaraanser

respektive organi-väljs blir beroendeblandsamarbete sedan annat avsom
Även vilkenfrågan vilket ocharbetsformer, landsations kapacitet, osv.

utfor-för hur samarbetetutvecklingsbank avgörandekan varasom avses
iför fårförordar därför formerna samarbetet avgöras överens-Jag attmas.

organisationerna själva och endastmellan de berördakommelse att gene-
utfärdas.samordningdirektiv samråd ochrella om

ÖsteuropaU-krediter till i5.8 länder

sammankopplingframförsanledning och dåMed tankar dåatt enomav
politiska ekono-östeuropeiska ochfinansiellt till ländernasstöd deettav

avsnitti någraåterhämtning biståndsanslaget, dettamiska och syn-ges
u-kreditverksamheten skulle kunnahurpunkter på- sådant stöd ochett

till det.anpassas
ikreditgivning till länderform statligt detill stöddFörslag någon av

Östeuropa tillplanekonomiskabeslutar detöverge systemetattsom nu
tid fram-ekonomi påför marknadsorienterad harförmån senareen mer

Särskilt aktuellSverige internationella planet.förts inom på detsåväl som
erkäntsfråga blivit i baltiskaoch med dehar denna staternaatt nu som

diskussioner ekonomiskt samarbetesjälvständiga och konkretastater, om
motiveras denkreditgivning medinletts. Generellt skulle sådan atten

länder-till marknadsekonomi och påskyndaskulle underlätta övergången
förutsättningåterhämtning följd ellerekonomiska och däravsom ennas

specifikt ändamål meddemokratiseringdärför länderna. Ettockså aven
miljö-finansiering angelägnakreditgivningen skulle kunnat.ex. avvara

inte minst iintresse.långivarens låntagarens Det ärprojekt i både och
förslag framförts biståndsanslagettankar ochdessa sammanhang attsom

in och kostnaderna.skulle kunna träda bära
deklarationmiljösammanhang erinras denI kan antogs somsomom

Östersjöns miljö i septemberRonneby-konferensenavslutning på om
Östersjöstaterna förgenomföra långtgående åtgärdersig1990, där åtog att

Östersjön i fallmånga l44i kring åtgärderförbättra miljön ochatt som-



199174SOUösteuropeiskadefinansiellakräva betydandekommer att resurser, som
möjliggörkreditvärdighetdesaknar. Inte heller harländerna somen

ifrågasättasocksåkommersiella marknaderna. Det kanupplåning depå
förförutsättsprioritetmiljöinvesteringar den att mansomom man ger

mängdenblandför ändamåljust dettaavdela knappaskall avresurser
trängande behov.

uppstår,kreditriskervillighet axla dedelsärVad att somensom avses
kreditvärdighet, dels ränte-i saknareftersom länderna attstort sett rena

frågan ränte-Vad densubventioner skulle kunna övervägas. omsenare
förfinna starkanågrasubventioner det svårt argument attangår är att

rika vadi grundenmotiveras. Ländernakunna ärsådana skulle avser
möjlighet ocharbetskraft, saknardeutbildad ävennaturtillgångar och om

produktiva ochtilltillgångardessasikt omvandlaförmåga på kortatt
upplåning be-för vilkainvesteringarverksamheter. Deinkomstbringande

avkastning desådankunnaemellertid förr eller atthövs skall ge ensenare
fråga blandpå dennaförhärskandemarknadsräntor. Denkan klara synen

eventuellsovjetiska ekonomer äroberoendeinternationella attsåväl som
särskilda subven-marknadsvillkornormalakreditgivning skall ske på utan

inteträffats inom OECDhar ocksåöverenskommelse atttioner. En om
Östeuropa.tillkreditgivningsubventioneradinleda

risktagning påstatliginledningsviskanDäremot momentett av
betalnings-till länderna uppnåttinföras fram desslångivarsidan behöva en

gällamarknaden. tordeDettatillräckligt förtroende påingerförmåga som
Sovjetuni-ii Situationendag.satellitstaterna redantidigareflertalet deav
gäller denfortfarande högst osäker vaddelrepubliker äroch dessonen

för generel-varför förutsättningarutvecklingen,ekonomiskapolitiska och
saknas.längeinsatser där än så

i miljö-investeringargällalinje skulle kunnafrån dennaundantagEtt
subventionering kostnader-vissmotiverasyfte. kanbevarande Sådana av

sikt ochkortfinansiellt avkastande påframståreftersom sällande somna,
prioriteringsfrågan.i Dessutom ärtidigarebakgrund vad sagtsmot somav

för själva och andraintresseomedelbartochde uppenbart ossmerav
riskområde föreliggerinsatser på dettavästeuropeiska länder. Utan stor

effekt.liten Förblir ochbegränsade attför konkreta åtgärderantaletatt av
Finland beslutattill exempeli harresultat denåstadkomma vägen om

finansieringförräntesubventionergarantiramar vissaochsärskilda av
i ryskahuvudsakligen denmiljöprojekt i Finlands närområde,angelägna

för dessaKostnadernarepublikerna.i baltiskaoch derådsrepubliken
emellertid inte biståndsanslagen.insatser belastar

i betän-föreslås dettau-garantiordningalternativtu-kredit-Den som
tillkrediter deeventuellatillämpas påändringarkan ävenkande utan

krediter. Vidfattas sådanalämnabeslutösteuropeiska attstaterna, om
subven-ochriskelementettill harkreditgivning u-ländernabiståndsstödd

kommit1984 utgörarevideringentionselementet attsedan systemet enav
behöverandra. Dettai princip denenhet, där densammanhållen gerena

tilleller andra.till u-ländervid krediteremellertid inte givet varkenvara
garantiåtaganderäntesubventionfalli vissamöjligt ettDet utanär att ge en

gäller 145subventionselement. Vadgarantiåtagandeoch omvänt utan ettett



Östeuropaframtidaeventuella krediter till länderi SOU 199174skulle dessaalltså lämnas
några räntesubventioner.utan

Skulle riksdagen besluta biståndsanslaget skall ligga till förgrundatt
verksamheten bör administrationen och besluten i enskilda ärenden an-
förtros biståndsmyndighet. I konsekvens med ivad andraen som sam-
manhang anförtshär bör även denna verksamhet i fallså läggas hos BITS,

då måste erforderlig kapacitets- och kompetensmässig förstärk-som ges
ning. Förutsatt stödet utformas projektinriktat ikan principatt samma
berednings- och utvärderingsprinciper gälla för u-krediterna. Anvisassom

föranslag verksamheten och utformasannat stödet exportñnansieringsom
ligger EKN och övriga exportfinansieringsorgan tillnärmast hands att ta
hand förvaltningen.om

villJag emellertid ifrågasätta biståndsanslaget skall stå ansvarigtatt som
Östeuropa,för verksamhet betydande höjningaren utan attsom avser av

Östeuropa-det totala anslaget görs. De belopp krävs i anslutning tillsom
krediter bedöms bli sådan storleksordning för ha effektnågonattav en

de innebäraskulle betydande ingrepp iatt nuvarande anslag till förfång för
de Traditionella biståndsprogrammen.

146



199174SOUu-kreditmodellframtidaUtformning6 av en

U-krediterna skall påföljer.Syftet u-krediterna kan uttryckasmed ettsom
ifrämjar utvecklingen mottagarlän-effektivt finansiera projektsätt som

konkurrensvillkorföretag likartadeockså svenskaderna. De skall somge
kapitel 5vissa u-landsmarknader. Ifrån påleverantörer andra länder

befogade inomåtgärder kangjordes övervägandenmängd varasomomen
biståndsinriktningen, ieffektiviteten, stärkau-kreditsystemet för ökaatt
bidra till ökade skuld-fattiga undvikautsträckning bistå länder,större att

riskhantering.ansvarsfullupprätthållaochproblem, en
bidra tillenkomponentmodell kanmodifierad,bibehållen,En attmen

sammanfattningmålsättningar. avsnitt 6.1uppfylla I görsdessa aven
fles-enkomponentmodell. Deu-kreditsystem enligtviktiga aspekter ettav

tidigare,i formfinns uttryckta någonpunkterde presenterasta somav
fullständig operationalisering. Iframställningen att vara en meravsermen

blir nödvändigamodifieringarbegränsadeavsnitt diskuteras de6.2 som
u-kreditsystem. avsnitt 6.3,för Iväljs i ställetu-garantisystem ettettom

för-förtydliganden tillmotiveringar deochytterligareslutligen, någrages
framförsslag här.som

enligtu-kreditsystem6.1 modifieratEtt
enkomponentmodell

kreditsystem enligt enkompo-etableringförordade jagI avsnitt 5.5 ettav
garantiordning. innebärDenna modellsärskildnentmodell krav påutan

bi-u-kredit medfattar ochbeslut lämnarsvenska statenatt enenom
Biståndsorganisa-ståndsorganisation BITS agerande på vägnar.statens

förhandlas ochLåneavtalenformell långivare.tionen uppträder alltså som
i nuvarandebankinstitut iadministreras huvudsak sättpå somsammaav

tillkreditenöverlåtsutbetalningar skeru-kreditsystem. samband medI att
finansi-långfristigfinansinstitut förfinansinstitution SEK eller annaten

långivare ge-kreditens hela löptid. Med svenskaering under staten som
garanti änkommersielle finansiären ingenförBITS krävs den annannom

infriainte skulleilångivaren BITS händelse låntagarenpåregressrätten
medför fåordning prak-återigen dennasina kanåtaganden. Det noteras att

garantiordning.jämfört medtiska skillnader för användaresystemets en
deteknisk karaktär,beskrivning, delvisföljer kortfattadHär avaven

rekommenderadeför i första handvillkoren detolika ochmomenten
förslagoperationaliserar deBeskrivningenmodifierade u-kreditsystemet.

betänkandet. 147tidigare avsnittirekommendationeroch presenterats avsom



u-kreditsystemet omformas från SOU 199174garantisystem till bliatt ett attvara
kreditsystem med svenska BITS, långivare;ett staten, genom som

den EKN i utfärdadenuvarande ordning biståndsgarantin utgårav
och ersätts med biståndetmedregressrätt, bas, på BITSstatenen som
från finansiärens SEKs sida i händelse låntagaren inte infriar ränte- och
återbetalningar enligt låneavtalet. Regressrätten hela lånebeloppet,avser
varvid iBITS sin avkräver leverantören självriskeventuell se nedantur

26;punkt
riksdagen beslutar på regeringens förslag årliga u-kreditramar iom

samband med behandling budgetpropositionen;av
riksdagen anvisar enligt ordning biståndsanslagetmedel församma ur

räntesubventionering u-krediter;av
BITS fortsatt förtroende förvalta u-kreditsystemet. Detta kom-attges

innebära beslut lämna u-krediter förslag till beslut, i fallatt deattmer om
regeringen fattar beslutet, för för kreditförluster, avsätt-ansvar reserven
ningar för räntesubventioner instruktionmed årligen avlämnaattosv., re-
dovisning i form verksamhetens balans- och resultaträkning, inkl.av en
bedömning risken i u-kreditportföljen;av

regeringen utfärdar u-kreditförordning direktivmed huren ny om u-
kreditsystemet skall administreras;

u-kreditmottagare skall normalt ha kreditvärdighet.god U-krediter
skall kunnaäven lämnas till utvecklingsland, enligt bedöm-gängseett som
ningar inte kreditvärdigt,är siktpå bedöms återfå kreditvärdig-men som

förheten, finansiering projekt bedöms väsentliga för landetsav som vara
långsiktiga utveckling bid-raoch till förbättra landets betalningslörmå-att
83;

u-krediter till sådana riskfyllda länder skall inte överstiga 25mer
krediter för inte risknivån i portföljen skall stiga till förprocent attav nya

nivåer;höga
regeringen fattar förslagbeslut på BITS u-krediter till länderav om

innebärabedöms risk;högsom
10. förmånlighetsgraden i u-krediter i föregående punktersom avses

skall tilluppgå minst 50 möjlighetmed till högre;procent
l bakgrund den vidgade kretsen mottagarländer för u-krediter,mot av

och under antagandet projektstörre kan komma i fråga underatt ett par
modifieradedet första föreslåsår, anslaget försystemets räntesubven-att

tioner höjs till 600 milj.kr., eller med 20 jämfört med BITSprocent
anslagsframställning för budgetåret 199293. vidareDetta kräver att en u-
kreditram 1700 milj.kr. beviljas;om

12. bindningen till svenska leveranser tills vidarebehålls i avvaktan på
ökad avbindning internationellt.sker För minskaatt de negativaatten

effekterna bindningen finansieraskall BITS kontrakt har vunnitsav som
företagsvenska i internationell konkurrens. En ökad andel, högst 30av
komponenter från tredje land eller mottagarlandetprocent, bör underav

alla omständigheter medges. Det innebär enhetlighet uppnåsattsenare
med de förregler förnärvarande råder EKNs garantigivning. BITSsom
bör slumpvis låta kontrollera riktigheten företagens lämnade uppgifter iav
detta avseende; 148



SOU 199174projektfinan-förkreditermöjlighetBITS ha lämna obundna13. bör att
organisationer och SIDA;siering samfinansieringar multilateralavid med

u-kredit;utfärdar villkor för lämnandeBITS allmänna14. av
u-kredit ochfattaralternativt regeringen beslutinnan BITS15. om

inhämtat yttranderäntesubventionering u-kredit BITS haskall omav
iyttrande kanSådantförlustrisken vid kredit till det aktuella landet.en

kompetentai riskanalyserförsta inhämtas från andrahand EKN ävenmen
lnvesteringsbanken,Nordiskainstanser försäkringsbolag,banker,såsom

bli i sammanhanget;aktuellabör kunnaetc.
u-kredit förutsätter ocksåu-kredit subventioneringoch16. beslut avom

finansiellasamhällsekonomiska ochprojektetspositiv bedömning aven
Även infrastrukturprojektförväntas främsti fortsättningenavkastning.

industriprojekt;finansierafinansieras, möjlighet ävenmed att
finansieradekreditvillkoren till detmöjlighet17. BITS att anpassages

ochönskadinnehåller räntesatsprojektet mottagarlandet, så deoch att
förmånlighetsgraden. Ett begrän-återbetalningsvillkor den söktagersom

förmånlighetsgrad;erbjuds för varjevillkorsuppsättningarantalsat
anförtros SEK,u-kreditsystemetfinansiella förvaltningen18. den av

för räkning förvaltaför BITSersättning fåföreslås attatt mot ansvarsom
intervallersubventionsfonder. regelbundnaMedochkreditstock, reserver

för u-kreditverk-reultaträkningtillställs balans- ochBITS SEKav en
möj-docklämpligt, kostnadsskäl, skallförefinnssamheten. Om så avex.

förvaltningen u-kreditsystemetfinansiellalighet finnas överlåta denatt av
institution;till kompetentnågon annan

milj.kr. bör BITS anmodasöverstigande 50vid krediter19. större att
finansieringenanbudfinansiärer lämna påinbjuda potentiellaandra att av

krediten;
subventionen u-kreditenför avsättskostnaden20. den beräknade av

räkning i samband medförfrån biståndsanslaget till SEK attsystemets
Avsättning skall kunna i valutaskebindande kreditavtal tecknats. annan

kursrisk iundvikai försvenska kronorän systemet;att
kreditförluster, uppgift klaraför är2 BITS bygger att1 varsreservupp en.

skadefall biståndsanslagetuppkommandevidutbetalningskraven utan att
följdtill skade-i anspråk. Om totala utbetalningarnaskall debehöva tas av

buffert för bistån-överstigafall tjänarpå sikt väntas somreserven, reserven
inför beslut anslags-visstanslagsansvariga rådrumdetsanslaget och omger

disposition;
avgifter 3,0för kreditförluster22. byggs att omupp genomreserven

ochvardera låntagarenpå det totala lånebeloppet uttasprocent expor-av
Vid behovtillförsingås ochi samband med låneavtaltören att reserven.

direkt från biståndsanslaget;avsättningarkan göras
kreditförluster och anmodasför för23. BITS attansvarar reserven

bedömninganslagsframställningenårligen i samband med göra aven
skadefall befintligför iriskenbakgrundkravet på storlek mot avreservens

skadefall beräk-målsättning skall klarakreditstock med att somreserven
avgiftsut-treårsperiod. Storleken påinträffa underkunna närmastenas

för förbättravid ändraskan behovfrån och exportörerlåntagare atttagen
149förmågan uppfylla målsättning;dennaatt



24. vid inträffade skadefall SOU 199174belastas för kreditförluster,reserven men
SEK behåller tills vidare fordran i balansräkningen för u-krediter. Om
inkasseringsförsök visat sig resultatlösa meddelas fordran till finansdepar-

bevakar Sveriges fordringar vid omförhandling-eventuellatementet, som
i Parisklubben;ar
25. u-kreditsystemet sigåtar skuldomförhandlingar i Paris-att acceptera

klubben till till vilken u-kreditenränta den ursprungligen läm-samma som
nades;

26. formenden nuvarande självrisk omformas till innebäraatt ettav
krav på 20-procentigt borgensåtagande från exportören på utbetaldaett
kreditbelopp, liksom 20-procentig självrisk på lämnad tillverkningsga-en
ranti, framgälla till tidpunktden då köparen slutgiltigt formellt god-att
känt leveransen. Ingen borgen krävs kreditensunder återbetalningsperiod;

27. så långt möjligt standardiserat förlåneavtal u-krediter iutarbetasett
samråd añärsbankerna, föreslåsmed i uppdrag bemyndiga-attsom som
de för förhandlaombud BITS och underteckna kreditavtalen samt svara
för inkassering och iräntor på huvudsak i dagenssätt system;samma som

Riksgäldskontoret,28. har övergripande för upplå-statenssom ansvar
ning garantiåtaganden,och har kompetens utnyttjasbör dels vidsom
utformningen det standardiserade låneavtalet, dels det avtal börav som
slutas SEKs på BITS;regressrättom

29. u-krediter förhandlas och administreras i nuvarande systemsom av
bankinstitut finansierasoch SEK. tekniskaDen hanteringen fördel-ochav
ningen de valuta- och ränterisker finns i förhandlas framsystemetav som
mellan BITS och SEK. Huvudprincipen bör de eventuella riskerattvara

detta slag iuppstår också skall bärassystemet systemet;av som av
30. ersättningen till utformasSEK procentuell avgift på utestå-som en

ende kreditstock frigörsoch därmed från varje enskild kredit, vilket med-
justeringar i avgiftens storlek föräven redan avtalade krediter;ger

31. ersättningen till affårsbankerna för deras imedverkan u-
kreditsystemet intebör standardiseras för hålla kvar konkurrensmo-att ett

mellan bankerna vid hanteringen u-krediter;ment av
32. hittills tillämpadeden löftesprovisionen iutgår. Den nuvarande

förackumulerade inkasserade löftesprovisioner 26,8sytem summan
milj.kr. överförs till för kreditförluster;reserven

33. utbetalningar under krediterna iskall nuvarande skesystemsom
direkt till leverantörerna i tillfredsställandetakt med dokumentationatt
företes avtalade prestationer genomförts.har Betalningsrutiner fast-att
ställs i varje enskilt avtal;

34. inbetalda medel för räntesubventionen kan tillsammans med re-
för fordringarosäkra i lämplig omfattning för finansi-användasserven

ering lånestocken, vilket finansieringskostnadernasänker för krediternaav
alternativt höjer intäkterna på reserverna;

35. u-kredit skall, befinns motiverat, främstdå så och i samband meden
projektfinansiering, kunna finansiera 100 företa-det svenskaprocent av

kontrakt. fallI de då den svenska leveransen projektet börutgörgets
BITS vissöverväga kräva egenfinansiering från sida;köparensatt en

36. de konton för försnärvarande för räkning i Riksgälds- 150systemetssom



SOU 199174blir tillgängligadekontoret överförs till BITS räkning hos SEK i takt med att
för disposition.

modifierat u-garantisystem enligt6.2 Ett
enkomponentmodell

vill jag itill beskrivna kreditsystemet andraSom alternativ detett ovan
påtagliga skillna-garantibaserat kreditsystem.hand föreslå Den mestett

i genom BITSden består svenska ärmellan dessa två att statensystem
garantibankinstitut genomlångivare i förra, svenskadet med statensett

fattar lämnai u-kreditsystem BITS beslutetBITS det I attett omsenare.
u-krediten.subventionselementet i Iu-kredit liksom beslutet ett u-en om

u-garanti liksomfattar utfärdagarantisystem BITS beslutet attom en
formellai u-kredit Detbeslutet subventionselementet den lämnas.somom
långiva-fattas bankinstitutu-kredit det ärbeslutet lämnaatt somavom en

re.
utfärdasu-garantiförordningu-garantisystem väljs föreslåsOm attett en

u-kreditsystem.u-kreditförordning utfärdas ii för skullestället den ettsom
garantiordningenför u-krediteru-garantiförordning skulle ersättaDenna

för exportkrediter.
gjorts i föregående avsnitt kanbeskrivning u-kreditsystemetDen somav

u-garantialternativet skillnadeni i medallt väsentligt gälla även att ram-
u-garantier iregeringens förordning skullebeslut riksdag, osv. avseav

stället för u-krediter.

motiveringar6.3 Kompletterande

gjorts tilltill förslag har stårmotiveringar deBakgrund och som ovan
tidigare kapitel. följandedetfinna i betänkandetextens Istörsta delen att

förslag.preciseringar och kompletterandenågragörs

betalningssvagau-krediter till länder6.3.1 Beredning och beslut om
jag u-krediteri fortsätt-redovisatsMed motiv i avsnitt förordar5.1 attsom

innebärabedömsningen beviljas länder kort siktskall kunna påäven som
offentligtför kommersiella garanteradehöga för krediter ellerrisker att
medföra orimligaskall komma i fråga, eller skulleexportkrediter pre-som
u-kredit till sådantmier vid exportkreditgarantier.normala Beslut ettom en

föreslår fattas regeringen, föregås utvärde-land, jag skall skall av enavsom
sociala politik ochring visar ekonomiska ochgjord BITS landetsattsomav
tioinom fem á år, kommersannolikt landet på sikt,detgör attsystem att

förmåga betala skuld-återvinna betalningsförmåga och därmed attenen
tjänst på aktuella lånet.det

för finansi-till kategori skall endast lämnasU-krediter denna länderav
betydelsefulla projekt.ering för ekonomiska tillväxtlandetsstörre ochav

vanligt förekomman-bliKreditbelopp milj.kr. och däröver torde100om
l5lsannolikt eller någonVärldsbankende. Mot bakgrund detdenna är att av



SOU 199174regionala utvecklingsbankerna aktuella projek-de också berörd detär av
i utvärderingen ingå dessaSom led bör samråd med någontet. ett av

fram-organisationer för få uttalande dels landets ekonomiskaatt ett om
u-kreditens framtidatidsutsikter anpassning till landetsoch den aktuella

iprojektets angelägenhetsgrad landets totalaskuldbörda, dels det aktuella
projektinvesteringsprogram. sannolikt sig iDet då detär röratt, om

storleksordning, institutionernanågon de nämnda kommerdenna ävenav
vid finansieringen projektet, eller åtminstone tagitmedverka deattatt av

förplanering utvärdering därföroch och har god kännedomdel av om
inpassning i miljö.projektets landets

administrativti kan generelltLänder denna väntas vara svagaregrupp
komplicera-kapacitet genomföra och drivaoch med lägre planera,att mer

jämförtprojekt inom infrastruktur industri till vilkade och med de länder
u-krediter huvudsakligen Utvärderingenhittills har lämnats. dennaav

projektet blir därför särskild vikt. fall kapacitetaspekt I de då landetsavav
tvivelaktig bevilja u-kredit mindrei avseende skall BITS meddetta är

exempelvis i tillämpliga fallinstans, Världsbanken eller SIDA,annan
tillför projektet kapacitet och kompetens bedöms krävas. Bak-den som

till rekommendation BITS successivt kangrunden denna är att annars
till organisation liksom aktiv ikomma utvecklas SIDA, delatt taren som,

vilket inte ändamålsenligt. BITSdialogen med mottagarländerna, börvore
fortsättningen ñnansieringsinstituti ha karaktärenäven tar emotav som

vid tillfredsställande utfall bidrar till finansie-förslag, dem ochutvärderar
intar relativt passive finansiärensringen innebärande dendem, att manav

roll.
regeringens tillförs utrikespolitiska bedömningenI avgörande sedan den
Sveriges intresse inleda ekonomisktoch allmänna eller breddaatt ettav

kommersiellt utvecklingssamarbete ifråga.med landet

kreditramar6.3.2 Anslag och

riksdagen hittills inte fattat formellaSom kunnat konstateras har några
garantiförbindelser utfärdas efterbeslut de EKN beslutom som av av
ikläder potentiellt betalningsansvar. Garantiför-BITS och staten ettsom

bindelserna uppgick vid 199091 tillutgången budgetåret 6247nettoav
milj.kr. Därtill garantiutfästelser 978 milj.kr.kom För uppnåattom
oantastlig regeringsformens 9 10 föreslåsöverensstämmelse med kap.

regeringen i årliga biståndspropositionen riksdagenden lämnaratt ett
u-krediter får utfärdasförslag till vilka belopp under det aktu-högsta nya
till outnyttjade frånvarvid eventuelltella budgetåret, hänsyn tas ramar
inom visstidigare föreslår vidare totalram andel,år. Jag dennaatt en

förslagsvis fjärdedel, för u-krediter tillhögst kan användas mottagareen
i avsnittet riskfyllda länder.som avses om mer

anslutning till för u-krediterna fattar riksdagenbeslut ocksåI om ramar
regeringens förslag, anvisa för finansieringbeslut, medelpå ränte-att av

isubventionen u-krediterna. vidgning kretsen länderpå En av somav
praktiken i fråga höjning förmånlighetsgraden till 152kan komma och en av



minst för50 SOU 199174de betalningssvaga länderna krav ökningställer påprocent en
föranslaget u-krediter. oförändratEtt krävaanslag sänk-skulle attav en

ning u-kreditvolymensker till de länder kreditererhåller medav som en
förmånlighetsgrad 35 procent.om

För det kommandenärmast budgetåret 199293 jag ingen anledningser
föreslå belopp för BITS ordinarie u-kreditverksamhetatt än denannat

föreslår i sinBITS anslagsframställning, nämligen 500 milj.kr., vilketsom
skulle tillleda kreditvolym milj.kr.500 med1en om ca en genom-
snittlig förmånlighetsgrad på 35 Om kreditvolym 500procent. en om
milj.kr. till betalningssvaga länder dessutom uppnåddes, skullegruppen
det uppfylla den högsta acceptabla för projekt,gränsen sådana dvs. en
fjärdedel totalvolymen. Detta skulle kräva projekt5 skulleatt storaav ca
finansieras. förefaller inteDet rimligt så verksamhetatt anta att storen
blir möjlig så Under antagandet projekt kan kommasnart. att ett storapar
i fråga förstaunder det året skulle motiveradet u-kreditramen ökasatt

200 milj.kr. förmed sådana projekt. Därför föreslår jag totalatt en u-
kreditram fastställs700 milj .kr. forl 199293, och högst 200attom
milj.kr. detta skall u-krediterkunna med högre risknivå. Medav avse en
förmånlighetsgrad 50 krävs avsättning från biståndsansla-procentom en

100 milj.kr. för projekt.dessa Om genomsnittliga förmånlig-denget om
hetsgraden bliväntas högre måste avsättningen från biståndsanslaget iöka

utsträckning. Därför föreslårmotsvarande jag totalt 600 milj anvisas.kr.att
för finansiera räntesubventionen. Anslaget för räntesubventioner skallatt
också kunna användas då behov direkta avsättningar till förav reserven
kreditförluster föreligga.bedöms

Erfarenheterna får utvisa efter blirdet hand befogat utöka denattom
del u-kreditramen för riskfylldaär avsedd länder.av som mer

förutsäga framtidaDet svårt denär storleken på engagemangsportföl-att
jen. Under BITS i penningvärdeantagandet dagens uppfyller årligatt en
u-kreditram 2 000 milj.kr., 500 milj.kr. till projekt i riskfylldaom varav mer
länder, efterskulle fem år ha ökat med 10000 milj.kr. bortseengagemanget
här från återbetalningar. skulle kräva avsättningDetta för räntesubven-en
tioner 750 milj.kr. årligen.om

realistisktMer genomsnittligaär den finansieradevolymenatt anta att
projekt i riskfyllda länder blir något lägre. Under antagandet dennaattmer
kommer till iuppgå genomsnitt 300 milj.kr. under femårsperi-årligenatt
oden innebär skisseradedet här förslaget det ökartotalaatt engagemanget

milj.kr.med 800l år, dvs. 9000 milj.kr. fem °0 förmån-på Med 50år.per
lighet krediter till riskfylldapå blir genomsnittligaländer den anslags-mer
belastningen 650 milj.kr. femårsperiodenUnder milj.kr.skulle då 540
förväntas till föravsättas kreditförluster.reserven

6.3.3 Kreditvillkor

Kreditvillkoren bör så de förmånlighetsgradsättas 35att motsvarar en om
i krediter till kreditvärdiga medelinkomstländer och lägst 50procent pro-

till ingårländer i enligt klassifice-MUL-länder UNDPs 153cent som gruppen

7 11-0837



Även 199174SOUinom förstnämndaring. betalningssvaga länder den skallgruppen
formånlighetsgraden.bli aktuella för krediter högre BITSkunna med den

kreditvillkoren varje enskilt fall.ibör medges bestämma de aktuellaatt
villkorsuppsättningar 1991 de rekom-För exempel på några undersom ger

förmånlighetsgraderna hänvisas till avsnitt 3.3.l0. Det kanmenderade
kredit löptid 20 jämnahärvid exempel med år,attnoterassom en en av

amorteringar, amorteringsfri period på 10 år och med 3 räntaprocentsen
förmånlighet cirka sänkning med50 En räntanprocent. av enger en om

tiokredit höjer förmånlighetenprocentenhet på sådan med närmareen
krediten förmånlig-procentenheter. Med noll skulleräntaprocents ge en

föreligger möjligheter i75 och 80 Det alltså godahet på mellan procent. att
kreditvillkoren till finansierade projektet ochmodell detdenna anpassa

betalningssituation.landets

Låneavtal6.3.4

finnas i u-krediten efterEftersom självrisk inte kommer detnågon att att
enhetspremie före-eftersomleveransen har godkänts köparen, och enav

iinföras i förutsättningar för utarbetaslås låneavtalen, skapas att ett
för u-krediten. BITS blirhuvudsak standardbetonat låneavtal ensamt av-

utformning tillför behövergörande avtalstextens hänsyn tasutan att
utformningenintressent i transaktionen. inågon Bankerna deltar avannan
u-kreditavtalbetalningsformerna. förordarJag standardbetonat ut-att ett

riksgäldskontoret. Riksgäldskonto-arbetas i samråd med banker, SEK och
juridisk rådgivareanlitas BITS bakgrund kontoretsbör motret som avav

övergripande för statliga betalningsåtagandena.deansvar
igaranti myndighet eller bankEn krävs stundtals överordnad motta-av

för betalningsförpliktelser. standardiseradgarlandet låntagarens En text
för garantiåtagandensådana bör också utarbetas.

finansiella6.3.5 Den förvaltningen

för u-krediternasPraktiska förskäl talar låta endaatt parten ansvara
före-refinansiering. SEK besitter i nödvändiga kompetensen. Jagdag den

fortsättningsvis anlitas för finansieringen lämnadeslår SEKatt av u-
upplåning inhemska internationella kapitalmarkna-krediter på ochgenom

finnas överföra någonMöjlighet detta påder. bör dock att annanansvar
effektivitets- kostnadsvinster därmed kaneller göras.part om

förverkligaskredit BITS beloppl samband med avsätter ettatt somen
för räntesubventionen tillanslagetberäknas kostnaden ettmotsvara ur

krediteri fortsättningen föreslås ligga Vid med längrekonto hos SEK.som
finansieringen bindaslöptider inte bördär räntesatsen på görs en upp-

undvika kursriskerskattning i möjligastekostnaden. För mån görsattav
avsättningen i for upplåningen. Formernavaluta gäller ochut-samma som

kollektiv, fårför finansiering, refinansiering ellerkrediternas Öronmärkt
eftermellan BITS och SEK vad bedöms ända- 154överenskommas som vara



SOU 199174målsenligt för emellertidEn grundläggande princip börparterna. attvara
förenadeu-kreditsystemet skal bära medde kostnader och risker ärsom

systemet.
SEKs innehållauppdrag bör kvartalsvis, eller med överens-annatatt

kommet intervall, till resultaträkning förBITS balans- ochavge en u-
kreditverksamheten utvisande bland lånestock, upplåna-uteståendeannat
de medel, säkerhetsreservens perioden,storlek och rörelser under subven-
tionskontots och rörelser, Ersättningen till SEK istorlek tasosv.. nuvaran-
de vid reñnan-påslag på 0,25 på räntekostnadensystem ut ett procentsom
siering varje enskild kredit. låsning avgiften tillDetta innebärav en av

löptid.0,25 utestående kreditbelopp kreditens hela Belop-överprocent av
i nominella minskar minskande kreditbe-tal således med uteståendepet

justering avgiften intervaller, vilketlopp. För medge kortaremedatt av
motiveras Förändrade föreslårkan kostnadsbilder, jag ersättningenattav

till SEK i fortsättningen efterberäknas överenskommen procentsatsen
anbringad genomsnittligt kreditstocken.på den under året utestående

i avsättning förBITS kan, liksom nuvarande SEKs hante-görasystem, en
ringskostnad till subventionskontot i förmed avsättningsamband görsatt
räntesubventionen för varje kredit, varvid bemyndigasSEK med regel-att

intervaller för sin hanteringskostnad.bundna belasta kontot

6.3.6 biståndsstatistikRedovisning av
föreslagna utformningen framtida u-kreditsystemetMed det tordeden av

möjligheter föreligga redovisa krediten bistånd,hela vilket görsatt som av
situation. särskiltandra länder i Som förmotsvarande sådantettargument

förfarande fulltbiståndsanslaget kredi-skulle kunna att ut garanteraranges
vilket Sverige intill låta Hittillsanslagetär näst göra.terna, attensamt om

bistånd.har Sverige gåvoelementetendast rapporterat som
Följderna fortsätta hittills återbetalningarna på kredi-äratt attsomav

biståndsñöden.negativabehöver Vidare tordeterna rapporteras som
skadefall biståndsanslagetkan komma belasta kunnaatt rapporterassom

förutsättning fortsattbistånd. viktig förDetta rapporteringär ensom en av
endast gåvoelementet bistånd inte kunnatoch utredningensom som
entydiga på.svar

Omvänt skulle redovisning kreditbeloppet bistånd inne-helaen av som
bära ökning i statistiken utbetalningaromedelbar Sveriges underöveren
biståndet, sikt redovisning form inflytandepå kräva återflödet imen avav
amorteringar negativt bistånd bruttoflöden förmed krav på högre attsom
bibehålla oförändrat nettoflöde. Vidare stå klarttorde detett att om
biståndsanslaget fram till följdskulle i anspråklängre behöva tas av
skadefall utfärdade garantier dragningar intepå och dessa påregressrätter,

redovisas bistånd. till redovisaskulle kunna helaEn övergångnytt attsom
krediten bistånd medföra redovisningskrav förskulle därför ökade attsom
framtida rapporteringar biståndsflöden skall bli korrekta.och -anslagom
Sammantaget jag därför redovisningsprinciperrekommenderar deatt som
hittills tillämpats redovisning biståndmed endast gåvoelementetav som

155får vidäven gälla övergång till kreditordning.en en ny



1991174SOUSärskilda yttranden

sakkunnigSärskilt Gun-Britt Andersson,yttrande av

syftetill modifiering u-kreditsystemet i bl.förslagUtredaren lämnar a.av
för låginkomstlän-mjuka krediter tillgängliga något kretsstörregöraatt en

enhetspremierfristående garantiordning elemen-der. En med utgör ett av
alternativförslaget. varit värdefullti Det hade utredaren ettten somom

förändringar imöjligheterna väl definieradeanalyseratnärmare att genom
investerings-möjligheter stödja angelägnanuvarande skapa attsystem

kreditvärdigheti låginkomstländerprojekt har lågännu men somsom
ekonomiska reformergenomför utformade och åter-väl och målmedvetna

hämtningsprogram.
fall fall ifattas restriktivt från till klartBeslut sådant stöd måsteom

efter prövningkreditrisker ochmedvetande de tas avsom noggrannom
för utveckling imottagarlandets denprojektet och den betydelse det har

situationen.aktuella
tilli kreditbiståndssystem möjligt och hör dessDet bör ett vara -

uppgift risk utveckling. Kreditvärdighetsbedöm-inneboende ta påatt-
indikeraningarna central roll spela närhar ändå extraatt attgenomen

garantipremier-differentieradeFörsiktighet iakttas. Denoggranhet och bör
olikabedömningarna kreditvärdigheten förtillkoppladeär avna som

in iliksom priser signalerpris andra sänderländer kan ett somses som
systemet.

för ochkapacitet utveckla metoderEKN betydande åtägnar attatt
utföra kreditvärdighetsbedömningar.

i principavsnitt på möjligheten godta EKNsI 5.4 pekar utredaren att
premiendifferentierade premier for olika delländer och avsättaatt en av

fattasdirekt till reservfond i samband med beslutanslaget att om en u-ur
projekt blir särskiltkredit till högriskland. Härigenom undviksett att

för länder.dyra mer resurssvaga
modifiering, föreslagnaför och medFörutsättningar med sådanatt en-

riskbenägetförändringar självrisken i någothanterasättet att ett merav
formell koppling till borde hakreditsystem behålla EKN, prövatsen-

regerings-föreslog BITSSystemet utredaren såvälnärmare. somsom ger
kreditrisker. Finns kapacitetkansliet i dag värderastörre än attett ansvar

föroch kompetens detta .
hanteringförslagUtredarens andra vad gäller säkerhetsreservens m. m.

väljas.fortsatt anknytning till skullerelevans också EKN-systemethar om
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Särskilt yttrande Johan SOU 199174Brisman, sakkunnigav
Utredaren föreslår möjligheter för u-krediterskapas till betal-att att ge
ningssvaga länder. Förslaget innehåller förstaBITS tillförsatt ett stegsom
100 milj.kr. 500 milj.kr.utöver de iBITS petita för sin ordinariebegärt u-
kreditverksamhet för budgetåret 199293. hjälpMed dessa medel ochav

föreslagen ändrad garantiordning skall sikt fjärdedelpå tillen upp en av en
utökad kreditvolym kunna krediter med relativt hög risknivå,avse en
dvs. krediter till länder vanligen tillämpademed bedömningsgrundersom
inte tillräckligt kreditvärdiga.anses

detta sammanhang följandeI relevantär

Det biståndetssvenska viktiga roll till förbättringär medverkaatt en av
levnadsvillkoren för fattigaste.de Det landprogrammerade biståndet utgör
kärnan i dessa strävanden och detta kompletteras bland med stödannat
till FNs tilloch de enskilda organisationernas biståndsverksamhet. Den
övervägande delen bistånd riktasdetta till fattigastede allra länderna.av

SIDA just färdi färdigställaär med utredning skuldsitua-att en om
tionen i de svenska programländerna. Där konstateras förskuldbördanatt
många fattigastede länderna absolut hinder förär utveckling ochettav ett
antal föråtgärder begränsa och minska föreslås.skuldernaatt

Sveriges möjligheter effektivt bistå fattigastede länderna försäm-kanatt
förslagutredarens genomförs. faktorerDe enligt mintreras om som

mening inte tillräckligt beaktats är
En kreditverksamhet riktad betalningssvaga länder medförmot att-
Sverige förmedverkar till många u-länder redan skuldbördaatt tungen

Ävenökar. projekten bedöms lönsamma kan den ökade skuld-om som
sättningen negativa effekter makronivåpå därigenomoch motverkas

Sverigevad biståndsinsatsermed andra eftersträvar.
De föreslagna högriskkrediterna förväntaskan inte komma allrade-
fattigaste länderna till del och då sker utvidgningen kreditsystemet,av

denna finansieras från l°0-ramen, de fattigastepå ländernas bekost-om
krediterna föreslåsnad. Då biståndsanslaget kommergaranteras mot

framtida betalningsfallisemang ytterligare möjligheternaurholkaatt att
stödja fattigare.de
U-krediterna i principär tillbundna i Sverige vilketupphandling-
minskar flexibiliteten i användningen biståndsmedlen medförochav
risker för ökade kostnader för och tjänster. biståndetVärdetvaror av
kan därigenom bli mindre.

Särskilt yttrande Lars Ekengren, sakkunnigav
Enligt min mening rekommenderar utredningsmannen föga ändamåls-ett
enligt för förmånliga fattigakrediter till villu-länder. Jag ocksåsystem
ifrågasätta förmånliga krediter tillbör lämnas enskilda industriföretag.om

Sammanfattningsvis jag 157anser



199174SOUkomple-införasbiståndskreditsystem böranslagsfinansieratatt ett som
u-kreditsystemetmarknadsfinansieradetill nuvarandedetment

krediter medföri användasbiståndskreditsystemet huvudsak böratt
kreditvärdiga,mindre länderfattigare,till någotrelativt högt gåvoelement

inkomma medtillsättas med uppdragsärskild börarbetsgrupp attatt en
utformningbiståndskreditsystemetsanslagsfinansieradeförslag detom

administrationoch
till indu-utnyttjas förkrediter inte stödför Förmånliga börsystemetatt

intedetutvecklingsbanker skäletmöjligenstriprojekt utom attavgenom
företagenskildaochslutstation för gåvoelementetlämpligfinns staten

inteföretagenskilda börföreslås ochhopgiftasinte på sättbör som
infrastruktursektornhabiståndsmedel. Systemet börsubventioneras med

användningsområdefrämstasom

u-kreditermarknadsfnansieradeBiståndskrediter kontra

anslagsfmansiera-förkortfattatdiskuterarUtredningen mycket ett system
förförmånförkastar tilldetbiståndskrediter i kapitel 2 och 5.1 ochde

upplånasfinansieras med medelu-kreditsystem och andra system somsom
avvisaskapitalmarknaderna. Härmedinternationellapå de ett system som

kreditvärdiga enligt EKNsfulltinteför länder ärsärskilt lämpatär som
utred-u-kreditsystemetpå det nuvarandebedömning. påbyggnadDen som

för länder-dennamening inte lämpatenligt minningen föreslår däremotär
grupp.

för medtill förmånredovisas nedanantal systemEtt ettargument
biståndskrediteranslagsfinansierade

60-biståndskrediter. Under sluteterfarenheterSverige har goda avav
bilate-fjärdedel det svenskautgjordesbörjan 70-talettalet och avenav

utvecklingskrediter. Attbiståndskrediter då kalladebiståndetrala av
fullständig övergångmedupphörde hade göraverksamheten attatt en

förbiståndspolitik. Enlinjegåvobistånd i med 70-taletstill låg nystart
först 80-talet, dåtill påu-krediterna ståndkreditsystem komgenom

principiella motviljan kunde överbryggas.tidigareden
utvärde-oberoendeerfarenheterna kan läggas demTill de goda som en

biståndskrediternylig vad gäller deredovisar iringsgrupp rapporten
nordiskt bistånds-NDFNordic Fund lämnar. ärDevelopment ettsom

milj.kr., lämnar lån på700grundkapital påmed ett somcaorgan
NDFsSverige bidragit med 37villkor. harmjukamycket procent av

grundkapital.
krediter vilket gamladeobundnaBiståndskrediter lämnaskan som

U-krediter andraochbundna.utvecklingskrediterna ellervar som
exportkredit-modifieradei grundenmarknadsfmansierade ärsystem

kreditgivning.bundentillgodose önskemåloch ägnadeär attsystem om
tillbundenhetgradenflexibla vad gällerBiståndskrediter är avmer

svenska leveranser.
inter-Denhögt gåvoelement.Biståndskrediter lämnas med mycketkan

krediter lämnarIDAlångivaren den ärnationellt största typ somav av
första 15810 årenåterbetalningstid, dekrediter 40räntefria med års varav



amorteringsfria. SOUär Gåvoelementet 19917480 De regionalaär procent. ut-ca
vecklingsbankerna och NDF lämnar krediter liknande villkor.på Den
långa amorteringstiden -fristenoch inde väl i skuld-gör att passar
tjänstproñlen hos icke kreditvärdigaäven typisktländer under densom

10-årsperiodennärmaste kan ha skuldtjänstkvot 40motsvararen som
eller exportinkomsterna.procent mer av

Biståndskrediter den internationelltär formen för för-gångbaramest.
månliga krediter. Som framgår utredningens avsnitt 2.3 lämnasav
anslagsñnansierade biståndskrediter till 12 miljardertotalbelopp påett

flödetdollar medan marknadskrediter till miljarderuppgår 4 dollar.av
Om hänsyn till förraden siffran utvisar nettoflöde, dentar attman

bruttoflöde blir skillnaden flödesvolymernaän mellanstörreettsenare
i kreditsystemen.
Ett biståndskreditermed enkelt administrera.är Systemetsystem äratt.

vilket marknadsfmansieradetyvärr u-kreditsystemtransparent, av
svensk enkomponentmodell inte jfr inställningär DACs till dessa
krediteri avsnitt 5.5.2.
För biståndskreditermed erfordras inget garantisystem,ett system.
ingen säkerhetsreserv eller för osäkra fordringar, hellerannan reserv
behöver debitera riskpremier eller ställa krav på självrisk ellerman
kontantandel. Systemet projektñnansieringssystem,är harett som pro-
jektet och inte leverantörskontraktet i fokus, vilket fördelär en ur
biståndssynpunkt.
System biståndskreditermed förvaltas biståndsorgan. De problemav.

utredningen redovisar vad gäller relationen mellan BITS och EKNsom
kan inte i bistândskreditsystem.uppstå ett
Biståndskrediter sig förlämpar väl samñnansiering med Världs-.

ÄvenbankenIDA regionalaoch med de utvecklingsbankerna. bundna
biståndskrediter härvidlag,kan användas varvid kreditlöftet villkoras
till väljs. förutsättningsvensk leverantör Under kreditlöften frånatt att
andra länder Förekommer, föreliggerockså reell konkurrens och kon-
kurrensutsatt prissättning och tjänster. Bl. tyska Kreditan-av varor a.

fürstalt Wiederautbau tillämpar med villkorade biståndskredit-system
löften.

10. Marknadssystem u-kreditsystemet innefattar alltid inteckning isom
framtida biståndsanslag. Om tillsäkerhetsreserven inte räcker krävs
täckning förluster frånmedel biståndsanslagen. Om dylikav genom
förlusttäckning erfordras i omfattning riskavsevärd finns

biståndsviljan negativtpåverkasatt-
problem bokförauppstår förlusterna biståndatt att som-

ODA i redovisningen till OECDDAC.
Biståndskreditsystem innehåller ingen inteckning i framtida bistånds-
anslag.
Det svenska u-kreditengagemanget, dvs. det högsta för-summan av.
lustbeloppet för utestående u-krediter, i dag sju miljarderär drygt
kronor vilket 50 199192än års totalamotsvarar procentmer av
biståndsanslag på drygt 13 miljarder kronor. enligt min meningDet är
angeläget risknivånoch inte höjs i relation till bi-att 159engagemangs-



199174SOUmarknadskreditsystem enligt utredningensståndsanslaget. Ett utökat
till dylik ökning risknivånförslag skulle leda ochen av engagemangs-

biståndsanslaget vilket innebärtill 100 5 år,närmare procent av om ca
bistándsanslaget iandel dag skulle Ettstörre än äventyras.att aven

biståndskreditsystem innebär inte ökning risknivån, efter-någon av
kreditgivningstidpunkten.krediterna anslaget vidbelastarsom

till visstNedskrivning moratorier biståndskrediter land kan12. och av
sidoblickarbiståndsanslag och påkostnad pågöras utan extra utan

behandlingen exportkrediter tilleventuella landet.av
moratorium förmånlig marknadskredit däremot kostarEtt av en an-

biståndsmedel därigenomtingen och ökas gåvoelementet deextra
facto marknadsvillkor, innebäreller måste ske på dvs. ränte-extraen

för i betalningssvårigheter.börda u-landet
biståndVid förmånliga marknadskrediter u-krediteroch har svenskt

möjligheter till intressenterinte heller hänsyn andraatt utansamma
kreditbelopp. tillnedskriva utestående Här måste hänsyn EKNstas

exportkreditgarantier tillställningstagande landetvad uteståendeavser
förpliktelser övriga itill strategi medlemmaroch svensk och gentemot

Parisklubben.
aldrig biståndsanslaget dessbiståndskredit belastar med13. En änmer

marknadsfinansierad kredit bistånds-nominella kan kostabelopp. En
avsättning förnämligen till gjord gåvoele-anslaget redanmer om-

skaderegleringar.finansieringenmåste läggasmentet av
återbetalningar biståndskrediter tillgodoräknas det svenskaAlla på14.

Åter-redovisningen negativt ODA.biståndet i internationelladen
marknadskrediter inte i redovisadebetalningar vid påverkar den DAC

Utredningen i avsnittsiffran för officiellt svenskt bistånd. synes
negativt för bistån-från negativt biståndODA också5.1.4 utgå äratt
förutsättningeningalunda fallet. självklaradet. Så Under denär att

återbetalning bi-nettomål möjliggörenprocentmålet är ett en av en
bruttoutbetalningstermer.ståndskredit ökning biståndet ien av

möjligenargumentsamling dra slutsatsenovanstående kanAv attman
u-krediter. Detbiståndskrediter helt bör nuvarande ärersätta system av

bibe-Enligt mitt förmenande u-kreditsystemetinte min slutsats. bördock
omfattning kompletterasi ungefárligen nuvarande det börhållas men

biståndskrediter.med
kreditgivning karaktärise-U-krediter föredra vidsålundaär att en som

attras av
relativtgåvoelementet lågtär-

relativtkreditrisken litenär-
bi-relativt kreditriskenhögt och ärOm gåvoelementet ärsätts stor

ståndskrediter föredra.däremot att
bibehållasu-krediter börEller ord nuvarande medmed andra systern-

premienivå för krediter till ländereventuellt efter justeringar osv..av
biståndskrediterkreditvärdiga medan helst med högtbedömssom som -

önskar nå bredare låntagarkrets.gåvoelement bör lämnas när enman-
160



199174SOUintresseOvan jämförs biståndssynpunkt. Det kansystemen vara avur
olika kreditformermixexportsynpunkt lämpligävenatt notera att en avur

enhetligaföreslagnautredningsmannenföredra framför detattvara av
kreditsystemet. -

sålundaExportkreditutredningen SOU 198842 systema-att enanser
dettisk erfordras anför följande Utredningen vågarflexibilitet och gene-

försortimentrella de länder har bredarepåståendet systemettatt avsom
exportfrämjandesyn-företräde framför Sverige frånmjuka krediter har ett

ochanvända bundnaframför möjlighetenpunkt. Här alltnämns att
samfinansiering.biståndskrediter för projekt- ochobundna

utredning En saksid. 306 iliknande dras påEn slutsats samma
sortimentvarierat landförefaller tämligen ochsäker. Ju större ettmer

lättarefråga mjuka desto göraerbjuda ihar attatt arrangemangom
utländska beställarna och destokombinationer attraherar de mersom

förefaller detexportfrämjandesynpunkttilltalande för Frånexportörerna.
i dag kan laborerade ländersålunda naturligt dra slutsatsenatt att som

biståndskrediter, eller någraoch någonoch obundnamed både bundna
företräden framför dem ärformer krediter har betydandeblandade somav

sortiment.hänvisade till begränsatett
biståndskrediterinteExportkreditutredningen obundnauteslöt således

från kreditsystem.önskvärda

möjligt biståndskreditsystemEtt

biståndskreditsystem enkeltgörasSom framgår ovanstående kandet ettav
möjligen SwedeCorpocheller kanokomplicerat. BITSoch SIDA, vara

ersättning överföras tillKreditadministrationen kankreditgivare. mot
tidigarejämförelse kan deExportkredit. Som nämnasSvensk attt.ex.

riksbanken kreditad-utvecklingskrediterna hanterades SIDA med somav
självt Nordiskabiståndskrediter handhas NDF medministratör. NDFs av

kreditförvaltare.Investeringsbanken som
biståndskreditsystemutfärdas i har EKNEftersom inga garantier ett

ikreditgivande dockDet bör störstaingen formell iroll organetsystemet.
landrisker.kapacitet bedömamöjliga utsträckning utnyttja EKNs goda att

komplicerat så,biståndskrediter bli änSystemet behöver intemed mer
biståndskredit-erfarenheter bekräftar.vilket tidigare Genomockså ettatt

kreditgivare parallelltlättadministrerat flerakanärsystem organ vara
gåvobiståndet.liksom flera olikahanterar delarorgan av

förslagmedFör analysera och kommanärmare systemets ut-att om
tillsätts medformning administration föreslås arbetsgruppoch att en

för myndigheter.berörda departement ochrepresentanter

till enskilda industriföretagFörmånliga krediter

konklusivinte heltför avsnitt intressantUtredningsmannen i 5.7 menen
vidadministration skall hanterasdiskussion gåvoelementet ochhurom

förs vidare tillDiskussionen så hante-till nationella utvecklingsbanker.lån
Utredningsman-enskilda företag. l6lringen vid u-krediter tillgåvoelementav



förordar i fall SOU 199174bägge dessa gåvoelementet bör hamna hosatt statennen
tilleller det bör särkild fondavsättas hos låntagaren utvecklings-att en

företaget.banken eller
finnerJag acceptabelt det lån till utvecklings-när gällerresonemanget

intebanker enskilda företagdet gäller alternativennär där bäggemen
mindre Mina förgoda. ställningstagande följandedetta ärargumentsynes
dirigeringEn gåvoelementet till innebäraskulle omotiveradstatenav en

hopgiftning och enskilda företags roller och intressen inne-ochstatensav
bära i låntagarlandet insyn i och inflytande alfárstrans-överatt staten ges
aktioner innehållernormalt starka element kommersiell konfiden-som av
tialitet och sekretess.

fonderingEn i enskilda företagetdet innebäragåvoelementet skulleav
företagssubventionering går den uttalade svenskatyp emoten av som

inställningen. I biståndspropositionen 199091 100 bil.prop.senaste
anför föredragande74 statsråd bl. väsentligt insatserdet äratt atts. a.

företagsnivåpå formerunder förenligaär med den kommersiellages som
verklighet företagen skall överleva och verka Subventioner direkt till
företag riskerar leda till misshushållning knappa Gåvome-att av resurser.
del skall förendast användas direkt kunskapsöverföring.

viktigt iUttalandet bekräftarär det det tidigare tämligendenatt att
inställningenkravlösa till näringslivsinvesteringar med biståndsmedel ut-

bytts krav biståndsmottagandepå lönsamhet hos företag. Ettmot system
subventionsfondermed skulle motverka detta önskemål.

Problemet med gåvoelementet blir speciellt svårhanterligt vid tillstöd
företagkonkurrensutsatta inom industrisektorn. infrastruktursek-Inom

i låntagarländer sker också utveckling självständiga företagtorn moten
vilka i drivs privataökande grad företag. Konkurrensbilden sigtersom
dock normalt annorlunda inom industrisektorn.än Slutsatsen blirdettaav

undvika förmånligabör krediter till företaglämnas inomatt attman
industrisektorn. U-krediterna ibör stället koncentreras till samhällsekono-
miskt lönsamma projekt inom infrastruktursektorn.

Ovanstående skulle härtill bieffektönskvärd klarare arbets-attsom en
fördelning skapas mellan BITS och SIDA sidan SwedeCorpå och åena

SwedeCorp fåden andra. skulle odelat uppgiften hjälpmed existe-att av
rande och tillkommande instrumenteventuellt förverka statsmakter-att

mål näringslivsbiståndsområdetpå uppnås medan BITSnas genom u-
krediter och SIDA ocheller BITS biståndskrediter förskullegenom svara

insatser infrastrukturområdetpå ändamålsenligt innehåll ochatt ettges en
till biståndsmålen utformning.anpassad

Särskilt Birgittayttrande Hambraeus, sakkunnigav
har u-krediternaVem nytta av

I-ländernas företag vill bygga anläggningar igärna u-länderna medstora
statliga u-krediter. frånDet företagen initiativen till projektenär kommer.

Företagen inga risker. Krediterna betalas direkt till leverantörerna.tar
Företagen kompenserar sig för självrisken priset.påslag på U-ettgenom
landet står för garantipremien tvingasoch för skulden också på 162ta ansvar



SOU 199174inte deskuldbördan,ofta fattigamisslyckade projekt. drabbasDet är de av
hafthakanbeslutar projektet ochi u-landet person-om sompersoner som

lig det.nytta av
krediten bi-från Sverige räknar många länder helaTill skillnad som

stånd.
intres-sinabevakaradministreras banker,biståndslånenOckså av som

i Paris.situation diskuterasträngdau-ländernasnärsen
företa-u-landet,detvisar det svårt avgöra ärUtredningen äratt att om

u-krediten.i Detbiståndsdelenharbankernaeller nytta en-som avgen
genomskinlighe-inteSverige tillämpar underlättarkomponentsystem som

ibiståndskommitté DACOECDsEnligt utredningen t.o.m.ten. uppger
förståoch enkompo-igenominformella har svårt trängasamtal attatt man

begripligtväsentligt sådetJag är systemettattnentsystemet. att somanser
möjligt väljs

u-kreditsystemet skalldirektiven frånenligt utgåUtredningen skall att
tillräckligu-krediter hittills har ocksåtill vilka lämnatsbehållas. De länder

kreditbistånd,motiverat medmin mening skaför enligtstyrka detatt vara
internationella konkurrensenFöretag delta i denkanså också våraatt

höjafinns skälemellertid inte detjämställt. Jagnågorlunda attattanser
naturligtmin meningenligtutredningen föreslår. Det äranslaget, attsom

företag blir huvudleveran-till projekt svenskau-krediterna bundna därär
företag för nåi-länderssubventionera andraSverige skulle atttörer. Att

jag interesursanvändning på.optimalnågon global trorsorts

och storskaliga projektNords policySyd tvivlar på nyttan av
katastrofalastorskaliga projekt fårhurfinns talrika vittnesmålDet om

miljön. Sydfattiga för U-ländemaför ochföljder i deu-länderna, både
i-ländema Nord.i beroendeklokabörjat ifrågasätta dethar att avvara

överväldigande negativahaft fortfarande harochpolicyDe Nordsattser
miljön.gällerminst detföljder för inte närdem,

världsordningen missgynnarekonomiskainternationellaDen systema-
förespeglingunder80-taletlånade petrodollars påtiskt Syd. U-ländema

Förutsättningarnahjälpa skulden.inflationen skulle till att amorteraatt
intlationsbekämpning ochi-ländernasradikalt. och medhar försämrats I

haru-ländernasförening drastiskt prisi sänkt påräntehöjning med export,
orimliga situa-blivit omöjlig Denskuldtjänstbörda bära.u-ländernas att

till i-länder-frånnettoflödet kapital u-ländernationen gårråder att avnu
na

valutafonden ochInternationellastrukturanpassningsprogramDe som
kritikfortfarande skarpländerVärldsbanken kräver skuldtyngda möterav

till skill-från biståndsarbetarefrån tredje världens ochexperter somegna
allmänterfarenhet från fältet. Det ärfrån Valutafondens personal harnad

särskilt Menhårt.ställdadrabbar de sämsterkänt att pro-programmen
Investeringarnavill tjäna.ineffektiva för ändamålde deocksåärgrammen

landetsskuldtyngdaordning detblir ingen bättre påökar inte och det
163ekonomi.



199174SOUskuldjällankreditbiståndför ländertill iNej

policy. HanValutafondens Världsbankensifrågasätter inte ochUtredaren
kreditbistånd ocksåföreslår Sverige skall utöka kretsen emottaratt som

administrativinte kompetenshartill belastningssvaga länder, som egen
Valutafonden och Världsban-gjortprojekten, medklaraatt som uppmen

ii fråga, 100projekt kommerekonomiska politik. Endastsinken storaom
Världs-samfmansiera bl. medVi enligt utredarenmiljoner börklassen. a.

bedömningar.lita till derasbanken och
min åsiktskuldfállan enligttill ikreditbistånd land ärlämnaAtt ett

bördaförknippade åtagandena lägger påkreditenolämpligt. medDe sten
förbanker skuldom-till rika ländernasför utlämnade deu-länder ärsom

krediten finansieratharökarförhandlingar. Skuldbördan även ettom
avkastning.projekt godsom ger

storskaligamedolämpligt för utvecklingen detSärskilt måste an-vara
för inte själva har den säregnaläggningar kredit u-länderpå sortssom

internationellaför deadministrativa krävs bemästrakompetens attsom
driva storskaliga,genomföra ochinte självafinansorganen och kansom

projekt.komplicerade
harlandet självamänniskornaGrundläggande för utveckling iär att

principiellt felaktigtdärför detJag är attattprocessen. ansergrepp om
administrerasintekomplicerade projekt kanstödja ochstora avsom

betalningssva-utvidgas tillkreditbistånd intesjälvt. Svenskt börlandet
ga länder.
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SOU 199174Kommittédirektiv

Översyn biståndetsvenskai detrollkreditinstrumentetsav

Dir. 199085

2-20.1990-regeringssammanträde lvidBeslut

anför.Hjelm-WallénStatsrådet

Mitt förslag

kredit-uppgift utredamedtillkallassärskild utredareföreslår attJag att en
skall knytasTill utredarenbiståndet.i svenskaroll detinstrumentets en

parlamentarisk referensgrupp.

Riksdagens begäran

anfört130,sid.l98990UU15,i betänkandet attharUtrikesutskottet en
uppfyller sin rollu-kreditgivningenhurgranskning behöver göras somav

Utskottetkreditinstrument.jämfört med andrabiståndsinstrument anser
fåskall kunnamottagarländerhur kretsenstuderasdet börockså enatt av

Sverige uppköpen.tillbindningenlåginkomstprotiltydligare samt av
iregeringen uppdragförslag riksdagenharenlighet med utskottets gettI

uppgiftparlamentarisk medverkanutredning medtillsätta varsatt en
kreditinstrumentandrau-krediterna ochgöraskall översynatt avenvara

biståndspolitisk synpunkt.från

biståndetsvenskahittillsvarandedetKreditinstrument i

biståndskreditsystemSverigefanns isjuttiotalensextio- ochUnder ett som
i obundenKrediterna, lämnadesanslagsñnansierat.i sin helhet somvar

riksbanken. Krediternautbetaladesochadministrerades SIDAform, avav
amorteringsfria,105 senare25 år,dels på 20 senarelämnades varav

amorteringsfria, %3410 och med50 år,påtill °o delsoch 2 ränta, varav
investeringar itillgickadministrationsavgift. Krediterna0%senare

formellt obundnakapitalvaruimport. Definansieringprojekt och varav
kreditbeloppet redo-Helai betydande svenska leveranser.resulterademen

officiellt biståndbiståndskommitté DACvisades till 0ECDs som
bi-officielltnegativtregistreradesAmorteringar ochODA. räntor som

stånd.
til-i praktikenbiståndskrediter upphördeobundna attSystemet med

År i enlighet medhälft. avskrevs,första 1978sjuttiotaletsunderlämpas en
samtliga biståndskre-sig bakom,Sverige ställdeUNCTAD-resolution som

till fattigaste u-länderna.diter degåttsom
förmotivenu-kreditsystemet infördes 1980. SomårsvenskaDet ett av

UU19808141,regeringen prop.kreditbiståndåterinföraatt angav
allradestödja också andra änönskvärdheten122198081 16, rskr attav

mindrepåregeringen,borde, ansågstödfattigaste länderna. Detta ges
u-krediterna 165Syftena medgåvobistånd.villkorfördelaktiga än angavsrent



mobilisera för SOU 1991 74ökade u-ländernas utvecklingssträvanden,attvara resurser
bidra Bilagatill öka möjligheteru-ländernas 1uppträda handelspart-att att att som

företag,svenska u-länderna reell möjlighet väljagentemot att attner ge en
svenska leverantörer och underlätta frånövergång gåvobistånd tillatt en

finansieringsformer.andra Motivet biståndspolitiskt och krediter skul-var
beviljas enbart länder utvecklingspolitik i linjelåg svenskamed devars

biståndspolitiska målsättningarna. Till skillnad från de tidigare anslagsfi-
nansierade biståndskrediterna u-kreditsystemetbyggde dels på upplånade
medel, fråndels på gåvomedel biståndsanslaget. Exportkreditnämnden
EKN fungerade inledningsvis beslutande med krav på attsom organ
inhämta frånyttrande beredningen for internationellt tekniskt-ekono-
miskt utfärdadesamarbete BITS. EKN kreditgarantier.också SvenskAB
Exportkredit upplåningSEK skötte kreditadministration.och

Ett motiven bakom u-krediterna förväntadedessas hävstångsef-av var
fekt resursöverföringarnapå till u-länderna från kapi-attgenom resurser
talmarknaden kombinerades med gåvomedel. Krediterna finansi-avsågs

import till u-länderna från Sverige kommit tillskulleera en som annars
stånd. Importen skulle produkter eller projekt hade utveck-avse som en
lingsfrämjande effekt i u-landet och förväntaskunde leda till ökadsom en
framtida efterfrågan pá och tjänster från Sverige. Genom begrän-varor en
sad statlig biståndsinsats förväntades betydande kreditbelopp bli kanalise-

tillrade u-länderna. hårda internationellaDen konkurrensen mellan olika
leverantörer ansågs subventionselementet i krediten skullegarantera att
tillfalla företaget.det exporterandeänmottagaren snarare

införaBeslutet u-kreditsystemet hade i första biståndspolitiskahandatt
motiv. regeringenMen gjorde bedömningen u-krediternaatt attgenom
skulle företag möjlighetsvenska konkurrera på marknader ochattge nya

få positiva effekter fördärmed också fannssvensk export, även ett
kommersiellt motiv i bilden.med

År 1983 u-kreditsystemet.utreddes rekommendationPå utredningenav
kom tidigaretonvikt biståndsaspekterna.ännu större än läggas på Iatten
budgetpropositionen 198384 100 anfördes initiativet till u-kreditñ-att
nansiering i utsträckningökad kunde frånkomma samarbetsländerna,
samtidigt ambitionsnivån svensk sida höjaspå skulle gälldenär detsom

krediternas utvecklingseffekter.granska rimligtDet ansågs u-kredi-att att
främst tillgodosåg förmålen tillväxt ekonomisk självständighet,ochterna

eftersom kreditfmansiering sig forbäst lämpar produktiva investeringar
direkt ekonomisk avkastning. förHuvudansvaret beredning, be-som ger

slut och administration krediterna fördes från tillöver EKN BITS. Iav
sina huvuddrag byggde dock existerande exportkreditsys-på detsystemet

Kreditgarantier utfärdas fortfarande exportkreditnämnden,temet. av men
inom for särskilt Biståndetpå uppdrag BITS. iett systemramen av ges
form räntesubvention integrerad kredittransak-och delutgörav en en av
tionen. Enbart gåvoelementet till DAC officiellt bistånd.rapporteras som

Genom ändring i u-kreditforordningen tillkom budgetåret 198788en
möjlighet särskilt till minst kreditvärdigautvecklade u-länder, däratt,en

minstgåvoelement 50 % kom föreskrivas, lämna tvåkompo-ett attom s.
nentkrediter, bestående gåva parallellt med exportkredit. 166av en ren en



SOU 1991 74behandladesu-krediternaexportkreditutredning1988 års ettI ex-ur
Bilaga 1direktiv berördesutredningensportfrämjande perspektiv. I enlighet med

Utredningens övervägan-biståndspolitiskainte kreditgivningens aspekter.
förslag nedan.den och presenteras

År utvecklingsfon-nordiskaetableringen den1989 skapades, avgenom
u-länder. NDF,kreditgivning tillsamnordiskt förden NDF, ett organ

villkorintresse påutvecklingsprojekt nordiskttilllån somavsom ger
kapitalutvecklingsfondens, tilldelatsinternationella har ettmotsvarar om

verk-försöksperiod. Erfarenheternafemårigmilj.100 SDR under aven
1991.utvärderas under årkommersamheten att

biståndetinternationelladetKrediterna i

mixtescréditsmedsittFrankrike 1960 skapadeårI och med systematt
exportkredit tilltill konsen-% gåvoelement kopplat50- 85ett lån med en

form förkrediterblandadesusvillkor lanserades konceptet resurs-som en
decenniet förblev dock använd-Under helaöverföringar till u-länderna.

i ställetSextiotalet kännetecknadesvolymmässigtningen blygsam. av en
kapitalflödet tillexportkrediternas andelreguljäraökningsnabb de avav

År uteståendeför 25% u-ländernas1970 svarade dessau-länderna. av
skulder.

förkreditstödgälldei-länderna detnärKonkurrensen mellan att ge
1970-talet.import underfor löpandeinvesteringsvaror också storvarmen
fler ländersjuttiotalet introducerade allthälftenSärskilt under avsenare

billiga negativakrediterRedanför subventionerade lån.systemegna
biståndspengar.och Pro-räntestödsubventioneradesrealräntor genom

behovsanpassade granskade.inte alltid ellerfinansieradesjekten varsom
alltför ofta varit överopti-sigprojekten visade haFörväntningarna på

i åttiotaletförsämrades börjanklimatetekonomiskamistiska detnär av
tillbakagång.skuldkris ekonomiskochkreditexpansionen avlöstesoch av

såväl de statsstöddaåttiotalet minskadeEfter första påde åren expon-
drastiskt. följdDettakapitalflödetprivatakrediterna det atten avvarsom

fler u-länder kraftigt mins-tvingade alltbetalningsbalansproblemsvåra att
gjorde densamtidigt skuldkrisenkapitalvaror,sin importka attsomav

medförde interna-utlåningen reducerades.kommersiella starkt Dessutom
statsstöd-desubventionsgradersänktationella överenskommelser attom

exportkreditermindre attraktiva. takt medexportkrediterna blev Ida att
åttiotaletbiståndet underkapitalflöden minskade,privata komoch att

kapitalförsörjning.förbetydelse u-ländernasallt större externaen
skuldtyngdai hårtresursförsörjningsläget mångaansträngdaDet mycket

till rekordlågainvesteringarnaregioner nediländer har många pressat
till konsum-internationella biståndet gårnivåer. andel detEn stor ex.av

strukturanpassnings-för pågåendeimport inomtion och löpande ramen
iför investeringardirektmindre har kunnat avsättasallt delEnprogram.

projekt olika slag.av
för ökaviktig katalysatorrollBiståndet kunna spelaborde attsomen

för angelägnakapitalmarknadenfrånresursflödet till u-länderna också
samtliga 167potential för har skapatsutvecklingsprojekt. dettaEn attgenom



DAC-länder, med förundantag Irland SOUoch 1991 74Nya Zeeland, i dag har någon
form för mjuka krediter. flertalet fall BilagaI har motiverats lsystemav systemen

Ävenhuvudsakligen utifrån biståndspolitiska överväganden. syste-om
biståndskaraktär stärkts åren, intemets över kan frånbortse attman

framvuxit på Frankrikes i huvudsak kommersielltsystemen som svar
betingade introduktion blandade krediter. flestaI de länder involverasav
också, liksom i Sverige, exportkreditorgan i kreditgivningen. Tillgång till
blandade krediter liknandeoch också viktigt konkurrensmedel.ettses som

detta skälAv också ansträngningargörs internationellapå det planet att
inte bara stärka biståndsinriktning minskaockså snedvri-systemens utan

effekterdande handeln.på

internationellaDet regelsystemet

Under sjuttiotalet blev det alltmer vilkauppenbart frånnackdelar som
resursallokeringssynpunkt förknippade med oreglerad subventions-var en
politik i-ländernas Statliga subventioner i exportañárerexport. stredav

GATT-reglerna. För minska den osunda konkurrensen inleddesmot att
förhandlingar i förOECD till stånd överenskommelse bl.att en om a.
minimiräntor skulle begränsa möjligheterna konkurrera olikamedattsom

Årformer statliga exportkreditsubventioner. 1978 ledde förhandlings-av
framarbetet till överenskommelse begränsning kreditsubventio-en om av

konsensus till vilken samtliga OECD-länder, Island ochnerna utom
Turkiet, anslöt sig. biståndskrediter,För bundna inkl. blandade krediter,
infördes särskilda Viktigastregler. dessa krav på tillåtetlägstaettav var
gåvoelement i krediter.sådana Avsikten det lägsta tillåtna gåvoele-attvar

skulle högtsättas så det blev alltför dyrtmentet konkurrensskälatt att av
mjuka krediter. Särskilda regler förhandsnotifiering beslutge attom av om
biståndskrediter infördes också.ge
Under åttiotalet har det lägsta tillåtna gåvoelementet i biståndskrediter-

successivt höjts. Detta har medfört ökade krav på ordentlig bi-na en
ståndsprövning de projekt finansierats. För ytterligare främjaattav som
detta krav har DAC OECDs biståndskommitté tagit fram riktlinjer för

risken förhur snedvridande effekter mjuka bundna krediter skall und-av
vikas. Riktlinjerna behandlar former förbl. projektvärdering, upphand-a.
ling och rapportering biståndskrediter. En öppenhet villkor ochav om
informationsskyldighet vad gäller kreditgivningen transparens utgör

viktig grundpelare i de riktlinjer antagits medlemsländerna.en som av
Sedan 1983 har samtliga DAC-länder förbundit sig till OECDatt rapporte-

alla transaktioner involverar blandade krediter.ra som
förbättringarTrots de gjorts i internationelladet regelsystemetsom

finns fortfarande vissa luckor gör kan missbrukas medatt systemetsom
kreditkonkurrensosund och negativa resursallokeringseffekter följd.som

På bl.a. initiativsvenskt därförpågår i OECD förhandlingar vissaom
ändringar i internationellade reglerna för användningen bistånds-av
subventionerade krediter. Från sidasvensk har förslagkonkret tillett
förbättrade regler utarbetats förelagtsoch DAC. innehållerFörslaget bl. a.
regler internationell upphandling harmoniseringoch kreditvillkor 168om av



SOU 1991 74effekternanegativaprojektfinansiering.för krediter vid Deblandade av
Bilaga lincita-samtidigtupphandling på reduceras,kan detta sättbunden ettsom

in.byggs Etti u-ländernaresursflöde till angelägna projektFör ökatment
ingåendeprojekten granskasskalli sammanhanget ocksåkrav är att ur

sammanfattningsvis skapaAvsiktenutvecklingssynpunkt. är ett systematt
rationellt utnyttjande ännuutvecklingsmålen ochsätter ett av resursersom

projekttillresursöverföringarstimulerari förgrunden, som gersommer
samtidigt neutrali-kreditkostnaderna ochavkastning och kan bära som

kreditvillkor.medkonkurrensserar

U-kreditsystemet

form i början påi sininfördes nuvarandeu-kreditsystemetDet svenska
försystemsingle integratedförståttiotalet. Sverige därmed medblev ett

införtländerkrediter. har antal andraSedermerablandade systemett egna
till enkomponentsyste-krediter. Som komplementför förblandade ett

in-198788fr. budgetåretbemyndigat BITSregeringenhar attmet o. m.
kombi-tvåkomponentsystem, deförsöksverksamhet medleda ett s.en

nationskrediterna.
företagleveranskontrakt mellan svenskafinansieraförU-krediter attges

karaktäriserasSystemet kan såledesioch u-länderna. ettmottagare som
projektfinansieringssys-fråntill skillnad detkontraktsfinansieringssystem,

sjuttio-biståndskrediter sextio- ochpåSIDAstillämpadestem genomsom
ramkrediterBITSkompletterats medår hartalen. Under systemetsenare

inneburit möj-har ökademottagarländerna. Dessatill utvecklingsbanker i
infrastrukturprojekt.ligheter finansiera andra än storaatt

imotsvarande andraliksomu-kreditsystemetsvenska är,Det system
En nackdelarna medupphandling i landet.till detländer, bundet egna av

litet,potentiella leverantörer är mycket ärantaleti synnerhet dådetta, att
företaget ihamna hos det exporteranderiskerarsubventionselementet att

undvika detta BITS,ställermottagarlandet. Förförstället hos att som
internationelli konkurrens. Enligtskallvinnasanbudregel, krav på att

krediterna med gåvoinnehållu-kreditgivningenriktlinjerna för ett somges
Till deinternationella regler.tillåtna enligt gällandedet lägstamotsvarar

övriga u-ländertillminst länderna erbjuder BITS 50 ochutvecklade
före-erbjudandenmatchning% andra länders35 gåvoelement. Någon av

inte.kommer

industribiståndetKrediter i

i dagu-länderna ärFör direktinvesteringar iföretags intresseUtländska
svenskaocksåi gällersanning hög gradlågt. Dettamycket är en som

för industrielltfondenföretag. BITS och SWEDFUNDSåväl SIDA som
sökeroch vägaruppmärksamma på problemetu-ländersamarbete med är

krediterSIDAsindustrisamarbetet u-länderna.för medöka det svenskaatt
Östafrikanska tillkreditgivningutvecklingsbanken liksom BITStill den

TunisienThailand ochIndien, Pakistan,utvecklingsbanker i Chile,lokala
sitt mandat låna 169SWEDFUND harOcksåexempel på detta.är attgenom



SOU 1991 74instrument för kreditgivning till u-länder. i huvudsakDeut ettpengar
Bilagamarknadsmässiga villkor SWEDFUND för erbjuda 1närvarande kan har

dock gjort långivning kommit till i omfatt-stånd någon betydandeatt
ning. Förslag har, bl.a. i SWEDFUND-översynen Kunskapsöverföring

företagsutveckling SOU 1988 framförts4, viss uppmjukninggenom om
SWEDFUNDS utlåningsvillkor.av

Exportkreditutredningen u-krediterom

1988 exportkreditutredningårs Statens vid finansieringroll exportav
SOU 198842 behandlade, i enlighet sina direktiv, fråganmed mjukaom
krediter förslagexportsynpunkt. De och överväganden utred-ur ren som
ningen presenterade, och till för regeringenslåg grund propositionsom
198990 44 statlig vid finansieringmedverkan be-exportom av m.m.,
handlade således biståndspolitiskade målsättningar grundenutgörsom
för det svenska u-kreditsystemet.

Utredningen förordade tvåkomponentsystem, där BITS beslutaratt ett
gåvan, SEK exportkrediten garantin biståndsan-och EKN motom om om

införs.slagen Samtidigt menade det olämpligt slopaatt attman vore
möjligheten i vissa lägen använda enkomponentsystem. Utredning-att ett

föreslog vidare möjlighterna biståndskrediterbundna skulleatt atten ge
införas.

Om bistándspolitiskadet skäl bibehållaskulle önskvärt detattav anses
nuvarande enkomponentsystemet föreslog utredningen detta i fallsåatt

modifierasborde beträffande förbl. metoden beräkna garantipre-atta.
mier för krediter löptider överstigandemed tio år.

propositionenI 198990 44 statlig vid finansieringmedverkanom av
riksdagen anfördesunder hösten 1989,export antogs attm.m., som av

inga ändringar i riktlinjerna för det gällande u-kreditsystemet nödvän-var
diga. En utvidgning försöksverksamheten tvåkomponentkreditermedav
borde dock genomföras, liksom fortsatt utredning garantiordningen ien av
u-kreditsystemet. införaFörslaget bi-med bundnaatt ett systemom
ståndskrediter avvisades.

Utredningsuppdraget

frågeställningarnaMot bakgrund granskningskall görasav ovan en av
kreditinstrumentets roll i det biståndet. utförassvenska Arbetet skall av en
särskild utredare. Till utredningen referensgruppskall knytas meden
riksdagsledamöter. sittI utredningen företrädarearbete bör samråda med
för biståndsorgan,berörda övriga expertis.berörda ochorgan annan

Utredningen skall från biståndspolitiska fastutgå de målen ligger ochatt
förvägledande allt utvecklingssamarbete,är u-kreditsystemetsamt att

framdelesäven skall del biståndet. Utredningenutgöra det svenskaen av
skall belysa kreditinstrumentets roll till gåvobiståndet.komplementsom

Utredningen skall redovisa erfarenheterna olikaoch analysera kredit-av
instrument i det biståndet. riktlinjersvenska Gällande och systemutform-
ning bör analyseras inriktningmed avseende på bl. olikapå länder, 170a.



199 74SOU lupphand-motpartsforhállanden,ochmobilisering mottagar-av resurser,
Bilaga lbedömning skallgarantifrågor, skadereglering Enling priser,och m.m.

sektorer.u-krediternas roll i olika mottagarländer ochgöras av
med hänsynindustribiståndet analyserasroll i börKreditinstrumentets

övrigt svenskt ochrelation tillbehov itill mottagarländernas samt samnor-
företagsutveckling.näringslivs-diskt bistånd för och

Samtidigtfattiga länder.inriktas i första påkreditgivning handBITS
behövande länder-kreditvärdighet demångainnebär kravet på mestatt av

positivaprojekt harKrediter tilli fråga. enbartkommer somgesna
framti-förbättra landetsbidra tillutvecklingseffekter och att attsom avser

först sikt.avkastning på långprojektenSamtidigtkreditvärdighet.da ger
möjlighe-förslageventuellaUtredningen diskutera ochbör presentera om

fattiga medkrediter till länder,idagutsträckningi änstörreterna att ge
ochtill skuldprobleminte bidra ökadetill viktenhänsyn atttagen av

utredningenrisk. sammanhang börI dettamöjligheter begränsa dennaatt
motiveradegarantiordningen kanändringar iförslag tillpröva ursom vara
bindningför- nackdelarna medVidare ochutvecklingssynpunkt. bör ana-

näringslivets medver-för det svenskaliksom krediternas betydelselyseras,
utvecklingsprojekt i u-länder.ikan

länders kon-redovisning Sveriges och andraiutgångspunktMed aven
utvecklingssyn-utredningenkreditgivning till u-länder börcessionella ur

konkurrensförhållanden analyseratillpunkt med hänsyn samttagensamt
kreditsystem. böralternativa Analysenförslag tilleventuellapresentera

projektfinansiering inklusiveomfatta för kontrakts-såvälsystem ex.som
till utvecklingsbankerfråga stödetramkrediter utvecklingsbanker. Itill om
rollfördelningförslag till mellanochutredningen analyserabör presentera

budgetproposition föreslagnairegeringen åretsBITS och den nyaav
näringslivsbistånd.förmyndigheten

tilleventuella förslag änd-diskutera ochUtredningen skall presentera
garantifrågorsystemutformningen inkl.ringar tekniskaden samt orga-av
förrutiner kreditsystemadministrativa denisatorisk uppbyggnad och som

biståndet.viktig roll i det svenskaspelautredningen kanbedömer en
förslageffekterna kaneventuellabeakta hurUtredningen ocksåbör av

garantiverksamhetfrån Sverigekreditgivningen i övrigt och denpåverka
kreditgivning.anslutning till sådanexportkreditnämnden bedriver isom

detta börförhandlingarpågåendeinternationella regelverket ochDet om
u-kreditsystemet.för svenskakonsekvenserna detbelysas, liksom

institu-ingaförslag från förutsättningenUtredningens utgåbör att nya
tioner skapas.

dir.direktivi regeringensUtredningen skall beakta vad sägssom
utred-angåendekommittéer särskilda utredaresamtliga och19845 till

tilldir. 198843direktivinriktning regeringensningsförslagens samt
i utrednings-EG-aspektersärskilda angåendekommittéer och utredare

utredningartidigareUtredningen dra debörverksamheten. nytta somav
u-kreditområdet.gjorts inom bistånds- ochhar

Översynen juni 1991.slutförd före utgångenbör avvara
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74SOU 1991Hemställan
Bilaga 1hänvisning anfört jag regeringentill jag har hemställerMed vad attnu

till uppgift föredrabemyndigar har ärendendet statsråd att omsom
internationellt utvecklingssamarbete

kommittéförord-omfattadtillkalla särskild utredareatt aven -
kreditinstrumentetsningen 1976 19 uppdrag utredamedl att-

i biståndet,roll det svenska
sakkunniga, biträdesekreterare och åtbesluta annat utre-att om

daren.
Vidare jag regeringen beslutarhemställer att

tredje huvudtitelns anslag C And-skall belastakostnadernaatt
Utredningarbiståndsprogram, anslagsposten m. m.ra

Beslut

bifallersig till föredragandens överväganden och hen-Regeringen ansluter
hemställan.nes

Utrikesdepartementet
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1991 74åtaganden SOUjuni 199130u-krediter denBeviljade per
Bilaga 2

Kredit-
belopp
milj .kr.

Afrika

15FiskebåtsprojektAlgeriet
16NätutbyggnadTransformatorstation
93NätutbyggnadStällverk

126gasturbinerKraftförsörjningMobila
99Mejeri

141Telekommunikationer I
150Telekommunikationer
72Telekommunikationer lIl

120Telefabrik
207Telekommunikationer IV

9NätutbyggnadHögspänningsbrytare
75Margarinfabriker

134EldistributionsprojektAngola
69Busstillverkning

40TelekommunikationerBotswana
29Vattenstudieprojekt

60NavigationsutrustningEgypten
30gasturbinerRehabilitering av

118Lättbetongfabriker
215kraftverkRehabilitering av

kraftverksprojektförLastbilarEtiopien
82Telekommunikationer
14GruvprojektAnrikningsverk
30Energiprojekt
13GruvprojektKrossanläggning

28GruvprojektGhana

Mekanisk verkstadVerdeKap
309KiambereKraftverksprojekt,Kenya

31Transmissionsprojekt
88driftövervakningNationell

33ElektriñeringsprogramLesotho
12Telekommunikationer l
20Telekommunikationer

111Telekommunikationer 1Marocko
46Telekommunikationer

107Telekommunikationer lMauritius
30Telekommunikationer
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SOU 1991 74Moçambique Skogsindustriprojekt 68
Bilaga 2

Rwanda Tändsticksfabrik 13

Tanzania Lastbilstillverkning 48

Tunisien Telekommunikationer I 105
Telekommunikationer 201
Nätutbyggnadställverk
Försörj ningsfartyg för hamn
Reningsverk, Cherguia
Telekommunikationer III
GruvprojektAnrikningsanläggning
Reningsverk, Kasserine
Avloppsrening i sockerbruk
Reningsverk, Tabarka
Anrikningsverk
Reningsverk, Houmt Souk
Telekommunikationer IV
Utvecklingsbank, BCT

Yemen Eldistributionsprojekt

Zimbabwe Teleprintrar till postförvaltning
Driftledningssystem
Oljelagringsstudie
Lastbilar
Sprängämnesfabrik
Driftsystem för elnät
Styr- och kontrollsystem i stålverk
Oljelagringsprojekt 242

Asien

Indien Kraftöverföring, högspänd likström 900
Strömriktarstation 425
Utvecklingsbank, ICICI 94
Vattenkraftverk, Uri 400l
Utrustning till trådvalsverk
Kondenskraftverk 264

Jordanien Telekonsulter 15
Telekonsulter 46
Driftledningscentral 48

Kina Fiberskivanläggning 68
Utrustning till pappersbruk 23
Fabrik för tillverkn. hårdmetall 100av
Pappersmaskiner
Tillverkning teleprintrar 13av
Anläggning för vegetabilolja 14
Värmetrådstillverkning 27
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1991SOU 74Äppeljuicefabrik
Bilaga 2

sojamjölk l4Tillverkning av
Liaoning 54Telekomm., Dalian,

23vegetabiloljaTillverkning av
Vattenkraftsprojekt ll

21Pappersmaskiner till pappersbruk
28Spånskivefabrik
13JilinPappersbruk,
13DandongPappersbruk,

Liaoning 18Benxi, ITelekomm.,
Liaoning 25Telekomm., Fushun, l

33LiaoningTelekomm., Shenyang, I
för tillverkn.Fabrik barnmat llav

Tillverkning telekabel llav
13Tillverkning vinbärsjuiceav
13Hamnprojekt, Hangzhou

Liaoning 202Guangdong, ITelekomm.,
Liaoning l4Benxi Il, ITelekomm.,

Liaoning 10ITelekomm., Fushun II,
Telekommunikationer 18

processanläggning 130Kemisk
49Xing HuoPappersbruk,

Telekommunikationer, 246Guangdong
Aluminiumsmältverk 74

spånskivorför tillverkn. 43Fabrik av
tillverkn. kolvatten 35förAnlägg. av

Energibesparingsproj 29ekt
ñberskivor 26Tillverkning av

Telekommunikationer, Liaoning 64I
Telekommunikationer, Chongging 69

pappersindustriförUtrustning ll
LiaoningTelekommunikationer, 34

Telekommunikationer, Liaoning 26
134Telekommunikationer, Liaoning

iangsuTelekommunikationer, J
iangsuTelekommunikationer, J

luftkonditioneringförAnläggn.
Utrustning till massatillverkn.

plastvirorTillverkning av

Eldistributionsprojekt, SarawakMalaysia
Nätutbyggn.transformatorstationer
Transmissionsprojekt, Sarawak

DriftövervakningssystemPakistan
Telekommunikationer
Utvecklingsbank, IDBP
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199174SOUlTh d U kl b k,IFCT 59tvecman mgs an .Bilaga 2Reningsanlägg. för massaindustr. 42

LatinamerikaIII.

Chile Utvecklingsbank, BEC 60

Kuba för ñsketlottanBåtmotorer 14

Nicaragua Utrustning För sockerbruk 35

MejeriPeru 14

IV. Europa

Portugal Anrikningsverk 8

Totala åtaganden 9731

förteckningNot Denna u-krediterendast där åtagandengjorts. Tabellernatar upp
3.5 3.6 föroch volymer åtaganden utfástelser.plusanger
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vuxenstudiestöd.U.samordnat65.Ett
Hemslöjdi samverkan.66.

i går, idag, i A.Samhall67. morgon.
Frikommunförsöket.Erfarenheter försöksverk-68. av

frånstatligreglering C.medsamheten avsteg m.m.
Erfarenheter försöksverk-Frikommunförsöket.69. av
frånstatligregleringmedsamheten avsteg m.m.

bilaga.C.Särskild
för bamochungdom.Ombudsman70.

1975-1990kosmadsutvecklingTeaterns71. Operan,särskildastudier Dramatenmed av
Riksteatern.U.och

högskolebiblioteketstudiemiljökreativ72.En som-
pedagogisk U.resurs.
Vänersjöfanen.K.73.

för utveckling.UD.74.Krediter
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Systematisk förteckning

Justitiedepartementet Kommunikationsdepartementet
Personregistreringinomarbetslivs-,forsknings-och regionalaDen bil- ochkörkortsadminisuationen.[14]

överenskommelsermassmedieområdena. [21] Storstadensuañksystem.m.m. om
HIV-smittade ersättningför ideell skada.[34] trafik ochmiljö i Stockholms-Göteborgs-ochMalmö--
Påföljdsfrågor.Frigivningfrånanstalt, [45] regionerna.[19]m.m.
Vissasärskildafrågorbeträffandeintegritetsskyddet Säkrareförare[39]
påADB-området.[62] Vänersjöfarten[73]

FinansdepartementetUtrikesdepartementet
Finansielltillsyn. [2]Statensroll vid främjande [3]export.av Sportsligochekonomiskutvecklinginom ochtrav-Bistånd internationellaorganisationer.[48]genom ERIOPPSPOWH-[7]Bistånd internationellaorganisationer.Annexgenom Beskattning kraftföretag.[8]avmultilateralabiståndetsDet organisationer.[49] Kapitalavkastningeni bytesbalansen.Bistånd internationellaorganisationer.Annexgenom Tre [27]expertrapporter.Sverigeochu-ländemai återblick.FN [50]en- Räknamedmiljön Förslagtill och miljö-natur-Bistånd internationellaorganisationer.Annexgenom räkenskaper.[37]Särstudier.[51]
Räknamedmiljön Förslagtill miljö-ochnatur-Krediterför utveckling.[74]
räkenskaper.Bilagedel.[38]
Alkoholbeskattningen.[52]

Försvarsdepartementet
UtbildningsdepartementetKapitalkostnaderinomförsvaret.Nya formerför

finansiellstyrning.[20] Särskolan primärkommunalskola.[30]-enpåSallyBranden Albatross. 9-12Den januari 1990.[33] Statensarkivdepâer.En utvecklingsplantill år2000.
Forskningochteknikför flyget. [53] [31]

Examination kvalitetskontrolli högskolan.[44]som
Skola skolbarnsomsorg helhet.[54]en- -Socialdepartementet Att förvaltakulturmiljöer. [64]

Utvärdering SBU.Statens Ett samordnatvuxenstudiestöd.Beredningför [65]Ut-värde-av
ring kostnadsutvecklingmedicinskmetodik.[6] Teaterns 1975-1990av

särskildaLokalasjukförsäkringsregister[9] med studier Operan,Dramatenav
Informationens ochRiksteatern.roll handlingsunderlag [71]styrningsom -ochekonomi. Enkreativstudiemiljö[15]. högskolebiblioteketsom-
Gemensamma lagstiftning, pedagogisk [72]regler ldassiñkationeroch resurs.-
infonnationsteknologi.[16].

ArbetsmarknadsdepartementetForskning utvecklingoch epidemiologi,kvalitetssä--
kring ochSprisutvecklingsprojekt.[17]. Flykting-ochimmigrationspolitiken.[1]Informationsstrukturför hälso-ochsjukvården en- Spelreglemapåarbetsmarknaden.[13]utvecklingsprocess.[18]. Kompetensutveckling utmaning.[56]en-Några ifrågor anslutningtill arbetsgivarperiodinomen Arbetslöshetsförsäkringenfinansierings--sjukpenningförsäkringen.[35] [57]systemet.Aborteradefoster, [42]m.m. Samhalli går, i dag,i [67]morgon.Handikapp,Välfärd,Rättvisa.[46]
På exempelpåförändringsarbeteninomväg- Bostadsdepartemntet
verksamheterför psykisktstörda.[47]

Ett BFR Byggforskningen 90-talet.på [23]nyttTillsynen hälso-ochsjukvården.[63]över -
framtidalänsbostadsnämnden.[43]DenOmbudsmanför och [70]barn ungdom.

Statensbostadskredimämndorganisationoch-
[61]dimensionering.
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Systematisk förteckning

Industridepartementet
Översyn lagstiftningen träfiberråvara.[22]omav

turisnad.Ett nytt
samverkan[66]Hemslöjdi

Civildepartementet
Affärstidema.[10]
Affärstidema.Bilagedel.

ochmakt.[l2]Ungdom
Del 2 och [24]Visstgårdetan

Frikommunförsöket.Erfarenheter försökenmedav
nämndorganisation.[25]friareen

möjligtKommunalaentreprenader.Vad analysEnär
ochdetstatligaregelverketsroll. [26]rättslägetav

i Sverige kartläggningKonkurrensen konkur-en av-
i 61branscher.Del [28]rensförhâllandena l och

hälsoundersökningarivissaPeriodiska statliga,kom-
ochlandstingskommunalaanställningar.[29]munala

ochförnyelse.[36]Ny kunskap
Marknadsanpassadeservice-ochstabsfunktionerny-
organisation stödettill myndigheterochav rege-

[40]ringskansli.
service- stabsfunkdonerMarknadsanpassade och ny-

organisation stödettill myndigheterochav rege-
ringskansli.Bilagedel.[41]

för välfärd.DelKonkurrens ökad
för ökadvälfärd.DelKonkurrens
för ökadvälfärd.Bilagor. [59]Konkurrens

OmOlika ändalika. invandrarungdomari detmen
Sverige.mångkulturella [60]

Frikommunförsöket.Erfarenheter försöksverk-av
samhetenmed frånstatligreglering [68]avsteg m.m.
Frikommunförsöket.Erfarenheter försöksverk-av

med frånstatligregleringsamheten avsteg m.m.
Särskildbilaga.[69]

Miljödepartementet
Miljölagstiftningeni framtiden.[4]
Miljölagstiftningeni framtiden.Bilagedel.
Sekretariatetskartläggningochanalys.[5]
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