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Förord

multibiståndskommitténsSom led iett arbete
särskildahar studier vissa multilateralaav

biståndsorganisationer därtilloch relaterade
frågeställningar utarbetats.

Några dessa studier, författadeav av personer
påmed sakkunskap områden,respektive har utgjort

viktig del underlageten i motsvarandeav kapitel i
kommitténs betänkande. Studierna publiceras i
föreliggande till betänkandet. För innehålletannex

författarna.svarar

Stockholm, maj 1991

LundströmHans
Ordförande
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INGRESS

BRETTON WOODS ORGANISATIONERNA-

I följandedet redogörs för Internationella valutafondens och Världs-
bankens struktur och verksamhet. Dessa organisationer är avsedda att
komplettera varandra, har tidvis glidit påin varandras verksam-men
hetsområden, vållatvilket vissa komplikationer.

Såväl valutafonden IMF Världsbanken IBRD grundades vidsom en
konferens på Bretton Woods i årUSAorten 1944.Därav beteckningen
Bretton Woods-organisati0nema. De har båda status expert-som

inom FN-familjen. IMFs primäraorgan roll är övervaka stabilitetenatt
i det internationella och finansiellamonetära Världsbankenssystemet.
omedelbara huvuduppgift blev återuppbyggnadenmedverka iatt av
krigshärjade länder lämna lån och rådgivning.tekniskattgenom ge

långsiktigaDen uppgiften är motsvarande stödjasätt denatt
ekonomiska och sociala utvecklingen i u-länder och ländernaäven inu
Östeuropa.

Redan från början klargjordes således organisationernas skilda roller.
Valutafonden för stabilitet och Världsbanken försvarar gtgggk-svarar
Ligg. Inbyggt i denna rollfördelning ligger också olika tidsperspektiv:
stabiliseringsåtgärder måste effekt redan kort sikt eftersom lång-ge
variga ekonomiska obalanser leder till förödande resultat, medan ut-
vecklingsarbete måste utföras i längre perspektiv.ett

En skillnad också viktig.är Världsbankenannan riktar sig endast till en
del medlemsländerna, de ligger under angivnaav capita-som per
inkornstgränser. De rikare länderna har betydande inflytandeett när



verksamhet användningen dessgäller bankens ochdet resurser, meav
åtnjutande Valutafondens verk-för i dessa.kan del komma avegen

ifrånfår lånaSåväl u-länderuniversell.samhet däremotär sommer
gåttår till u-län-lånen praktiken enbartfonden, iäven senareom å

internationella eko-uppgift övervaka denderna. Fondens centrala att a
länder.generellt allautvecklingennomiska och utövasmonetära mot

ekonomiska politik skalli-ländernasMan hävda dekan störreattt o m
i dessaingående situationengranskning, eftersomförutsättas en mer

för världen i övrigt.länder styrandeär

kapitalförsörj-mellan organisationernaEn tredje viktig skillnad är
central-består från medlemsländernasinsatserningen. IMFs kapital av

bi-siginteEftersom det rörd delar valutareserverna.banker, oms avv
vi-måste sig deståndsmedel måste försäkraIMFochränta attuttas om

också fri-återbetalas.dareutlånade IMFmedlen kommer emottaratt
och kaningårgåvor. i ordinarie kapitalresursernavilliga Dessa de

lånas på villkor.benefikadärför ut

under-vilkenkapitalförsörjning olika beroendeVärldsbankens är
förutlåningsgrenVärldsbankensorganisation IBRDs,studerar.

Medfrån medlemsländerna.kapital andelarmedelinkomstländerna, är
internationellalån på deIBRDdetta kapital bas upptar storasom

säkerställamåste IMF,därför, liksomIBRDkapitalmarknaderna. att
medlemsländer.från låntagandeåterbetalningar inflyterochräntor

består heltkapitalutlåningsgrenen fattigaste länderna,för de15, av
låg avgift ochbiståndsmedel. Lånen därför med enbartkan enges

långa löptider.mycket

Ända Inter-mellanskiljelinjefanns tydligfram till början 80-talet enav
förralångivning. DenVärldsbankensnationella valutafondens och

relativt kortabetalningsbalansändamål medlånade ochtill allmänna
projektlångivningår. ägnade sigkredittider, fem Denhögst senare

årår 35-40 förlånetiderosv 15-20skolor, medsjukhus, hamnar
blev akutskuldkrisenlån från internationellaIDA. med denI och att

uppenbart, deår förskjutning. Det blev alltmerdock1982skedde atten
otillräckliga.stabiliseringsprogrammensedvanliga kortsiktiga var

lån fördessamedbörjade därför kompletteraFonden genom-meraen
låntagarländernas ekonomier.strukturanpassninggripande k avs
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Löptiden ökade år.till sju Banken började likaledes komplettera
projektlångivningen med strukturanpassningslån, låndvs som var
knutna till specifika projekt.

Den delvis likartade, inte alltid samordnade, kreditgivningenmen ledde
till vissa kompetenstvister. Valutafondens påperspektiv makro-mer
orienterade aspekter på den ekonomiska utvecklingen hade tidigare
varit vägledande också för Världsbankens bedömningar. Omvänt gällde
för de k mikroekonomiska aspekterna.s Genom sammanglidningen av
organisationernas uppgifter blev inte denna uppdelning lika naturlig.

För undvika deatt negativa effekter detta kunde långivningenha
rådenoch till låntagandede länderna därför medlemsländernasatte

på organisationerna nåpress lösning.att Denna åstadkoms 1989en
bådade högstaattgenom cheferna ingick överenskommelse ien som

innebarstort sett bekräftadeatt den praxisman hade gällt föresom
skuldkrisens utbrott, d vägledningtar denv s andra organisa-man av
tionens råd det område där den har särskild kompetens.
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KAPITEL I

VALUTAFONDENINTERNATIONELLA -
VERKSAMHETSTRUKTUR OCH

Allmäntl

på engelska International MonçtaryInternationella valutafonden
detFNs fackorganEmm förkortat fonden eller IMF är mone---

penning- ochomrâdet. följandei detMed begreppet monetärtära avses
frågor.valutapolitiska

tillIMF har sitt huvudsäte i Washington D.C., närmaste grannesom
beslutetgeografisk;inte enbartVärldsbanken. Denna grannskap är om

internationellatvå år 1944vidbilda de organisationerna togsatt samma
Två år in-USA.konferens i i New Hampshire,Bretton Woods senare

verksamhet.ledde de bägge organisationerna sin

in Sverigesbetaladeår riksbankenSverige blev medlem 1951 attgenom
utgjort denriksbankenharinsats i IMFs kapitalbas. Sedan dess sam-

fondfrågor.myndigheten iordnande svenska

Historisk utveckling2

närvarande1944 deWoods-mötetI samband med Bretton sta-antog
inter-efter krigetsyftei upprättaövergripande attettterna program

ekonomiernaåteruppbygga de krigshärjadenationell stabilitet,monetär
ekonomisk utveckling.främjasamt
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Valutafonden och Världsbanken planerades två verktyg uppnåsom att
mål.dessa Deras uppgifter blev härigenom relativt väldefinierade och i

betydande grad teknisk Fonden tänktesav natur. slagsen dis-ettsom
rådgivarekret länderna i deras ekonomiska politik och skulle sam-

tidigt stödja dem i deras ansträngningar upprätthållaatt monetär
balans.

Det kriget sönderslagna internationella betalningssystemetav blev ett
naturligt område för IMFs arbete. Tre grundläggande principer inför-
des bas:som

för det första skulle efter kriget återvändagradvisstaterna till den-
fria växlingen valutor, den k konvertibiliteten,av s

för det andra skulle hållade fast kurs i förhållande till den- en
amerikanska dollarn, i sin hållaskulle fast kurstur isom en
förhållande till guldet,

för det tredje skulle länderna bemöda sig hålla sina- attom
betalningsbalanser i ordning lämpligt utformadgenom en
ekonomisk politik. Endast balansen svårt rubbades skulle deom
genomföra växelkursförändringar.

Genom understödja stabilitetatt i det internationella penningsystemet
avsåg främja frihandel, stabila växelkurserman och ekonomisk utveck-
ling förhindra det slagsamt desintegration det internationellaav av
penning- och handelssystemet hade ägt under mellankrigs-som rum
tiden. Man hade fortfarande i färskt minne de förluster hade blivitsom
resultatet handelskrig och olika vändor konkurrerandeav devalve-av
ringar, vilket hade karakteriserat den perioden.

sågMan det dessutom nödvändigt genomförasom att strängareen
internationell disciplin inom de penning- och valutapolitiska områdena
för förhindra inflationsexplosioner,att också hade förekommitsom
under tiden fram till kriget.

Under 4 h O-talenblev frågan valutornas konvertibiliteto om- cen-
trala. Stora framsteg gjordes i aweckla betydandeatt delar gamlaav
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handels- och valutarestriktioner allt eftersom världshandeln blom-
strade.

Under gktglçt dock internationelladet betalningssystemet förutsattes
påfrestningar.mycket Detta kom bl till uttryck i den pund-stora storaa

devalveringen hösten påföljande1967och guldkrisen vår. Till delen
har velat orsaken till dessa förhållandestörningar i i till denman se en
växande världshandeln otillfredsställande tillgång internationell lik-
viditet och det ensidiga beroendet dollarn. För dessamötaattav pro-
blem fondens årsmötevid 1967 principförslag skapaantogs ett attom

likviditetsmedel i form k ,ett SDR,nytt av s
fonden. Dessa dragningsrätter har kommit administreras fondenatt av
vid sidan dessövriga uppgifter och har ställts till medlemsländernasav
förfogande i proportion till deras kapitalandelar i IMF. I slutet av
december 1990 påvärdet SDR ungefär 8,04 kr.var en

Problemen i det internationella dåvalutasystemet kulminerade 1973
dollarns konvertibilitet guld upphävdes. Parivärdesystemetmot upp-
hörde: IMF medgav varje land fick välja den valutakursregimatt man
önskade, inklusive marknadsstyrda fritt flytande valutakurser.

Under så70-talet kom tvåde oljeprishöjningarna dominerastora att
bilden, liksom de mycket betydande inkomst- och förmögenhetsomför-
delningar de måttupphov till. Fonden visade betydandeettsom gav av
flexibilitet och uppfinningsrikedom i medverka till k recycling,att s som
syftade återföratill frånbetalningsmedel överskottsländer till under-att
skottsländer.

Under 80-talet har de intern i nella kuld och därmedr rn n -
också den internationella finansiella ståttstabiliteten i ochcentrum-
ställt krav fondenännu anvisastörre ledarskap och lösningaratt
komplexa problem. Dessa skuldproblem särskilt betungande för deär
fattiga länderna söder Sahara och de k medelinkomstländerna iom s

Östeuropa.Latinamerika för länderna i Det bör docksamt noteras att
valutafonden fråntill skillnad bl Världsbankena

för överföringar från i-länder till u-länder.ggg av resurser



3 Uppgifter

Valutafonden idag fortsätter i hög grad spela central roll i detav att en
internationella penningpolitiska och valutapolitiska samarbetet. IMF
har i uppgift verka för stabila växelkurser medlemsländernaatt emellan
och bidra till utvecklingen multilateraltatt betalningssystem.ett suntav
Medlemsstaterna i sin verksamhet undvika restriktioneruppmanas att
inom handelsområdet upprätthålla stabilitet i den ekono-samta att
miska politiken.

Valutafondens fem huvuduppgifter kan sammanfattas följandeunder
punkter:

ha tillsyn det internationellaöveratt monetära systemet,-

främja växelkursstabilitetatt och förhållandetväxelkursdisciplin i-
mellan olika medlemsstater,

assisteraalla medlemsstater, såvälatt i-länder u-länder,som som-
befinner sig i tillfälliga betalningsbalanssvårigheter attgenom
erbjuda kort- och medelfristig kredit,

till likviditeten i det internationellaatt betalningssystemetattse-
påutvecklas rimligt Detta kan åstadkommassätt.ett atta genom

medlemsstaternas valutareserver kompletteras tillskottgenom av
SDR. Fram till 1981 SDR till värde miljarder21,4utgavs ett av
SDR miljarder172 tillkr medlemsstaterna förhållandei till- -
deras andelar i IMF. Efter 1981har ingadock utdelats,SDRnya

råd och teknisk assistanstill årligamedlemsländeratt ge genom-
besök riktade områdeninsatser inom allmänsamt genom som
ekonomisk politik eller specialiserade insatser inom central-a
banksverksamhet.

Av följer IMF har såsomroll spela ofk lender lastatt attovan en s
förresort världens centralbanker. finnasdvs tillgängligt sistasom
med likvida medel. Detta dock inte uppgiftär liktydiggarant ären som
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med ovillkorlig finansieringskällaatt bygger fundameentaltvara en utan
på också realistisk ekonomisk politikatt förs i de länder önnskaren som
låna från fonden.

4 Medlemsskap

Mot denna internationella bakgrund har det alltid angelägeetansetts att
nå bredast möjliga deltagande i valutafonden. I slutet 19911av mars
uppgick antalet medlemsstater till 155stycken. De tillkommnandesenast
medlemmarna under 1990,Bulgarien, Namibia och Tjeckoslowa-var,
kien och, under 1991,Mongoliet.

Målsättningen uppnå i genuin meningatt universell organisationn haren
dock fullständigt uppnåtts. Sovjetunionen, Kuba och Nordkorea stårs
fortfarande utanför. Vidare har Kambodja effektivt inte deltaggit isett
det normala fondarbetet påsedan mitten 1970-talet.

Albanien och Schweiz har sökt medlemskap i fonden, vilket sannolilikt
blir verklighet under loppet 1991eller 1992.Det påpekkasbör ävenav

medlemsskap i IMF förutsättningatt är för medlemsskap i Världds-en
banken.

5 Kapital

IMFs kapitalbas fondutgörs inte aktiekapital har titill-ettav en som- -
skjutits medlemsstaterna och rörelsekapital. Till skillnnadutgörav som
från flertalet organisationer inom FN-familjen intedärför IMFär bbero-

årligaende frånbidrag medlemsländerna. I stället läggs vikt vidav stor t
fondens skall likvidaatt och kreditgivningen i huvuud-resurser attvara

sak kortfristig.är Detta innebär fonden har k revolverandeatt en s
karaktär. Totalt uppgick detta årkapital 1990till 90 miljarder SDR,{,
ungefär 724 miljarder kr.

De olika kapitalinsatser har bestämtsstaternas fQr landvarjegenom en
fastställd kvot efter komplicerad formel, främst värderar lanndetsen som
ekonomiska styrka. Vart femte år kvotöversyn dågörs diskuute-en man
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deskall fördelasoch hur dennakapitalhöjningstorleken av enrar
genomfördes underniondeEnenskilda medlemsländerna. översyn

miljarder SDR.135tillmed 50vilken innebär ökning1990, procenten

milj1 614nionde kvotöversynenefter denSverigesdel kvotenFör utgör
1,19kr. DettamiljarderSDR, motsvarande 13 procentmotsvarar avca

erläggsKapitalinsatsen ivalutafondenfondens totala kvotkapital. av
till-IMFerhållitsingår SDRliksom deriksbanken och somgenomsom

gångsposter i den svenskavalutareserven.

in-står till derasi proportionfondenMedlemsstaternas rösträtt inom.i alltså finnsi praktikeninnebär detIMFs kapital. Dettill att ensatser
föl-kapitalinsats ochderasberoendeför ländernagraderad rösträtt

19har drygtFörenta Staternaekonomiska styrka.jaktligen procent av
dåvetoposition, detstrategisklandet heltfondens vilketröster, enger

majoritet85-procentigkräverregel i fondens stadgarfinns ensomen
policyfrågor.för beslut i viktiga

6 Organisation

ofBoard Governors,dessbeslutandeValutafondens högsta ärorgan
Varje medlemsstatstyrelse.motsvarande utser governor, som nor-en

träffasof Governorscentralbankschef. Boardlandetsmalt utgörs av
års-fondenssamband medgång årligen, nämligen inormalt bara en

underNödvändiga beslutpåseptember början oktober.slutetimöte av
capsulam.verksamhetsår fattasdockkanlöpande per

ifrån internationelltdelvispolicy kommeravseende IMFsInitiativ en
finans-representationhuvudsakligkommitté medsammansatt genom

sammanträderInterimskgmmittén,kommitté,Dennaministrarna. nor-
Ettdå diskussion.år forum förtvå gånger ochmalt utgör ett avper

kommitté,årmötet på Dennatill hösten.i anslutningskerdessamöten
frågor, kom-alltså med allmänna monetäraförsta hand sysslarisom

be-utyggklingskgmmittén, vilkenkommitté,andrapletteras enav
i vidu-länderi-länder ochmellanfrågor resursöverföringenhandlar om

policy-koordinationennödvändigabidrar till denmening. Denna
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mellan aktiviteterna i valutafonden och Världsbanken uttgörsamt ett
för bådadegemensamt organisationerna.organ

Fondens operativa beslut fattas dessExecutive Board, direlktionen.av
Detta viktiga närmast skulle kunna betraktasorgan, som :fondenssom
exekutivstyrelse, sammanträder normalt dagar i veckan. Försam-tre
lingen består 22 exekutivdirektörer, varderaav har suppleant.som en

lll
I denna församling exekutivdirektörernarepresenterar för de ffem stör-

medlemsstaternasta enbart sina nationer och därtill har fSaudi-egna
arabien och Kina exekutivdirektörer. Alla övrigaegna exeku-
tivdirektörerna ländergrupperrepresenterar med geografisk elller
språklig samhörighet. Efter den nionde lwotöversynen deär vikti-se:x

medlemsstaterna igaste ordning:

Andel lMFs totala kapital:av

19,6 % Förenta Staterna
6,1 % Japan och Tyskland lika andelar
5,5 % Frankrike och Storbritannien lika andelar
3,8 % Saudiarabien

De fem nordiska länderna tillsammansutgör ländergrupp mieden unge
fär 3,4 fondens Denprocent röster. nordiske exekutivdirektöâren,av son
i slutet 1990 Markusär Fogelholm och kommer frånav Finland, är
tillika chef för det nordiska kontoret. Detta kontor instrruktionermottar
från de nationella uppdragsgivarna samordnade nordisk;av en-
centralbank och utvecklar dessatill inlägg vid debatterna i Excecutive-
Board.

Ordförande i Executive Board fondensär verkställande direktöir, vilken
i övrigt leder fondens löpande verksamhet och har stark ställlning.en
Denne har tradition alltid varitperson västeuropé och har allltidav haft

amerikansk ställföreträdare. Den verksställandeen direktören tunder
1990 Michelär Camdessus, denär tredje fransmannen dennasom

Totalt harpost. haft sju innehavare. Tvåsett posten dessahair varitav
svenskar: den tidigare riksbankschefen lvar Rooth årenunder 11951-56

,och nationalekonomen Per Jacobssonunder perioden därefter 11956-63.



Valutafondens högkvarter i Washington har påstab 700nära 1en varav
flertalet akademiskt utbildade Flertalet handläggare har dok-personer.

i nationalekonomitorsexamen eller högtär utbildade inomexperter
specialiserade fält exempelvis statistik- och skattevetenskapsom eller
har centralbanksbakgrund. Hela fondens stab internationellautgörs av
tjänstemän enbart skall ha sin lojalitetsom valutafonden och intemot
enskilda medlemsländer.

Valutafonden tvåhar mindre kontor, i Paris och Geneve samt en repre-
sentation vid FN i New York. Dessutom har fonden stationerade repre-

i antalsentanter de länderett med vilka fonden har kreditprogram.av

Utláningsformer7

Ett motiv för grundandet IMF utöka varje medlemslandsav attvar
potentiella tillgång till Genom låna från sin kvot i fondenreserver. att
skulle landet erhålla andhämtningspaus och kunna uthärdaen perio-

variationerdiska i exportinkomsternat eller kunna vidta ekonomisk-ex
politiska korrigeringar inte nödvändigtvis hade omedelbarsom en ver-
kan.

Syftet med dessa förhindra länder med tillfäl-arrangemang attvar att
liga betalningskriser drastiskt skar ned importen de hade bristnär
likvida medel eller införde betalningsrestriktioner eller till konkur-tog
rerande devalveringar, Genom fondkrediterna hoppades alltsåman
kunna förhindra länder införde restriktioner åtgärdaatt för valuta-att
kriser, sedan kunde spridning till andra länder.som

Det är emellertid ime fondens syfte finansiera omfattande ihåll-ochatt
ande underskott. Av detta skäl ställs återbetalningkrav lån frånav
fonden normalt under tid år,fem den första återbetalningenen av varav
sker efter 14 år.3 Fonden har också utvecklat utomordentligten cen-
tral policy innebär länder måste vidtaatt ekonomisk-politiskasom
anpassningsåtgärder för låna från fonden,att k kgnditignalitçt.s
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Som tidigare nämnts utgör medlemsstaternas kapitalinsatser i fonden
också fondens bas utlåningför till sina medlemmar. Formellt ägersertt
medlemsstaterra enligt fondens stadga betalningrätt i ssinatt mot egen
valuta sådanaköpa valutor de har behov Det ;påland dettasom av. som

köptsätt främmande valuta från IMF skall emellertid inom wissen tid
sälja tillbaka denna valuta till fonden, varför det i själva frågaverket

valutakredit fonden vederbörandeom land.en Rättensom ger :att ta
sådana valutakrediter anspråki regleras respektive lands såkvotav att
de högsta totala valutakrediterna fårinte överstiga 440 procent :av
kvoten.

Därutöver har fonden under år medverkat till vissa begrän-senare att
sade möjligheter har föröppnats medlemsstaterna låna ifrån fondenatt
medel fonden i sin lånathar hos officiella kreditore:rsom tur ellerupp
medel har donerats för speciella ändamål.som

7a Credit Tranche Policy

IMFs utlåningsformursprungliga bygger på begreppet tranche, som
motsvarade 25 lands kvot, d kapitalinsats.procent Om llandetettav sv

lånaönskade utländsk ifrånvaluta fonden och betala med waluta,egen
beviljades tillstånd närmast automatiskt förhållandei till de förstta 25

landets kvot, den kprocenten reservtranchen. När landet ömskadeav s
lyfta ytterligare 25 kvoten den k första kredittranchcenprocent av s
berodde godkännande på landetett enligt fondens mening isttodom
begrepp vidta skäliga åtgärderatt för lösa det aktuella betalniings-att
balansproblemet. Begäran låna i högre trancher krävdeatt änmu

omfattande anpassningsåtaganden.mera

Efter vissa ändringar under år det fåålånmöjligtärsenare attnumera
till 100 lands kvot helt automatiskt.procent ett Huvudprimcipenupp av

stegrad konditionalitet vid ökad kreditgivning från fondensom siida
kvarstår.

-2-



7b Stand-by avtal

långivningFondens alltsåkan ske direkt tranchedragningengenom
eller, vanligast,är k stand-by sådantavtal. Ettsom numera genom s av-

sågstal ursprungligen slagsreservfinansiering landetettsom som
kunde utnyttja vid behov. Idag det typiskaär stand-byatt se en som en
direkt kredit för hjälpa landet med allvarliga underskott iatt bytes--
balansen genomföra kortfristigt stabiliseringsprogram.att ett

Ett stand-by förhandlas å berörd regerings mellanvägnararrangemang
landets högsta ekonomiska myndigheter, vanligen finansministern och
chefen för centralbanken, och tjänstemän från fonden be-en grupp som

. söker landet. Dessa förhandlingari kan ofta hårda nårinnanvara man7. fram till på de ekonomiska problemen och lösning-en gemensam syn
Medlemmarna i fondgruppen factode bemyndigadeär för-arna. att

åhandla fondens ochvägnar deras ställningstagande vanli-accepteras
i Washington. Det lånebeslutetdefinitiva dock Executivegen tas av

Board.

När förhandlingarna avslutade formulerar låntagarlandetsär myndighe-
k Letter of Intent, förutomter ett beskriva de aktuella eko-s attsom

nomiska problemen åtgärderoch de regeringen vidta läggerävenavsett
fast de villkor överenskommits för landet skall berättigatattsom vara

låna från fondens Frågor inbegripsatt i detta kanresurser. som vara
växelkurser, importregleringar, det statliga budgetunderskottet,
bankernas kreditgivning, utlandsupplâning. Programmet omfattarsamt
mycket angivna åtagandenkvantitativa k performancenoggrant s-
criteria inom områden.dessa-

Även detaljerna i varje enskilt kan variera IMFsärom program upp-
fattning den nödvändiga ekonomiska stabiliseringspolitiken oftaom
tämligen likartad. Grundläggande ofta följande:är .

aweckling eller liberalisering kontroller och restriktioner förav-
utländsk valuta och import,

växelkursförändringar, ofta med devalvering valutan,en av-
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kraftfull inhemsk politik för bekämpa inflationen, viilken ofatten
omfattar

a kontroll bankernas krediter höjd räntaav genom

lb korrigering det statliga budgetunderskottetav genom
exempelvis minskade utgifter, ökade skatter, avskaffande av
subventioner för konsumtion, högre priser för tjänster och

tillhandahålls statliga företagvaror som av

C aweckling priskontrollerav

Ett stand-by har traditionellt måna-perioder till 18avsettprogram upp
der. De medel fonden härvid ställer till förfogande portionerassom ut

den aktuella tidenöver och tillgängliga för användning under förut-är
sättning successivt uppnås.aktuella performance criteria Skulleatt
landet i praktiken inte fullfölja den politik har ställt i utsiktsom man
och därigenom inte klara målende landet omedelbartblir disuppsatta

frånkvalificerat fortsatt frånkreditgivning förfonden programmet.
Undantag kan dock medges i enskilda fall misslyckandet varitom av
ringa omfattning eller har berott omständigheter landet inte harsom

rådakunnat över.

7c Extended Fund Facility

År 1974 lånemöjlighetbeslöt fonden förlängdskapa med kredit- Iatt en
årtid till f n högst tio inrätta den k Extended Fundattgenom s

Facility EFF. Motivet för detta möjliggöra högre gradattvar en av-
anpassning och strukturförändring. återbetal-Därvid förstagäller att
ning år.sker efter 4 Faciliteten liknas vid förlängdkan närmast en

åtgärderstand-by för långsiktig djupgåendeoch Undernatur.av en mer
sådant avtal fondens årkan finansiering respektiveunder högstett som

lenstaka uppgåundantag kan dock medges till

Å: År ÅrHögst 21 3
år % 90-110 90-110 90-110 landets kvotper av

ackumulerat % 90-110 180-220 270-330 landets kvotav



För överskrida intervalletsatt nedre måstegräns ñnansieringsbe-
hoven exceptionellt ochvara anpassningsprogrammetstora synnerligen
strikt och omfattande.

7d Compensatory Financing Facility och CCFF

För möta särskildaatt krav och behov hos medlemsstaterav grupper
skedde under 60- och 70-talen kraftig utökning fondensen ut-av
låningsmöjligheter speciellaattgenom Någraordnades.arrangemang

dessaskall här närmareav beskrivas.

Under 1963skapadesden k Compensatory Financings Facility CFF- ainnebar stöd för ländersom ett hade tillfälliga betalnings-som
balansproblem exportintäktsbortfall.genom Ett grundläggande syfte
med CFF möjliggöraatt landsvar att anpassningsåtgärderett skulle
kunna fortgå trots faktorer.ogynnsamma Detta avsågexterna i första
hand råvaruproducerande länder d ofta u-länder. l maj 1981v s
utvidgades denna lånemöjlighet föräven länder möttesom
betalningsbalanssvårigheter på grund ökade kostnader förav
spannmålsim;t. Genom CFF kunde land få tillgång lånett till hos
fonden på högst 83-105 kvoten, dprocent landets kapitalinsats.av v s

År 1988utvecklades CFF till den k Compensatory and Contingencys
Financing Facility CCFF. Denna låneform behåller de grundläg-nya-
gande elementen i CCF, kompletterar dessamen med möjlighet atten

låna beredskapsom extra vissaen centrala förutsättningarom av
externkaraktär inte uppfylls i samband med stabiliseringsprogram som
är godtagna fonden. Härigenom kanav exempelvis lånalandett

IMF för delvisgenom kompenseraatt sig för höjda internationella rän-
Denna facilitettor. har under den korta tid den påverkat grund sinav

komplexitet inte varit särskilt användbar och översyn dessen ut-av
forrrming pågår under hösten 1990,bl i perspektivet Gulfkrisensa av
effekter.



7e Buffer Stock Financing Facility

År 1969öppnades möjlighet betecknades Buffer Stock: Finan-en som
cing Facility, i syfte hjälpa länder finansiera internationelltatt att org
niserad lageruppbyggnad råvaror för stabilisera prisutvecklingeattav
Här kan lånaland till 45 låineformsin kvot. Dennaett procentupp av
har endast utnyttjats i ringa omfattning.

7f låneformerSärskilda i samband med skuldomförhandlingar

Som resultat diskussionerna inom valutafonden det k Brady-ett av av s
initiativet vårenunder 1989, tvåskapades kompletterande kreditmöjlig
heter för medelinkomstländer svåramed skuldproblem särskiltoch
starka anpassningsprogram,vilka knöts till bred omförhandlingen av
landets utlandsskulder. För stöd till skuldreduktion kan länder utnyttja

k set asides. Dessa inom för vanliga stand-by eller EFF-s ges ramen
avtal, där till 25 lânebeloppet föröronmärks användninprocentupp av
i samband med skuldreduktionsoperationer.

Dessutom kan särskilda pås.k. additionella medel till 40 procentupp
landets utlånaskvot i samband med reduktion skuldtjänsten.av av

Exempelvis kan medlen någonanvändas till form garanti för attav
säkerställa påräntorna de omförhandlade skulderna betalas enligtatt

såvälavtal. För asidesset additionella medel dock fördetärsom
tidigt någraha bestämda uppfattningar effektivitet.att derasom

Fondens7g katalytiska roll

Normalt de medel fondenär till förfogandeställer inte i sig tillräckliga 3
betalningsbalansproblemiundanröjaför medlemslandsatt ettensamma

iförutsätter det ekonomiska landet tillsam-utan att programmet som
med fonden kommit uppfattas såöverens starkt demans attom som pinternationella affärsbankerna får ökat förtroende för ifrågalandetett

och därigenom återupptabereddaär eller öka sin kreditgivning.att
Dessutom avtalär med IMF villkor för omförhandlingarett ett av
offentliga fordringar inom för den k Paris-klubben. Dennaramen s
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fondens katalytiska roll har historiskt varit viktig. Det finnssett emel-
lertid under år oroande tecken desssenare effekt har blivitatt
märkbart mindre vad affärsbankssidan, där totalutlåningenavser till u-
länder har minskat.

Genom arbetet med den förstärkta skuldstrategin har fonden medver-
kat med dels teknisk assistans,dels tillsammans med Världsbanken,
USA och Japan ställt medel till förfogande för vissaskuldtyngda
medelinkomstländer. Detta har gjort det möjligt erbjuda de inter-att
nationella bankerna olika alternativ i samband med skuldnedskrivning
och skuldtjänstnedskrivning. Härigenom har fonden medverkat till att
fortsatta kontakter mellan debitorländer och deras fordringsägare har
kunnat upprätthållas, vilket har varit viktigt i detta skede den inter-av
nationella skuldkrisen.

Lângivning7h på koncessionella villkor låginkomstländertill

Denna långivning sker inte inom för fondens ordinarie verksam-ramen
het baserasbl påutan tillfälligt ställts till fondensa för-resurser som
fogande vissa medlemsländer, däriblandav Sverige. Dessa lånefacilite-

beskrivs därförter se sid 25-34.separat

8 Nordisk samordning

Den nordiska samordningen i valutafondsfrågor såväl det löpandeavser
arbetet i fonden i dessstyrande och andrasom särskildaorgan sam-
mankomster, fondens årsmötent eller iex möten policyskapande organ

Interims- och Utvecklingskomrrtittéema.som

I den löpande handläggningen IMF-frågor sker i fondens Execu-av som
tive Board tidigarerepresenteras, nämnts, de nordiska ländernasom av

exekutivdirektör. Denneen gemensam ocksåär chef för det Nordiska
kontoret i valutafonden. Kontoret fungerar förbindelselänk mellansom
fonden och de nordiska myndigheterna.

25
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ställföre-exekutivdirektören,tjänstgörnordiska kontoretVid det en
tillRekryteringensekreterare.handläggaredirektör,trädande samttre

ländernadärrotationsschemaenligtnordiskt ochskertjänsterdessa ett
årnågra ipå Undersamtligarepresentationsäkrastiden poster.över

Åsbrink ochexekutivdirektörnordiskPer70-taletmitten tvar exav
position.några år hade Hans Lundström80-taletunder samma

skallså långt möjligtså nordiskt landvarjeupplagtSchemat är att som
Även Nordiskavidanställda detdetidpunkt.företrätt vid varje omvara

för dettabegränsad tidifrån hemländernautskickadekontoret är
respektiveförde intespeciella uppdrag skall representantersessom

myndigheter.hemlands

exekutivdirektörnsnordiskeIMF-frågor denvikt baserasI alla störreav
Instruktionernafrån hemmamyndigheterna.på instruktioneragerande

avdelningeninternationelladenförbereds och samordnas cen-av
centralbankernaövrigahemland. Deexekutivdirektörenstralbanken i

koordineringenförsamordningsmyndigheter ochfungerar ansvararsom
VmyndigheterVilkarespektive land.myndigheter inommed andra som

tillfrågasSverigepå frågans Ifallet berori det enskilda art.engageras
mångaiutrikesdepartementetregelmässigt ochfinansdepartementet

kontaktas.myndigheter kommafall. Därutöver kan andra att

valutafondensUtvecklingskommitténi Interirns- samtInför möten resp pinläggennordiskaInnehållet deisamordning.årsmöte ytterligaresker
där finans-Finansutskottet,Nordiskameddels vidkoordineras möte

för-vidrepresenterade, delscentralbankerna ärochdepartementen
Fondfrågor be-ideltar mötena.nordiska delegatermed demöten som l

nordiskadeåterkommandepå årligen mötedethandlas cen-även som
håller.tralbankscheferna

ståndpunkterAktuella nordiska9

underfondanknytningfrågor medaktuellafrån viktigaaxplockSom ett
positionernordiskaföljandeoch 1990 kan noteras:1989
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Den reviderade skuldstrategin. Från nordisk sida uttalades stöd för-
den utvärdering skuldsituationen på våren 1989leddeav tillsom
den k reviderade skuldstrategin och förstärkts roll för fonden ien
densamma. Bakgrunden det initiativ USAs finansministervar som
Brady presenterade i 1989.I det betonar viktenmars attman av
lätta medelinkomstskuldländemas börda försesamt att
skuldländema med för omstrukturera ekonominatt ochresurser
uppnå varaktig ekonomisk tillväxt. Principerna bakom Brady-
initiativet skuldreduktion och ekonomiskom anpassning har
nordiskt stöd. Det har påpekatsäven från hållnordiskt börde-att
fördelningen i skuldsammanhanget inte bör förskjutas från den
privata till den offentliga sidan. Vidare har framhållits sköt-att

länder inte får komma isamma sämre läge på grundett Brady-av
initiativet inte minst desamt att fattigaste skuldländernas situation
måste beaktas.

Restanser. Den och ökandestora volymen betalningsdröjsmål till- -
fonden från vissa högt skuldsatta u-länder är mycket oroande. De
nordiska länderna stöder därför tredelad för sökaansatsen att
minska dröjsmålen. Ansatsen syftar dels till reducera risken föratt
nytillkommande dröjsmål prövninggenom en mer noggrann av nya
IMF-stödda anpassningsprogram,dels till återställa relationernaatt
med samarbetsvilliga låntagarländer, dels till söka finna ytterli-att

effektiva åtgärder vidtagare länderatt visar sigmot som sam-
arbetsvilliga. För dessahar föreslagits ändringar i fondens stadgar,

innebär ländersom att vägrar samarbetaatt med IMFsom ytterst
riskerar förlora sin rösträtt i fondsammanhang.att

10 Några reflektioner kring lMFs verksamhet och Sveriges roll i denna

En grundläggande orsak till Sverigesmedlemskap i IMF är strävan att
delta i och kunna påverka det internationella samarbetet det mone-
tära och finansiella området. IMF är k fackorgan inom FN-ett s
familjen med just detta sin huvuduppgift. IMF har vid utgångensom av

1991totalt 155medlemmar.mars

27
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Genom kanalisera sina viaatt IMF kan uppnåSverigeresurser en
starkare s k katalytisk effekt än bilateralt agerande. När IMFgenom
lånar till medlemslandut detta nämligenett är nyckel-resurser en
handling, vilken åtföljsvanligen finansiering från långivare så-andraav

affärsbanker och offentliga källor, exportkreditorganisationer.som t ex
Den katalytiska effekten uppstår då dessaandra kreditorer finner det
ekonomiska anpassningsprogram ligger till förgrund avtalet medsom
IMF trovärdigt. Detta ocksåär förklaringarna varfören av svagaan-
passningsprogram inte kan godtas de inte uppstårär trovärdigaom-
heller tillräckligt kapitalinflödeett och den tänkta ekonomiska anpass-
ningen havererar inte minst denna anledning.av

Sveriges i IMF kanröst tyckas bara drygt den totalasvag procenten av-
röststyrkan. Möjligheter påverkantill dock betydligtär För detstörre.
första alltid nordisk basis. För det andraagerar en gemensam
samverkar de nordiska länderna mångai frågor med andra lika-sin-
nade ländergrupperingar. För det tredje gäller, få beslut iatt ytterst
valutafondens direktion efter formell omröstning. Regelntas är att man
söker åtminstone,eller, mycket bred majoritet bakomconsensus en
varje viktigt ställningstagande. Många gånger motpolerna i dis-utgörs
kussionen rena u-landssynpunkter respektive i-landssynpunk-renaav

sådanter. I situation har nordisk kompromisslinje vid antalen en ett
tillfällen vunnit gehör.

l detta sammanhang bör betonas, IMFs roll betydligt bredareär änatt
Ävenvad debatten vanligen intryck långivningen stått i fokusger av. om

under år, inte minst mångabakgrund länders skuld-senare mot av
problem, dettaär bara IMFs centrala uppgifter. Ett viktigt arbeteen av
är övervaka den internationella anpassningsprocessen.att Detta inne-

såvälbär i-länder u-länder,att överskottsländer underskotts-som som
länder skall föra ekonomisk anpassningspolitik inte bara tillen som ser
respektive lands bästa till vadäven optimalaeget resultatutan som ger
globalt. Fonden försöker här med olika påverkamedel medlems-att
länderna till bättre koordinering ekonomisk och politik.monetären av
Ett aktuellt härpåexempel försökenär nedbringa obalanserna i deatt

betalningarna för åUSA den sidan,externa Tyskland och Japan åena
den andra.
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En central uppgift för IMF övervakningen den totala likvi-ärannan av
diteten i världen. För hög likviditet inflation, lågleder till medan för
likviditet bromsar den ekonomiska tillväxttakten. Tidigare i slutet av
60-talet bedömdes likviditeten för knapp. Som komplement tillettvara

likviditet tillskapades därför den konstgjorda valutan SDRannan
särskilda dragningsrätter.

Tanken så småningomSDR skulle spela icentral roll valuta-attvar en
Bl den snabba utvecklingen de internationellasystemet. genoma av

kreditmarknadema blev situationen förutsedda,den glo-änen annan
balt uppstod likviditetsöverskott. Det generella behovetsett ett av nya
SDR minskade denna anledning och tilldelningar SDR harav nya av

Frånskett sedan håll1981. vissa förslaghar framförts riktade SDR-om
tilldelningar till u-länder eftersom idessaendast begränsad utsträck-

tillgångning har till de internationella Sådanakreditmarknaderna. för-
slag har dock samlat erforderlig majoritet, bl därför de skulleatta
innebära radikal frånändring i SDRs roll funktion tillmonetären en en
biståndsfunktion.

En tredje viktig uppgift för IMF övervakningen valutasystemet.är över
Det internationellt i praktiken använda valutasystemet och de natio-
nella måstek valutaregimema skapa förutsättningar för rimlig stabili-s

i växelkursutvecklingen. Härigenom underlättas handel investe-ochtet
ringar. Samtidigt såbör dock inte växelkursema rigida denattvara
ekonomiska utvecklingen motverkas spänningaroch byggs Somupp.

råderbekant frihet låterför väljaländer valutaregim. Vissa länderatt
sina fluktueravalutor mindre fritt,eller medan andra försökermer
motverka kraftiga kurssvängningar, inomexempelvis EMS.

Konklusionerll

Ovan förhar redogjorts Internationella valutafondens breda verksam-
området.het FNs fackorgan det och finansiellamonetäraettsom

stårBakom denna verksamhet 155 Vidare har redovi-medlemsländer.
Iångivning.de förutsättningar grunden för IMFs Dess-utgörsats som

har omtalats de särskilda insatser gjorts för utanför deutom att,som
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långivningordinarie skapa anpassad för fattigastede med-ramarna, en
lemsländerna.

på ovanstående målsättningargrundvalBl verksamhet och vilkaava
torde ligga i Sverigesintresse, det lämpligt Sverige aktivt del-attsynes

i valutafondens också åstadkommaarbete. Härmed kan söka för-tar
ändringar i verksamheten de punkter där idag tillfredsställdaär
med denna.

Sverigesallmänna kapitalinsatser i IMF erläggs riksbanken. De be-av
traktas del återlånasvalutareserven, eftersom medlen kansom en av

behov uppstå.skulle Motsvarande för övrigagäller medlemsländer.om
Detta till måsteskäl varför fonden få utlånadeär medett attvara noga

återbetalda.resurser

Om IMF, låneavskriv-betalningsdröjsmålutdragna ellert ex genom
ningar, skulle förlora icke ringa del sitt kapital skulle med-en av
lemsländernas kapitalinsatser dvs valutareservmedlen riskera att
till fullo kunna infrias på Eftersomanmodan. mycket starka legala krav
gäller beträffande sådanvalutareservplaceringars säkerhet skulle ut-en
veckling med visshet iresultera för ytterligare kapitaltillskott.stopp

såledesHäri ligger förklaringvägande till varför valutafonden ochen -
flertalet så hårtdessmedlemsländer sig alla formermotsätterav av-
nedskrivningar utestående ocksåIMFs fordringar. förklararDetav var-
för kreditgivningen långfristig;kan kraven valuta-vara
reservplaceringar inrymmer nämligen skall relativtdeäven att vara
korta och med hög likviditet.



KAPITEL

U-LÄNDERVALUTAFONDEN JÄMTE SÄRSKILDAOCH
LÅNEARRANGEMANG LÅGINKOMSTLÅNDERFÖR

I kapitlet först redovisning för de regler IMFs verksam-ges en styrsom
het i relation till u-länderna och i synnerhet de fattigaste dessa.av
Därefter lämnas utförlig beskrivning utlåningsfacili-den särskildaen av

SAF ESAF.teten,

IMFs1 verksamhet i relation till u-lânderna

I inledningen till Kapital framhölls,I IMFs verksamhet enligt stad-att
riktades till Lila medlemsländer. Man kan dock urskilja olikagarna att

länderkategorier i praktiken kommer i beröring med valutafonden
olika Under årsätt. detär uteslutande u-länder och vissasenare

lånatöststater från fonden i-länder har möjligheterstörresom t attex
vända sig till de kommersiella kapitalmarknaderna. låntagandeDe u-
länderna blir därigenom för den detaljerade granskning sinutsatta av
ekonomiska Ävenanpassningspolitik, lånevillkoren förutsätter.som
ländernas ekonomiska politik granskas löpande, den sank-utanmen
tionsmöjlighet ligger i hotet låneutbetalningar.stoppadesom om

Från u-landssynpunkt i-ländernasär ekonomiska politik be-centralav
tydelse. Goda och stabila konjunkturer i-ländernai innebär avsätt-
ningsmöjligheter och hyggliga priser för u-landsexporten. Däremot gäl-
ler, även begränsade ränteuppgångar i-ländernai fåratt allvarliga kon-
sekvenser för u-länder med skuldbördor.stora
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rådgivningsverksamhetlMFs påvalutafonden sänder, begäran, ut ex--
pertis för hjälpa länder byggaatt centralbank elleratt t ex upp etten
statistiksystem över utlandsskulden går uteslutande tillnästan u-länder-

de östeuropeiska Dennasamt assistans mycketstaterna. är uppskattad.

En huvuduppgift för fonden alltsedan 1980-talets början sökaär att
motverka den internationella skuldkrisen. Problemländerna kan indelas

itvå li kategorier: medelinkomstländerna och de fattigaste länderna.
Skuldproblemen skiljer sig markant mellan dessaländerkategorier.
Förslagen till lösningar måste utgå ifrån respektive landgrupps förut-
sättningar.

Som redovisats i Kapital I valutafondengör betydande insatser i arbete
och i för lösa medelinkomstländernas skuldproblem. någraatt Ipengar
fall kan redan klara ekonomiska förbättringar. När detnotera gäl-man
ler fattigastede länderna har inte metoder helt kunnat använ-samma
das. Deras skulder härrör frånfrämst offentliga kreditorer i i-länderna,
såsom regeringar och exportkreditorganisationer. Dessa kreditorer har
endast i begränsad utsträckning varit beredda medge nedskrivningatt

fordringarna eller hellerräntorna. har fattigaste rådde ländernaav
krediter i detatt ta kommersiella frånnärmaste villkor förIMFnya

lösa lån.andraatt

Fondens medverkan till lösning skuldproblemen utgår i samtliga fallav
från översyn den ekonomiska politiken. Utan övertänkt ochen av en
långsiktig ekonomisk politik kan inget land komma sina skuldpro-ur
blem. Dessutom lämnar IMF krediter för underlätta landetsatt anpass-
ningsansträngningar. Till medelinkomstländena krediternages
marknadsränta och med högst årssju löptid. låginkomstländernaFör
har skapats låneformersärskilda för specifikadessaländersmötaatt
behov.

2 IMFs särskilda insatser för de fattigare Iåndema

framgåttSom baserasIMFs arbete universalitetsprincipen;ovan rät-
tigheter och skyldigheter desamma förär samtliga medlemsländer. Er-
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farenheterna långivningen till fattigastede länderna har dock lett tillav
vissa konklusioner.

Situationen i dessaländer sådan,vanligenär den ekonomiskaatt an-
måstepassningen ske längre periodöver vad IMFsän normala vill-en

kor medger. Förutom den grundläggande makroekonomiska anpass-
ningen långtgåendekrävs strukturella reformer i syfte få ståndtillatt en
långsiktigt uthållig ekonomisk utveckling. Samtidigt dessaländersär
finansiella såposition måstekrediterna med koncessionellaattsvag, ges
villkor.

Eftersom dylika specialarrangemang tillåtna inom valutafondensär
ordinarie verksamhet, utlåningsfacilitethar särskild skapats,en
SAFESAF. Denna facilitet beskrivs varförnedan, härnärmare endast

översiktlig presentation lämnas.en

utlåningsformDenna på gåvomedelbaseras och medger krediter till
lågmycket lång utlåningstid.och med sådanränta Basen för faciliteten

fanns redan; 1976skapadesden Trust frånk Fund överskottsmedels av
försäljningen del IMFs guldinnehav. Trust Fund-medlenav en av
utlånades sedan till fattigastede årligu-länderna till räntaprocents
administrationsavgift årstiooch löptid.

När Trust återbetalasFund-utbetalningarna började i mitten 1980-av
talet kunde dessa återanvändas. lånefacilitetenmedel Själva benämn-
des SAF Structural Adjustment lånevillkorenFacility, förblevnu men
desamma. såNär SAF kompletterades med ESAF Enhanced Struc-
tural Adjustment Facility lånutökades markant ochresurserna genom

frånbidrag antal medlemsländer.ett

Även Sverige deltar i ESAF-arrangemanget gåvobidragmed ett rent
gångerfyra 150milj får,kr, dvs totalt 600 milj kr. Detta i betrak-om

tande Sveriges finansiellanormala i valutafonden,andelav ansesvara
bidrag. vårGoda skäl förgeneröst insats kan dock anföras.ett

Sverige ifrågasatthar i olika ändamålsenligasammanhang det i valuta-
fondsavtal ordinarie villkor det gällt fattigastede länderna. lik-när l
het med andra länder framhållitshar det villkoren för fond-att
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utlåningen ståttvanligen i låntagarländersrelation till dessa behov.
Samtidigt har inte önskat IMF helt sigskulle dra dessaländeratt ur

SAF ESAF vänder sig just till den länderkategori brukar prioritesom
frågai biståndsinsatser:svenska fattigastede allra länderna,ras om

påmed tonvikt ide södra Afrika.

ESAF-utlåning:IMFs krav ekonomisk kvarståranpassning vid SAF
långsiktiga.är Strukturanpassning betonas. Dessakrav säkratmen mer

lånemedlen kommer till optimal användning samtidigt hänsynatt som .
till de specifika sociala förhållandenoch ekonomiska råder itas som

låntagarland.respektive

Additionella finansiella effekter erhållits.har Bl Paris-klubbenära
villig sluta avtal skuldkonsolideringar ofta beneñka kom s-
Torontovillkor för länder ingått inklusiveavtal med IMF, avtalsom-
under SAF EASF-arrangemang. Dessutom har sannolikt uppkomsten

betalningsdröjsmål till någonIMF och Världsbanken i reduce-gradav
utbetalningar SAF ESAF åter--medel underlättatrats attgenom av

betalningar lån fråntidigare institutionernas ordinarie faciliteter.av
Detta kommer låntagarländerövriga till godo.

lånearrangemang3 Särskilda låginkomstländer SAFESAFför

lånearrangemangInom Internationella valutafonden tvåfinns särskilda
för lånvia mjuka villkor underlätta strukturanpassning de fatti-.iatt

länderna: Structural Adjustment Facility, infördSAF, 1986gare mars
och Enhanced Structural Adjustment Facility, ESAF, upprättad decem-
ber utlåningsfaciliteter1987.Dessa ingår inte i fondens ordinarie resur-

varför låtadet möjligt enbart kategoriär viss länder ochattser, en -
inte lånaalla medlemmar därifrån.-

SAF finansieras återbetalningarvia tidigare Fund-lånTrust nedan.
Utlåning från ESAF däremot finansieras via SAF-medel och särskilda
lån frånbidrag vissa låntagarlandrikare medlemsländer. Ett kan inte
samtidigt båda lånearrangemangen.ha Volymen SAF-medel 2,7är
miljarder SDR, uppgåmedan ESAF förväntas till 6 miljarder SDR.
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Beslut ESAF-lån måste f fattas före slutet novemberom 1992.nya n av
SAFESAF-lånAntalet vid utgången framgår1990 bilagaav av

Syftet med anpassningsprogrammen under SAF ESAF på medel-är att
lång sikt söka förändra strukturen i ekonomin via makroekonomiska
och strukturella åtgärder för korrigera felaktiga priser inklatt växel-
kurser, räntor, avlägsnahinder för tillväxt och främja effektiviteten.
Härigenom söker uppnå stabil tillväxt, samtidigt väsentligaman som
framsteg hållbar betalningsbalans skallmot ocksåAvsiktengöras.en är

mobilisera additionella biståndsmedelatt till stöd för anpassningen.
Till grund för också för denna mobiliseringprogrammen men utar-- -
betas k Policy Framework Papers PFPs. Där låntagar-beskrivss
landets problem, förslag åtgärdertill finansieringsbehov. Ett närasamt
samarbete med Världsbanken förutsätts. Själva utlåningbeslutet om
från ESAFSAF bygger dock förutom PFP också särskilden- -
låneansökan program.

4 Structural Adjustment Facility SAF-

Lånevillkorkonditionalitet4a

ÅterbetalningarnaRäntan är 0,5 år. årbörjarprocent 5 efterper ut-
betalning och avslutas år efter10 Lånetanpassningspro-denna.

omfattar årtotalt årligagrammet med utbetalningar. Undertre denna
period kan medlem för erhållanärvarande maximalt 70en procent av
sin kvot i fonden lån. Procentsatsen beräknad, såär givet densom att -
begränsade volymen medel samtliga länder har till och be-rättsom-
räknas viljakunna facilitetenanvända skall kunna det inom dengöra
beslutade tidsramen.

Den konditionalitet eller de krav låntagarlandetställs kansom- -
skilja sig från den under ESAF. Finansieringsformen för SAF-lånen
nedan jämte den begränsadevolymen medel där kangör,mer att man

någotställa mjukare villkor vad taktenomfattningen reform-avser av
i anpassningsprogrammet. Likaså -lånenanvänds i SAFerna ks

benchmarks riktmärken och inte precisa performance criteriamer
för granska uppfyllelsen utlovade reformer.att Benchmarksav an-
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vänds för hjälpa myndigheternaatt dra riktlinjer föratt upp anpass-
ningsprogram och för utvärdering resultat inför förhandlingarav om

årliganästa Däremot de inteutgör performanceprogram. som-
criteria kriterier, uppfyllande krav förär fortsatta utbe-ettvars-
talningar. Om land awiker frånmarkant benchmarks,ett kan dock
krav påställas k prior actions före årliganästa dvs refor-s program,

måste vidtas före detta.mer

4b Urval länderomfattning

De länder kan komma frågai för SAF-lån, låginkomstländerkärsom s
med låna frånrätt Internationellaatt utvecklingsfonden IDA och som
samtidigt har djupgående betalningsbalansproblem.ett sådanaAntalet
länder 1990totalt 62; Indien och Kina har dock tidigarevar förklarat
sin avsikt inte lånearrangemangetanvändaatt se bilaga 1.

De första SAF-lånen godkändes i mitten utgången1986.Vid 1990av av
åttafanns utestående SAF-krediter. Utav tidigare SAF-arrangemang

har större övergåttantalett till ESAF-lån medan mindre antal harett
avslutats. Nuvarande SAF-lån framgår bilaga Under 1990av antogs
inga SAF-lån medan under 1989.nya tre antogsnya

4c Finansiering

Som nämnts finansieras SAF-lån återbetalningarvia på tidigareovan,
Trust Fund-lån. Denna facilitet upprättades 1976 stöd för de fattisom

medlemmarna. Medlengaste erhölls via delar intäkterna från för-av
säljning 16 fondens guldinnehav. De sista utbetalningarnaav underav

Återbetalningarlån från Trust Fund gjordes i 1981. lån frånmars
denna upphör i april 1991.

4d Utvärdering

Vid Executive Boards diskussion fondens utvärdering i 1989av ut-mars
trycktes över det blandade resultatet SAF-Stödda anpassnings-oro av
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Man önskade intensifiering låntagarlän-deltagandetprogram. en av av
dernas regeringar i programutarbetandet. Programmen skulle vara
starka och realistiska. Låneansökningar skulle kompletteras med en

låntagarländemasanalys förmåga återbetala medlen till fonden.attav

5 Enhanced Structural Adjustment Facility ESAF-

Lånevillkorkonditionalitet5a

Liksom för återbetalningarnaSAF börjar på ESAF-lån år5 efterV2 ut-
betalning och åravslutas 10 efter denna. Räntan fastställs vid period-
visa Föröversyner. närvarande den 0,5är och avsikten ärprocent att

hålla påsöka den denna nivå nedan. I likhet med SAF har program-
hittills varit treåriga se nedan; utbetalningar halvårsvissker dockmen

årligen.och inte Beloppet erhållamedlem kan betydligtär större änen
under SAF: maximalt 250 treårsperiodkvoten över ochprocent av en
under särskilda omständigheter ända till 350 Genom-procent.upp
snittet dock bliväntas 150 ländernas kvoter i framgårSDRprocent.

bilagaav

Som kannämnts styrkan i konditionaliteten skilja sig mellanovan,
ESAF och SAF. halvårsvisaI ESAF används performance criteria
ovan; därigenom har garantier förstörre bl reformerattman a
genomförs vid planerad tidpunkt. halvårVarje också uppfölj-görs en
ning anpassningsprogrammet review.av

Som behovet ökade insatser till följd Gulfkrisenett gensvar av av
beslöts i november följande:1990

a IMF har ökarätt den totala ESAF-finansieringenattnu
för medlem halvårsvisavid tiden för genomgångendenen

programmet;av

b Fonden kan lägga till fjärde årESAF-stött för länder,ett
avslutar sina nuvarande ESAF-arrangemang före novembersom

får1992.Därigenom de ytterligare år med koncessionellett
finansiering, genomgårde starka anpassningsprogram.om



Urval5b länder och omfattning

Samma länder frågakan SAF-lån,komma i för kan också ansökasom
Ävenlån från ESAF bilaga här har Indien och Kina tidigareom

förklarat sig avstå från lånearrangemanget. första ESAF-lånenDe god-
kändes ijuli 1988.Per den 31 december 1990hade 14 länder ESAF-av-
tal. Flertalet har SAF-arrangemang. ESAF-lånNuvarande fram-ersatt
går bilagaav

Sc Finansiering

ESAF finansieras delvis från SAF-resurser frånfrämst särskildamen
medel i form krediter frånoch bidrag medlemsländer. Krediternaav

utlåninganvänds för från ESAF, medan bidragen används för redu-att
den fonden påränta betalar kreditema till ESAF till konces-cera en

sionell utlåningenvidränta för år.närvarande 0,5 procent per
Läget vid slutet 1990 följande:är volymen ESAF-medel mil-5,3årav
jarder SDR; alltsåhar nåttinte till den avseddaännu volymenman upp
6 miljarder SDR. påVärdet bidragen uppskattas till cirka 2,7 miljarder
SDR. Ytterligare bidrag behövs för lånakunna hela det avseddaatt ut
beloppet miljarder6 SDR till 0,5 I bilaga redovisas3ränta.procents- -
de länder, har bidragit till gåva,ESAF. Bidragen dels i formärsom iav lldels koncessionella lån. li

Nordiskasvenska5d lån och bidrag

Sverige har utfäst sig förutsättningunder riksdagens god-att av
kännande gåva 150milj kr för budgetårenochvart ettsom ge av
198788-199091, d 600 milj alltsåtotalt kr. Bidraget är avsettv s som-

bidra till utlåningsräntakoncessionell förutsätter ocksåatt bretten -
frånstöd andra givarländer rimlig fördelning mellan länderna.samt

budgetåretT 198990 har 450 milj kr utbetalats.o m
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Norge bidrag till räntesubvention påett 150milj cager norska kroner
144 milj kr år.femöver Man har utbetalt 100milj kroner ca 96 milj
kr under perioden 1988-90.Landet ocksåhar långivit på 90 miljett
SDR ca 724 milj kr. Danmark har bidragit SDRårmed 9 milj 1988
och 1989ca 72 milj kr. För 1990-91 totalt 9 milj SDR. Finlandges ger

bidrag på totalt 122miljett finska mark ca 191milj kr 1988-90.Island
bidrar med totalt 2 milj SDR under perioden 1990-95.

6 Policy Framework Papers PFPs

6a Utformning

Som nämnts krävs för erhålla lån från ESAFSAF delsovan, att ett tre-
årigt Policy Framework Paper PFP, dels låneansökan-särskilden
anpassningsprograrn för år. Denna kombination unik; förett övrigaär
lånefaciliteter inom IMF krävs enbart ansökan anpassningsprogram.en
Orsaken djupgåendedeär strukturella problemen i berörda länder och
därav följande behov medelfristigt perspektivett ochav näraett
samarbete mellan IMF och Världsbanken jämte bilaterala givare. PFP
innehåller landets makroekonorniska och strukturella mål för an-pass-
ningen treårsperiod,under identifierar den strategi skall följasen som
och beskriver ñnansieringsbehov och möjliga ñnansieringskällor. Det
uppdateras år.varje

PFPs läggs fram för diskussion först i Världsbankens Executive Board
och därefter i fondens. Godkännande sker respektive institutionsav
ledning.

6b Utvärdering

I samband uppföljningarmed SAF har utvärderingar och för-av
ändringar också gjorts PFP-processen.Numera innehåller PFPsav t ex

särskilt avsnitt deett sociala följderna anpassningsprogrammenom av
inkl diskussion möjliga åtgärder för lindra negativaen om att
verkningar. Vikten låntagarlandet ledande rollatt vid utarbe-av ge en
tandet PFPs har ofta understrukits.av



6c Samarbete med Världsbanken och bilaterala givare

Eftersom både IMF och Världsbanken lån för strukturanpassning,ger
det självfalletär väsentligt analys förslagoch till reformeratt sins-

emellan förenligaär och kompletteraräven varandra. Vanligen koncen-
sig fondstaben i PFP-processentrerar på makroekonomin och finansi-

ella obalanser; bankstaben sig långsiktigaägnar frågor ochmer ana-
lyser sektorreformer och offentliga investeringsprogram.av PFPs anses
ha förbättrat samarbetet bådamellan de institutionerna. De används

biståndsorgarLäven av

7 Rights Approach

SAF ESAF-medel kan även användas i samband med den k Rightss
Approach. I maj 1990 fondens Interimskommitté sitt stöd tillgav
Rights Approach. Denna begränsadär till de nio medlemmar IMFav

långvarigamed betalningsdröjsmål till fonden vid slutet 1990,vilkaav
genomgripandeantar ekonomisktett före Interims-program

kommitténs vårenmöte 1991.Via denna approach sådankan en
medlem tjäna in rättigheter grundade anpassningunder perioden-
med IMF-övervakat program till framtida fondfinansiering, då dess-
betalningsdröjsmål till fonden har undanröjts. Fonden får utbe-göra
talningar till land fullgjortharett sina förpliktelsersom gentemot
institutionen.

För ESAF-länderSAF kan fondens ordinarie SAF-. ESAF-resurser,
medel eller kombination härav enligt Executive Boards godkän-en
nande användas för denna framtida finansiering. Interimskommittén

enig med förslaget IMF, nödvändigt, ställer miljonervar att 3om uns av
fondens guld ytterligare säkerhet för användningen ESAF-som av
medel i samband med ovannämnda approach.



KAPITEL III

VÄRLDSBANKEN -
STRUKTUR OCH VERKSAMHET

1 Allmänt

Jill International Bank for Reconstruction Developmentand -
Internationella återuppbyggnadsbanken eller banken grundades-
efter andra världskrigets slut. Ofta ianvänds stället Världs-termen
banken på svenskaför beskriva IBRD. Den tillsammansutgör medatt
Internationella valutafonden de ursprungliga k Bretton W00ds-insti-s

Årtutionema. 1960bildadesmA International Development Msocia-
tion, Internationella utvecklingsfonden, tillsammans med IBRDsom
kallas tbgloçld_B_ank, Världsbanken. För land skall bli medlematt ett
i måsteVärldsbanken erhållitdet först medlemskap i IMF. IBRD och
IDA har administration. Nedanstående diagram beskrivergemensam
hela den kwsxüâmürøuy, Världsbankssruppenrs

WORLD BANK GROUP

WORLD BANK IFC MIGA

IBRD IDA

IFC International Finance Corporation, Internationella finansie-
ringsbolaget; grundat 1956.

MIGA Multilateral Investment Guarantee Agency, multilaterala
organisationen för investeringsgarantier; grundad 1988.
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Syfte2

Världsbanken har till syfte främja ekonomiskt och socialt framåt-att
skridande i långfristigu-länderna. utlåning,Detta sker via främjande av
finansiella flöden och olika former rådgivning. Omfattningen och be-av
tydelsen härav den tillgör den centrala finansiella utyggkliggsntsjjtu-
tionen. utlåningIBRDs finansieras upplåninghuvudsakligen genom
de internationella kapitalmarknaderna och det kapi-garanteras genom
tal medlemsstaterna i såledesBanken. Räntan marknadsrela-ärsatsat

caterad 7,7 halvåretförsta FY 1991,dvs 1990.höstenprocent
låntagareBankens omfattar inte heller de allra fattigaste u-ländema,

vilka erhålleri stället lån från IDA. Denna institution finansieras via g
gåvobidrag från i-länderna. På lån utgårIDAs avgift,smärre motsva-en

pårande 0,75 utbetalat påbelopp avgift mellan 0-0,5procent samt en
på återbetalningsperiodavtalat belopp; år års35-40 med 10procent

amorteringsfrist. förGränsen låna frånland skall kunna enbartatt ett
IDA för årsär närvarande 700 dollar capita 580eller dollar i 1987per 4
dollar enligt metodologin i World Bank IDAsAtlas. verksamhet

ibeskrivs i promemoria.separat

Bankens huvuduppgift enligt attdessstadgaär
te_ri_r1garför återuppbyggnadutveckling och Europa efter andra världs-
kriget. Huvudparten utlåningen inriktad projektfinansiering.ärav
Sedan början gått1980-talet lånhar dock ökande till förandelav en I
anpassning lands hela strukturanpassningekonomi eller sek-ettav en

därav 26 lBRDIDA-utlåningen Låntagaren1987-89.tor procent av
åtar sig åtgärdergenomföra övergripande ekonomiska iatt tsom ex

ihandelsliberalisering för därigenom söka förbättradatt extern-en
balans kombinerad lånmed högre tillväxt. förIBRDs används väsentlig
import och underlättar måletdärmed anpassningen. övergripandeDet

dock indirekt främjaär investeringar. Enbart traditionellänatt- om -
projektñnansiering torde inte heller sikt lyckas särskilt väl, om

dåligt.mottagarlandets ekonomi generellt fungerar å

Samma gäller för den skuldlättnad banken kan tillstödjaresonemang
följd fårBrady-irtitiativet 1989.Syftet inte enbart reñnansieringav vara

indirekt skall bankens lån för skuldlättnad medföra ökade in-utan
vesteringar.



3 Organisation

Antalet medlemmar i IBRD sedan Bulgarien,är, Mongoliet, Namibia
och Tjecko-slovakien blev medlemmar år 199091,under 155stycken.
Sovjetunionen inteår medlem. Albanien och Schweiz har ansökt om
medlemskap.

Medlemsstaterna är ägare banken och därmed den högstautövarav
formella makten. Varje land tecknar andelar i banken i relation till dess
ekonomiska styrka. Därav följer också, medlemmarna har röst-att
andelar stårungefär i proportion härtill. Den delägaren ärstörstasom
USA med drygt 15 För ändringarrösterna. berör stad-procent av som

krävs majoritet på 85 Sverige har 1990drygt 1,4gan, procent.en pro-
röstandel, de nordiska ländernacent sammanlagda 4nära procent.

Den högsta beslutanderätten utövas styrelsen Board of Governors,av -
där varje medlem har gång årDenna mötsrepresentant.en en per

förde Världsbanken och IMF årsmötena. Beslut kangemensamma
också via poströstning. Govemortas för Sverige finansministern.är
Flertalet beslut dock delegerade påär till bankens Executive Board 22

s k Executive Directors, EDs; undantag godkän-personer är t ex
nande medlem och ökningar lBRDs femkapital. De störstaav en ny av
andelsägama har exekutivdirektörer: USA, Storbritannien, Frank-egna
rike, Tyskland, Japan. Detsamma gäller för Saudiarabien och Kina.
Mindre får i k constituencies.röstgrupperstater Desamman s
fem nordiska länderna bildar sådan. Posten exekutivdirektör fören som
Norden liksom övriga vid det nordiska Världsbankskontoretposter

Exekutivdirektören frånroterar. 1990 Island, Jonas Haralz. An-var
för samordna de åsikternordiskasvaret ländernas instruktionatt i en

inför olika iärenden Executive åvilarBoard sedan 1990Norge.mars

I Executive Board fattas beslut läni policy- och budgetfrågor samt om
till projekt struktursektoranpassning.och Endast bankens ledning kan

föreslådock lån.beslut Beslut fattas med ingen EDom consensus,om
Ävenbegär formell omröstning. vid kan ellerröstgruppconsensus en

enskilt land markera åsiktavvikande via protokollsanteckning.en en
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Världsbanken och dessExecutive Board leds President. Enligtav en
praxis dennaär amerikan, medan motsvarande i IMF innehaspost av

europe. Nuvarande innehavare Barber Conable.är Totalten har
Världsbanksgruppen 6 000än anställda, 95 arbe-mer procentvarav ca

vid huvudkontoret i Washington.tar Det finns 40 lokalkontorca
spridda över världen.

Sedan finns1974 också rådgivande kommitté,en
Development Committee, två gånger år varav gångmötssom per en
i årsmötet.anslutning till Denna förär Världsbanken ochgemensam
IMF och består finansministrar förrepresentanter 22 län-av samma
der röstgrupper, finns i Executive Board. Den riktlinjer försom ger
Världsbankens verksamhet, i form frånkommunikéert mötena.ex av
På agendan för höstmötet 1990fanns fyra huvudpunkter: strategier för
minskning fattigdomen under 1990-talet; skuldstrategin och dess in-av
verkan utvecklingsmöjligheterna; främjande kvinnans ekonomiskaav
roll i utvecklingen granskning genomförandetsamt bankens planav av

1för utveckling privata sektorn i u-länderna.av

Kapital4

Då IBRD bildades, grundkapitalet 100000 andelar. Varje andel harvar
påvärde 100000 dollar 1944 årsett dollar nedan. Enligt stadganse- ikan kapitalet ökas 34 lmed majoritet. måsteVarje medlem teckna sig

för viss minirniandel kapitalet. Den inteäger rätten ärav tvungenmen
delta i beslutade kapitalhöjningar.att l

Sedan bankens grundande, har k allmännatre samts
antal selektiva eller additionellaett De förstnämndasägt syfte harrum.

varit banken sådan finansiellatt bas den kan bevara och ökage atten
utlåningsverksamhet.sin Teckning andelar till den allmännasenasteav

kapitalhöjningen års1988 sker för närvarande. De förra beslutades
i1959och 1979.Syftet med övriga kapitalhöjningar har varitt attex ge

blivande medlemmar möjlighet till andelsteckning och därmed med-
lemskap. Man ocksåhar sökt tillgodose önskan öka andelarnaattom
för vissa medlemmar i enlighet med deras ökade ekonomiska styrka.
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IBRDs auktoriserade kapital, dvs det maximala belopp medlemmarna
bemyndigat uppgåkapitalet till, årsföre 1988 allmänna kapital-att var
höjning 94,9 miljarder dollar. I och med denna auktoriseradedetär
kapitalet 171,4miljarder dollar, ökning med 80nära An-procent.nu en

uppgårtalet andelar till 420 500 100 1974 års1 000 dollar SDRom var
nedan. Per 30 november 1990 drygt miljarder130 dollar teck-se var-

årsnade. Man räknar med 1988 kapitalhöjning skall räcka föratt en
utlåningenökning på år10 åren.under de närmasteprocentav treper

Eventuella effekter bankens medverkan i Brady-initiativet förav
skuldlättnad dåhar inte medräknats.

Huvuddelen bankens kapital callable capital,är användasavsett attav
förendast institutionens långivare,förpliktelser sinamötaatt mot om

så skulle bli nödvändigt. Resterande del inbetalas, viss andel i gulden
eller dollar och andel i lokal valuta. I den höjningenstörre senasteen
bestämdes den inbetalade andelen till 3 0,3 i guld ellerprocent, varav
dollar och 2,7 i det betalande landets valuta.

Sverige har deltagit i samtliga kapitalhöjningar. I april 1989gjordes den
svenska andelsteckningen årsi 1988 allmänna kapitalhöjning. Sverige
har 14974 andelar 1 milj dollar806,4 i tecknat kapital. Sverigesnu
riksbank för de inbetalningarna.svenska Regeringen dockärsvarar ga-

för täckning förluster, påkan uppkomma den svenskakapi-rant av som
talinsatsen,

Det väsentligt den värdeenhet banken uttrycker sitt kapital i äratt
stark och stabil. Callable capital skulle kunna urholkas överannars

Likasåtiden. utlåningen påverkasskulle kunna negativt. Enligt bankens
får uteståendestadga nämligen lånoch utbetalade jämte garantier inte

överstiga tecknat kapital, gearingoch överskottsumman av reserver
Utlåningenratio 1:1. sker till del i tyska mark ochstor yen,

schweiziska francs. Stärks dessa bankens minskarvärdeenhet,gentemot
således utlåningför och garantier det k headroom.utrymmet s-

Enligt bankens stadga uttrycks desskapital i det värde, den ameri-som
kanska dollarn hade juliden 1944.Sedan guldets roll för1 systemet
med parivärden för valutor formellt upphörde 1978,har det inte funnits
någon tillfredsställande metod för årsomvandla denna k 1944att s
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Fråndollar. och med den 30 juni 1987har dock denna gulddollar
enligt tolkningsbeslut i bankens direktion detett värde, den sär-som
skilda dragningsrätten, SDR, hade i dollar omedelbart före den juli1
1974,dvs års1,20635dollar 1974 SDR.

5 Finansiering

erhållerIBRD huvudparten de lånar upplåningmedel viautav man
kapitalmarknadema; obligationer till individer och privatautman ger
institutioner i 100länder.än Obligationerna har högsta möjligamer
kreditvärdighet, eftersom medlernsregeringarna står bakomgemensamt
IBRDs kapital. Banken de låntagarna påär inter-större deen av
nationella kapitalmarknadema låntaga-och den icke inhemskastörsta

närapåi alla länder, där dessobligationer lånar ocksåsäljs. IBRDren
medel sälja obligationer direkt till regeringar och central-attgenom
banker. Banken har vid Hera tillfällen lån itagit svenskakronor.upp

En mindre del bankens inkomst från behållnakommer intäkter ochav
påavkastning det inbetalade kapitalet. gåttAlltsedan 1947har IBRD

med vinst. budgetåretUnder 198990 Fiscal lånadeFY 1990Year,
IBRD miljarder lång-nära 12 dollar; och medel-merpartenupp var
fristig. utgångenVid långfristigaFY 1990uppgick ochden medel-av
upplåningen till 81 miljarder dollar.ca

Nettoinkomsten miljard dollar FY 1989och 1990.Avdrag harvar ca en
då gjorts för lånavsättningar för till medlemmar, där betalningsdröjs-
mål föreligger, för erhållen delenStörre nettoinkom-ränta.samt av

Återstodenanvändes för stärka de allmännasten över-att reservema.
fördes 1989till skuldreduktionsfacilitet låntagareför hos IDA. Rela-en
tionen reserverutlåning 1990.BegreppetFYnära 11 procentvar an-

påvänds IBRD ungefär kapitaltäclcningsreglersättav samma som an-
vänds kommersiella finansiella institutioner.av

Av princip medger inte IBRD lånskuldkonsolidering sina bl.a.av av-
hänsyn till behovet bevara klassificeringen AAA, dvs högsta kre-att

Bådeditvärdighet. Världsbanken IMFoch har mgtençjstatus som
budgetåretggditgrs. Sedan 1987 88 har banken förregler avsätt-nya
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ning lånför ickemed erlagd loan lossränta provisioning. Då ränta
erlagts månader,under lånet i nonaccrual status ochsex anses vara
avsättning Vid slutetgörs. FY 1990gällde detta sju länder: Liberia,av
Nicaragua, Panama, Peru, Sierra Leone, Syrien, Zambia. Non-accrual

utbetaladeloans uteståendeoch dåmotsvarade drygt 3 procent av
bankens låneportfölj.

Den bankens låntagareränta betalar, påbaseradärsom genom-
snittskostnaden de månaderna för uteståendepoolsenastesex en av
upplåning. En räntejustering halvår.varjegörs Sedanjuli 1982är räntan
på utlåningen variabel. Kursriskerna fördelas också låntagarnamellan
via currency pool. Under budgetåret 198889 beslöt modifieraen man

någotdenna för söka minimera kursfluktuationerna.att a

Utlåning6 inkl strukturanpassning

lBRDs gtlåningsâtagandgn budgetåretunder 1988 89 Fiscal Year, FY
1989 uppgick till 16,4miljarder dollar. Detta 11är utöverprocent
nivån FY 1988.Budgetåret 198990 minskade den till 15,2miljarder
dollar. Utbetalningarna på ingångnaredan lån dock FY 1990störrevar

FYän 1988och 1989.De djupt skuldsatta medelinkomstskuldländerna
heavily indebted middle-income countries främst i Latinamerika- -
svarade tidigare för den andelen utlåningen.största Totaltsom av var
volymen utestående lån för IBRD 89 miljarder dollar FY FY1990.
1991 planeras för utlåning på 16-18miljarder dollar.en

lBRDs nettoutbetalningarutbetalningar minus amorteringar min-
frånskade 3,4 miljarder dollar FY 1988till 1,9miljarder dollar FY 1989

på grund tidigarelagda återbetalningar från främst Rumänien, Syd-av
korea och Ihailand. FY 1990 nettoutbetalningama 5,7 miljardervar
dollar. Under perioden 1986-88 nettoutlåningbankens i genomsnittvar
5 miljarder år.dollar Detta ungefär fjärdedel allmotsvararper en av
nettoutlåning lBRD-låntagare.till

Å lnin i för IBRD-lån varierar årmellan 15 och 20 bero-r n
på låntagarlandetsende BNPcapita; återbetalningsfriaden perioden

varierar år.mellan 3-5sättsamma



Som tidigare, gårnämnts huvudparten Världsbankens utlåning tillav
finansiering projekt. Dess anpassningslångivning har dock ökat kraf-av
tigt sedan början 1979.För närvarande gäller fårdenna inte över-attav
skrida 25 totala IBRDIDA-utlåningen.procent av

Det finns lån för strukturanpassning:tre sorters Structural Adjustment
Loans SALs för övergripande ekonomiska syftensom ges
betalningsbalansñnansiering, Sectorial Adjustment Loans SECALs

,täcker begränsade åtgärder och Hybrid Loans bestårsom mer som av
projektdel och anpassningsdel. lånenGemensamt utbetalasen ären att

snabbt vissavillkor förändringar uppfylls.mot att Förändringarnaom
kan gälla: makroekonomisk stabilisering vanligen grundad IMF-
program, inhemsk resursmobilisering via reformer inom dent.ex.
finansiella sektorn, effektivisering offentliga investeringar ochtav ex
liberaliserad handelspolitik. Syftet samtidigtär med förbättradatt en
externintem balans öka tillväxten. Ekonomin skall via förändringar i
relativa priser och ändrade institutionella förhållanden bättresvara
incitament.

Det har visat sig, anpassning längre tid Att ändraatt äntar trott.man
incitament efterfrågesidan lättast. Det betydligtär längre tid,tar
innan utbudssidan Man kan dock inte generellt säga,reagerar. att an-
passningslån riskabla projektlån. låntagar-är påDet beroränmer
landet.

Behovet anpassning i skuldländerna har medfört ökandeav ett i53m-
arbete mellan ;MF och Världsbanken. Organisationernas aktiviteter
sammanfaller i större utsträckning i och med Världsbankennu att ger
struktur- och sektoranpassningslån, medan fonden fäster viktstörre vid
strukturella reformer. De principer, reglerar samarbetet, har ut-som
vecklats ytterligare året. Så långtunder möjligt, söker personalen i de
båda organisationerna nå fram till medlems-synsättett gemensamt
ändernas ekonomiska situation och utvecklingsmöjligheter. Samtidigt

dockäger vardera institutionen rätt oberoende analysgöraatt en av
låntagarlandets ekonomi.



7 Katalytisk roll inkl stöd till skuldlättnad

Ökningen lån för strukturanpassning har lett till betoningstörreav en
Världsbankens katalytiska roll, förmågadvs dessav att

I flertalet fall
dessa förutsättningår för anpassningenskall lyckas. Uteblir denatten

katalytiska effekten, skadar det även IBRDs trovärdighet. Bankens be-
slut stöda det s.k. Brady-initiativet syftar tillatt möjliggöraattsom
skuldlättnad innebär, den katalytiska rollen kan viaatt utövas ävennu
stöd till skuldlättnad. Grovt kan uppdelning lån-sett man se en av

tvåi kategorier: djuptde skuldsatta medelinkomstländerna,tagarna
främst kommer frågai för IBRD-stöd till frånskuldlättnad kom-som

långivare,mersiella låntagareoch övriga kan räkna med bankenssom
erhållastöd kommersiella låntagaremedel. Vissaatt docknya passar

inte in i denna uppdelning: djupt skuldsatta lägre medelinkomstländer,
skulder främstär till offentliga långivare.vars

Banken kan fungera katalysator, därför den utvecklings-ärattsom en
institution. Den låntagamaskan bedöma kreditvärdighet annorlunda än
finansiella marknader, riskhorisont kortare. Syftetär mobili-ärvars att

ñnansieringskuldlättnadstörre mängd möjligtänsera en som vore
utlåning.med enbart Generellt gäller villkor för banken skallattsom

åta sig rollen katalysator: realistiska anpassningsprograrn,mark-som
nadsbaserade lösningar, lämplig burden-sharing, bevarande av
bankens finansiella ställning case-by-casä-principen.samt

Vad beträffar stöd till skuldlättnad L3Lad1-Lry1Lati1et i kom-sägs
frånmunikén Utvecklingskommittén våren 1989, banken skallatt reser-

del anpassningslånentill skuldreduktion. ocksåMan skallvera en av
undersöka möjligheten till begränsadegarantier för skuldländemas

skuldtjänstreduktionräntebetalningar i den händelse avsevärd skuld
därigenom uppnås.kan IBRDs finansiella integritet skall samtidigt be-

och den traditionella påverkasverksamheten inte negativt.varas

Senare vårenunder 1989 bankens Executive Board riktlinjer förantog
hur Brady-initiativet tillämpasskall inom banken. Dessabekräftas i
kommunikén från utvecklingskommittén våren 1990.Vikten attav
skuldlättnad inte innebär väsentlig överföring risk till den offent-en av

-49-
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låntagareliga sektorn påverkasunderstryks. Andra skall inte negativt.
Låntagarlandet måste genomföra tillfredsställande anpassning.en
Samarbetet med IMF betonas; samtidigt understryks behovet själv-av
ständig bedömning inom respektive institution.

Volymmässigt bestämdes till 25 landsatt procent ettupp av anpass-
ningslån treårsperiodöver kan för skuldminskningen reserveras
alternativt 10 lånebeloppet,det totala där banken i huvud-procent av

lånar tillsak projekt och makroekonomin acceptabel. Ytterligareär
på till 15 treåriga låneprogranunetdet totalaprocentresurser upp av

kan främst för räntestöd. Detta tak kan överskridas i exceptionellages,
fall, finansiering sker via omfördelningar inom existerande låne-om

fårTotalt utlåningbankens ökade i samband med Brady-irti-program.
tiativet inte överskrida miljarder åren6 dollar under de närmaste tre
FY 1990-92.

Banken skall skuldtjänstlättnadstöda skuld utlåningfrämst via vanlig
och efter godkännande Executive Board. Garantier för räntebetal-av
ningar skall endast användasi exceptionella och starkt berättigade fall.
En väsentlig minskning i nuvärdet framtida skuldtjänstförpliktelserav
krävs för låntagarlandetstöd överhuvudtaget. Om fullföljthar sitt an-
passningsprogram behöver inte samtliga betalningsförpliktelser gentv

privata kreditorer ha uppfyllts.emot

Hittills Mexiko, erhållithar Filippinerna och Venezuela medel inom
för Brady-initiativet. IBRD har bidragit till skuldlättnad förramen

Costa Rica via undantag medge del bankensatt ett attgenom aven
påfordringar landet skall företrädeha vid betalning.

I juli 1989 banken det k Expanded Co-financing Operationsantog s
ECO. Avsikten via utvidgat för sarnfinansieringär att ett program
främja möjligheterna för länder, hittills undvikit skuldproblem, attsom
upprätthålla tillträdet till fåroch öka finansiella marknader. Totalt
bankens stöd till ECO inte överstiga 2 miljarder dollar före den första

FY 1991.översynen

FY 1990 riktlinjer för användningen skuldreduktions-antogs av
faciliteten för IDA-länder, till vilken milj100 dollar IBRDsavsattes av
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nettoinkomst FY 1989.Syftet minskaär skulderna hos lånta-dessaatt
till kommersiella långivare.gare

Östeuropa8

För övergångenstödja Öst-tillatt marknadsekonomi i framför allt
har reforrnenhet för socialistiska ekonomiereuropa inomen upprättats

banken. Den täcker dock också in Kina, Laos, Vietnam och antalett
afrikanska länder. Enheten stöderutövar forskning och samordnar ar-
betet.

Under våren 1990började banken utlåningmed till lånPolen och ett
för strukturanpassning ingicks med Ungern. Med Jugoslavien har
banken samarbete sedan 1983.ett Under FY 1990stärktes landets re-
formarbete väsentligt. Rumänien återhar blivit aktiv medlemen av
banken. Tjeckoslovakien och Bulgarien har blivit medlemmar.nyss

Världsbankens Östeuropapresident har uttalat, lånbankens till be-att
räknas uppgå till 7,5 miljarder dollar de åren.närmaste tre
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följandedetI görs allmän beskrivningen och
bedömning Internationella utvecklingsfondenav
International Development Association, IDA, ärsom
den del Världsbanksgruppenav påkreditersom ger
koncessionella villkor.

frågorDe särskilt diskuteras ärsom hur IDA
måluppfyller de är vägledande försom svenskt

bistånd, IDAs roll i det internationella
utvecklingssamarbetet, finansiering,IDAs
inflytandepåverkan inom IDA och SverigesNordens
relationer med IDA.

BESKRIVNING

:inkomst

Världsbanken The International Bank for
Reconstruction and Development, IBRD är IDAssom-
moderorganisation se nedan tillkom liksom-
Internationella valutafonden The International
Monetary Fund, IMF efter världskrigetsandra slut.
Banken har till uppgift långsiktigfrämjaatt
tillväxt i medlemsländerna till börjansom en
huvudsakligen bestod länder i Nord-av och Sydamerika

Västeuropa.samt Banken ocksåskall bidra till
förbättrade levnadsvillkor för fattiga grupper.

utlåningsvillkorBankens då. liksom ivar nu.
stort sett marknadsmässiga, dvs. i mångaparitet med
kommersiella bankers. Fördelen för medlemsländerna

äroch dockvar ingetatt land, fullgör sina- som-
betalningsåtaganden lån påmot banken, nekas grund av
bristande kreditvärdighet.

IBRDS medlemskrets kom snart vidgasatt genom
Östeuropaatt flera länder i växandeoch ett antal

fria istater Afrika och Asien blev medlemmar.
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Många de medlemmarnaav hadenya behov och
förutsättningar krävdesom typen ny av engagemang

insatser frånoch bankens sida. Under 1950-talet
långafördes diskussioner möjligheternaom att

upprätta instrumentett för förmånliga lån till de
fattigare länderna. Att internationelladet samfundet

årtill sist 1960 beslutade tillskapaatt IDA -
International Development Association berodde bl.a.-på Indiens växande svårigheter under slutet av
1950-talet, med tilltagande skuldbörda svåraoch
problem med livsmedelsförsörjningen.

USA, alltsedan krigsslutet ståttsom för
;lejonparten biståndet till behövandeav nationer, var

de främsta tillskyndarnaen av sågIDA. Manav
institutionen sätt fåettsom att bredareen
internationell bördefördelning i
utvecklingssamarbetet. Storbritannien och
Förbundsrepubliken däremot länge motståndarevar till

inrättaatt ett räntefria, förmånligaorgan som gav
lån ansågeftersom dettaattman skulle försvaga
Världsbankens allmänna kreditvärdighet.

Sverige däremot liksom övriga 5var, Norden och
detNederländerna, pådrivande när gällde IDAs

tillkomst och strävade förstman efter att IDA skulle
gåvobistånd.rentge Som kompromiss enades

Världsbanksstyrelsen att IDA skulle förmedlaom
1räntefria krediter imed litenen-

gadministrationsavgift 0,75 % kreditbeloppetom av -årsmed 50 amorteringstid.

IDet ursprungliga IBRD har sedemera kommit att
utvidgas ytterligare till Vär1dsbanksgrupp fören

mötaatt medlemsländernas Årbehov. tillkom1964
Internationella finansieringsbolaget International ;
Finance Corporation, 1IFC vilken i tillmotsats de
båda andra inte har regeringar företagutan och rbanker partners. Vidaresom Världsbanksgruppenhar 1också kommit biståndssamanhangatt omfatta de i l
mindre intressanta International Centre for å
Settlement of Investment Disputes ICSID och J
Multilateral Investment Guarantee Agency HIGA.
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ärIDA liksom IFC, ICSID och öppenMIGA- för-alla IBRD-medlemmar någothar färremen medlemmar än
IBRD 138 i jämförelse med 152 bil. 1.se-

I IDA sammanhang delas medlemsländerna i princip
i s.k. Part I-länderupp lämnar finansiellasom

bidrag till institutionen och Part länderII somstår faktiskasom eller potentiella mottagare av
krediter.

2- Beslutsfattande

Liksom i ärIBRD högsta beslutande organ en
Board of Governors möts årsmötenavid påsom
höstarna. guvenörsstyrelsenI representeras
medlemsländerna vanligen finans-,av
planerings- biståndsministrar.eller ministrarDessa
ingår också i förden Världsbanksgruppen och IMF
gemensamma utvecklingskommitten, Development
Committee, träffas två gångersom år förper att dra

riktlinjernaupp i viktigare policyfrågor.
För beslut rörande löpandeden verksamheten

22svarar exekutivdirektörer i med IBRDen gemensam
styrelse sammanträder gångersom 2-3 vecka.per
styrelsearbetet leds president,av tillikaen chef
för Världsbanksgruppen, utses för årsom i taget.sex
Av tradition är presidenten amerikan medan
traditionen i ärIMF att utse europeisken
ordförande.

Endast sju styrelsensav exekutivdirektörer
representerar ett enskilt medlemsland; USA, Japan,
Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Kina och
Saudi-Arabien. övriga medlemmar mindresom bidragger
till IBRDIDA i form aktiekapitalav och direkt
qåvobistånd får gå styrelseposterna.samman om De fem
nordiska länderna utser en gemensam representant som
väljs på rotationsbasis från vart och ett ländernaav
för årtre i taget.

Exekutivdirektörerna biträds 4-5av
frånrepresentanter det land eller de länder som

ingår i den s.k. röst- eller valgruppen.
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Några exekutivdirektörer vittrepresenterar
länder, Nederländerna,skilda Jugoslavien,t.ex.

Turkiet. Mindre, fattiga länder,Israel och t.ex. de
gåttafrikanska, i röstgrupperhar medsamman en

direktör för än 20 stater.gemensam mer
iformella beslutenDe bankgruppen t.ex.om

förriktlinjer fördelningverksamheten och mellan
länder lånoch sektorer beslut enskildasamt ochom
krediter ifattas exekutivstyrelsen.regel Iav
praktiken har dock tjänstemänbankens ledande inte
minst stårsin sakkunskap och fördeattgenom genom

kontinuitet än styrelsen betydande inflytandeettmer
på verksamheten; ärdet förslagstaben utarbetarsom

erhållaländervilka ska vidmedel olikaom som
ocksåtidpunkter föreslåräroch det staben som

be1oPP sektorer kreditvillkor.och

0E 1 h

har medIDA banken stab 6 000en gemensam om ca
vilka är alltsåfinns100 nordbor. Detpersoner av ca

ingen organisation förseparat i tillIDA motsats-
såvälärvad förfallet förIFC ochMIGAsom som

ICSID.
är i huvudsak organiseradIBRDIDA efter

regional indelning med fyra geografiskastora
områden: Asien, Afrika, MellanösternEuropa - -
Nordafrika Latinamerika Karibien.samt och

rörande miljö,Fackkunskap utbildningt finnsex m.m.
både inom regionaladessa enheter ioch centrala
övergripande funktioner. Utöver operativade

finns större förenheterna forskning,bl.a. enheter
utvärdering.planering och

Många både frågortjänstemän rörarbetar med som
sådant åtrör ägnaroch sigt.ex. deIDA IBRD.som om

frågor såregioner utbildning vilkaeller som m.m.
bådarör organisationerna.

förFörutom i Washingtonhuvudkontoret hela
så finns i Paris,Europakontorbankgruppen ett ett

tvåGenevei i Tokio, regionalkontorkontor och ett
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i Afrika och iett Asien samt landkontor i 46
u-länder. kontoren är i regel småmycket med bara eneller ett tjänstemän.par

som förstärkning till de fasta kontoren sänder
bankgruppen årligen ut ett mycket stort antal besök
missioner låntagarländerna.i Syftet med dessa är
bl.a. följaatt tidigare lånupp och krediter samt
att analysera behov och förutsättningar rörande nyamedelsöverföringar.

Medan Värlsbanksruppen till börjanen
huvudsakliga påarbetade hand haregen den över åren
övergått till att samarbeta såmed vitt skilda
institutioner IMF, olikasom FN-organ, enskilda
givarländer och enskilda organisationer. På detta
sätt har kunnatman mobilisera både betydande mängder
kapital och kunskap.

IDA förmånligager krediter på närmast
gåvovillkor till ett land för möjliggöraatt vissa
investeringar eller viss import. Valet vadav somskall finansieras med krediterna görs gemensamt avlandet och IDA. Beloppen på krediterna understiger
sällan USD 20 milj. genomsnittet påligger- USD 50
milj.

Tidsåtgången från det att insatsen
identifierats och till den slutförts är ofta tiocaår dvs. ungefär försom IBRD.

1. Identifikation projekt,av val, år2
förberedelser, design

2. Appraisal studier år12

Förhandlingar3. låntagaren.med mån3
Styrelsegodkännande

4. Genomförande och supervision upp- år6
handling tar tidm.m.

5. Ex-post utvärdering år1
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Projektberedningen tenderar längre tidta ännu
förr, eftersom görIDA bredare analys omfattaren som

icke-finansiellaekonomiskarad frågor, såsomen
miljöhänsyn, sociala mönster, kvinnors roll etc. Man

ocksåarbetar alltmer landets expertergenom ochegna
konsultbolag än utländska experter. Dettagenom ses
bl.a. i påett led satsningIDASsom uppbyggnad av
mänskliga resurser.

årenIDA har under i genomsnitt finansierat ca
%35 den totala kostnaden för de projektav och

insatser krediterna givits för. Generelltsom sett
störretar andel utländskadenman kostnadenen av -

23 mot l5 den lokala.ca deI allraca av-
fattigaste länderna står förIDA %uppemot 90 av
projektkostnadens utländska del.

4. erksamhetensgmfattning

kreditgivningIDAs har expanderat överkraftigt
åren från ett startkapital 1960 miljardUSD 1 tillom

miljarder treårsperiodenUSD 16 förca 1990-1992. se
tabell nedan1

30-årigaIDA har under sin utfästverksamhetnu
krediter till värdeett miljarder,USD 53 dvs.av ca
över miljarder300 kronor. jämförasDetta kan med
t.ex. det biståndettotala svenska bilateralt och
multilateralt under period varit mindre änsom samma
13 detta.av

budgetårUnder IDAS 198990 kontrakterades ca g
påkrediter100 §totalt miljarderUSD 5 dvs. 2,5ca -

Ngånger biståndsbudgeten.storleken den svenskaav
år IBRD-lånenuppgickSamma till miljarder.usn 15ca

länderAntalet fick IDA-krediter uppgicksom
helatill vilket40 varit regel underca -

N1980-talet. erhållitSammanlagt änhar länder80mer
vkrediter alltsedan tillkomst.IDAs

årenIDAs och Sveriges bidrag underresurser
framgår tabellen milj.nedan USD, avrundadeav
belopp
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I§h§lll

i mi1j.USD

Igiáli 5412132:
bidra

1960-62 756 10
1953-ss 744 15
1967-70 1.200 30
1971-74 2.440 50
1975-77 4.501 130
1978-80 7.535 29412.oo011981-83 3509.0001984-86 225
1986-89 12.400 301
1990-92 15.500 390ca

Till detta kommer påfyllnadextraen nära USD miljarder2om 1983Plus bidrag till den s.k. Afrikaciliteten USD 1 milj.840om

5 1 1 1 u .l

Syftet med IDA skulle främst finansieraattvara
sådana insatser länder inte kundesom räkna med att
få snabb, kommersiell på,avkastning vilka ändåmen
ansågs väsentliga för utveckling.en gynnsam Det hade
nämligen visat mångasig att länder varit obenägna

lån frånatt ta Världsbanken IBRD för att
finansiera t.ex. utbildning, sanitet och vatten-
försörjning bland fattiga Dessutomgrupper. fanns det

småytterst möjligheter att finansiera sådant genom
kommersiell upplåning.;

IDAs syfte alltsåvar ursprungligen att
finansiera långsiktiga satsningar i olika u-länder

ländernasgagsett inkomstnivå.-
Vidare skulle IDA gggggingza givarbiståndet och

mobilisera givare. syftetnya med IDA dessutomvar
bidraatt till gggglitigezing biståndet.en av

så småningomDet blev uppenbart att. IDAs
Q begränsade måstemedel fördelas hårdefterE prioritering. På tillskyndan främst givarnaav valde

i förstaatt handman använda förresuserna en
begränsad krets länder änav attsnarare allage
länder mindre Endast deresurser. fattigaste
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länderna därmed berättigadeblev till IDA-krediter.
vidare ytterligareenadesMan grundkriteriertreom

utlåningen: lågför länderna skulle ha
svårt låna påkreditvärdighet öppna,och att den

kommersiella marknaden, förade skulle en
förtroendegivande ekonomisk politik lämpligaoch ha
projekt insatser föroch finansiera.IDA att

Kriterierna följtsskulle de helt uteslutitom
frånIndien bådaoch Pakistan eftersomIDA dessa

länder kreditvärdiga trots deatt har BNPvar en-
capita innebär klassificerasatt deper som som

fattiga. Indiens och Pakistans politiska styrka och
dominans i påtagligu-landskretsen mycket vidvar

tillkomstIDAs inombl.a. den aktivamycket och
inflytelserika non-aligned-rörelsen. hänsynMed till
detta tilloch justatt det Indiens kris ivar som

låghög sågrad upprättandetbakom godkändesIDA,av
bådekompromiss Indien Pakistanoch s.k.som en som

blend-länder vilket innebar iatt de tillmotsats
både lån frånalla andra medlemmar erhöll IBRD ggn

frånkrediter IDA.
Folkrepubliken Kina inteblev medlem i banken

årförrän då,1980 kom liksom Nigeriamen av samma
skäl ingåIndien Pakistan,och iattsom
blend-kretsen.

v.. 1 1 .n i E..i :ilI .vn.

förstaUnder decenniumIDAs planerades
kreditgivningen beräkningeftermest vilkaen av

tjänster behövdeoch förupphandlas attvaror som
genomföra dammbygge.t.ex. ett ledde tillDetta att

börjani liksomIDA 1970-talet, banken,av
kritiserades för försumma icke-ekonomiskaatt
kriterier i sin planering bedömningoch föroch att

inköpfinansiera utrustning tillutan attav se
helheten. presidentUnder McNamara, satte starksom

på årenprägel förskötsbanken 1968-1981, bankens och
integrerat synsättfocus linjeIDAs mot ett imer -
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med den tidens biståndsdebatt. frågorSociala och
fördelningspolitik ocksåkom i förgrunden.

Beträffande inriktning och arbetsmetoder torde
den största förändringen IDAs verksamhetav rörtha
andelen projekt- sektorlånoch i relation till
program- och anpassningslån. IDA gick i likhet med
bl.a. Sverige och över frånUNDP ett projekt- till
ett landinriktat biståndmer under 1960- och
1970-talen. Alltsedan början 1980-talet harav s.k.
strukturanpassningskrediter Structural Adjustment
Credits, SACS tagit anspråki växande andelen av
IDAs årochresurser 1989 utgjorde dessa %25ca av
IDAs totala kreditgivning. SACs har b1.a. lett till
att IDAs kreditgivning för investeringar minskat i

månmotsvarande ett faktum många bekymratssom över.-
Även inte andelenom anpassningskrediter snabbt

utbetalda krediter stöd till länderssom
betalningsbalanser, vilka för att underlättages
ekonomiska reformer överstigit 25 % IDAs samladeav
kreditgivning så har påkrav anpassning och reformer
kommit influeraatt stora delar IDAs sektor-av och
projektkrediter. Under 1990-talet kommer troligen
human capital formation och miljö frågoratt bli

ökadmed betydelse för IDAs kreditgivning.
SACs tillkom för biståatt länder drabbadessom

skuldkrisen.av De har alltmer kommit att utformas i
samarbete med IMF under 1980-taletsom kraftigt
utvidgat sin verksamhet låginkomstländerna,i
särskilt tillkomstengenom SAFESAF, Enhancedav
Structural Adjustment Facility, flerdubbladesom IMFs

förresurser de fattigaste länderna. SACs har stora
beröringspunkter med importstödsvenskt och
betalningsbalansstöd.

Trots att IDAs krediter till stor del inte bara
gått till fattiga länder ocksåutan till fattiga

inom dessa,grupper har iIDA, likhet med flertalet
andra givare, svårthaft någonatt formulera direkt
fattigdomsinriktad strategi. Man har dock vid flera
tillfällen framför påallt nordiskt initiativ- -
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genomfört rad analyser vilka ären av grupper som
fattiga i olika regioner nåi syfte kunna justatt
dessa och har redovisat vilka kreditergrupper man

nåttsärskilt påinriktatsoch fattigasom grupper.
pågenomfördes1988 initiativ president Conableav en
bådeutredning hur ökadiIBRD och IDAav

utsträckning nåskulle kunna fattigade grupperna.
Sedan denna Poverty Task Force lade sinfram
rapport 1988 har banken laborerat med olikasommaren

arbetssätt. påMan arbetar uppföljningnya tillnu en
års1990 World Development i vilkenReport, en

strategi förpresenteras effektivmer
fattigdomsbekämpning. bådeAvsikten är att IBRD och

underIDA 1991 skall införa riktlinjer ochnya
procedurer för nåatt effektivt kunna de fattigamer
i klientländerna.

Varken IDA eller bankgruppen i stort har heller
någonhaft nåstrategi för kvinnoratt förbättraoch

kvinnors ekonomiska villkor. hindrar inteDet att man
sedan slutet 1970-talet har betydande ambitionav en

låninrikta påatt fler och krediter kvinnor, bl.a.
inom jordbruk, hälsovårdutbildning ocksåoch men
inom industri och handel. bankgruppensCa 14 av
insatser inriktas påexplicit kvinnor. Sverige ochnu
större delen givargruppen inom IBRDIDA har varitav
pådrivande när gällt pådet ökade satsningar kvinnor

mångadiskussionen åroch har under förts mellan SIDA
och bankens kvinnoenhet. Bankgruppen strävar nu :.
alltmer efter ökat stödatt till kvinnornage som
står för merparten produktionen inom detav f
afrikanska jordbruket. iKvinnorna ocksåutpekas numera
ofta, i Världsbanksgruppensbl.a. uppmärksammade 1
långtidsstudie Afrika, denom som grupp som, genom
sin inomnyckelroll jordbruket, skulle kunna skapa P

tillväxtden behövs för förbättrad framtid isom en
Afrika. Sedan drivs1987 inom banken särskiltett

kvinnofrågor.initiativ för håller påInitiativet att
lämna försökstadiet lärdomaroch de dragitssom av

årenverksamheten förstaunder de skall integreras Enu
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i bankens löpande verksamhet. Enligt de aktuella
planerna skall detaljeraden mer strategi för bankens
stöd till kvinnornas roll i utvecklingen utarbetas
under närmastede två åren.

Inriktningen på viss kreditprofilen i ett
land har i sista hand avgjorts samrådi med
kreditmottagarlandets regering. Dessa regeringar
torde överlag under 1980-talet ha prioriteratsnarare
tillväxt än satsningar på svaga och regioner.grupper
Detta hänger givetvis ihop med ett problem som
tenderar drabba allt utvecklingssamarbete, nämligen
svårigheterna nåatt levergrupper utanförsom
penningekonomierna. Den allmänna politiken tycks för
övrigt väglettsha att först önskatav låtaman kakan
växa för att sedan ha utrymme för fördelning.en

M2Ltagarkretsimuismmattning

vid IDAs tillkomst 1960 stod Folkrepubliken Kina
utanför det internationella utvecklingssamarbetet och
flera länder i Afrika och Asien hade ännu inte blivit
självständiga stater. förstaIDAs klientkrets såg
därför markant annorlunda änut idag. Bland
mottagarna märktes bl.a. Turkiet, Chile, Syrien och
Sydkorea.

Sammantaget har årenunder länder erhållit87
krediter från seIDA bil. 2. Mottagarkretsen växte
särskilt snabbt under 1960- och 1970-talen attgenom
de självständiganya staterna sökte sig in i det
internationella bådesamarbetet, till FN och
Världsbanksgruppen. Antalet länder erhållersom
krediter är för närvarande år,40ca dvs.per ungefär

mångalika de medelinkomstländersom lånar ifrånsom
IBRD.

År 1968 beslutade IDAs styrelse att IDA-krediter
endast skulle beviljas länder med BNPcapitaen om
högst USD 300 i års1968 USD. Inflationen har
resulterat i gränsenatt justerats till USD 580 i

års1937 USD.
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Indien sinmed befolkningstora skulle, om man
tillämpat principen lika stora IDA-beviljningarom

capita till länder,alla ha kommit iper att ta
anspråk mycket delstor IDAsen av resurser.

därför såStyrelsen satte ett tak Indienatt skulle
få högst %40 IDA-krediterna. Gränsen för nästav det
folkrikaste medlemslandet dåPakistan ocksåsom
omfattade nuvarande Bangladesh tillsattes 12,5 %.

Vid tillkomstIDAs befann sig flertalet
afrikanska länder fortfarande i inledningsskedet av
sin frigörelseprocess. Detta torde främstadenvara
förklaringen till Afrikaatt under tidigt 1960-tal
enbart erhöll %10 IDAs Underca av resurser.
1970-talet ökade andelen till %.25 Efter FNsca
beslut särskild1986 internationell påom satsningen
Afrika beslöts att andelen skulle öka till motupp
hälften IDAs Förutsättningenav resurser. dockvar

ländernaatt genomförde ekonomiska reformer inom
för s.k. strukturanpassningsprogram.ramen §

påTonvikten Afrika har markerats ytterligare
VärldsbankensIDAs särskildagenom Afrika-program

special Program of Assistance, SPA inleddessom
1987. Under detta har drygt miljarderUSDprogram 6
mobiliserats för omedelbara insatser i skuldtyngda,
fattiga länder i Afrika.

Ett enskilt lands frånkredittilldelning IDA kan
Nvariera från årkraftigt år 1till eftersom det delvis

någotär tillfällighet kreditav beviljasen om en
budgetårvisstett Någoteller ett annat. direkt

landramssystem förekommer inte tilldelningenmen
Epåbestäms grundval påbehov, tillgänglighetav bra
3projekt hänsynoch till bl.a. landets

befolkningsstorlek och utvecklingspolitik.
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Nedan de störstaanges kreditmottagarna över
aren:

Tabell 2

1. Indien 6. Ghana2. Kina 7. Tanzania3. Bangladesh 8. Kenya4. Pakistan 9. Etiopien5. Egypten 10. Nepal

Fem de tio länder fårav frånmest kreditersom
ärIDA samtidigt huvudmottagare bistånd.svensktav I

flera afrikanska länder är det svenska bilaterala
biståndet änoch det samlademer nordiska- -betydligt stärrg än IDA-krediterna.

Många länder som ursprungligen fick IDA-krediter
har haft god ekonomisk tillväxt och frångraduerat
IDA, dvs. de uppnåtthar BNP capitaen per som
överstiger USD 580 i års1987 penningvärde därmedoch
blivit för rika för fåatt krediter. Totalt hade 27
länder detta fåttskäl gåav över till IBRD-lån år
1989. Att 1980-talet varit besvärligt för de
fattigaste u-länderna framgår ingaatt länderav
graduerát från IÖA sedan 1984. Däremot har ländernya
kvalificerat sig, vilket ökat konkurrensen om

Nigeriaresurserna. sålundahar kommit in i
IDA-kretsen och nyligen förklarades Honduras
berättigat till krediter. Nicaragua väntas fåkunna
IDA-medel så snart landet betalat sina förfallna
skulder till ÄvenIBRD. Vietnam blir IDA-mottagareen

långivningennär förväntas igångkommanu efter ett
än år långt20mer avbrott möjligen första halvåret

1991.
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Tabell 3

UtfästelserIDA reqionsvis 1961-1999 i %

§1-7g 71-75 77-52 53-29Sydasien 63 55 60 42Indien 45 39 38 21
Bangladesh 9 9 10-Pakistan 17 3 6 5Övriga w1 4 6-

Östasien a a 5 12
Afrika söder

Saharaom 16 2 26 42
Nordafrika och
Mellanöstern 8 10 7 1
Latinamerika 5 3 2 3
Tgtalt 1 1 1 10

kreditutfästelsernaHur fördelar påsig olika
framgårsektorer bil. 3.av

Afrikas andel frånökatharIDAav
%10 1960 till %ca 4550 Därmed1990. har framför

allt Indien fåttoch Pakistan minskade andelar.
Folkrepubliken Kina inkom förstmedlemsom 1980som
har aldrig behövt någonvidkännas minskning sinav

påandel %12 däremotca ett totalstopp imen-
utlåningen påefter massakern den himmelska fridens
torg.

8. Sektgrinriktning

användesIDA ursprungligen inomsom avsetts
Änsociala sektorer. låntagarnasi enlighet medmer.

önskemål, gick dock krediterna till produktivamer
satsningar. Eftersom det de fattigare, oftavar
mindre industrialiserade lånadeländerna från IDAsom
innebar produktiva investeringar sådantvanligen som
rörde jordbruket. Ca 13 organisationens krediterav
gick under 1960- och 1970-talen till
jordbrukssektorn. jämförasDetta kan med drygen

utlåningfemtedel IBRDs till rikare u-länder,av
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vilka lånanvänt frånmer Världsbanksgruppen för att
finansiera sin infrastruktur 42 lånen8 av mot 30 %

IDA-krediterna.av
Den andel IDAs krediter gåttav tillsom urbana

satsningar i storstädernas slum har ökat markant över
åren. Skälen till detta är att befolkningarna i
städerna i u-länderna ökat gånger2-3 snabbare än
ländernas totala befolkningar.

9. Finansieringen

IDAs kapitaltillgångar uppgick ursprungligen
till USD miljard.1 Medlen erhölls gåvobiståndvia
från 17 givare. USA förstod k40 och Storbritannien
för S.19 Sammantaget alltsåsvarade tvådessa länder
för 35 de totalaav bidragen till IDA.

Det blev snabbt klart att IDAs begränsade
interesurser kunde räcka länge. Från

Världsbankssammanhang medlemsländernavar vidvana
att påfylla med nytt aktiekapital. Inom banken
IBRD återbetalningstidenvar år17 jämförasattca

år,med 50 varför banken snabbare fick tillbaka
utlånade medel.

Redan 1964 blev det dags för förstaen
påfyl1nad IDAsav Dennaresurser. kom följasatt avgivaråtagandennya ungefär år.vart tredje Flertalet

påfyllnadernaav kom fr.0.m. 1970-talet innebäraatt
markanta realökningar IDAsav oftaresurser, om
10-12 8. Undantag dock de sjättevar och sjunde
påfyllnaderna i årkrisens kring decennieskiftet
1979-1980. lågaDen IDA 7 kom dock att kompletteras

upprättandetgenom den s.k. Särskildaav
Afrikafaciliteten Special Facility for Sub-Saharan

årenAfrica 1985-1989.
vid IDAs tillkomst 1960 hade givarna tagit en

andel motsvaradesom deras kvoter i IMF. Denna
återspeglade i sin ländernastur relativa ekonomiska
styrka.

9790P1991-03-07UM



Sveriges kvot i årenharIMF under legat
tämligen konstant kring %.1 Med detta som
utgångspunkt kom Sveriges första andel IDA attav
utgöra drygt %.l

Redan vid påfyllnadenförstaden uppstod en
diskussion ändra fördelningsnyckeln.attom
Storbritannien önskade sänka sin andel näramed %.5
Det utrymme därmed uppstod komsom att upptas av
bl.a. Förbundsrepubliken Tyskland, Italien,
Frankrike, Japan Sverige.och

Frågan fördelningsnycklar återkommitom har i
alla påfyllnadsförhandlingarde totalt nio som
förekommit. Vid varje omförhandling har mellan t3
och %9 andelarna ägare.byttav

Generellt sett har USA och Storbritannien
minskat sin andel medan de ekonomiskt allt starkare
länderna Förbundsrepubliken och iställetJapan ökat

Bådesina. USA och Storbritannien ihar stort sett
halverat sina på år.andelar IDA 30 Vid denav

påfyllnadenniondesenaste, tog USA %22 vilketca -
ändå är avsevärt än de %17 USA harmer ca av
Världsbankens IBRD aktiekapital.

bidragsgivareNya till har tillkommitIDA under
åren. gällerDet särskilt länder inom OPEC-kretsen,
vilka för gångenförsta medverkade vid den femte
påfyllnaden 1977, dvs. vid tiden för diskussionerna

internationellom ekonomisk världsordning.en ny De
givarnastora inom OPEC-gruppen har varit

Saudi-Arabien och Kuwait.
Till följd sjunkande oljepriset harav

OPEC-länderna sänkt sin ursprungligen tämligen höga
iandel någotIDA. Detta har kompenserats attav nya

givare tillkommit, bl.a. Turkiet, Polen samt
rikareBrasilien och flera u-länder vilka för övrigt

lånarfortfarande IBRD. Därigenom alltsåhar ävenav
u-länderna skaffat sig möjlighet påverkaatten
IDA-förhandlingarna.

uppgårSammanlagt antalet givare till IDA 1990
till 32 stycken imot 17 ursprungsskedet.
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Sveriges andel har varierat över åren. Andelen
var minstsom vid IDAS tillkomst med 1,33 % och2,01 % vid den första påfyllnaden. Sedan ökade denmarkant till 4,18 % vid den påfyllnaden.tredje
Fram till och med den sjätte påfyllnaden varandelen mellan %3 och %.4 vid den sjunde, åttonde
och nionde påfyllnaden tog Sverige 2,5 8ca avandelarna 2,62 år% 1990.

Övriga Nordens andelar har också varierat, mennågot mindre är de svenska. Danmark har tagit1-2 %, Norge runt 2,1 Finland 0,5 %ca och Islandintesom deltagit- i påfyllnaderalla 0,3 %.ca-En tumregel är att Sverige stått för ungefär likamycket övrigasom Norden sammantaget.

Förändringarna över åren vid de olikapåEyllnadsförhandlingarna framgår tabellenav nedan:

Tabgll 5zii1
sveriges, USAs, Japans och Norges andelar vidLQA-gáfyllnagerna

Sverige USA Japan Norge
IDA initialbidrag 1,33 42,34 4,44IDA 0,891 2,01 41,89 5,54 0,892 2,47 40,00 5,54 0,89exttabidrag 6,22 37,75 5,23 0,943 4,18 39,33 5,90 0,894 4,00 33,32 11,00 1,105 3,82 31,22 10,30 1,056 3,00 27,00 14,65 1,20extrabidrag 4,10 25,43- 2,277 2,50 25,00 18,70 1,27Afrikafac. 3,82 25,00 18,34 2,178 2,52 23,3 18,701 1,429 2,62 21,51 18,701

1 Vid IDA 8 Japangav extrabidrag motsvarande ytterligare%4 och vidca IDA 9 ett som motsvarade 2-3 %
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Bidragen till utställs fråniIDA form växlarav
pågivarna IDA drar i takt med organisationenattsom

behöver långsammaDen utbetalningstaktenpengarna.
ocksågör mångadet i lättarefall för gågivarna att

på påfyllnader.med stora Danmark i sinat.ex. tar
budgetar bara det belopp faktiskt betalasupp utsom
till vilket är årIDA %10 det totalaca per av

beviljas påfyllnadsförhandlingen.belopp vidsom
Sverige däremot hâlâ utfästelsentat iupp

budgeten. Därmed skapas doltett budgetutrymme som
Sverige Riksbanken påränta kapitaletger innan det

utbetalas. har förhörtIDA sig möjlighetennu attom
något påöka påutbetalningstakten frånbidragen

Någrasamtliga givare. givare gåttbl.a. Belgien har
påmed detta.

BEDÖMNING11

1.1DA5r91li_§tt_hreda1sLr@1§2ektiz

är särskiltIDA viktig källa för överföringaren
koncessionella medel till de fattigaste länderna,av

inte ibara kraft sin ocksåomfattning utanav mot
bakgrund över hälftenatt bilateraltalltav av
bistånd kanaliseras till de rikare
medelinkomstländerna.

Generellt sett har stödIDA mycket starkt detav
internationella givarsamfundet vilket bl.a.
manifesterades i påfyllnadensamband med den nionde

årIDA 198990.av
står idagIDA för över % samtliga40 multi-av
biståndsöverföringarlaterala till u-länderna.

IDA stod sina överföringartrots stora i1989
genomsnitt för %bara 2 de investeringarnatotalaav

låginkomstländerna.i vissa afrikanskaI länder
finansierar dock %IDA 5mot de totalaupp av
investeringarna.
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IDA skulle erhållaha kunnat ännu mer
biståndsmedel erhållalyckatsom man de medel som
givarna till höstenIMF närgav 1987 tillkom.ESAF

givarkretsen påpekasInom emellanåt att de delar av
frånESAF kommer biståndsbudgetarolikasom istället

borde ha anslagits extrabidrag till försom IDA
insatser i skuldtyngda fattiga Påländer. detta sätt
skulle länderna erhållit längre årkrediter än40- -10-årigade erhållssom ESAF. gickNu bankengenom
miste dessa medel, kanske påom delvis beroende att

inte lika aktiv iman sinvar resursmobilisering som
den nytillträdde IMF-chefen. ärDet emellertid
osannolikt att de stora ESAF-finansiärerna skulle ha
varit villiga iatt stället påsatsa sina IDA.pengar
Därtill fäste man
alltför stort avseende vid IMF-konditionaliteten. Nu
blev bankgruppens på iställetESAFsvar särskildadet
Afrika-programmet, DärigenomSPA. sökte återtabanken
initiativet rörande insatserna förmåntill för de
fattigaste länderna i Afrika.

VärldsbankensIDAs roll förstärktshar under de
senaste decennierna främst institutionernaattgenom

bådeskaffat sig bredare och djupareen kunskap om
såväl ekonomiska sociala och politiskasom problem
inom klientkretsen. minstInte skuldkrisen och
satsningarna på strukturanpassningsprogram vilka-
för övrigt succesivt förändrats årenöver har-
givit bankgruppen allt viktigare båderoll,en visavi
mottagarna och givarna. bådegäller pâDetta fältet
och centralt de s.k. konsortiemötengenom som
bankenIDA anordnat påbörjansedan 1960-talet. Idag
finns 50 konsultativaca förgrupper
biståndsmobilisering och -samordning, vilka i
huvudsak IDA-länder. Nära hälftenavser ländernaav
finns i Afrika.

Tillkomsten IBRDIDAs särskildaav
afrikaprogram, Special Program of Assistance for
Africa SPA, förstärkthar denna koordinerande
funktion. Inom mobiliserarprogrammet och samordnar
banken betalningsbalansstöd hårttill särskilt

låginkomstländerskuldsatta i Afrika söder om
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vilka genomförSahara, ekonomiska reformprogram. En
bilaterala givare möts regelbundetgrupp under

ordförandeskap bankensIDAs Afrikachef.av IBRDIDA
tillhandahåller ekonomisk analys och uppskattningar

finansieringsbehoven, överenskommesvarefter detav
finansieringsåtagandenvilka sökaskallman

åstadkomma. Denna typ samverkan med bilateralaav
biståndsgivare sådantförmodell hurses som en

framgångsriktsamarbete skulle kunna genomföras även
i andra regioner. Eventuellt kan liknande typer av

komma bliatt akutella för vissaprogram delar av
Asien samt Centralamerika.

Generellt VärldsbankenIDAskansett relationer
med regionalbankerna,IMF, bilateralaFN och givare
betraktas på områdengoda och vissa ärsom de
tämligen bådeomfattande, inom förramen
traditionella projektinsatser och genom
strukturanpassningsprogram, och regleras ibland i
formella avtal.

Relationerna folkrörelsermed och andra enskilda
organisationer i i-länderoch har alltsedanu- IDAs
tillkomst ocksåöverlag varit goda. Under 1980-talet
tilltog dock kritiken från mångamot bankgruppen

ansågorganisationer bankenIDAatt alltförsom
ensidigt prioriterade tillväxtaspekter iblandoch

påsatsade projekt miljöfarlig karaktär.av
Banken börjathar bygga bättreettnu upp

förtroende förhållandei till de enskilda
bådeorganisationerna sin ökade medvetenhetgenom och

påkompetens miljöområdet ioch direkta och
organiserade överläggningar olikamed organisationer.

fårDetta viktigtmycket för bankgruppensanses som
påverksamhet fältet förmågaoch dess i olikaatt

rfågivarländer politiskt och ekonomiskt stöd, §bl.a.
1påfyllnads-vid olika förhandlingar.

Bankgruppen har bådefackkompetens meden som
nationella internationella måttoch mätt är i
imponerande, särskilt Nvad analys och planering.avser

bidrarDetta till att banken ibland kan upplevas som
något storebror i det multilateralaav en arbetet
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någotoch överlägsensom i sin attityd gentemot
mindre aktörer. Problemet torde bl.a. hänga ihop med
att banken med sin stora bredd attanser andra
intressenter har ett begränsat och alltför snävt
synsätt. Möjligen kan ocksådet så attvara
yrkeskategorin ekonomer inte efter förtjänst
uppskattar fackfolk med en typannan kunnande.av

Betydande ambitioner har märkts på miljöområdet
där bankenIDA spelar ledandeen roll i
förberedelserna för upprättandet Globalav en
Environment Facility. Här har det kommit till enviss kompetensstrid rörande rollfördelningen mellan
banken, UNEP och UNDP.

Bland de regionala utvecklingsbankerna har det
hittills varit framför allt den Asiatiska
utvecklingsbanken kunnatsom utmana Världsbankens
ledarskap mångaoch i fall tack billigare lånvare

tillgångoch till gåvomedel för projektförbere-
delser framgångsrikt lyckats konkurrera med den
större institutionen. På sikt kan ett liknande
förhållande möjligen komma uppståatt mellan
VärldsbankenIFC och den nyligen etablerade
Europeiska Utvecklingsbanken, European Bank for
Reconstruction and Development, EBRD.

Många duktiga tjänstemän inom FN och
regionalbankerna går över till Världsbanken som
erbjuder högre löner och ofta intressantamer
arbetsuppgifter och bättre karriärmöjligheter.
Bankens relativa styrka förhållandei till FN
riskerar därför att förstärkas påytterligare sikt.

ärDet angeläget att Sverige och Norden stöttar det
väl fungerande samarbete ägersom mellan t.ex.rum
banken såoch FN att de olika institutionernas glika
fördelar utnyttjas bäst.
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2 :E n .

dettaI avsnitt görs försökett att analysera
IDAs verksamhet i relation till de svenska
biståndspolitiska målen, dvs. höjaatt de fattiga
folkens levnadsstandard, preciserat i delmålende fem
1 ökad tillväxt, 2 ekonomisk och social
utjämning, 3 ekonomisk och politisk
självständighet, 4 demokratisk samhällsutveckling

hushållningoch 5 god begränsadeav naturresurser
och miljö.

Grunden för IDAs verksamhet fastställs dels i
stadgan Articles of Agreement antogs 1960,som
dels i s.k. kriterier utlåningenför slogs fast isom
samband med tillkomst.IDAs

målVarken eller kriterier har ändrats under
åren tyngdpunkten har förskjutitsmen i likhet med-
hur biståndspolitiksvensk varierat under senare
decennier i takt med lärdomaratt dragits.nya

slåsI IDAs stadga fast världssamfundetatt har
ett intressegemensamt främjaatt utvecklingenav i
u-länderna och att det därför är angeläget lämnaatt
bistånd. Syftet för IDA i stadgananges attvara
främja ekonomisk utveckling, höja produktiviteten

höjaoch levnadsstandarden i mindre utvecklade
områden inom IDAs medlemskrets, komplement tillsom

insatserde görs Världsbanken.som genom
Vid sidan målsättningardessaav har Board of

Governors slagit fast och vid upprepadesenare-
tillfällen bekräftat fyra grundläggande kriterier-
för kreditgivningen IDA:genom
1. Fattigdom: länderna får kreditersom skall ha en

inkomst capita högst årsper USD 580 iom 1987 USD.
2. Kreditvärdighet: landet skall lidaanses av en

bristande kreditvärdigt, svårtdvs. lånaha påatt
öppnaden marknaden.

3. Ekonomisk politik: landet skall föra goden
utvecklingspolitik.
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4. Projekt det skallm.m.: föreligga lämpliga
insatser för IDA finansiera.att

framgårsom ovanstående förstärkerav delar avmålen och kriterierna varandra. samtidigt finns det
risken att de till vissa delar inbördes är svåra att

förena. Det kan t.ex. svårtvara att kombinera
produktivitetshöjning med satsningar i mindre
utvecklade områden där just grundläggande
utvecklingsproblem ofta blockerat ett effektivt
resursutnyttjande. Liknande problem finns givetvis
inom det biståndetssvenska ambitioner åstadkommaatt
både tillväxt ggn utjämning.

tvåIDAs första mål, utveckling höjdoch
produktivitet, ligger väl i linje med tillväxtmålet
inom biståndspolitik.svensk IDAs måltredje markerar
att i förstaman hand riktar sig inte mot fattiga
länder utan fattiga områden dvs. igrupper- -enskilda länder. Därmed har IDA liksom Sverige i
praktiken ett utjämningsmål.

De fyra grundläggande kriterierna för IDAs
kreditgivning ocksåkan sägas ligga väl i linje med
de biståndspolitiskasvenska målen.
Fattigdomskriteriet förstärkt av-
kreditvärdighetskriteriet dockär vägledandemer-
för änIDA för det svenska utvecklingssamarbetet;
således ingår länder har ellersom har haft BNPen

capita dubbelt såper stor IDA-ländernassom i
kretsen svenska huvudmottagareav t.ex. Nicaragua
och Zimbabwe.

Det tredje IDA-kriteriet rörande ekonomisk
politik har tolkats olika årenunder genomgåendemen
haft innebörden öppen,av frien marknadsekonomi med
liten statlig reglering. Under 1970-talet dockvar
IDAs påkrav den ekonomiska politiken begränsade
eftersom vid denna tidpunktman hyste ett
grundläggande förtroende för u-ländernaatt gjorde
riktiga prioriteringar. Under 1980-talet, när
uppmärksamheten inriktades påmer bristerna i
u-ländernas politik, förstärktes kraven på goden
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högst väsentligt. betonade alltmerperformance Man
påfruktlöst enskilda projektattdet satsaatt var

prispolitikinvesteringar regleradoch om en
förvrängde statligmarknaden och sektorstorom en

tillgängligaorimligtslukade del destoren av
påinriktning med krav attDennaresurserna.

inte ineffektiva, tungroddamarknaden och
stämmerutvecklingenskallstatsapparater styra

överens Världsbanksgruppen förordatmed vad generellt
år. fickallaunder Tankarna bekant mycket storsom

först i Västeuropagenomslagskraft under 1980-talet,
icke-socialistiska länder världenioch hela och

ocksåtill decenniets isedan sist, i slutskede,
Östeuropa.

definition ekonomisk politikgodI IDAs ochav
påligger inteperformance bara krav en

också påtillväxtinriktad politik utan krav en
politik fattiga underströkNordensom gynnar grupper.

övergripande diskussionernadetta med kraft under de
IDA-påfyllnaden.vid niondeden

påstyrelsediskussioner nordisktIDAs har bl.a.
på miljöfrågorinitiativ kommit inriktasalltmer att
hänsynoch verksamheten tillutformas alltmer med ett

långsiktigt utnyttjande miljö. dettaochnatur Iav
Världsbanksgruppen förstärktkraftigt sinasyfte har

på miljöområdet.forskningsresurerpersonal- och IDA
liksom därmedhar, Sverige, i praktiken kommit att

delmålföra förin ytterligare verksamheten,ett
miljömålet. på miljöområdetnämligen Engagemanget

åytterligarekommer under 1990-talet.att accentueras
När gäller faktisk tilldelning krediterdet av I

:är fattigdomskriteriet dominerande. Krediternadet
alltså första länderi tillhand med BNPen perges

årscapita i dennaunder 1987USD 580 USD. Inom grupp
förländer ekonomiskfattiga premieras de som enav

styrelsemajoritetensöverensstämmerpolitik medsom
länder förtolkning god performance. I somav en en

ögon oansvarig politik Sudan,i bankensIDAs t.ex.-
bibehållerZaire enbart ettEtiopien och IDA-
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på minimi-nivåprogram ett s.k. core-program som
bl.a. påinriktas rådgivning.

framgårSom ovanstående överensstämmerav IDAs
mål tämligen väl med de är vägledande försom svenskt
utvecklingssamarbete. Sverige ocksåhar årenunder
deltagit aktivt i diskussionen tolkningar ochom
betoningar rörande målsättningarIDAs påverkatoch
organisationen i riktning stämten medsom svenskt
biståndstänkande. Eftersom stårIDA öppen för alla
fattiga länder finns det emellertid vissa undantag
från biståndspolitiskaden överensstämmelsen.

Ekonomisk och politisk självständighet åberopas
t.ex. målaldrig för kreditgivningen.som ärDet dock
troligt att kreditgivningen de facto främjar sådan
självständighet vilket överenstämmer med den-
grundläggande tanken bakom IDAs tillkomst, nämligen
att stark multilateralen kanal för förmånliga
krediter skulle främja avpolitisering biståndet.en av

Någon motsvarighet till det svenska
demokratimålet åberopas inte alls i IDA-sammanhang,

sig ivare stadga eller kriterier. Däremot har flera
givare, inte minst åberopatUSA, demokratimâlet och-kränkning mänskliga rättigheterav när motsattman-utlåningsig till t.ex. Etiopen och Vietnam. sådanEn
argumentation strider mot IDAs stadgar övrigaoch
formella överenskommelser, vilka utesluter politiska
hänsynstaganden. påverkarI praktiken dock USAs
inställning IDAs kreditgivning, i synnerhet USAssom
linje ofta stöds bl.a.av Japan och Storbritannien.
Avbrytandet kreditgivningenav till Vietnam med
motiveringen att landet slösade påresurser
krigföring är det kanske tydligaste påexemplet den
typ politiseringav förekommit isom bankgruppen.

3.

Finansieringen IDA liksomav regionalbankernasav
motsvarande mjuka fönster framstår unik isom
multilaterala sammanhang. Summorna är imponerande; under

påfyllnadenniondeIDA framförhandlades årsom 1989
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mobiliserade t.ex. det internationella samfundet ett
belopp näramotsvarar miljarder100 förkronorsom
insatser i världens fattigaste länder under en
tre-årsperiod.

bibehåller därmedIDA konkurrensutan sin
ställning världens största enskilda källa försom
bistånd låginkomstländerna.till Härtill kommer

långivningVärldsbankens på bankmässiga villkor.mer
uppgår för närvarandeDenna till miljarderUSD 15ca

år.per
Bördefördelningen inom IDA-givarktetsen torde

något än inom präglasFN-systemet principenmer av av
förmåga.och efter bestårGivarkretsen förvar en

närvarande länder32 vilka är i-länder25av ochav
återstoden IBRD-låntagare. Se bil. 4 störstatioDe
givarna stårbland dem Sverige för 890ca av- -
bidragen. USA har alltid störstvarit givare tillsom

ärochIDA det fortfarande även minskat sin fom man
frånandel % vid år40 tillkomstIDAs till 21,6

stårSverige1990. för l10 USAs andel medca av
%.2,62 Nordens årensammanlagda andel har under

varit %7 dvs. motsvarande Canadas.ca -
biståndssammanhangiJapan, är störstsom annars

i världen, ihar påIDA-sammanhang valt liggaatt en
nivålägre än innebarUSA. Detta att vid IDAman 55nionde förhandlingarna väntade ut tidenUSA helasom

Såterhållsamvanligt mest när gälldesom detvar- -
komma utfästelser.att med andel liggerJapans IDAav

idag strax under USAs. Tyskland, relativa styrkavars
mätt i borde motivera stårBNP större bidragett för
bara %ll vilket jämförasIDA kan med Nordensav -

.7
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Sveriges, Norges, USAs och Canadas andelar IDA ggnav
QEDP 1988

Sverige Norge USA Canada

IDA 2,6 % %1,4 25,0 8 X5
UNDP %8,6 7,4 % 9,9 % %5

Sverige och Norge prioriterar alltså UNDP
betydligt än iIDA jämförelsemer med USA och Canada.

Danmarks och Norges andelar multilateralt
bistånd överstiger kraftigt motsvarande andel för
Sverige. I absoluta uppgårtermer de tre ländernas
multilaterala bistånd därmed till likartade belopp.
Ca %4 Danmarksav respektiveNorges totala bistånd
kanaliseras IDA,genom medan motsvarande siffra för
Sverige är %.7ca

Generellt kan noteras att alla de fem största
bidragsgivarna till IDA USA, Japan,-
Förbundsrepubliken, Frankrike och
Storbritannien tar störreen andel än- IDAav av
UNDP. Alla andra västliga givare utom Belgien tog
1988 större andelen änUNDPav vad togman IDAav -även bidragen tillom iIDA absoluta tal ofta varstörre.

Skälen till Sveriges stora IDA-bidrag är främst
att vi vill stödja verksamheten i högsom grad
inriktas på de fattigaste länderna, är effektivsom
och spänner över mångasom prioriteradeav oss
områden.

Svenskt stöd för Världsbanksgruppens verksamhet
har breddats på år bl.a.senare vår aktivagenom
medverkan i bankgruppens särskilda förprogram
Afrika. Därigenom har i ökad utsträckningnu
bilateralt bistånd över landramarna biståndoch i
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betalningsbalansstödform kommit attav ges genom
parallellt med bankenseller och insatser.IDAs Dessa

insatser kan betraktastyper formav som en ny av
multibi-verksamhet.

samband med SverigesI medverkan i niondeIDA
påfyllnaden för övrigtnoterades det fannsatt
möjlighet lägreatt ta andel iställetIDA ochen av

bidragextra under t.ex. SPA. framtiden,I införge
finns10, givetvis möjlighetIDA använda bidragatt

till särskilda påSPA eller miljöområdet,bidrag som
komplement till de ordinarie IDA-bidragen. Sektorvisa
öronmärkningar §39; omfattning kan dock leda tillav

åatt degenererarIDA till särfonder öronmärktaraden
för ändamål. ;olika speciella

utöverIDA har givarmedel årunder kommitsenare
erhålla återbetalningaratt på krediterde som

tidigare beviljats. återflödenastörstaDe kommer g
frångivetvis lånatdem frånframförmest alltsom - 9stårIndien för %.40som ca

årUnder beslötrad exekutivstyrelseIBRDsen
årligavid dess fördelning årsvinstbankens attav ge

bidragett %10 vinsten för närvarandeom ca av
motsvarande USD milj.100 tillca IDA. Sammanlagt

på såhar sätt milj.USD 2 641 anslagits till IDA.
uppgåendeDessutom har vinstmedel till USD 150 milj.

tillförts Särskildaden Afrika-faciliteten. 1988
årsvinstenavsattes emellertid hela till bankens

allmänna för stärkaatt bankens finansiellareserver
påbuffert grund ökade låntagarede riskerna attav

skall hamna i allvarliga betalningsdröjsmål till
banken. 1989 avsattes ett led i kampen motsom
skuldkrisen milj.USD 100 till särskilden
gåvofacilitet återköpför fattiga ländersav
kommersiella skulder till affärsbanker IDA Debt
Reduction Facility.
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VärldsbankenIDA liksom IMF skiljer- frånsig-FN-systemet bl.a. såi motto ländersatt formella
inflytande avgörs derasav relativa ekonomiska
styrka, dvs. de andelar de betalt in till
institutionerna.

USA har singenom stora andel alltid haft ettmycket stort inflytande på IDA liksom på banken.-USA utser bankens och IDAs president. För närvarande
innehas denna post Barberav Conable nära lierad medGeorge Bush och med ett förflutet kongressman.som

USAs möjligheter till påverkan stannar inte vidröststyrka och det faktum att inneharman
presidentposten och flera höga poster i
förvaltningsapparaten. Dessutom präglas bankens ochIDAs utvecklingsekonomiska synsätt mycket vadav somlärs ut vid amerikanska universitet, där många avbankens tjänstemän utbildats, inte minst de somkommer från u-länderna.

Den näst störste bidragsgivaren till IDA, Japan,har i mycket begränsad utsträckning försökt utnyttjasin ställning för påverkaatt verksamheten även om-man generellt förordat ökad kreditgivning till
länderna i Asien.

Inom givarkretsen i övrigt mångaär aktiva. Detgäller särskilt Kanada, Nederländerna, Frankrike,
Storbritannien, Tyskland, Australien och de nordiskaländerna. Med undantag för att givarna medutgångspunkt från sina bilaterala harprogram olika
regionala prioriteringar så finns överlag mer somförenar än skiljersom bland dem. USA tenderar dock
ofta att hamna i isoleraden mer position. Detta

mångaberor gånger på att enskilda kongressmän drivitigenom eller försöker driva igenom ståndpunkter somandraav upplevs extrema. Utgångspunkternasom är
ibland rent protektionistiska ståendemed
instruktioner från den amerikanska kongressen för USA
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motsättaatt sig kreditgivning för utvinning eller
produktion t.ex. tenn kan innebäraav konkurrenssom
för amerikanska företag. andra rörI fall USAs kritik
mänskliga rättigheter, vilka enligt definitionerUSAs

kränksoftast i socialistiska Påländer. miljöområdet
3förekommer påbl.a. krav inteatt bara informera utan
äockså enskilda Påorganisationer.engagera

u-landssidan sådanauppfattas ofta förslag som
lpatriarkaliska och utslag bristandesom respektav

för länders suveränitet.svagare
biståndsgivningvidSom all inverkar det

styrkeförhållandetrelativa mellan givare och
påmottagare hur dialogen utformas vilketoch

biståndets innehåll de facto kommer bli.att De
större låntagarländer,bland IDAs t.ex. Indien och
Kina, kan hävdaofta sig bättre mot de villkor och
krav framför änIDA ärvad fallet med mindresom
låntagarländer. Denna gäller såvälasymmetri i
förhållandet mellan låntagarlandetsledningIDAs och
myndigheter låntagarlandetmellan övrigasom och
medlemsländer. Följden blir att den formella
universalitetsprincipen likabehandling de factoom

Vsvårblir upprätthålla.att f
iStyrelsens attityd till Kina påefter massakern

det Himmelska Fridens i junitorg 1989 visar dock att
även låntagarestor kan utsättas fören betydande

under perioden junipress; januari1989 1990-
vägrade i-länderna i styrelsen ställningatt ta till
några lånhelst till Kina.som 3

U-ländernas 5inflytande över möjligheterIDA och
få gehör förståelseatt och för sina prioriteringar

i hög ståtorde igrad proportion till den ekonomiska i
kompetens bådede kan mobilisera i styrelsen och vid 5
låneförhandlingar med banken. Som har de,grupp
ledda de ländernastora Kina ocksåav och Indien, ett
markant än inte avgörande inflytandeom i bankens och
IDAs styrelser.
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årensUnder lopp har det uppståttstundtals
kompetenskonflikter mellan de givarländer som

påfyllnadsförhandlingarna,deltagit i företrädda av
s.k. IDA-deputies, och styrelsen. Vid den senaste
IDA-förhandlingen 1989 gick deputies långt,mycket på
amerikanskt initiativ, och krävde, motståndtrots
från främst u-länder och Norden, att IDAs policies

påskulle ändras sättett IDAs styrelse intesom
kunde förväntas godta. Striden stod i sak bl.a. kring

mån1 i vad IDA skulle vägledas IMFs politikav
s.k. korskonditionalitet 2 hurbegreppet
performance skulle tolkas och 3 i vilken grad
miljökraven skulle avgöra kredittilldelningen ioch

månvilken enskilda organisationer skall garanteras
tillgång till information enskilda projektom och
därtill medverka i kreditberedningen. När deputies
rapport sedan kom till IDA-styrelsen motsatte sig som
väntat u-länderna m.fl. att giyarna försökte styra
IDAs policies. Slutresultatet blev dock att raden av
de krav IDA deputies framfört successivt kom att tas

till behandlingupp i exekutivstyrelsen ävenoch i
månviss genomföras.
Mot bakgrund de bilaterala påtryckningarav från

starkare medlemmar multilateralsom en organisation
utsättsIDA försom ter det sig naturligt för Sverige

och Norden att i hög stärkagrad- -
ledningenstabens och organisationens roll ochegen
integritet. Därigenom kan vi förverka gällandeatt
regelverk tillämpas opartiskt och att den

förblirmultilaterala institutionen öppen för alla
behöriga.

ri iv Dn

Eftersom de nordiska länderna har en gemensam
representation i VärldsbankenIDA liksom i ärIMF- -det nordiska samarbetet där omfattande än imer
övrigt biståndsarbete väloch etablerat alltsedan
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tillkomst.bankens nordiskaDet arbetet i
VärldsbanksIDA-sammanhang bedrivs mycket nära och
förtroendefullt nämnsoch ofta ett bästadesom av

påexemplen fruktbart nordiskt samarbete.
nordiskaDet kontoret instrueras bl.a. efter

nordiska telefonkonferenser vanligen ägersom rum en
gång i veckan. I dessa deltar alla nordiska länder
utom Island. Arbetet påkoordineras roterande basis
inom den nordiska kretsen.

förstärkningsom till dessa konferenser och
andra informella samråd telefon anordnasper tre
gånger året s.k. nordiska bankmötenom för genomgång

övergripande frågor.av mer ägnas tvåOfta dessaav imöten, föregårde Världsbanksgruppenssom möten på- Hvåren höstenoch med utvecklingskommittén och
årsmötena åthuvudsakligen talskrivande.-
Talskrivandet ägnas betydande eftersom detomsorg,
utnyttjas mekanism för mejslasom att fram gemensama
nordiska ställningstaganden i policyfrågor.centrala

Det nordiska samarbetet koncentreras hänsynmed
till begränsade påpersonalresurser policy-frågor som
t.ex. skuldproblem, strukturanpassning, miljö,
kvinnor. budget övergripandeoch utvärderingar av
Världsbanksqruppens insatser. Därutöver ävensker en
viss bevakning krediter till länderav ärsom
huvudmottagare nordiskt bilateralt biståndav och

årunder harsenare systematisk granskningen mer av 1sådana ÅIDA-krediter IBRD-lånoch kan antassom
medföra särskilda miljörisker kommit införas.att
Däremot finns inte att bevaka allaresurser enskilda
krediter.

I och med Världsbanksgruppensatt ärarbete
mycket brett ökatoch intresse inom de bilateralaav
biståndsadminstrationerna kopplas rad olikanu en
delar de nordiska förvaltningarnaav in i enskilda
instruktioner inför bl.a. styrelsemöten i IDA. som

nämnasexempel kan utvärderings- och i
forskningsrapporter sektorlånsamt till länder är 2som
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huvudmottagare bistånd frånav ett eller flera
nordiska länder. Detsamma gäller de s.k. Policy
Framework Papers PFPs, är ett slagssom ekonomiska
och utvecklingspolitiska strategi- dokument, vilka
låginkomstländerna utarbetar i samarbete med IMF och
IDA.

I och med att bankgruppens verksamhet breddats
kraftigt från projekt- tillrena omfattandemer
policy-diskussioner, landstrategier och
strukturanpassning så har ökade ocksåkrav ställts på
det nordiska samarbetet.

Instruktionerna utformas frånofta fall till
fall i policyfrågor. mångaDe baseras gånger på
tidigare instruktioner i liknande frågor. På
miljöområdet finns dessutom särskild ståendeen
instruktion är generellt vägledandesom för det
nordiska kontoret i banken. ärDet givetvis i princip
möjligt att utforma fler genomarbetade och
detaljerade instruktioner denna typav avseende t.ex.
skuldlättnadsåtgärder eller fattigdomsbekämpning.
Utformningen sådana instruktionerav skulle kunna
innebära nyttig preciseringen stårNordenav ivar
olika sakfrågor och därigenom våröka genomslagskraft
genom argumentens tyngd i IDA-sammanhang. För övrigt
fungerar instruktionerna väl kan ibland innebäramen
något hårdväl detaljstyrning binder kontoretssom
inlägg i exekutivsstyrelsen där diskussionerna av
tradition förhållandevisär fria.

Arbetsfördelningen inom den nordiska kretsen
innebär uppdelningen föransvaretav att utforma
utkast till instruktioner rörande enskilda
mottagarländer och sektorer. Inom för dettaramen
medverkar rad delaren de nordiskaav
biståndsförvaltningarna, frågort.ex. i rörande
krediter till länder är huvudmottagaresom biståndav
från ett eller flera nordiska länder. Det nordiska
arbetet fungerar även härvidlag välmycket och
innebär ett nyttigt ingåendeoch erfarenhetsutbyte
rörande biståndspolitik, såväl vad övergripandeavser
frågor enskilda insatser.som
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Nordiska ärden samstämmighetenInom kretsen
särskiltofta tydlig mellan Sverige och Norge.

frågor någotDanmark i vissahar avvikandeen syn som
många på ocksåi fall beror lojalitetatt har motman

beslut inomfattas FinlandEG-kretsen. harsom en
3något biståndssammanhanglägre profil i än Sverige,

Danmark. inteNorge, Island deltar i
telefonkonferenserna inteoch medverkar heller alltid
i nordiska bankmötena.de innehar förIsland dock
närvarande 1988-1991 nordiskposten som
exekutivdirektör och deltar denne aktivt i detgenom
nordiska IBRDIDA-samarbetet.

alltsåinomSamsynen den nordiska ärkretsen
minstmycket stor lika inom enskiltstor ettsom-

frågaförvaltning.lands där gåttmeningarnaEn dock
något isär påunder tid ärsenare synen
skuldlättnadsåtgärder. på.Sverige försökthar driva
både möjligheten återflödenvad användaattavser
inom för IBRD-lånrefinansieraIDA att gamla och vad

möjligheten att med IDA-medel upphandlaavser
kommersiella skulder till kraftigt priser.reducerade

ocksåSärskilt Danmark invänthar dockNorge motmen
istället förordatdetta och beviljasatt IDA-medel

för friska insatser. särskilt väntharMan signya,
biståndsmedelprincipen användamot att för g

skuldåterköpaffärs- banker.
uppträderI de

nordiska länderna inte förbereder tillsom grupp men
viss sin förhandlingarnadel medverkan i genom

samråd,nordiska bl.a. via nordiska
samrådtelefonkonferenser före förhandlingarna.och

nordiska ländernade i intarGenom att sak ofta
likartade positioner förhandlingarna,kan underman
såsom länder,varande 5 32 medverkande oftaav

på fårförstärka sättvarandras ettargument som
betydande genomslagskraft. skulleDetta samarbete

göras ännu effektivt tidkunna attmer genom mer
genomgångarför möjligenavsattes ochgemensamma

arbetsfördelning där länderform olikagenom en av
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skulle kunna driva frågorenskilda för hela gruppens
räkning under hel förhandlingsomgång.en

Sveriges övrigaoch Nordens administrativa- -kapacitet för att bevaka frågor rörande
Världsbanksgruppen är tämligen begränsad. Detta gör
att Sverige i mycket ringa ägnargrad åtsig att
kommentera enskilda projekt iställetutan söker
focusera påarbetet principiella frågor.

Ansvaret för IDA-frågor ligger på utrikes-
departementets u-avdelnings multilaterala enhet
U 1, banksektionen. IDA kan inte frånsepareras
allmänna världsbanksfrågor, banksektionensom ockå
handlägger, eftersom frågorna gårofta in i varandra.

Världsbankens särskilda Afrikaprogram handläggs
på bilateralaUDs enheten U 2 och det mindre
omfattande programmet socialaom aspekter av
strukturanpassning Social Dimensions of Adjustment
Initiative SDA, handläggs på enheten U 3.

SIDA, SAREC och BITS deltar till viss del i
beredningen frågordeav rör VärldsbankenIDAsom i
stort. Deras medverkan i ärenden kräversom snabb
handläggning försvåras dock kraftigt attav
dokumenten inför styrelsemöten och andra möten ofta
kommer mycket sent ofta någrabara dagar före-
telefonkonferenserna.

Den svenska kapaciteten för ett effektivt arbete
med ingåendemer analys förslag måsteav m.m.
betraktas klart otillräckligsom särskilt som-banksektionen också måste ägna mycken åttid att
delge den mycket omfattande och intressanta
dokumentation bankensom producerar liksom

frånrapporterna det nordiska kontoret.
Sverige och Norden har, tidigaresom noterats,

aktivt medverkat i att utforma regelverket bådeför
IBRDs och IDAs kreditgivning. Vi har tillsammans med
andra länder bidragit till ökad uppmärksamheten på
fattiga tillgrupper, att ökad andelen av
kreditgivningen går till Afrika söder Saharaom och
till förstärkt focus kring miljö ökadoch
uppmärksamhet rörande kvinnors ekonomiska villkor.
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år fåttvihar underDessutom IDA avsättasenare att
skuldlättnadsåtgärderförmedel förmåntill för de

fattigaste länderna.
länderLiksom andra har Sverige och Norden under

år alltmer betonat vikten att helasenare IDAsav
IBRD-lånenkreditgivning -liksom bådeskall vara-

ekonomiskt hållbaroch ekologiskt sustainable.
världsbanksqruppen bedriver mycketen

vittomfattande verksamhet överlag ärsom stortav
förintresse Sverige. Som tillgångmedlem har vi till

viktigastede dokumenten, t.ex. Policy Framework
störrePapers, årligt återkommanderapporter desom

world Development Reports, world Debt Tables och
årsrapporten lånedokumentpolicysamt och läggssom

Efram inför styrelsen. ärDet angeläget att den rika i
1fråndokumentationen fårbanken betydande spridning

inom olika bistândsförvaltningen.delar av
Förmågan på sidasvensk tillgodogöraatt sig

materialet är dock resursmässiga skäl begränsadav -ocksåvilket vårminskar kapacitet utövaatt
inflytande på VärldsbanksgruppenIDA och i stort.

ocksåärDet viktigt biståatt studenter,
forskare journalisteroch förhör sigsom om
Världsbanksgruppen och dess verksamhet. Antalet
förfrågningar påökathar tid bl.a. rörandesenare
miljöfrågor och anpassningspolitikens sociala
effekter. För förankring biståndet såtillen av en

okänd organisation VärldsbankenIDApass ärsom det
särskild vikt spridaatt informationav om

såverksamheten läggeratt förgrundenman sakligen
pådebatt bygger fakta påänsom förutfattadesnarare

meningar.
VärldsbanksgruppenIDA och i dess helhet borde

utåt,presenteras utförligt t.ex.mer under
Biståndettypen behövs.arrangemang av

En del IDAs ärrapporterav bekantsom
konfidentiella eftersom förtrolighet krävs i
relationerna långivaren låntagaren.mellan och
Verksamheten alltsåkräver såvälförrespekt
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låntagarnas bankens integritet.som Därmed ter det
sig ogörligt fåatt tillgång till alla dokument. Det
är viktigt för ett land Sverigesom att tillse att
respekten för denna integritet upprätthålls så att
inte banken faller offer för påtryckningar somlättast utövas de störreav medlemmarna. Största
möjliga öppenhet är givetvis eftersträvansvärd men-måsteden förenas med de villkor måste gällasom för
multilateral verksamhet.

Dialogen mellan Världsbanksgruppen och SIDA har
fördjupats och breddats över åren, inte minst under
1980-talet. fårDetta bl.a. följdses som en attavbåda är stora aktörer på det internationella
biståndsområdet, med betydande satsningar på såväl
analys medelsöverföringar.som Av alla de
multilaterala organisationerna är ocksåIDA den sommest liknar SIDA, med sin spännvidd från importstöd,
och industrisatsningar till sociala projekt och
förvaltningsstöd.

På rad konkreta områdenen påoch nivålokal på
olika mottagarländer diskuterar SIDA ochnu
bankgruppen olika behov insatser,och bl.a. i syfte
att se kanvar man samarbeta, hur kanman samarbeta,
hur kan läraman varandraav och hur dubbelarbete kan
undvikas. vårenUnder 1990 skapades formellen mer
bas för detta samarbete skriftväxlinggenom en mellan
bankgruppens och SIDAs ledningar. Hädanefter avseravhålla årligaman överläggningar mellan SIDA och
IBRDIDA i syfte samrådaatt sinaom respektive
verksamheter.

Sammaniattand§§1n2unkter

ärIDA den största enskilda källan för
koncessionella flöden till de fattigaste u-länderna,
dvs. de harsom BNPcapitaen är högstsom USD 580 i

års1957 USD.
ärIDA idag verksam i ett drygt 50-tal länder

och antalet länder erhöll kreditersom 198990
uppgick till 40 stycken. Krediterna spänner över ett
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frånfält,brett investeringar i sjukstugor och
småindustri till sektorstödsammansattmer och
strukturanpassningslån. ocksåVerksamheten, som
omfattar bl.a. forskning, analys utvärdering,och är
tämligen lik SIDAs.

IDA kan allmänt sägas såvälha ett gott namn
bland givare bland mottagare trotssom att-
insatserna finansierats IDA-kreditersom oftagenom
varit behäftade med problem präglar biståndsamma som

andra kanaler,genom t.ex. FN-systemet och SIDA. Det
rörthar sig förseningar, påbristom

counterpart-funds, bristande samordning bland
myndigheterna i ett u-land därmedoch varierande grad

måluppfyllelse,av etc.
IDA har med fog kritiserats, frågasärskilt i om

vissa uppmärksammade insatser, för bristande hänsyn
rörande miljö och enskilda intressen, bl.a.gruppers
minoriteters. Kritiken bådehar framförts av
medlemsländer, enskilda organisationer och massmedia.
Banken har uppenbarligen tagit intryck dennaav
kritik.

ärDet viktigt att Sverige, Norden och
medlemskretsen i stort bevakar banken fortsätteratt
att utvecklas i riktning bättremot ett
tillgodoseende grundläggande på långbasbehov,av och

sikt.kort ärDet angeläget konkretaatt insatser och
påplaner miljöområdetbl.a. för förbättringaroch av

kvinnors villkor utformas i samarbete med
låntagarländerna förankrasoch i dessa. Vidgat
samarbete gräsrotsorganisationermed ocksåär storav
vikt.

Sverige ändahar sedan tillkomstIDAs 1960 varit
de givarländerett jämteav bl.a. ochUSA Canadasom

prioriterat inomIDA för utvecklings-ramen
särskiltsamarbetet, det multilaterala. SverigesAv

biståndmultilaterala går således närmare 833 till
jämförasIDA att med omkring X i15 Danmark, Norge

Finland.och Samtidigt har den svenska andelen IDAav
frånminskats å %3 4 under 1970-talet till %2,6
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årsedan 1987. Detta kan jämföras med betydligt
större svenska andelar i t.ex. UNICEF och UNDP.

Sverige påiagerar IDA nordisk basis i näraett
väloch fungerande samarbete och i sig innebärsom-

nyttig lärdomsprocessen i den nordiska kretsen.
Svenska och nordiska käpphästar årenhar under
vunnit ökat gehör i VärldsbankenIDA, ökadsom nu ger

åtprioritet kreditgivning fattigasom gynnar
ochgrupper, tar hänsyn i kreditgivningenmer till

stärkaatt kvinnors medverkan i de ekonomiska
och tillprocesserna främjaatt godav

naturhushållning med begränsade naturresurser.
Norden, redan vidsom IDAs tillkomst ansåg att

organisationen ett bra instrumentvar för
koncessionella flöden låginkomstländer,till har
alltså årenunder haft möjligheten att ytterligare
påverka organisationen i riktningen som
överenstämer målsättningarmed de är vägledandesom
för svenskt och bistånd.nordiskt Även IDAsom
målsättning formuleras annorlunda än den såsvenska
är övereensstämmelsen i praktiken god. Det torde dock
knappast möjligt förvara multilateralen
organisation i princip är öppensom för alla länder
med viss BNPcapitaen att målsättningarha sama som
de ställtssom ett enskiltupp givarland.av För IDA

altruistisksom en bank ter det sig därmed
förklarligt målatt ökad demokratisom och
politiskt och ekonomiskt självbestämmande inte förs
fram sig i stadgar lånedokument.vare eller i Däremot
är det troligt att i mångaIDA praktiken gånger
indirekt främjar även måldessa satsningar pågenom
ekonomisk tillväxt förbättradeoch
levnadsförhållanden för fattiga grupper.

årsskiftetSedan 198990 har finansdepartementet
tagit över samordningsansvaret rörande
Världsbanksgruppen inom det svenska
regeringskansliet. Departementet har samtidigt
förstärkts tvåmed handläggartjänster för detta inom
den internationella avdelning upprättadessom 1989.
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Finansdepartementets starkare främstharroll
inneburit medelinkomstländeratt t.ex. Mexico,som
Brasilien ägnasoch Polen ökad uppmärksamhet inu det

regeringskanslietsvenska också inom det nordiskamen
rörande Världsbanksgruppen.samarbetet

är angelägetDet att Sverige och Norden
fortsätter frågorpreciseraatt de börsom
prioriteras i samarbetet med IBRDIDA. Detta arbete

pågåendeär ständigt vid nordiskaen process
bankmöten, i samband med den utformningengemensamma

nordiska inlägg samrådenoch de veckovisaav vid
telefonkonferenserna rörande instruktionergemensamma
till det nordiska kontoret.

prioriteringarDessa framförs ibland i tämligen
allmänna påordalag vilket sikt tenderar minskaatt
deras genomslagskraft. framstårOfta det som mer

fråneffektivt att fall till fall precisera och
exemplifiera vivad konkret önskar att IBRDIDA skall
göra. sådantEtt arbete kräver fortsatt in-put från
olika biståndsförvaltningen,delar inteav minst från
de arbetsgrupper rörande miljö, skulder och fattigdom

finns inom u-avdelningen.som
Precisa förslag påförs fram nordisk basissom

vårtutgör kanske främsta instrument påverkaför att
nivånIBRDIDA. på våraDen exakta bidraggemensamma

under alla omständigheter rimligensom förblir hög-
itorde detta sammanhang underordnad- vara av mer

betydelse.
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1 IDA-medlemmar 1990
Erhållna2 IDA-krediter t.o.m. 30 juni 1990

3 Kumulativa utfästelset sektor- och regionvis
juni30 1990

Bördefördelning4 i internationella
organisationer
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IDA-medlemmar 1299

Australien
Österrike
Belgien
Kanada
Danmark

Finland
Frankrike
Förbundsrepubliken Tyskland
Island
Irland

Italien
Japan
Kuwait
Luxemburg
Holland

Nya Zeeland
Norge
Sydafrika
Sverige
Förenade Arabemiraten

Storbritannien
Förenta Staterna

II Afganistan
Algeriet
Angola
Argentina
Bangladesh
Belize

Benin
Bhutan
Bolivia
Botswana
Brasilien



Burkina Faso
Burundi
Kamerun

VerdeKap
Centralafrikanska Republiken

Tchad 2Chile
Kina äColombia
Comorerna i

åFolkrepubliken Kongo
RicaCosta

Elfenbenskusten
Cypern
Djibouti

Dominica
Dominikanska Republiken
Ecuador
Egypten
El Salvador

Ekvatorial Guinea
Etiopien
Fiji
Gabon
Gambia

Ghana
Grekland
Grenada
Guatemala
Guinea

Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Honduras
Ungern

Indien
Indonesien
Iran
Irak
Israel

Jordanien
Kampuchea
Kenya
Kiribati
Korea
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Laos
Libanon
Lesotho
Liberia
Libyen

Madagaskar
Malawi
Malaysia
Maldiverna
Mali

Mauritanien
Mauritius
Mexico
Marocko
Mozambique

Myanmar
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria

Oman
Pakistan
Panama
Papua Nya Guinea
Paraguay

Peru
Filippinerna
Polen
Ruanda

KittsSt. och Nevis

St. Lucia
Vincentst. och Grenadinerna
ToméSao och Principe

Saudi Arabien
Senegal

Sierra Leone
öarnaSolomon

Somalia
Spanien
Sri Lanka

Sudan
Swaziland
Syrien
Tanzania
Thailand
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Togo
Tonga
Trinidad och Tobago
Tunisien
Turkiet

Uganda
Vanuatu
Vietnam JVäst Samoa
Arabrepubliken Jemen 5
Demokratiska Folkrepubliken Jemen 2Jugoslavien
Zaire
Zambia
Zimbabwe

Källa: The World Bank Annual Report 1990
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T:o.m. 30 juni erhållna1990 IDA-krediter. USD

Afganistan 79.000Bangladesh 4.665.000Benin 361.000Bhutan 27.000Bolivia 436.000
Botswana 14.000Burkina Faso 365.000Burundi 484.000Kamerun 239.000Kap Verde 19.000
Centralafrikanska 220.000Republiken
Tchad 270.000Chile 15.000Kina 3.446.000Colombia 16.000
Comoros 43.000Folkrepubliken Kongo 73.000Costa Rica 4.000Elfenbenskusten 7.000Djibouti 39.000
Dominica 11.000Dominikanska Republiken 20.000Ecuador 33.000Egypten 931.000E1 Salvador 24.000
Ekvatorial Guinea 33.000Etiopien 1.198.000Gambia 118.000Ghana 1.261.000Grenada 6.000



Guinea 552.000
Guinea-Bissau 132-000
Guyana 47.000
Haiti 345.000
Honduras 79-000

Indien 16.096.000
Indonesien 859.000
Jordanien 79.000 .Kenya 1.054.000 Ä
Korea 101.000

lLaos 149.000
Lesotho 141.000
Liberia 114.000
Madagaskar 802.000
Malawi 708.000
Maldiverna 16.000
Mali 532.000 gMauritanien 173.000 ;Mauritius 19.000 EMarocko 40.000
Mozambique 346.000
Myanmar 825.000-Nepal 1.026.000
Nicaragua 60.000 3Niger 426.000
Nigeria 124.000
Pakistan 2.981.000
Papua GuineaNya 111.000
Paraguay 43.000Filippinerna 103.000
Ruanda 411.000 §VincentSt. och 2.000 §Grenadinerna 4ToméSao och Principe 23.000
Senegal 634.000Sierra Leone 122.000

öarnaSolomon 18.000
Somalia 441.000Sri Lanka 1.145.000
Sudan 1.188.000
Swaziland 7.000
Syrien 45.000
Tanzania 1.203.000 .Thailand 110.000 ITogo 425.000
Tonga 2.000
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Tunisien 62.000Turkiet 164.000Uganda 910.000Vanuatu 12.000Vietnam 60.000
Väst Samoa 25.000Arabrepubliken Jemen 538.000Demokratiska Folk-

republiken Jemen 238.000Zaire 1.093.000Zambia 325.000
Zimbabwe1 __§24ggg

Antal medlemmar 5143524909

Källa: The World Bank Annual Report 1990
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Bördefördelninq i internationella oraanisationer 1987

IDA IBRD IMF AfDF ASDF UNDP

Förenta Staterna 25.0 18.7 19.9 11.8 16.2 9.9
Japan 18.7 6.6 4.7 14.6 36.7 .Tyskland 11.5 5.1 6.0 9.0 6.6 6.5
Frankrike 7.3 4.9 5.0 8.9 5.4
Storbritannien 6.7 4.9 6.9 3.6 3.8

Italien 5.3 3.2 3.2 8.6 4.4 5.
Kanada 5.0 3.2 3.3 10.5 8.3 5.0
Holland 3.3 2.5 2.5 2.4 2.5 6.3
Sverige 2.6 1.1 1.2 4.5 1.4 .Australien 2.0 1.7 1.8 8.0 1.0-

Belgien 1.7 2.0 2.3 1.7 0.8 1.5
Norge 1.4 0.7 0.8 3.5 0.8 .Danmark 1.3 0.7 0.8 3.0 0.9
Finland 0.8 0.6 0.6 1.4 . .Österrike 0.7 0.8 0.9 1.3 0.9 0.8

Kuwait 0.2 0.9 0.7 0.4 -Nya Zeeland 0.2 0.5 0.5 0.4 0.2-
Irland 0.1 0.4 0.4 - - .Sydafrika 0.1 0.9 1.0 - -Luxemburg 0.1 0.1 0.1 - -Island



Saudiarabien
Spanien 0.5 1.7 1.4 1.6 0.8 0.4
Brasilien 0.3 1.8 1.6 1.2 -
Argentina 0.2 1.3 1.2 0.8 -
Mexico 0.2 1.3 1.3 - -

ä
Jugoslavien 0.2 0.5 g0.7 0.4 -
Korea i0.2 0.7 0.5 0.7 0.1

7Polen 0.1 0.8 0.3 - -
Ungern 45.1 0.5 Q0.6 - -
Turkiet .1 0.5 0.5 - v-

iColombia 0.1 0.4 0.4 - -
Grekland 0.1 0.1 0.4 - -

Schweiz 0.0 0.0 0.0 4.0 1.2
Andra Non-Donors 4.7 å0.1 20.4
Ofördelat 0.9

Total 100.0 72.3 75.7 100.0 100.0 100.0

Källa: Report from the World Bank theto IDA



ASIATISKA UTVECKLINGSBANKEN

Björk-KlevbyInga

MultibiståndskommitténsSärstudie till3 betänkande
Bistånd internationella organisationergenom



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. tillkomstADBs och utveckling

2. ADBS organisation och verksamhet

på3. ADBS roll 90-talet

Sverige4. och ADB

Några5. avslutande reflektioner
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ASIATISKA UTVECKLINGSBANKENASDB

AsDBs tillkomst och utveckling

Bankens födelse 1966

påTanken regionalen utvecklingsbank i Asien
föddes på allvar i början 1960-taletav ett ledsom
i det förstärkta intresset utökatett regionaltav
samarbete. Formella diskussioner asiatiskom en
utvecklingsbank påbörjades 1953 inom FNs i FNsram
ekonomiska kommission för Asien Östernoch Fjärran
Economic Commission for Asia and the Far East,
ECAFE någrabara dagar efter att de afrikanska
finansministrarna undertecknade avtalet om
upprättandet den Afrikanskaav utvecklingsbanken.
ECAFE konstaterade redan i början 1960-taletav att
det behövdes kapital utifrån, miljarder3ca dollar

år, förper att den asiatiska kontinenten skulle
kunna realisera sina utvecklingsplaner. Inflödet

ungefär miljarder2var dollar år och detper
såledesfattades 1 miljard dollarca för täckaatt

detta gap.
asiatiskaDen uppfattningen att detvar

behövdes regional bank fören Asien liksom för
Latinamerika och Afrika. Inställningen även,var
att den anglo-saxiskt dominerade Världsbanken
missgynnat de asiatiska länderna, bara hadesom
fått tredjedel utlåningen.ca en av

USAs intresse att medverka tillav Asiatisken
utvecklingsbank ursprungligenvar svagt, men
stärktes efterhand den amerikanska involveringenav
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i Indokina militär närvaroinsikteroch att inteom
tillräcklig.var

inställning samtidigtJapans att USA intevar
få dominerandeskulle inflytande i banken,ett utan

i paritet med och skulleJapan att AsDB havara en
grundläggande asiatisk karaktär asiatiskmed

överkontroll bankens verksamhet.
två års förhandlingar, därEfter deen av

svåraste frågorna förblev valet plats bankensav
högkvarter, grundades banken vidformellt möteett

frånministrar ländermed regionala1927 och tolv
icke-regionala i högkvarternovember Till1966.

Manila;valdes Filippininerna.

årförstaBankens familjedoktorn-

första president,Bankens Yakeshi Watanabe, en
ursprungliga initiativtagarnade till banken,av

påi hög prägelmycket sinsatte grad bankens
första period. grundläggande filosofiHans attvar
banken familjedoktor förskulle sinavara en
låntagarländer. känna läraskulle till ochDen sig
så mångamöjligt hälsanmycket sinahossom om

förpatienter, hjälpa vidkunna dem behov.att Om
patienten behövde hjälp specialist ellerav en en

specialister hänvisa tillskulle dengrupp man
stadsläkaren Världsbanken. bankensstora Alla fem

japanska presidenter filosofi.har dennaanammat
första vietnamesiskeden styxelseledamotenSom

när avgickpresidentuttryckte det Watanabe 1972:
ärPrecis familjedoktororientalisk bankensom en

pragmatisk.eklektisk, ointellektuell och mycket
ärFamiljedoktor-filosofin filosofi somen

Påpåverkat på därföroch ont. gottbanken gott att
förttoendefullnärhettill ochden medverkat en
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relation mellan banken låntagarna.och På ont
därför att den inneburit att banken tenderat att
begränsa sig till slags förstaen ochprognos behov

akut behandlingav utan att till de djuparese och
komplicerade, långsiktigamer utvecklingsproblemen.

Familjedoktorattityden har dock varit uppskattad i
låntagarländerna givitoch banken ett mycket stort
förtroende och därmed viktig rollen som
utvecklingsinstrument i regionen.

Banken under 1970-talet den gröna revolutionen,-
oljekris och energiutveckling

Under 1970-talet ökade långivningbankens
kraftigt och koncentrerades till jordbrukssektorn,

fick änsom mer tredjedelen bankensav resurser. I
oljekrisens spår ökade satsningarna på
energiutveckling ficksom %30ca av resurserna
under 1970-talet.

Bankens satsningar reflekterade den stora
potentialen på jordbruksområdet där banken påtagit
sig viktigen roll, framför allt vad gäller
teknologisk utveckling, i första påhand
bevattningsområdet. Jordbrukssektorn är naturligen
den största och viktigaste sektorn i Asien. Den
bidrar till än hälftenmer regionensav samlade
bruttonationalprodukt, sysselsätter omkring tre
fjärdedelar dess arbetskraftav och försvarar merän tredjedelen värdet påav exporten.

Under 1980-talet utvecklades banken till en
omvittnad solid, finansiell institution med Indien
och Kina låntagare.som nya

Kina ansökte medlemskapom 1983 och krävde
samtidigt att Taiwan skulle lämna banken, men
ändrade attityd och godkände att Taiwan fick stanna
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Huvudskäleti banken medlem. Taiwan,attsom var
fråntill skillnad i Världsbanken övrigaoch

internationella organisationer, inte besatte Kinas
plats utan endast önrepresenterade Taiwan.
Kineserna krävde emellertid, Taiwansatt namn
ändrades till Taipei, Kina, vilket slutligen

3accepterades 1986.
Utlåningen Fråntill Indien startade 1955.

indisk sida hävdades, Indiensatt befolkning var
milj. större än100 den påsamlade befolkningen 650

låntagarländerna.milj. i övrigade 28 Detta borde
i sig Indien rätt utnyttjaatt bankensge resurser. §

tillgångDessutom hade Indiens till frånresurser
Världsbanken minskat, Världsbankenseftersom
utlåning ocksåsedan 1981 omfattade Kina ioch ökad
utsträckning gick till de afrikanska länderna.

3Kinas inträdeMed i Asiatbanken och
ytterligare över miljard människor samt denen
påbörjade utlåningen till Indien blev banken en

världens låntagarnahalva åbank blandsom ena
tvåsidan inbegrep åjätteländer och andra sidan

åtta små Stillahavsöar med sammanlagd befolkningen
under fem milj. 3

2. QrganisatignoghvgrksamhetA528:

å
Medlemmarnas röststyrkaformella inflytandeoch

Asiatbanken idag medlemsländerhar 49 34varav Iregionala och icke-regionala.15 regionaladeAv á
länderna 3är länder låntagarländer27 fortfarande
medan Singapore,Hong-Kong, TaipeiKina, Korea och

låna.Kina slutat Japan, Australien och Nya Zeeland
är regionala givarländer. Turkiets ansökan om
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medlemskap har nyligen godkänts och Turkiet
beräknas inträda regionaltsom givarland under 1991.

Direktörsstyrelsen består tolvav
exekutivdirektörer och tolv biträdande
exekutivdirektörer. Varje exekutivdirektör
representerar röstaroch för valgrupp.en I
Asiatbanken kan exekutivdirektören avlägga olika
röster för sina valgruppsländer s.k. split
voting. Medlemsländerna är indelade i tolv
valgrupper, åttavarav representerar regionala
medlemsländer och fyra icke-regionala
medlemsländer. USA och Japan är de största
medlemsländerna med 12 % röststyrkanca av vardera
och sinvar plats iegen styrelsen.

I den tredje största valgruppen, har %9som
den totala röststyrkan,av ingår Sverige övrigaoch

Norden tillsammans med Canada och Nederländerna.
Canada besätter traditionellt
exekutivdirektörsposten medan biträdandeposten
roterar mellan Norden och Nederländerna. De
icke-regionala länderna har fyra valgrupper i
styrelsen; engelsktyskösterrikisken och en
franskitalienskspansk förutom USA och
CanadaNordenNederländerna. Den minsta valgruppen
5,3 % består Filippinerna,av Pakistan och
Maldiverna.

Direktörsstyrelsens beslut beträffande den
löpande långivningen ska, enligt stadgarna, träffas
på grundval enkel majoritet.av Beslut i styrelsen
sker emellertid traditionellt s.k.genom consensus,
dvs. utan formell omröstning, med beaktandemen avröststyrkan. Det betyder i praktiken att Japan och
de låntagarländernaregionala sin majoritetgenom
12 % %53 kan+ genomdriva beslut i styrelsen.
Röstfördelningen innebär alltså klar regionalen
dominans med %65 förca de regionala medlemmarna
och % för35 de icke-regionala.
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Maktförhållandena i Asiatbanken innebär därmed
för störstadominans regionalaklar Japan somen

traditionell innehavaremedlemsland och avsom
övriga regionalapresidentskapet, desamt

på önskatmedlemsländerna. tidharJapan senare
ytterligare stärka sitt inflytande i banken genom

så mångaökade ikapitalandelar medan USA, som
behållaförsöktinternationella sittandra organ,

lägre bidrag. Tillinflytandenuvarande med
från Världsbankenframförallt ärskillnad och IDB

begränsat, innebärvilketinflytande redan att:USAs
styrelsenlånmånga godkännas ikontroversiella kan

.amerikansk kritik negativochstarktrots Kåröstförklaring.
båda europeiska valgrupperna harDe

passivtraditionellt harspelat roll, underen men
äåren aktiverat sig och spelarde allra senaste nu

konstruktiv, kritisk valgrupp därroll. Denen mer
ingår viktigSverige brobyggandehar haft en

funktion i-landsgruppen vidmellan och och ettu-
tillfällen till framläggaantal kunnat medverka och

uppnåkompromissförslag för consensusbeslut.att
Australien aktivt,har ofta mycketagerat

många ikonstruktivt kritiskt, i linjeoch fall medå
förhållandevis fhållning, därföroch spelarUSAs en

Åviktig i Asiatbankens styrelse.roll

organisationledning ochBankens

president, Kimimasa TarumizunuvarandeBankens
från ärtillträdde liksomoch den1989Japan,

femårsperiod.förpresidententidigare vald Denen
består vice-presidenter,övriga ledningen treav

från låntagarländernafrånkommer USA, envarav en
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frånoch övriga givarlandskretsen.en
Vice-presidenterna tillsätts påstyrelsenav
rekommendation presidenten.av

Bankens bestårorganisation bl.a. treav
projektavdelningar jordbruk, infrastruktur och
industrienergi, två landavdelningar, en
privatsektoravdelning, avdelning fören
policyutveckling föroch ekonomisk forskningen

finansavdelningsamt ochen personalavdelning.en
viktigEn funktion fylls utvärderingsavdelningenav

på år kommitsom senare att spela centralen mer
iroll bankens verksamhet. särskildEn förenhet

samfinansiering har nyligen upprättats. Likaså har
särskild förenhet miljöinriktaden verksamhet

upprättats. bestårBankstaben för närvarande av ca
tjänstemän frånl 600 länder,37 600 s.k.varav

professionella och 1 000 med stödfunktioners.k.
frånhuvuddelen Filippinerna. Banken förhar

närvarande fyra regionalkontor i Bangladesh,
Pakistan, Nepal och förVanuatu Stillahavsområdet.

Bankens operativa verksamhet kortfattaden-
översikt

dåSedan 1966, verksamheten inleddes, har
Asiatbanken finansierat över projekt900 och

till värdeett överprogram miljarder28 dollar.av
verksamhetsåret utlåningen1990 den totalavar

miljarder4 dollar gick till projekt57som och
i länder.18program

Banken finansierar sin tvåverksamhet med
typer Dels de s.k. ordinarieav resurser.

består bankensresurserna som grundkapital förav
närvarande miljarder24 dollarca och de medel som
upplånas på internationellade kapitalmarknaderna
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år.för närvarande milj.850 dollar Delsca per
särskilda fondresurserna finansierasde s.k. som av

gåvobidrag från givarländerna Asiatiskatill
utvecklingsfonden de totala ackumulerade bidragen
uppgår för närvarande till miljarder13 dollarca

särskildatill bistånd.och den fonden för tekniskt
också två årfinansierarJapan sedan fond fören

bistånd.tekniskt
ordinarieBankens förresurser, som svarar ca

två utlåningen, lånastredjedelar tillutav
halvårsvis påmarknadsränta sätts basissom av

upplåningskostnaden från januari %.l 6,51991
Lånen årsvanligtvishar amorteringstid.17-25 De
särskilda gårfondresurserna, till desom

lånasfattigaste medlemsländerna, avgiftut mot en
på på år%1 och med amorteringstid 35 ochen

års amorteringsfrihet,10 vilket motsvarar de s.k.
IDA-villkoren.

utlåningBankens dessa sker till iav resurser
lån. gårstort fyrasett % tilltyper Ca 80av

projektlån, är bankens huvudsakliga verksamhet.som
går programlån,% tillCa 10 finansierar importsom

gårtjänster.och % tillCa 6-7 teknisktav varor
Åbistånd lån%och till finansiering2-3 eller
2kapitalinvesteringar privataden sektorn.av

utlåningGeografiskt fördelar sig bankens för
pånärvarande länder, länder18 fem svaradevarav

utlåningenför %86 Bangladesh,1990 Indien,av
Indonesien, Filippinerna och Pakistan. Indonesien

låntagarenär för närvarande störstaden i banken
938 milj. följtdollar 1990 Indien 717 milj.av
dollar Pakistan 705 milj. dollar och
Filippinerna 691 milj. störstadollar. De

utlåningsökningarnarelativa årenunder de senaste
till Indonesien, Filippinerna,har skett Malaysia,

LångivningenGuinea SriPapua New och Lanka. till
åretökade förraIndien milj.med drygt 213 dollar
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Kina-lângivningenmedan påavstannade grund deav
politiska oroligheterna. Asiatbankens attityd har
hela tiden varit följaatt Världsbanken gällervad
Kinautlåningen. På grund den starkaav geografiska
lånekoncentrationen och Kinas och Indiens inträde
har styrelsen vid flera tillfällen diskuterat
möjligheten införaatt maximigräns påen
förslagsvis % för utlåningen20 till ett enskilt
land. frågaDenna väntas diskuteras i samband med
förhandlingarna påfyllnadom ny Asiatfonden,av
eftersom Kina och Indien också önskar fånu
tillgång till dess mjuka områdeEttresurser. som
tilldrar sig ökandeett intresse i banken är
Stillahavsasien.

På grund den politiskaav situationen lånar
banken för närvarande inte till Afghanistan,
Kampuchea, Myanmar Burma och Vietnam. Ledningen i
banken har positiv inställning återupptaen att
utlåningen till Vietnam och Kampuchea när den
politiska situationen tillräckligtanses stabil.
USA och inställningJapans och dessutom Thailands
har hittills varit negativ. Banken har besökt och
förberett insatser i Vietnam framför påallt
jordbruks- infrastrukturområdet.och Banken har
också visat stort intresse näraettav samarbete
med Sverige i Vietnam, liksom i Laos.

Den sektorsvisa fördelningen bankensav
utlåning sedan är1966 följande:

erhållithar
den största andelen med 22i den totalaav
utlåningen under perioden 1966-1990. Andelen har
emellertid påsjunkit år frånsenare att ha varit

i % i35 mitten påuppe 1980-talet.
Energisektggn fåtthar nästden största

på Ävenandelen z§3. inom denna sektor har andelen
påsjunkit år.senare
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fåttIndustri. inkl, mineraler, 1§3har av
totalutlåningen. Utlåningen sjunkithar ganska

på år förkraftigt siffranoch 1990 %26senare var
bådevilket högsta högre änden andelen, dvs.var

jordbruk 22 % energi 16 %.och
däremot ökathar

på år.i §mycket betydelse senare
hälsovård.$Qgi§1ig§;a§t;uk§ur utbildning,

vattenförsörjning stadsutveckling hittillsoch har
fått utlåningen,ll3 vilket är jämnganskaav en

för perioden. Här emellertidandel hela krävts,har
både från framtidsstudiestyrelsen ioch den som

iföljandebeskrivs i börkapitel, ökningatt ske.en
biståndIgkniskt störrespelar allt roll ien

frånskiljerbankens verksamhet. Banken sig de iiså måttoövriga utvecklingsbankerna i denatt har ä5ändamål.särskilda föravsatt detta Underresurser
perioden över miljarder1966-1990 satsade banken 2

på bistånd,teknisktdollar tredjedelvarav ca en
gåvofinansierat två tredjedelarochvar

lånefinansierat. Därutöver bidragithar Japan med
år tvåmilj.150 dollar under de senasteca per

åren påbiståndtill för teknisktfond obundenen
påbasis, japansk upphandling.dvs. utan krav

biståndtekniska förBankens utnyttjas fyra olika
ändamål:

För projektförberedandea studier.
förFör förbättra förutsättningarnab att

genomförandet projekt t.ex.ochav program.
utbildning.

genomförandetFör underlätta tekniskac att det
projekten.av

Förd regionala seminarieranordna medatt
områdenolikainom medkunskapsutbyte

från medlemsländer.regionaladeltagande flera
utvärderingsrapporter det visatbankens harI

bistånd avgörandeteknisktsig ofta spelaratt en
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roll för ett lyckat genomförande projekt ochav
detta anses de viktigastenu som en av
komponenterna i bankens roll utvecklingsorgan.som

grigatsgktggginansigging inleddes 1985 med
antagandet riktlinjer innebärav fårsom att banken
låna förut ändamåldetta dels för köp företagsav
aktier, låndels utangenom regeringsgaranti. I
privatsektorstödet inräknas också sådana lån som
banken via utvecklingsbankerger i mottagarländerna
s.k. credit-lines småtill och medelstora privata
företag, främst för industriell utveckling. Dessa
lån sker emellertid med regeringsgaranti. härDen

bådetypen direktav och indirekt stöd till den
privata sektorn har ökat påkraftigt årsenare men
utgör fortfarande bara %2 denca totalaav
utlåningen.

I augusti 1989 upprättades Asiatiska
finans- och investeringsbolaget Asian Finance and
Investment Corporation, AFIC friståendeettsom
konsortium bestående privata bankerav och
Asiatbanken delägare. Aktiekapitaletsom uppgår
till milj.200 dollar fördelat mellan japanska
banker 29,99 %, icke-regionala banker 29,99 %
och Asiatbanken 25,93 %. syftet med ärAFIC att
finansiera privatsektorprojekt vinstgivandeav mer
och riskfylld karaktärmer än de banken själv kan
gå in i.

Eftersom verksamheten nyligen inletts är det
ännu för tidigt någragöraatt bedömningar AFICav

institutionsom och dess värde komplement tillsom
Asiatbankens övriga stöd till privata sektorn.

sgmfinansigring är viktig komponenten annan i
verksamhetbankens har vuxit alltsom imer

betydelse. Under 1990 samfinansierades 29 projekt
med ett belopp motsvarande 1,3 miljarder dollar,
vilket visar vilken viktig katalytisk roll banken
spelar. Större delen ca från%80 kom officiella
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källor, multilaterala institutioner inkl.
Världsbanken bilateralasamt givare, främst Japan
och Storbritannien.

Sverige SIDA samfinansierade 1989 ett
vägprojekt i Laos och har tillsammans med de övriga
nordiska länderna bidragit till miljöstudieen som
syftar till omsättaatt Brundtlandsrapportens
rekommendationer i landspecifika i sjuprogram
asiatiska länder. Studien framlades under sommaren
1990 och utgöraskall underlag för ett seminarium

låntagarländernasom och bankens kommande samarbete
på miljöområdet. Under 1990 bidrog Sverige till ett
kraftverksprojekt i Laos. Vidare deltog svenska
Handelsbanken finansieringeni ettav
telekommunikationsprojekt i Pakistan.

rolLpå.AsDBs .l9åoztâlât.

Studien bankens framtidaom roll

artikelI i den inflytelserikaen
finanstidningen Far Eastern Economic Review
riktades 1986 stark kritik mot banken för ett
alltför snävt utvecklingsperspektiv med alltför

inriktning påstor administrativ finansielloch
effektivitet. Artikeln fick stor genomslagskraft då
den ledde till rad kritiska diskussioneren om

påbankens roll grund ett uppdämt missnöjeav med
bankens ledning och verksamhet.

definitivaDet genombrottet för ett mer
utvecklingsorienterat tänkande skedde i och med att:
den s.k. framtidspanelen lade fram sina
rekommendationer i rapport, The Asianen
Development inBank the l990s. Denna rapport
lades fram i januari 1989 dvs. ungefär samtidigt
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motsvarande framtidsinriktadesom rapporter
bådepresenterades för Interamerikanska- och

Afrikanska utvecklingsbanken.
Panelen tvårepresenterade de största

kapitalägarna i banken och ytterligare ett deav
icke-regionala medlemsländerna tvåsamt av
låntagarländerna. Panelmedlemmarna visade sig
snabbt tvårepresentera olika skolor, fören
större påsatsning social välfärd och
fattigdomsbegränsning och den andra för störreen

påsatsning utveckling den privataav sektorn.
åsiktsriktningEn tredje förfäktade i första

hand behovet sund ekonomiskav en politik i
låntagarländerna. Resultatet dessa treav
skiljaktiga skolor de viktigasteom behoven i
Asien därmedoch bankens påroll 1990-talet vävdes

i kompromiss.samman Genomgåendeen betonas i
rapporten, bankenatt bör övergå från att vara en
institution för i första hand transferering av
finansiella tillresurser en mer
utvecklingsorienterad institution. Ett
grundläggande argument bakom viktigastede
rekommendationerna är att den mycket snabba
ekonomiska tillväxten i Asien gångnaunder de 20
åren varit avgörandeav betydelse för utvecklingen

inte tillräckligmen förutsättning för att
åstadkomma varaktig förbättringen av
levnadsstandarden.

Rapporten konstaterar också, föratt att
banken skall lyckas uppfylla sina utvecklingsmål
måste påden bygga sin multilaterala karaktär.
Bankens multilaterala karaktär ett uniktses som
samarbetsinstrument på utvecklingsområdet inom
regionen äroch bankens värdefullaen av mest
tillgångar förtjänar bådesom att tillvaratas och
utnyttjas bättre än hittills.
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utgångspunktSom för föreslagnade
påprioriteringarna framhålls,1990-talet att ur

Asiens erfarenhet hittills kan klar slutsatsen
åstadkommadras. För att lyckad och varaktigen

utveckling är inget viktigare uppnåän att den
rätta balansen mellan offentlig privatoch sektor,
mellan statlig planering användningoch av
marknadskrafterna, sådana åtgärdermellan som
direkt sådanatillväxt och hänsyngynnar tarsom

frågor.till sociala

Prioriteringarna för 1990-talet

På basis framtidspanelens rekommendationerav
åtgärderoch bankens har betydligtettegna

bredare, utvecklingsorienterat synsättmer vuxitnu
fram inom banken.

Fattigdomsinriktning

Fattigdomsfrågorna längehar uppmärksammats i
banken. Problemet har emellertid varit att inteman
systematiskt frågoranalyserat hur dessa ska
angripas traditionelloch därförhar varitsynen en

trickle-downs.k. approach, dvs. ekonomiskatt
tillväxt är tillräcklig förutsättning fören att
reducera den absoluta och relativa fattigdomen i
Asien.

Våren tillsattes, på1988 bl.a. nordiskt
initiativ, särskild för föreslåarbetsgrupp atten

systematisk förmetod integreraen attmer
fattigdomsbekämpning i bankens verksamhet.
Arbetsgruppens rekommendationer innebär att:
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Ekonomisk tillväxt är nödvändig inteen men
tillräcklig förutsättning för bekämpaatt
fattigdom.
Banken skall undersöka påeffekten de fattiga i
alla projekt.
Direkta insatser till de fattiga ska göras
genom:
a förbättrad tillgång på social service

utbildning, hälsovård, tillgång på vatten
etc..

b förbättrade sysselsättnings- och
inkomstskapande möjligheter.

Banken har börjatredan tillämpa den här
strategin ocksåhar svårigheteninsettmen att
genomföra fattigdomsorienterade projekt, vilka
kräver personal och tid änmer andra projekt.
Banken försöker utveckla närmareett samarbete med
regeringar och frivilliga organisationer och ta del

erfarenheter frånav andra givare. Ett viktigt
område är fåatt in fattigdomsaspekterna i bankens
ekonomiska analyser, i landsstrategier och
sektorsstrategier. Banken försöker diskutera
fattigdomsaspekter i sin policydialog med
låntagarländerna. ärDetta förmodligen deen av
allra viktigaste förutsättningarna för att lyckas
nå påresultat område.detta

Miljö

Banken upprättade 1987 särskild miljöenheten
bestående treav Denna lillapersoner. enhet kunde
tack mycket kompetentvare en och engagerad

görapersonal imponerande insatsen stor för att
systematiskt integrera miljöhänsyn i bankens
verksamhet. Enheten har uppgraderats tillnu ett
s.k. Office of the Environment utökatsoch till sex

vilket fortfarandepersoner, är otillräckligt i
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förhållande till ambitioner arbetsbörda påoch
område. ökning tilldetta En tolv förutsespersoner

påförför sätt1992, ett realistiskt genomföramer
intentionerde enatsman om.

Enligt framtidspanelen bör banken acceptera
Brundtlandkommissionens rekommendationer att verka
för bärkraftig utveckling göraoch detta till en
integrerad del sina operationella riktlinjer.av
Dessutom skall banken selektivt stödja projekt som
är särskilt föravsedda förbättraatt miljön. En
särskild ansträngning görasskall för att bevara de
tropiska regnskogarna.

åtagandeBankens i enlighet med
Brundtlandkommissionens rekommendationer skall

påreflekteras olika sätt:tre
När1 banken planerar genomföroch projekt skall
miljöriskerna åtgärderbedömas och vidtas för

minimera,att ej eliminera dessa risker.om
Banken skall utforma projekt och ärprogram som
direkt avsedda förbättraatt miljön.
Banken skall sig i dialog medengagera en
låntagarländerna för hjälpa tillatt med
utformning och verkställande sundav en
miljöpolitik integrerad del densom en av
övergripande ekonomiska planeringen.

Banken påhar redan gjort framsteg alla dessa
områden.tre Detaljerade riktlinjer har utarbetats

för miljöaspekternahur integreras i hela
frånprojektcykeln, dvs. förberedelsestadiet till

projektets utvärderingsfas efter genomförandet. En
viktig komponent i denna är inkluderaattprocess
speciella artiklar s.k. loan covenants i
låneavtalen för försäkraatt sig attom
miljöaspekterna påbeaktas tillfredsställandeett
sätt.
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Banken har i samfinansiering med de nordiska
länderna genomfört regional studieen Indonesien,
Korea, Malaysia, Nepal, Pakistan, Filippinerna och
Sri Lanka hur Brundtlandkommissionensom
rekommendationer skall omsättas till specifika

i dessa länder.program viktigEn del i detta
samarbete är hur banken skall hjälpa till att
integrera miljöhänsyn i den övergripande ekonomiska
planeringen.

Kvinnor

Efter frånstarka krav i första hand Canada
och de nordiska länderna har banken antagit
riktlinjer för sin verksamhet gällervad att
tillvarata kvinnors roll i utvecklingsprocessen.
Dessa riktlinjer godkändes sågs1985 och över i en
särskild rapport 1989. 1987 anställdes också en
specialist på kvinnoområdet knöts tillsom en av
jordbruksavdelningarna. På harpapperet banken
försett sig med i huvudsak välen utformad politik
på område.detta innebärDen i korthet särskildatt
hänsyn skall tilltas kvinnornas roll i hela
projektcykeln från förberedelse till genomförande,

särskildaatt projekt är direktsom betydelseav
för kvinnor skall genomföras, samt att kunskaperna

kvinnorsom roll i utvecklingsprocessen ökasskall
dels bland bankens personal, dels kurser,genom
seminarier tillgångenoch på socioekonomisken
databas i banken.

praktikenI har banken inte kommit särskilt
långt i genomförandet denna kvinnopolitik.av Det
kulturella och sociala klimatet påi banken härdet
området är mycket konservativt och
petsonalresurserna är alldeles otillräckliga med en

dessutom påperson lågarbetarsom och ganska
nivå.osynlig Bankens president har emellertid
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påsig positivt för ökaduttalat satsning dettaen
område förordasinte bara Norden ochsom numera av

ocksåCanada Västtyskland,utan Indien,USA,av
Australien m.fl.

Stöd till privata sektorn

Redan 1985 beslutades att banken skulle kunna
stöddirekt till företag,privata delsge genom

lånaktieägarskap, dels utangenom
regeringsgaranti. traditionella sättBankens att
stödja privatsektorn är emellertid finansieraatt
industriutveckling småstöd till ochgenom

företagmedelstora via institutioner förs.k.
utvecklingsfinansiering dessa ficks.k. DFIs ca

utlåning% bankens10 totala 1990.av
Enligt framtidspanelens rekommendationer skall

både direktadet indirekta stödetoch till
privatsektorn öka, inte finansieringbara genom

också bistånd,teknisktutan stödb1.a. tillgenom
effektiviseraatt och bygga institutioner ochupp

påpolicydialog, förändringar,dvs. kravgenom
avtegleringar,t.ex. för att sundgynna en

privatsektorutveckling och fungerande finansiellen
sektor.

på områdeHela bankens verksamhet detta har nu
samlats upprättadesunder avdelning 1989.en som
Därtill Asiatiskahar finans- och
investeringsbolaget Asian Finance and Investment
Corporation, AFIC upprättats, i vilket banken
ingår delägare %.med 26som

därmed nödvändigaBanken har skaffat sig de
bådeinstrumenten administrativt och-

förfinansiellt stödja utvecklingatt denav-
privata ökat sina insatsersektorn och har

kvarstår många frågorbetydligt. dettaTrots om
privatsektorns iroll bankens verksamhet. Dels
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befinner sig banken i region dären den privata
sektorn är relativt väl utvecklad däroch kapital
finns tillgängligt, ibland till bättre villkor än
bankens. måsteDels banken begränsa sina satsningar
inom privatsektornpâ grund riskerna förav en
försämrad låneportfölj därmedoch försämrad
kreditvärdighet.

Via AFIC kan banken bidra med kapital till merriskfyllda, kanskemen vinstsynpunktur
intressantare investeringar. Å andra sidan är
frågan vilken utvecklingseffekt dessa investeringar
kan komma fâ.att intressantasteDet bidraget somAsiatbanken sannolikt påkan 1990-taletge är att

policydiskussionergenom bidra till att bygga uppförutsättningarna för effektivten fungerande
privatsektor och effektivisera institutioner som
finansierar privatsektorutveckling, t.ex. lokala
utvecklingsbanker.

Stöd till policyreformer

En de viktigasteav prioriteringarna för
påbanken 1990-talet är att generellt förstärka sin

kapacitet för stödjaatt policyreformer inom olika
sektorer. Bankens största komparativa fördel
jämfört med andra finansieringsinstitutioner i
regionen är möjligheten inteatt bara bidra med
finansiering ocksåutan med tekniskt bistånd och
rådgivning policyförändringar.om Denna kombination

Asiatbanken,ger liksom övriga utvecklingsbanker,
unik möjligheten att effektivt bidra till ett

lands utveckling. ärDet inom de sektorer, där man
skaffat sig specifika kunskaper och erfarenheter

kan göra deman viktigaste insatserna. På det
makroekonomiska området har IMF Världsbankenoch de
bästa kunskaperna förutsättningarnaoch och det är
därför viktigt att de regionala bankerna
koordinerar sina insatser med dessa institutioner.

i892A1991-04-04UM



policyrådgivninglåntagarländernas ärsynpunktUr
från regional banklättare emotatt taofta somen

vilketregionen,hör ihemma gynnar
nåförutsättningar resultat iattregionalbankernas

mottagarländerna.medsina kontakter
sin existens byggtunder helaAsiatbanken har

dialog medunik kunskap ochomupp en
pålåntagarländerna bör tillvaratasemellertidsom

Enligtsätt än hittills.bättreett
rekommendationer, efter kravochframtidspanelens

från börgivarländerna regelbundetfrämst banken
ipolicyreformerdiskutera behovanalysera och av

årliga övergripandesinasamband med
förutgör bankenslanddiskussioner, grundensom

låneprogram. här ärviktigaste i denDet processen
s.k.landstrategierväl countryutformade s.k.

i bankensdiskuteras regelbundetstrategies som
tvâ årstillmed ettstyrelse och utformas

fåskall kunnaFör landstrategiernamellanrum. att
krävs emellertidänbättre hittills,kvaliteten

gäller ekonomisk analys ochpersonal vadkompetent
policyfrågor, hittillsvilket bankenerfarenhet av

ytterligareutsträckning.tillräckligi Ensaknat
krävspersonalkapacitetförstärkning bankensav

är ihär prioriteringen, dedärför den en avsomom
pågenomföras 1990-talet.viktigaste, kunnaska I

i
S
lpersonalpolitikOrganisation och

förförutsättning banken skallattabsolutEn
utvecklingsinriktadbredare,kunna spela meren

förprioriteringarsinauppfyllaroll och
organisationförstärkningär bankens1990-talet av

pågårförslagVissapersonalpolitik. ut attoch
formulera ochmöjlighet attstärka bankens

tillsättandepoliciesgenomföra av engenom
förvice-president medfjärdeytterligare, ansvar
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strategisk planering samt betydandegenom en
personalförstärkning med fler ekonomer och experter
på områdensociala utbildning, befolkning och
hälsovård. Dessa och andra förslag går också påut

bättreatt integrera projektavdelningarna med
landavdelningarna, dvs. geografiskten inriktadmer
organisation, eventuellt i linje med den som
Världsbanken nyligen genomförde.

Personalpolitiken i banken behöver också
förstärkas för bättre återspeglaatt institutionens
multilaterala karaktär. japanskaDen dominansen har
hittills varit främststor, i nyckelpositioner.
Däremot är antalet japaner inte fler än amerikaner
för närvarande drygt 60 var. påBrist ett
dynamiskt, effektivt ledarskap är ett annat

iproblem,E liksom avsaknaden öppet redovisadeavvS kriterier för befordringar och5 professionellen mer
rekryteringspolitik. Asiatbanken är den i särklass
mest konservativa utvecklingsbanken när det gäller
kvinnor. För närvarande finns på22 kvinnor den
professionella nivån, dvs. %4 detca totalaav
antalet. Ingen kvinna nåtthar ännu någon
chefsposition, trots gedigen kompetens och
erfarenhet hos flera. förhållandeDetta måste
förändras för bättre återspeglaatt institutionens
internationella status och kvinnors status i
medlemsländerna på 1990-talet.

Sverige och A05

Sveriges medlemskap

Sverige undertecknade den januari31 1966
avtalet upprättandet Asiatiskaom av
utvecklingsbanken. Samtidigt utfäste sig Sverige

s
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milj.att teckna 5 dollar bankens grundkapital,av
ifråga.minstadet belopp kunde kommasom

På frånsidasvensk början skeptiskvar man
finansielltmot ett svenskt i banken.engagemang

betänkligheter gällde möjligheternaDessa bl.a. att
användningenkontrollera de medel Sverigeav som

tillskjuta hänsynskulle med till viktden som
främstebankens tillskyndare tillmäter biståndUSA

till svensk mindre lämpligasynpunktur
biståndsländer Vietnam, m.fl..Formosa Viss

rådde ocksåtveksamhet det befogat attom var
biståndSverige till den Asiatiskagav

utvecklingsbanken innan bidrag lämnades till de
tidigare upprättade utvecklingsbankerna i
Latinamerika biståndssynpunktAfrika.och Ur kunde
emellertid medlemskapett motiveras hänsynmed till
Sveriges principiella stöd till regionalt samarbete

dåu-ländermellan särskiltoch i form regionalaav
utvecklingsbanker. Detta kom motiveraatt ett
begränsat bidrag vid bankens grundande.

Sveriges inställning till Asiatiska
utvecklingsbanken därefterhar varit avvaktande och
i vissa fall kritisk. Fördelningen bankensav
långivning förmåntill för länder,stora t.ex.

återspeglatTaiwan,ochKorea har en
givarlandsdominerad, i utsträckningstor japansk

frånamerikanskoch politik svensk sidasom man
ifrågasatt. Sverige vidhar tillfällenantalett

utlåningenmissnöje inställdauttryckt med den till
återupptaskrävtVietnam och den skall föratt att

återuppbyggnadenstödja inleddaoch den nu
ocksåreformprocessen. iBanken har ganska

begränsad utsträckning hänsyntagit till de sociala
aspekterna i utvecklingsproblematiken. Denna

inställningskeptiska till banken gjorde t.ex. att
frånbörjanSverige i 1970-talet avstod attav
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bidra till bankens specialfonder Asiatiska
utvecklingsfonden och Specialfonden för tekniskt
bistånd. Den svenska hållningenoch nordiska i
utvecklings- biståndsfrågoroch har emellertid
bl.a. med starkt kanadensiskt fåttstöd, allt mer
gehör i återspeglasbanken och mycket klart inu
prioriteringarna för bankens påroll 1990-talet.

sveriges bidrag och finansiella åtaganden

utgångenVid 1990 uppgickav Sveriges
sammanlagda bidrag till Asiatbanken till 131 milj.

beståendedollar, den inbetaldaav delen av
Sveriges kapitalandel motsvarande milj.5 dollar,
bidrag till Asiatiska utvecklingsfonden med 124
milj. dollar och 2 milj. dollar till den särskilda
fonden för tekniskt bistånd.

sveriges kapitalandel i Asiatbanken är för
närvarande 0,15 %, vilket är lägre andel änen
övriga nordiska länder har 30,37som vardera.

påDetta beror att Sverige budgetskälav avstod
från att delta i den senaste allmänna
kapitalhöjningen ägde 1983.som Irum samband med

s.k. selektiven kapitalhöjning då1987, beslut
träffades särskilda höjningarom för USA, Japan och
sverige, ökades emellertid den svenska
kapitalandelen. ärDen i paritet övriganu med
nordiska länders på %.0,37 Detta motsvarar ungefär
den kapitalandel Sverige övrigaochsom nordiska
länder frånhaft början. Inbetalning den svenskaav
selektiva kapitalhöjningen motsvarar 4,15 milj.
dollar och kommer att verkställas budgetåretunder
199091.
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fjärdeochtill den senastebidragSveriges
utvecklingsfondensAsiatiskapåfyllnaden av

vilket2. motsvarartill 1,37uppgick caresurser
budgetåren 198788-199091.för fyrademilj.kr.60

påårsbidraget milj.15fjärdedetInbetalning av
hösten 1990.verkställdesmilj.kr.91dollar

påfyllnadfemteFörhandlingarna avom en
Bankledningen har1990.underinleddesAsiatfonden

storleksordningen 6-7påfyllnad iförslagit en
för att1991-1994periodenfördollarmiljarder

fattigastei definansieringsbehoventäcka de stora
jämföra med 3,6är attländerna. Dettaasiatiska

påfyllnadenföregåendevid dendollarmiljarder
1986.

deltagit samfinansieringariSverige har sex
sammanlagt 30belopptill ettAsiatbankenmed om

gällt projektSamfinansieringarna harmilj. dollar.
linje medPakistan. IochBangladesh,i Laos

samfinansiering medförintresseökadebankens
visat intressebankledningengivare harbilaterala

samfinansiering medochutökat samarbeteför
Sverige hardärländerisärskiltSverige,

t.ex. Laoserfarenheter,ochkunskaperspeciella
Vietnam.och

representationochsveriges valgrupp

beståendeingår i valgrupp avSverige en
länderna,nordiskaoch deNederländernaCanada,

sammanlagdharvalgruppenIsland. enexkl.
störstatredjeärpå denvilket%,9,1röststyrka

Canada har% vardera.med 12,4och JapanUSAefter
totala% denmed 5i valgruppenmajoritet av

exekutivdirektör. Dendärmedoch utserröststyrkan
rotationsvisexekutivdirektören utses avbiträdande
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Nederländerna och Norden. I valgruppskontoret i
Manila finns också assistent ocksåen påsom utses
rotationsbasis Nederländernaav och Norden. De
nordiska länderna har i sin tur inbördesen
rotation i i förväg fastställden ordning. Sverige
innehade posten assistentsom 1986 och biträdande
exekutivdirektör 1987-1989. För närvarande innehar
Norge denna post.

Sveriges guvernör i Asiatbanken är
statssekreteraren vid UDs u-avdelning. Eftersom
bidragen till banken, inkl. den svenska
kapitalinsatsen, finansieras biståndsanslagetav
ligger handläggningsansvaret för Asiatbanken på
u-avdelningen liksom för de övriga regionala
utvecklingsbankerna.

Sverige har för närvarande s.k.sex
professionals i banken totalt Övrigaav 600.
nordiska länder har tolv, Canada 57 och
Nederländerna 17. Valgruppen såledesär relativt
väl representerad övermed 11 % personalen,av men
endast Canada, Nederländerna och Finland någrahar
seniora positioner.

Svensk upphandling

utgångenVid 1989 uppgickav upphandlingen av
tjänstervaror, och konsulter från Sverige till

sammanlagt milj.103 dollar, vilket motsvarade
%0,69 den totalaav upphandlingen. störreDe

länderna i valgruppen ligger något bättre till med
drygt %1 vardera, medan övriga nordiska länder är

småmycket gällervad upphandling. Danmark har
emellertid hävdat sig bättre än Sverige i
konsultupphandlingen imed genomsnitt ett par
konsultuppdrag år jämförtper med år förettca per
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Sverige. Samtidigt bör konstateras Sverigeatt
börjat hävda bättresig konsultkonkurrensen och
utsikterna till störreett svenskt deltagande ser
ganska ut. Bankens erfarenhetgynnsamma svenskaav
konsulter har varit positiv.mycket

såDen svenska upphandlingen är gott som
enbart resultatet relativt upphandlingarstoraav

tjänster, frånoch oftast deav varor stora svenska
företagen, Ericsson,t.ex. ABB, LM Atlas Copco,
Alfa Laval och Tetrapak. växandeTrots ett starkt
intresse för asiatiskaden marknaden har
upphandlingen fråntill ADB-projekt Sverige och

i-länderandra åren,sjunkit de främstsenaste
på hårdnandeberoende kraftigt konkurrens ochen

ökad frånupphandling asiatiskade
låntagarländerna, främst Korea, Indonesien,
Filippinerna, Thailand, Indien och Malaysia. Alla
finns bland de länderelva för närvarandesom

påligger högst upphandlingslistan, vilken toppas
%.Japan med 27 icke-regionalaBland de ländernaav

finns endast USA %, Västtysklandmed 8,4 %5 och
Storbritannien %. måste4 japanskaDen dominansen
emellertid i relation till japanskade bidragenses
till banken, vilka väl överstiger tredjedelen av
dess samlade resurser.

några avslutandegreflektioner

förmånenEfter åratt ha haft att under tre
i läraarbeta kännaoch Asiatiskaden

utvecklingsbanken, någravill gärnajag göra
personliga reflektioner, gällerdels vad banken som
institution i jämförelse med liknandeandra
institutioner, dels gällervad Sveriges relationer,
roll inflytandeoch i Min förutfattadebanken.
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mening bankenom solid,som effektiven
finansieringsinstitution och den bästa deav
regionala utvecklingsbankerna stämde väl överens
med verkligheten. samtidigt insåg jag ganska snart
att denna institution lite japanskvar av en
dynasti, dvs. mycketen auktoritär och toppstyrd
institution, där senioritet och lojalitet gåofta
före kunskap och kompetens. japanskaDen dominansen
i kombination med i hög grad indiskten präglad
byråkrati gör också organisationen stelbent och
lite intearrogant, minst för nykomling.en Jag
kände tydlig påbristen vision och intellektuell
dynamik när jag kom till banken och jag anser
fortfarande att detta är brist. Flitenen och
ordningen måste kompletteras med analysmera och en
progressivitet. Efter årssnart 25nu existens och

mångamed de anställdesav frånsom början kvar i
ledande nyckelpositioner, behövs omstruktureringen

organisationav och personal och dynamisken
ledning, för att verkställa mångade idéer och
förslag ligger påsom nu bordet för 1990-talet.

förstasom och enda kvinna i bankens styrelse
i denna asiatiska kultur fick jag alldeles uniken
erfarenhet. Att delta i styrelsediskussioner och
samtal med presidenten var verklighetenssom en
kurs i kulturkrockar, där det ibland visade sig att
kommunikationen missförstods och inte gick fram.

Motsättningen och påbristen kommunikation
mellan Japan påtagligoch ärUSA i Asiatbanken.
Samtidigt har under de två årensenaste den
japansk-amerikanska dominansen på världsscenen
återspeglats i påbanken ett olyckligt såsätt, att
bilaterala uppgörelser mellan Japan och USA i
andra, för Asiatbanken ovidkommande frågor,
påverkat beslut bankens internaom verksamhet.
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år imina bankenUnder tre skedde flera
förändringar.viktiga viktigastedeEn av

förändringarna, jag det, deattsom ser var
någraländernaeuropeiska och Australien samt

u-länder, framförallt Indien Kina,och under den
här börjadeperioden spela allt aktivare ochen mer
konstruktivt kritisk iroll styrelsen, vilket

till störremedverkat lyhördhet i förbankenen
medlemsländernas uppfattningar. japanskaDen

kvarstårdominansen självfallet rätta,och med
ståreftersom förJapan tredjedel bankensca en av

förändrats.har ärDels denresurser, men nye
presidenten öppen för informellt samarbete inommer
medlemskretsen, dels har det japanska intresset för

utvecklingsfrågor ökat.rena
två årentillDe senaste börjattre har Japan

förtala påbehovet mänskligatt satsa ochav
social utveckling miljö,och dock med det
förbehållet måste bibehållaatt banken som bank
sitt pågrundläggande krav projektens lönsamhet.

från japanskAtt sida siguttala kvinnornas rollom
såi utvecklingen dock gott uteslutet,var som men

någon gång,skedde sågenstaka vilket jag ettsom
framsteg. japanskaDen grundsynen, i storsom
utsträckning fortfarande präglar ärbanken, mer

änkonservativ jag väntat närmig gällerdet
kvinnors anställning Frånoch befordran i banken.
kanadensisk nordiskoch sida försöktvihar kräva
förändringar hänvisningmed till andra
institutioner, Världsbanken,t.ex. ochIDB FN, men

oförståelsemött motstånd.iblandoch direkt Vi har
fått våraemellertid stöd förstarkt synpunkter

från framförallt USA, Tyskland, Frankrike och
påtryckningarna.Australien, ökatvilket Dessutom

framförallthar Indien Kinaoch talat förstarkt
störreett antal kvinnor i banken reflektionsom en
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kvinnorsav status i medlemsländernas
administrationer föroch bättreatt utveckla och
driva kvinnofrågorna i bankens verksamhet. Här
måste ytterligare förändringar till vårmed
påverkan.

Min spontana reflektion gällervad sveriges
iroll banken, är att den är betydligt viktigare än

jag föreställt mig inteoch skall underskattas. vi
tillhör i Asiatbanken den tredje största
valgruppen, där enbart s.k. like-minded-länder
ingår, övrigaevs. Norden, Kanada och
Nederländerna. Tillsamman med dem kan vi gemensamt
och i nära samarbete bådemed i- u-länderoch föra
fram utvecklingspolitisken på ettsyn som
värdefullt sätt kompletterar den japanska
betoningen på kvantitet och effektivitet.

Dessutom är min erfarenhet att det svenska
handelsrelaterade intresset för Asien och Stilla
Havsregionen ökat markant och möjligheternaatt
till utökatett samarbete påmed banken detta
område är potentiellt mycket stora. Banken har
också uttryckt stor tillfredsställelse med t.ex.
svenska konsulter, några årsedansom börjat
användas i banken.
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IDBINTERAMRIKANSKA UTVECKLINGSBANKEN

tillkomstl. utvecklingIDBs och

nan-amerikanska drömmengen

Interamerikanska utvecklingsbankensDen
går påhistoriska rötter tillbaka pan-amerikanska

drömmar näraunder 1800-talet, politiskt ochom
ekonomiskt västrasamarbete i hemisfären. Om att
försöka forma hela världenden till endanya en
nation. följdSom världensden gamlaav

militäraupprepade förbliraktioner denna
amerikanska enhetstanke levande under hela
århundradet. återkommandeUnder amerikanska

vårakongresser fram till dagar har ett
interamerikanskt system av
samarbetsorganisationer växt fram; Amerikanska
samarbetsorganisationen The Organization of
American States, OAS, Kennedys framstegsallians,
the Pan-American Health Organization PAHO m.fl.

påTankarna upprättaatt interamerikansken
finansinstitution väcktes vidredan förstaden
amerikanska kongressen Måleti Washington 1889. var .

stärkaatt kontakterna mellan privatade bankerna i
USA och Latinamerika därmedoch bryta de europeiska
bankernas dominans i regionen.

Dödläget i upprättaatt interamerikansken
bank kvarstod emellertid till slutet 1950-talet.av
vid den tiden började politiska vänstervindar och
anti-amerikanska stämningar växa sig starka i
Latinamerika. USA anklagades för likgiltighet inför g
kontinentens ekonomiska socialaoch underutveck1ing.§

iÅr svängde1959 inställningUSAs till
upprättandet interamerikansk utvecklingsbank.av en
Ett avtal bildande banken undertecknades iom av
april 1959 19 latinamerikanska länder ochav USA.
Kuba, Fidelunder fåbörjadeCastro,som alltmer

relationeransträngda med USA, undertecknade aldrig
IDE-avtalet.
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Bildandet IDB blev för USAav viktigtett led
i förändrad Latinamerika-politiken 1961som
kulminerade i Kennedys framstegsallians, vars
målsättning ekonomisk tillväxt,var social
rättvisa, politisk stabilitet och demokrati i
Latinamerika. IDB blev i själva verket ett deav
viktigaste institutionella elementen i
framstegsalliansen.

Den banken igångkomnya snabbt med sin
långivning och blev viktigsnart finansiellen
aktör i Latinamerika. Under dess första
verksamhetsår 1960 beviljade banken störreen
lånevolym än Världsbankenvad gjort i Latinamerika
under föregåendede åren.tre

frånBanken fick början latinamerikansken
prägel under ledning dess förste presidentav
Felipe frånHerrera Chile. Bankens första lån 1960
för utvidgning dricksvatten-av och avloppssystemet
i Arequipa i ståPeru kan symbol försom
inriktningen långivningenav under början av
1960-talet.

Från USAs sida det helt dominerandevar
intresset under början 1960-talet fåav att IDB att
fungera ett viktigt inslagsom i
framstegsalliansen. utlåningsprofilBankens till
olika sociala projekt stärktes väsentligt genom
president Kennedys beslut att i banken inrätta en
särskild fond The Social Progress Trust på- Fund -över halv miljarden lånför påUSD förmånliga
villkor.

Utlåningspolitiken sågs samtidigt över med
avsikt att bidra till balanseraden mer utveckling
mellan länderna i regionen. Flera de fattigasteav
medlemsländerna hade under 1960-talet, räknat perinvånare, erhållit lånebelopplägre än
genomsnittligt för låneländer,bankens samtidigt

deras ekonomiskasom tillväxt släpat efter.
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där bankenfastställdesriktlinjerNya
bestående grupperingssystemidagännuinförde, ett

låntagarländer. Tillkategorierolikafyramed av
länderna;rikarestörre ochfördes deAGrupp

TillVenezuela.Mexico ochBrasilien,Argentina,
medelinkomstländerfördes medelstora somGrupp B

fördesTill CGruppColombia ochChile, Peru.
Jamaica m.fl. TillRica,länder Uruguay,Costasom

små, länderfattigarefördesslutligen somGrupp D
Haiti m.fl.Bolivia,Bolivia, Nicaragua,

länderkategorisering attmed dennaSyftet var
småstaterna i Grupp D, samtfattigarefrämst dege

tillträdemån tillvidgatC-länderna,vissi Grupp
lånen från Särskilda Fonden.fördelaktiga dende

medel dennaländerna komFör utveckladede urmer
direkt gynnadetill projektbegränsasfond att som

låginkomstgrupper, regioner ellereftersatta
lågavkastande projekt.viktiga men

särskiltsträvantidiga 1970-talets attDet
låntagarländer kompletterades 1978fattigagynna

långtgående målsättningen minst %50attdenmed av
låneresurser fattigaskullebankens gynna

målsättning och debefolkningsgrupper. Denna
då förutveckladesmätmetoder attinnovativa som

imåletnå gäller änuppställda idag.operativt det 3på låginkomstgrupper samtidigtleddeSatsningen Å
spå sociala projekt.förnyad satsningtillfram en

två decenniernaförstarätta under demedkomIDB ;
få omdömenradsin verksamhet att somenav

utbildningsbanken.hä1s0banken och
kraftigaföljd deSom en av

mitten slutetoljeprishöjningarna i och av
framväxandedärmed Nord-Sydden1970-talet, och

integration iekonomiskkonfrontationen, blev
fråga. medviktig TillsammansLatinamerika en

förkommissionekonomiskaAndinska pakten, FNs
for:CommissionKaribien, EconomicLatinamerika och

EECLACCaribbean, ochAmericaLatin and
SistemaLatinamerikanska ekonomiska systemet
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Economico Latinoamericano, SELA kom IDB att spela
betydelsefullen foll för dessa i huvudsak

misslyckade strävanden. Inom IDB byggdes ettLå särskilt förorgan regional integrationupp INTAL
med betydande och självständighet.resurser stor
Härigenom har ocksåIDB kommit fåatt namnet
integrationsbanken.

förDen IDB mest genomgripande förändringen
utvidgningenvar bankens medlemskretsav under

mitten och slutet Då1970-talet.av tillkom 14 nya
frånmedlemmar Europa dessutomsamt Japan och

ÄvenIsrael. Canada dåblev medlem. Härigenom
förvandlades frånIDB pan-amerikansken
angelägenhet till multilateralen
finansinstitution. icke-regionalaDe medlemmarnas
inträde välkomnades i särskilte hög grad deav
latinamerikanska länderna såghäri möjlighetsom en
att minska USAs dominerande inflytande i banken.
Utvidgningen medlemskretsenav emellertid intevar
bara stor politiskav betydelse för makten över
banken. I ekonomiskt avseende banken, förutomvann
betydande tillskott i tecknat kapital, också
tillträde till viktiga kapitalmarknader.nya

Mot slutet 1970-taletav uppgick bankens
utlåning på icke-koncenssionellaav resurser
villkor till %60ca den utlåningen,totalaav mot

%40ca under 1960-talet. Detta blev möjligt genomökad upplåning på främst de japanska och europeiska
kapitalmarknaderna. Under perioden lånade1975-1980

årligenbanken i genomsnittupp USD milj.,400
vilket än detvar mer dubbla jämfört med tidigare
år. Utlåningen på koncessionella villkor från den
Särskilda Fonden minskade inte bara i relativa
termer utan stagnerade dessutom i absoluta tal.

icke-regionalaDe medlemmarnas inträde i
banken förvandlade i hög frångrad IDB främst en
biståndsorganisation, huvudsakligen finansierad av
USA, till bank för förmedlingen externaav
finansiella tillresurser Latinamerika på
nästintill marknadsmässiga villkor.os73Auu
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organisation operativaoch verksamhet2 IDBs

{ormgl1aräs;styrk§ inflytandeochMedlemmarnas

medlemsländeridagharIDB 44 25varav
låntagarländer tvåi Latinamerika och Karibien,
icke-låntagarländer i regionen USA och Canada

länder.icke-regionalasamt 17
tillkomna medlemslandetDet senaste Norgevar

långdragenefter inrikespolitisk stridsom, en
liknande inträddeden svenska, i IDB 1986.

år framgångi söktSyd-Korea har flera utan
medlemsskap i banken.

För tillskottetatt IDB trots medlemmarav nya
utanför behållaNord- och Sydamerika skall sin
karaktär regional bank bankens stadga attav anger
minst röststyrkan% utövas92 skall deav av

sydamerikanskanord- och medlemsländerna.
får såledesHögst % innehas8 deav

icke-regionala medlemsländerna. nämnda 3Av 92
latinamerikanskaskall de karibiska ländernaoch ha

minst % röststyrkan,53,5 minst %USA 34,5 ochav
minst %.Canada 4

För ökning Särskildai Fondenav resurserna
frånvars bidrag nästan uteslutande kommer

icke-lântagande iländer krävs majoritet.34
gäller ökningDetsamma antaletav

exekutivdirektörer, för uteslutning medlem samtav
för beslut upphöraatt med verksamheten. dessaI

ocksåfall liksomhar USA, olika kombinationer av .2latinamerikanska länder, möjlighet att votera
Hbeslut.

Direktörsstyrelsens beslut avseende den
låneverksamheten pålöpande fattas grundval av

enkel majoritet. 9Alla beslut densom avser
Särskilda kräverFondens verksamhet emellertid 23
majoritet. och olika kombinationerUSA av
latinamerikanska länder ocksåförfogar därför här
över vetorätt..0673AUM 152



årenunder de senaste har de icke-regionala
hårtländerna drivit linjen ökatatt ett inflytande

1 banken för deras del naturlig ochvore en
historisk riktig avspegling Latinamerikas ochav

allt störreIDBs ekonomiska samarbete och
ekonomiska beroende SåEuropa och Japan.av t.ex.
ökar handelsutbytet mellan Latinamerika och de
icke-regionala länderna mycket änsnabbare mellan
Latinamerika och USA. Samma gällertrend för
direktinvesteringar från icke-regionalade länderna

bara tioårsperiodenunder densom senaste
tredubblats. Vidare tillgodoser sittIDBi
kapitalbehov till än på275 icke-regionalademer
ländernas kapitalmarknader.

;Dnsmrqanisation emseegel auproiektszykeln.:

Något förenklat och generaliserat kan IDBs
organisatoriska uppbyggnad beskrivas spegelsom en

projektcykeln.av Fyra avdelningar försvarar
bankens operativa projektverksamhet.

Härutöver finns finansavdelning fören
finansiella frågor upplåningt.ex.som av resurser
på kapitalmarknaderna, rättsavdelning fören bl.a.
rättsliga frågor vid projektavtal, den
administrativa avdelningen för personalfrågor,
rekrytering sekretariatsavdelningenm.m., för
förberedelser årsmötenstyrelsemöten,av etc.

Dessutom finns rad speciella enheteren och
funktioner t.ex. Office ofsom the External
Relations Advisor för bedömning politiskav
utveckling i medlemsländerna Auditor Generalm.m.,
för intern revision, Special Office in Europe med
huvudkontor i Paris och underavdelning ien London.

I alla de olika istegen projekt- och
programcykeln deltar fältkontoren i
låntagarländerna mycket förhållandeaktivt. I till
Världsbanken övrigaoch de regionalbankerna har IDB

ochdecentraliseraden uppbyggnad med stora ganska
självständiga fältkontor.
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utvärderingFör slutlig projektbankens ochav
Officedels of the Controlleransvararprogram som

underställd bankledningen. Därutöverär utövas
utvärdering Reviewkontroll och External andav

är underställdEvaluation Office direktsom
direktörsstyrelsen.

operativa översiktBankens xerksamhen-kortfattad

Från 1959 har finansieratstarten projektIDB
för överoch miljarder.USD 42 Antaletprogram

uppgårgodkända projekt under tidsperioddenna till
drygt 1800.

Banken samtidigt minstspelar lika viktigen
finansiellroll tilläggkatalysator. tillIsom

finansieringIDBs har kompletterande resurser
låntagarländernamobiliserats i USD 80om ca

miljarder, varför de projektkostnadernatotala
uppgår till drygt miljarder.USD 122

lånevolymUnder 1980-talet har iIDBs
uppgåttgenomsnitt till nästan miljarderUSD tre
mångaär föroch länderna i Latinamerika denav

största officiella finansieringskällan.
Eftersom liksom övrigaIDBs, de 1

utlåningsvetksamhetutvecklingsbankernas, till helt
övervägande upplånade på fdel sker med medel de

iinternationella måstekapitalmarknaderna
utlåningsvillkoren utifrånbestämmas de
upplåningsvillkor uppnå.de kan

utlåningsräntaIDBs juli1 1989per var
S, vilket8,10 betydligt högre än för Asiatiskavar

utlåningsräntautvecklingsbankens vid tidsom samma
Ävenuppgick till 8. jämfört6,37 med de andra

utvecklingsbankerna räntelägethar i legatIDB högt
år, återspeglatunder vilket bl.a. bankenssenare

prekära finansiella år.läge under Löptidensenare
på lån någotgengäldIDBs har dock i varit längre,

år.eller 15-30
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För åtagandentekniskt samarbete har IDBs
uppgåttsedan till1959 miljarder,USD 1,5 varav

på gåvobasis.drygt milj.USD 700 Nästan usn soo
milj. biståndi tekniskt har utbetalats för olika
stödfunktioner i planläggningsamband med och
implementering projekt. Vidare nästanhar USDav

milj. godkänts90 för finansiering Smallav
Projects.

låntagarländernasstörstafemDe andel av
utlåning frånbankens totala de ordinarie

uppgårt.o.m. 1988 till i milj.resurserna USD:
Brasilien 4 991, Mexico 4 497, Argentina
3 735, Colombia 3 166 och Chile 2 779. Dessa

ländersfem procentuella andel den totalaav
utlåningen uppgick till %.67

Sektorfördelningen långivningbankens sedanav
är följande:1959
Jordbruk lånoch fiske; uppgående455 till USD

miljarder9,2 med påtotal projektkostnaden USD
21,5 miljarder.

lånEnergi; uppgående238 till USD 11,5
miljarder med total påprojektkostnaden USD 41,7
miljarder.

Industri lånoch uppgåendegruvdrift; 255 till
USD miljarder5,6 med påtotal projektkostnaden
USD miljarder.27,5

Transporter och kommunikationer; lån231
uppgående till USD 5,4 miljarder med totalen

påprojektkostnad USD miljarder.11,9
Miljö hälsa; lånoch uppgående235 till USD

miljarder4,2 med påprojektkostnadtotalen USD 9
miljarder.

Utbildning, forskning lånoch teknologi; 147
uppgående till USD miljarder1,8 med totalen
projektkostnad på USD miljarder.3,6

lånStadsutveckling; uppgående95 till 1,9USD
miljarder med påtotal projektkostnaden USD 3,7
miljarder.

Förinvesteringar; 71 s.k. Global preinvestment
uppgåendeloans till milj.USD 385
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kapital uppgickauktoriseradeBankens 1989
påupplåningmiljarder. detill Bankens60USD

förinternationella kapitalmarknaderna
vidareutlåning låntagarländernatill uppgick vid

tid till miljarder.USD 14samma
bidragen tillackumuleradetotala denDe

Särskilda uppgick till miljarder.Fonden USD 8,4
utlåning gått tillUnder hade Fondens1988 USDner

låntagarländernasmilj. störstafem154 andelDe av
utlåningSärskildaden Fondens totala t.o.m. 1988

i miljarder BrasilienUSD; 1 195, Ecuadorvar
794, Bolivia 671, Colombia 662 och Honduras
616. ländersfem procentuella andelDessa denav

utlåningen uppgick till %.totala 40
Utlåningen från påFonden sker mycket

påfördelaktiga villkor ränta %,med 1-4en en
på årsadministrationsavgift %, löptid0,5 20-40

på år.amorteringsfrioch period 5-10en

;nterameriçan ;nve§tmegtCgrpora;ign

påUnder 1980-talet riskvilligthar knappheten
långsiktigakapital för investeringarprivata

tilltagitstarkt i Latinamerika. den bakgrundenMot
frånmönsteroch efter Världsbankens

Internationella Finansieringsbolag International
Finance Corporation, IFC, tillskapades under 1988
inom Interamerikanska investeringsbolagetIDBs ram
The Interamerican Corporation,Investment IIC.

ärSyftet sidanatt komplement, vidsom av
reguljära möjligheterIDBs skapaverksamhet, nya

främja ekonomiska utvecklingenatt den i regionen.
Tillsammans privat kapitalmed skall IIC

medverka till etablering, expansion och
modernisering företagprivata bl.a.av genom
tillskjutande aktiekapital. IIC skall dessutomav
bistå företag teknisk administrativmed och
rådgivning.
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Finansieringsbolaget skall i första hand vända
sig till mindre och medelstor privat företagssamhet
eller till blandad offentlig och privat verksamhet.
Direkta investeringar skall komplementsom kunna
ske tillsammans med andra finansieringsorgan på
lokalt, regionalt eller internationellt plan.

ingårIIC i IDBs struktur är ettmen
självständigt medorgan kapitalteckningseparat och
administration. Antalet medlemsländer i ärIIC för
närvarande 34, med kapitalteckningsandelen för de
latinamerikanska länderna på %.55 USA har tecknat
sig för 25,5 % kapitalandelarnaav och de
icke-regionala länderna för resterande 19,5 8.
Sverige övrigaoch nordiska länder har inte
uttryckt intresse för ingåatt medlemmar isom IIC.

Bildandet försenadesIIC påav b1.a. grund av
motsättningarna IDBs kapitalökningom och
förhalades dessutom vissa latinamerikanskaav
länder skeptiskasom tillvar finansieringsbolagets
marknadsorienterade verksamhet. IICs organisation
är under snabbnu uppbyggnad och
projektverksamheten är i stark expansion.

3 IDBs kris

nakerplanen och amerikanskt xeto

Den kris genomgåttIDB under andra hälften avbara1980-talet har långsamt övervunnits. Krisens
symptom liksom dess många.orsaker Härvar kan bara
några antydas. Symptomen visar sig särskilt
påtagligt vid genomgång utlåningsvolymen.en av Den

1980 USDvar 2,3 miljarder, ökade därefter och
nådde påtopp 1984en USD 3,5 miljarder. IDBs
utlåning då ganska betydligtvar större än
Världsbankens utlåning till Latinamerika. Därefter
minskade utlåningIDBs åroch uppgick 1987 till USD
2,3 miljarder, dvs. volym Årsamma 1980.som 1988
minskade utlåningen ytterligare drastiskt och
stannade vid USD 1,6 miljarder. VärldsbankensD673AUM -157-



utlåning Latinamerikatill fortsatte emellertid att
vidöka uppgick tid tilloch USDsamma ca

miljarder.9
kom denna utvecklingIDB att spelagenom en

förmarginell rollalltmer den externa
finansieringsförsörjningen till regionen. Detta vid

dåtidpunkt bästbanken behövdes eftersomen som
frånnettofinansieringen privatade bankerna i det

närmaste upphört.helt l
äutlåningsvolymenminskadeDen ledde i sin tur

fråntill finansiella flödenaatt de
låntagarländerna, i räntorform och amorteringarav
på lån,gamla i större änsnabb takt blev de

frånfinansiella flödena banken.
utlåningsvolym,Minskad ökade negativa

nettoflöden växande osäkerhetoch bankensom
låntagarländernasframtid minskade incitament att i

betalningsförpliktelsernahonorera gentemot banken.
Betalningsförseningarna växte snabbt ställdeoch

på hårdaden latinamerikanska solidariteten prov.
Även icke-låntagandebankens stårländer, försom

del garantikapitalet,stor började visaen av oro
för bankens finansiella stabilitet.

iSett vidareett perspektiv kom IDB genom
denna utveckling bli Latinamerikasatt delen av
skuldproblem, i stället för del dess lösning.en av

utlåningsvolymensjunkandeDen kom av
naturliga skäl inte iatt takt motsvarassamma av
motsvarande minskning anställdaantalet i iav

många,banken. förblev ungefär likaDe när 9
utlåningsvolymen låg på miljarder,1987 USD 1,6 som

då utlåningen1984 uppgick till miljarder.USD 3,5
påDet detta, visserligen sätt mätaattgrova,

produktiviteten ledde till att IDB 1987 hade en
utlåningsvolym ungefär storlekav samma som
Asiatiska utvecklingsbanken med dubbla antaletmen
anställda.
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Krisens utlösande faktor och dessen av
viktiga dåvarandeorsaker finansministervar Bakers
uppmärksammade vidtal VärldsbankensIMF och
årsmöte i dåSeoul 1985. den s.k. Baker-planen
lanserades. förutsågsdennaI plan bl.a. en
väsentligt utökad förroll iIDB den
latinamerikanska strukturomvandlingsprocessen.

När förhandlingarna sjundeIDBsom
kapitalpåfyllnad påbörjades därefter,snart
preciserades den amerikanska positionen. Bankens
lånevolym borde fördubblas, delvis i form av
sektorslån förknippade med konditionalitet efter
Världsbanksmönster.

förslagDetta fick bådestöd deav
latinamerikanska och icke-regionala länderna.Ll Samtidigt menade emellertid USA och dei
icke-regionala länderna måsteatt banken genomgå en
genomgripande omorganisation för sådanatt klara en
utvidgad finansiell iroll regionen.

USA hade emellertid ytterligare ett krav. Det
latinamerikanska majoritetsinflytandet som sällan
utnyttjats skulle samtidigt brytas. frånKravet
USA betydde i praktiken iatt utbyte göramot att
IDB till en fåstor bank, vetorätt tillsammans
med överCanada bankstabens alla förslag till

och projekt.program|
Detta betraktades latinamerikanernaav ettsom

grundskott bankensmot pan-amerikanska karaktär.
Att förvandlasIDB skulle till US Treasurys och -förlängdaUSAIDs ansågs fullständigtarm
oacceptabelt.

På sätt påsamma USAs krav vetorättvar ett
grundskott mot den multilaterala karaktär som

fåttbanken de icke-regionala ländernasgenom
medlemsskap i mitten och slutet 1970-talet.av USAs
långtgående påkrav vetorätt möttes snart ettav
motförslag från de latinamerikanska och
icke-regionala länderna. praktiken innebarI detta
motförslag att USA, förutom måste fåävenCanada,
med sig tvåde icke-regionalaen av valgrupperna

fåför att vetorätt.
0673AUM
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För latinamerikanerna visserligen ävenvar
fråndetta deras dittillsvarandeett stort avsteg

majoritetsinflytande i banken och ett mycket
ovilligt accepterande förde betalarattav som

också fårmusiken välja me1odin. Men
kompromissförslaget förkastades USA ochav

kapitalpåfyllnadenförhandlingarna körde heltom
fast.

politiska motsättningarDessa övermaktenom
påbanken kom tilltagande ekonomiskatoppen av

svårigheter i Latinamerika. fick allt störreIDB
problem sigatt till situation där denanapssa en

övergåttekonomiska utvecklingen i frånregionen
snabb tillväxt och utveckling till galopperande
inflation, stora bytesbalans- och budgetunderskott.v

l
åKrisens vändpunkt Enrique Iglesias övertar som-
ipresident

. c .

slutetI 1987 drog president Ortiz-Henaav
låstakonsekvenserna situationenden ochav

avgångmeddelade sin mitt sinunder tredje ,åNågra månadermandatperiod. valdessenare som ny
president Enrique Iglesias, utrikesminister i
Uruguay.

President förstaIglesias främstaoch
initiativ för dödlägetatt bryta i förhandlingarna

kapitalpåfyllnaden, blev tillsättaattom en
High-Level Review Committee med mandat att
framlägga rekommendationer bankens framtidaom
organisation.

Översynsgruppens rapport presenterades isom
december börjar1988 med beskrivning deen av
ekonomiska problemen i Latinamerika. Det
genomgående ärtemat behovet modernisering,av

frånmed omorientering bort denen
importsubstitutionspolitik präglat desom
latinamerikanska ekonomierna alltsedan 1930-talet.
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Därpå konstaterades att regionens behov skapar
påbankens agenda 1990-talet. Huvudslutsatsen av

detta börattresonemang IDB blivar en stor bank
följaktligenoch i stort behov väsentligav en

kapitalökning.
Översynsgruppen hävdade vidare att banken

förlorat sin inspiration och att fundamentala
förändringarorganisatoriska nödvändiga. Härvar

förutsågs bl.a. decentralisering och delegering av
beslutsfattande bl.a. till bankens fältkontor,
förändrade administrativa rutiner med klarare
arbetsbeskrivningar för olika tjänster samt
specificerade uppdragsbeskrivningar för olika
arbetsgrupper, förändrad rekryteringspolitik med
excellence ledstjärnasom upprättandesamt av en
guvernörskommitté för övervakaatt
omorganisationsprocessen.

Rapporten behandlade följande prioriteringar
för bankens framtida inriktning:

Tyngdpunkten bör fortsatt påligga offentliga
investeringsprojekt särskilt inom husbyggnad,
vatten- och avloppssystem för fattigare
befolkningsgrupper.

Bankens för teknisktprogram samarbete bör
väsentligt ökas från 32,5 den totalaav
lånevolymen till %5 eller mer.

Ökat samarbete med den privata sektorn med
särskild uppmärksamhet på den stora och växande
informella låntagarländerna.sektorn i Härvid bör

kunnaIIC spela viktig roll.en
I samarbete med andra utvecklinqsbanker och

regionens börNGOs miljöfrågorna ökadges
uppmärksamhet, med de tropiska regnskogarna i fokus.

I ett stort avsnitt skuldfrågan förutsesom en
aktiv intellektuellmer förroll banken. I

börsynnerhet IDB spela ledande roll gälleren vad
intra-regionala skuldfrågor.

Bankens multilaterala karaktär bör stärkas
ökade kapitalandelargenom för, och utvidgadenya

Trust Fund medarrangemang de icke-regionala
länderna. Vidare bör andelen anställda från dessa
medlemsländer öka.



framtidenochIDB4

Arsm§tet1282 nykapita12åfyl1nadup2qäre1seom;

Översynsgruppens rekommendationer om
långtgående förändringar banken accepteradesav om
än motvilligt latinamerikanerna.av

årsmöteInför i därmed1989 skapades 1IDBs mars
förutsättningar för överenskommelsenya en om

3kapitalpåfyllnaden. President Iglesias
årsmötetförhandlingskoncept påinför formulerades

följande sätt: behöver väsentligt ökadeIDB
genomgripandeoch reformer. ökadeMen utanresurser

kapitalresurser inga incitament för reformer.ges
På denna grund kunde sjundeIDBs

kapitalpåfyllnad års fruktlösaefter tre
förhandlingar slutföras.

uppgörelse träffadesDen blevsom en
kompromiss främst mellan USA och de fyra stora
latinamerikanska medlemsländerna Argentina,

VenezuelaBrasilien, och Mexico. Kompromissen rörde
Äveni grunden övermakten banken. de ;om

latinamerikanska nominellt fmedlemmarna behöll
överkontrollen bankens verksamhet, med 852 av

röststyrkan, infördes parallellen ny
röstmekanism i styrelsearbetet. i principDen ger

icke-regionalaUSA, Canada deoch medlemmarna om
inte direkt såkrävt,veto, ursprungligenUSAsom

möjlighet fördröjaatt styrelsebehandlingenen av ,
månader.projekt 9och tillmed tolvprogram upp

Härmed industriländernages som grupp
möjlighet låneärendenästintillatt stoppa ett

väsentligt förändraeller inriktning.dess
Uppgörelsens innebärutformning även en
maktförskjutning inom i-landsgruppen ökatmed ett
inflytande för de icke-regionala länderna som ges

på vågen-position inom förtungan denen ramen
röstmekanismen.parallella
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Kompromissen ocksåomfattade bankens
utlåningsvolym årenunder 1990-1993som
fastställdes till USD 22,5 miljarder. Det ger en
årlig utlåningskapacitet på USD 5,6 miljarder,
jämfört årsmed tidigare väsentligt lägre volym som
1988 sjunkit till USD miljarder.1,6 Den totala
kapitalökning krävs för nåsom att denna
utlåningsvolym uppgår till USD 26,4 miljarder och

påfyllnadmed till Särskildaen påfonden USD
milj.200

frågorAndra inom för uppgörelsen gällderamen
vilken konditionalitet skall gälla försom
bankens sektorlångivning. lånnya Dessa skall kunna
uppgå till 325 totalutlåningenav tilloch
skillnad från bankens övriga långivning inte knytas

å till speciella projekt. De skall istället utformasJ så; att de kan stödja låntagarlandets2
ekonomisk-politiska åtgärder inom för ettramen
avtalat ekonomiskt syftarprogram tillsom
återhämtning och tillväxt.

Uppgörelsen kapitalpâfyllnadenom har redan
inneburit vändpunkt fören den tidigare sjunkande
utlåningsvolymen för ökat1989som till USD
2,6 miljarder.

Under årkommande kommer också inriktningen avlångivningen förändras.att De fattigare
låntagarländerna skall få ökad utlåningendel av
med fördelningen mellan Grupp påA- och B-länder
65 % och Grupp C- och D-länder på %.35

Den femtonårsperiodenssenaste relativt starka
prioritering tung infrastrukturav i form bl.a.av
kraftverk kommer förskjutasatt mot
sektorlångivning med tillhörande påkrav
strukturförändringar pris- tariff-systemochav för
högre effektivitet i allokering tillgängligaav
resurser.
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samfinansiering

tillägg väsentligt ökadetill bankensI
utlåningsresurser årordinarie under kommande

olika samfinansieringsarrangemangkommer spelaatt
betydande roll.en

ännuinte hunnitBanken har utveckla en
systematisk förstrategi verka katalysatoratt som
för mobilisering additionella externaav resurser
till Latinamerika.

ekonomiska situationden LatinamerikaI som
befinner sig finns dock mycket betydandeett

påför förutrymme roll IDBen ny
samfinansieringsområdet.

diskuteras möjligheternaNu bl.a. att utveckla
särskild förpipeline projekt lämpliga fören

biståndsgivaresamfinansieting bilateralamed och
exportkreditinstitut. Vidare särskildhar enheten z
för koordinering olikaav
samfinansieringsarrangemang upprättats och nya
operativa riktlinjer för smidigare integreraatt

låneverksamhetenolika samfinansieringar i är under
utarbetande.

Efter president Iglesias tillträde har en
betydande aktivitet i förutvecklats banken att
främst till sigdra japanskt kapital. Under 1988
och 1989 har rad avtal slutits japanskameden nya
offentliga privataoch finansiärer. avtalDessa

lån påinkluderar frånmilj.ett japanskaUSD 150
försäkringsbolag, frånmilj.USD 150 Japans
Overseas Economic Co-operation förFund

småkoncessionell samfinansiering i och medelstora
länder i Latinamerika, ytterligare milj.USD 32
till iden nyinrättadeIDB Special Fund.Japan

ärVidare Japans Bank bereddEx-Im att
långtsamfinansiera framskridna projektförslag till

värdeett miljard USD.av en
ocksåUnder 1988 och 1989 har mycketett i

betydelsefullt samarbete Spanien växtmed fram
500-årsfonden.upprättandet bekantsomgenom av0673AUM g164



är årdet, år1992, 500 sedan Columbus upptäckte
Amerika. Fondens uppgåskall tillresurser USD

milj. Utlåningen500 utlåningsvillkorenoch skall
följa bankens lånerutiner.normala Till
500-årsfonden skall dessutom ett
räntebidragskonto på USD milj.150 knytas för
subventionering räntekostnaderna.av

Härutöver har Spaniens regering utfäst sig att
söka mobilisera ytterligare USD milj. från500
spanska affärsbanker, exportkreditinstitut m.m.

börDet tilläggas framgångaratt IDBs med att
dra till sig intenya harresurser setts med blida
ögon påUSA olikaav sätt sökt ifrågasättasom
vissa de avtalens överensstämmelseav nya med
bankens stadgar.

;Du den imiliöbankensom nya

Först i slutet 1970-taletav fastställdes
riktlinjer för bankens påverksamhet miljöområdet.
Tillsammans med rad andra internationellaen
organisationer signerade årIDB 1980 the
Declaration Environmentalon Policy and Procedures
Affecting Economic Development. årTre senare
upprättades inom banken Environmental Management
Committee EMC som granskarnumera alla projekt

bedöms kunnasom upphov tillge signifikanta
påeffekter miljön.

Under hela 1980-talet den förhärskandevar
uppfattningen i banken någonatt särskild
miljöenhet ej borde upprättas. Det skulle, hävdades
det, leda till att andra enheter ej tog
tillräckliga hänsyn och föransvar utformning och
uppföljning miljöaspekterav i bankens projekt. Med
Enrique Iglesias tillträde presidentsom har
miljöfrågorna fått mycketen framskjutenmer
ställning i banken. 1987 arrangerades ett stort
miljösymposium banken tillav vilket
regeringsrepresentanter, statliga myndigheter och
latinamerikanska NGOs inbjöds för läggaatt grunden0673AUM -165-
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till aktiv miljöpolitik Påi Latinamerika.en mer
mötegrundval detta drogs ett nyttav program upp

för miljöarbete.bankens förBegreppsramen detta
påarbetsprogram allmänt sägaskan bygga

Brundtland-rapportens bärkraftigkoncept om
utveckling.

miljöexperterAntalet i banken har de senaste
åren hållsökat löpandeoch miljöseminarier inu
banken för olika kategorier anställda. Samarbete

både frånoch konsultationer med NGOS Latinamerika.
USA och blivitEuropa har vanligare.allt

I samband med omorganisationen banken underav
särskild1989 har avdelning för miljö upprättatsen

med professionals och finnsplaner försex att
bygga miljödatabank för Latinamerika.upp en

ocksåfinnsDet klarare insikt i bankennu en
miljöåtgärderatt preventiva är mindreom kostsamma

än i sökaatt efterhand miljöskador frånreparera
dåligt förberedda-projekt. framgångNyckeln till

inte nödvändigtvis ligga i striktareanses
intervention,miljökrav och utan i bättresnarare

utformade miljökrav.
Ambitionen förvandlaatt tillIDB the Bank of

påthe Environment regeringshålldock mångaises
latinamerikanska länder med skepsis. förefallerDet
dock klart att LatinamerikasIDB bank jämförtsom
framför allt Världsbanken,med har komparativen
fördel miljöfrågori drivaatt känsligautan att
suveränitetsaspekter blockerar samarbetet.

kvinnofrågor framgångar,IDB och mycket kvarmen-
atLqära

Liksom övrigai de utvecklingsbankerna har
kvinnofrågorna från långsami IDB, och trevandeen

istart slutet 1970-talet, alltmer kommit iav
fokus. Riktlinjer för påbankens verksamhet detta
område gångenför förstaantogs styrelsen 1987.av
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De nordiska länderna spelade aktiv roll viden
formuleringen och genomdrivandet dessaav
riktlinjer. De har breden ansats med betoning av
kvinnors roll i utvecklingsprocessen utifrån både
jämlikhets- och produktivitetsaspekter. Dess
särskilda inriktning ligger på kvinnors
hälsoproblem, tillgång till utbildning, stöd till
inkomstskapande aktiviteter tillgångoch till
krediter.

IDB har inte i flerasom andra
utvecklingsbanker inrättat någon särskild enhet för
kvinnofrågor. börjanI 1989 anställdesav
emellertid koordinatoren för frågordessa på
relativt hög nivå.

börjanI 1980-taletav började bankens
utvärderingsenhet följa förändringarna i antalet
anställda kvinnor i banken och deras avancemang.
Från 1981 till 1989 har andelen kvinnliga anställda
på professionals-nivån vid huvudkontoret ökat
från 12 till %.23 vid fältkontoren är denna andel
fortfarande lågmycket eller omkring %.3

De politiska läsningar och den passivitet somde utdragna förhandlingarna kapitalpåfyllnadenom
skapade i banken, påverkade också arbetet med
kvinnofrågorna. I synnerhet kom det att drabba
arbetet med att utveckla aktionsplanen som
operativt skall omsätta de riktlinjernanya för
kvinnofrågor. n

Vidare kom kvinnofrågorna aldrig att behandlas
i frånrapporten högnivåkommittén, trots att de
nordiska länderna förde fram det förslaget.
Positivt är dock att särskiltett avsnitt om
kvinnor, påb1.a. nordisk begäran, intagits i
slutdokumentet från förhandlingarna denom senaste
kapitalökningen.

Först när aktionsplanens mycket konkreta
förslag omsätts i olika verksamhetsområden påoch
olika nivåer i banken kan aktiviteterna på
kvinnoområdet förväntas öka.
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fattigdomsinriktningIDBs högt ställda-
ambitioner. relati1t9gda resultat

Redan vid bildandeIDBs fanns strävanstarken
särskiltatt regionens fattigare länder ochgynna

nå regionens fattigare befolkningsskikt. Detta blev
under stor del möjligt1960-taleten deav genom
avsevärda koncessionella tillskötUSAresurser som
banken inom för framstegsalliansen.ramen

Slutet 1960-talet och präglades1970-taletav
låneverksamhetenfortsatt inriktning tillav deav

fattigare länderna intressetmedan och
möjligheterna särskiltatt fattigaregynna
befolkningsgrupper inom olika sociala projekt
mattades.

Mot slutet återförstärktes1970-taletav IDBs
fattigdomsinriktning, följdmycket till deav
europeiska ländernas inträde i banken. sambandI

uppgörelsenmed kapitalpåfyllnadenden femteom
målsättningantogs konkret att %en 50om av

långivningbankens lâginkomstgrupper.skall gynna
Även alla definitioner beräkningsmetoderochom
gällande fattigdomsinriktningen biståndi har drag 4

godtycklighet osäkerhet,ochav har lagtIDB ner
mycket påanalytiskt arbete förfinaatt sina

förmetoder täckaatt olika typer projekt ochav
också lagt påstora uppbyggnadresurser en av en :databas fattigdomsfrågor åiegen Latinamerika.om

måttDet bankutlåningen850 tillom av
fattigare fastställdes förgrupper den femtesom
kapitalpåfyllnaden bekräftades för sjätteden
påfyllnaden återigenoch har lagts förfast den
sjunde kapitalpåfyllnaden.

Beräkningar längivningenvisar att börjani av
1980-talet till låginkomstgrupper.%30 gynnadeca

siffraDenna har stigit till drygt 840 under
år. beräkningarSamma ocksåvisarsenare att

nåsannolikheten påatt goda effekter fattigare
är större i projekt inomgrupper sektorerna

stadsutveckling. hälsa, vatten och avlopp isamt
vissa typer jordbruks- fiskeprojekt.ochav
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Sannolikheten är mindre inom sektorerna industri,
energi och transporter.

Det inom bankenprogram gett desom mest
långtgående påeffekterna fattigare ärgrupper the
Small Projects Program påbörjadessom 1978.
Inriktningen på detta har främstprogram omfattat
krediter småprojekttill initierade enskildaav

ellerpersoner pågrupper normalasom
marknadsvillkor svårigheterhaft att uppbringa
finansiering. The Small Projects Programme har
finansierats från rad olikaen bankfonder Fund-for Special Operations, Swiss Fund, Norwegian Fund
och USAs Social Progress Trust MöjligheternaFund.

nåatt fattigare medgrupper programmet har bl.a.
begränsats den hittillsvarandeav kreditgränsen på
USD 500 för000 varje enskilt projekt samt de
relativt höga administrationskostnaderna. För
närvarande prövas inom banken möjligheterna att
vidga programmet till bred påsatsningen
microproducers i regionen, förenklade
administrationsrutiner och höjningen av
kreditgränsen. ärTanken lånenatt skall förmedlas

existerandegenom nationella kreditinstitutioner,
lokala sparkassor, kooperativ etc. och samtidigt
knytas till olika utbildningsprogram med kurser i
bokföring, marknadsföring etc.

Programmet för microproducers kan ses som enmedveten satsning bankledningen påav den allt
viktigare informella sektor växersom fram inu
spåren den ekonomiskaav tillbakagången i
Latinamerika. Programmet ocksåkan ettses som
uttryck för den bankledningensnya ambitioner att i
ökande någrad fattigare befolkningsgrupper och
dessutom stärka kvinnornas ställning som
producenter.

I generella termer har de latinamerikanska
länderna varit mindre drivande än givarländerna när
det gäller bankens fattigdomsinriktning. Hade det
inte varit för givarnas hårda linje i frågadenna
under de tre påfyllnadsförhandlingarna,senaste är
det högst troligt att bankens relativa framgångar
på detta område under 1980-talet inte uppnåtts.
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gmgrganisahionos:hp§r§onalfä:ändringargagkena

frånrekommendationernaföljdSom aven
internaöversynskommittén bankensoch

förändringarförutom personellaharöversynsgrupper
lång förändringarorganisatoriska bankensrad aven

Vissa avdelningargenomförts. harstruktur
förstärktspersonalmässigt enheteroch nya

tillskapats.
utgör förstaförändringar den storaDessa

på år.omorganisationen banken speglar16 Denav
regionensförändringarna under 1980-talet av nya

utlåningfrån ökadestöd liksom denbehov IDBav
år.förväntas genomföra under kommandekunnabanken

från omorganisationLärdomarna hittills den
påbörjade är de internabanken dock att1989som

trögheterna intentionernaoch motkrafterna imot
svårareomorganisationen varit betydligt att

förutsågs.övervinna än vad Banken har dessutomsom
fortfarande medtopptunga struktursamma en

beståendeledningsgrupp presidenten,av
vice-presidenten därunderoch tolv samtmanagers

många beslutsnivåerlika organisatoriska som
tidigare.

tilltagande förstelningBankens under
främst kräva1980-talet drev omfattandeUSA att

Mångaförändringar personalsituationen.av
dåanställda däri varitbanken hade desssen

mångaförbildande. latinamerikanerhadeIDB blivit
försörjningsinrättning. Lönerlukrativ och andraen

anställningsförmåner är generösai ochIDB av
jämställdakonkurrensskäl i närmastedet med

Världsbanken.situationen i ochIMF
i omorganisationenled fannsSom ett IDBav

pådärför översyn personalsituationen.krav en av
Bankledningen intedock beredd genomdrivaattvar

på främstdrastiska visavskedanden det USAsom
fått årenVärldsbanken genomföra underatt
1986-1987.
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Följande tre punkter blev vägledande för IDBs
personalöversyn:

Generell minskning stabenav genom
tidigareläggning pensionsavgångarav med generösa
pensionsvederlag.

Få lågpresterande anställda att frivilligt
säga sig avgångsvederlag.generösaupp genom

ovanståendeGenom luckor i organisationen
skapa större rörlighet och motivation bland de som
stannade och utrymme för anställning krafter.av nya

Banken har idag nästan helten toppledningny
med mycket kompetenta Managers och Deputy
Managers. USAs pådominans höga poster ioch
nyckelpositioner har samtidigt ytterligare stärkts.

icke-regionalaDe medlemmarna långunder tidsom
krävt och sedermera blivit lovade ökad
representation i banken har fåtthittills ut mycket
lite omorganisationen.av

utgångenVid 1989 uppgickav bankens reguljära
stab till 1 584 personer, 962 handläggarevarav och

i622 administrativa funktioner. Som följden av
särskiltett avgångsprogram har 240 lämnatpersoner

banken. innebärDet avgång på nästanen %18 denav
internationellapermanenta staben.

Inslaget kvinnor i högreav positioner har
stärkts, uppgåroch på den professionella nivån
till 115 eller 23 %.

5 Sverige och IDB

;DE-striden

Under 1970-talet styrdes flertalet länder i
Latinamerika regeringarav kommit tillsom makten

att demokratiskagenom spelregler helt eller delvis
satts spel. Statskuppenur i Chile många1973 kom i
länder, inklusive Sverige, att symbolses som en
för den odemokratiska politiska situationen i
regionen.



påbörjadesNär diskussioner utvidgadom en
häri kom den bakgrundenkrets medlemmar motIDBav

eventuellt svenskt medlemskap i bankenett att
väcka häftig inrikespolitisk strid i Sverige.en
Från frånsocialistiska partierna liksomde stora

frånfackföreningsrörelsendelar samt radav en
hävdadesutom-parlamentariska att ettgrupper

bli stöd tillmedlemskap skullesvenskt ett
militärdiktarurer.repressiva Vidare menade attman

icke-regionala inträdeUSA, trots de medlemmarnas i
banken, fortsatt skulle ha oacceptabeltett stort
inflytande i IDB.

Från frånborgerliga partier ioch synnerhet
näringslivet hävdades detatt mycketvore

frånallvarligt industri utestängdessvenskom
upphandlingsmöjligheter i följdIDB som av
icke-medlemskap.

Frågan avgjordes den borgerligaav
trepartiregeringen förde in1977 Sverigesom som

iimedlem banken. Sveriges deltagande i IDB kom att
frånfinansieras föranslag exportfrämjande

åtgärder biståndspolitiskaeftersom skäl för
ansågsmedlemskap inte tillräckliga.

utredningenIDB ;

intikespolitiska stridenDen levdeIDBom
emellertid vidare och tillkallade1979 förchefen
handelsdepartementet kommitté meden
parlamentarisksammansättning för göraatt en

utlåningspolitikbedömning inriktningIDBs och iav
övrigt.

vidare kommittén görauppmanades att en
bedömning fördels effekterna svensktav
vidkommande imedlemskapet IDB och delsav
följderna frånutträdesvenskt IDBav ur
hande1s utrikespolitiskoch försynpunkt och
sysselsättningen i januarilandet. ladeI 1982
kommittén fram betänkandet Sverige Dsoch IDB
H 1982:1
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Angående de handelspolitiska effekterna ettav
utträde konstaterade utredningen bl.a. att
medlemskapet värde förvar svenskav
exportindustri. Vidare framhölls den betydelse för
svensk export referenssynpunktur teknologisktsom

påavancerade projekt IDB-marknaden kunde koma att
få under 1980-talet.

vad gäller de utrikespolitiska konsekvenserna
konstaterades bl.a. att utträdeett iIDB,ur
främst Latinamerika även annorstädes,men skulle
uppfattas både dramatisksom en och spektakulär
handling. Däremot ansåg inte utredningen det vara
möjligt någotgöraatt bestämt uttalande artenom
eller omfattningen de utrikespolitiskaav
effekterna för svensk del utträde.ettav

Avslutningsvis konstaterades att uppdraget
inte gällde föreläggaatt statsmakterna förslagett

långsiktigttill ställningstagande utan att
kommittén ålagtsendast att ta fram ett fylligt och
konkret faktamaterial. Vidare låg enligt tredningen

värdeett i behållaatt statsmakternas
handlingsfrihet samt att Sverige löpande borde
pröva förhållandesitt till IDB i ljuset hurav
bankens utlåningspolitik utvecklades och denav
politiska händelseutvecklingen i Latinamerika.

svgriggsfinansigl1aâtagand§n_i_IQB

Fram till slutet pågåendeden sjätteav
kapitalpåfyllnaden kommer Sverige att ha
bidragitmed totalt USD 32 milj. till IDB.
utbetalningarna till påfyllnaddenna sträcker sig
fram till budgetåret 199394.

För den sjunde kapitalpåfyllnaden blir det
totala svenska bidraget USD milj.43 påbaserat en
kapitalandel på 0;l7 %. Av detta ska endast 2,5 %
eller USD 1,1 milj.ca betalas in över en
fyraårsperiod börjanmed 1990. Resterande belopp
utgör garantikapital.
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Utöver Sveriges bidrag till det ordinarie
påfyllnadentillkommerkapitalet till Särskildaden

Vårt påbidragFonden. till fonden baseras andelen
% samtliga bidrag.0,42 Det kommer attav av 5yiresultera utbetalningar milj.kr. x8om ca som ixnårskall inbetalas fjärdedelmed börjanmeden per

1990. i

sverigesJalgrupe och representation

ingårSverige i valgrupp med nio
västeuropeiska länder sammantaget representerarsom

röststyrka på %.3,7en
Valgruppens medlemmar och procentuella

röststyrka är: Förbundsrepubliken Tyskland 0.99,
Storbritannien 0,97, Italien 0,97, Belgien
0,19, Nederländerna 0,l5, 0,09,Danmark
Finland 0,08, 0,06Norge Sverigeoch 0,17.

valgruppen irepresenteras bankstyrelsen av en
exekutivdirektör.gemensam Denna post roterar

mellan de ländernatre stora i valgruppen, med en
på Övrigaår.mandattid tre länder i valgruppen

besätter biträdandeposten exekutivdirektör.som
Vidare påländerutser alla tvårotationsbasis
direktörsassistenter.

Svensk guvernör i IDB t.o.m. 1989var
statssekreteraren i handelsavdelning.UDs Genom att

budgetåretIDB Er.o.m. finansieras199091 över
biståndsanslaget guvernörsskapet övergåtthar till
statssekreteraren för internationellt
utvecklingssamarbete.

Även handläggningen frågor övergåttharIDBav
till UDs u-avdelning. näraGenom ett och
systematiskt nordiskt samarbete, bl.a. i form av
veckovisa telefonkonferenser kan Sverige,
tillsammans övrigamed nordiska länder, spela en
inte oväsentlig roll vid behandlingen olikaav
styrelsefrågor i banken.
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Bevakningen upphandlingsfrågornaav i IDB sker
projektbevakningscentralenav vid Sveriges ambassad

i Washington, i nära Exportrådetsamarbete med och
UDs handelsavdelning.

icke-regionalaDe 17 länderna är radav en
skäl klart underrepresenterade i banken med endast

anställda50ca pr0fessiona1s. nordiskaDe
länderna är dessutom underrepresenterade inom

icke-regionalagruppen länder. För närvarande finns
från Norden dansk, finländare tvåen en och
svenskar.
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UNDP ETT PROGRAMOCHEN ORGANISATION-

l.l Inledning

FNzsutvecklingsprogram.UNDP.är deminstett kändaav inomFN detorganen trotsattdetår största allaFN-organenutanförav Världsbanksgruppen.såväli frågaompengar,antaletutställda världsvidtäckning.som Dessroll centraltfinansieringsorganförsom dets.k.tekniskabiståndet.dvs.denkunskapsbverföring.denmjukvara. såärsotn ettnödvändigtelementför accelereradekonomiskochsocialutvecklingi u-ländema.gerorganisationen nyckelställninginomen FN-systemet.
UNDPar också specielltintresseför Sverige.av dessarsom näst bidragsgivarestörstamed totaltbidragett 770miljonerkronorförom budgetåret199091.Trots Sverigeattunderl980taletbidragitmed fyraöver miljarderkronortill UNDPochdärigenomunder70-och60-talenhörttill de bidragsgivanrastörsta till UNDP.finnsmycketlitet skrivetFN:sutvecklingsprogramom påsvenska.Det Sixtenär Hepplingssenaste skrift Dethandlar UNDP från 1984ochom kortfattadbeskrivningien budgetpropositionenför199091.

Denhärföreliggandestudien gjordär påuppdrag Multibiståndskommirténav för att genågot uttömmandebilden UNDP.mer Denförsökerav samtidigtbelysanågra deavfrågeställningar för närvarande föremålsom är för omfattandediskussionerkringettmedallvarligasystem problemmedsinroll, sinamålsättningar.sinstyrningochsinorganisation.

1.2Bakgrttnd

FNzsinsatserpåutvecklingsområdetgårtillbakatill generallörsamlingensresolutionnr200lll den4 december1948av anslog ochsom drog riktlinjernapengar för vaduppkom kallasmm utvidgadesom att för teknisktbiståndprogram ExpandedProgrammefor TechnicalAssistance.EPTA. Principerna i huvuddragde fortfarandevar består.somnämligen
inriktningenpåteknisktbistånd.a. dvsexpertis.stipendier.träning.utbildningoch infonnationsutbyte;samarbetetmedFNzsfackorgan.och
rnottagarlandsaientuingenc.Medanresolutionenförutsåg medelskulleatt anslåsfrånFN:sreguljärabudgetföreslogdendåvarandegetteralsekreteraretti stället medett ñnansieringsystem deten avutvidgade frivilligaprogrammet bidrag.Resursemagenom fördeladessedan deolikafackorganenochkorn i praktikenatt utgöra förstärkning derasreguljäraen verksamhetavi u-länderrta.

inom EPTAzsstyrelse,theTechnicalAssistanceBoard.TAB. intogfackorganenocksådomineanderoll aven generalsekreteraren.en offrcio,om des ordförande.ex var

l GA 21 III. Technicalassistancefor economicdevelopment.
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UNDPzsSTYRELSEGOVERNINGCOUNCIL

Land Mandagñ
A. Socialisdander
Bulgarien 1990-92Polen 1990-92Rumänien 1989-91Sovjetunionen

1988-901991-93

B. Vall-änder
Australien 1989-91Osxmikê

l988-90.1991-93Belgien 1989-91Kanada
1989-91Danmark 1990-92Finlmd
1991-93Frankrike 1989-91Vasuyskiand
199092Italien 1988-90,1991-93Japan 1988-90J991-93Nederländerna
1990-92Norge 1988-90Ponugal
199092Spanien
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C U-Iänder

Algeriet 1991-93Djibouti 1990-92Ghana l988-90.1991-93Guinea-Bissau 1989-91Kenya 1989-91Ubycn 1988-90Maurilanien 1990-92MozambiqueF 1989-91Nigaia 1990-92SaoTomét Principe 1989-91Zaire 1989-91Zimbabwe 1988-90J991-93Kim 1988-90J991-93Cypern 1989-91Indien 1990-92



liksommöjliggöraden effektivaochrationellamest användningen,i ljuset landetsavprioriteringaregna deutIIyCktsi landetsutvecklingsplanering.som Genomall etttidigtstadium användningen biståndstesurserprogrammera skulle beredskapav entillskapasför snabbtatt deomsätta i utvecklingsprojekt.Detnyaresurserna gamlalångsamma medomfattandesystemet centralgenomgångochprövning projektförslagenavskulleersättas därprojektenett system ellermindreav godkändaredanvar imerlandprogrammet.Medel tidigare reserveradeförsom täckahelakostnadenvar föratt ettprojektskullefrigörasochframtidakostnadertäckas framtidabidrag.Effektiviteteniavverksamhetenskulleökaliksomkapacitetenhoshela Utvecklingsoptimismensystemetpåtaglig.var
För möjliggöra rimlig programplaneringatt behövdespreliminäraen planeringsramarföralla s.k. lndicativePlanningFigures.IPF.program, grundför bedömaantalochsom attstorlek projekt kundeplanerasingåiav Försom kunna sådanaettprogram. att angeplaneringsramarmåsteemellertidförst uppskattning vilka skulleen av resursersomkomma bli tillgängligaunderatt p-ogramperioden Förstgöras. därefter.ochsedanmedelför administrationochavsatts omkostnader,kunde beräkningochfördelning medlenen avpå landramar De tvågöras. frågornainomUNDP,nämligenstora bidragensstorlekomoch fördelningpåländerprogramresursemas och haralltsedandesskommitprogram. attinta centralroll i UNDP-styrelsensdiskussionerinfören varje programcykelfemårs-nyperiod.

I fråga organisationochrollfördelningslårresolutionenom fastkaraktären samarbetetavmellanalla involveradede FN-organenunderledarskap UNDP.ResolutionenskisseraravrollfördelningmedUNDP i förstaen handñnansierandeett ochsom pnogrammerandemedfackorganen stödjandeorgan i sektorprogrammeringsom ochprojektformuleringochinteminst ansvarigaför genomförandet projekten.som I praktikenhar- samarbetetav-fått im-iktningpååterkommandediskussioneren resursursfördelningenmellanfack-omDelvis följd häravorganen. harfackorganenoftasomen söktocherhållitökandebiståndsresurserför verksamheti u-ländernadirektfrångivarländer.Dessas.k.ex-trabudgetäta tillsammansmeddeprojektresurser finansierasdirektvia fackorganenssomreguljärabudgetaröverstigeridagde kanaliserasviaUNDP.SamtidigtharresursersomtrycketfrånUNDPksstyrelseökatför genomförande projekteni förstahandav avmottagarländemasjälva inblandning fackorganen.utan av
Denstruktur skisseradesi dens.k.konsensus-resolutionensom bestårfortfarandeovangrundläggandeför FN-systemetsutvecklingssamarbete.som

1.3Målsättningar

l densk. konsensus-resolutionen2688XXV denll december1970,ingickav enbegärantill UNDPsstyrelse läggafram förslagtillatt stadgafören draften programmetomnibus for theprogrammeförstamte generalförsamlingsnästa behandling.Dettavisadesigemellertid betydligtsvårare förutseu.givetän detideologiskvara laddadede-battklimat förelågi början 1970-taletSpeciellt förstasom den paragrafen. skullesotnspecificeraändamåletmedverksamheten.vållade problem.Efterdiskussionstora vidvarjestyrelsemöteframtill 1977bordladesfråganpåobestämdtid ochharsedanintetagits igen.UNDParbetardärför stöd samladupp stadga.utan Dessmålangivelseravenmåstedärförsökasi målbeskrivninpmaför dessföregångare.SärskildafondenochEPTAliksomi de resolutioner generalförsamlingen behandlarintemationellaav somekonomiskarelationerochutvecklingsfrågor,specielltresolutionerna utvecklings-omåniondena. internationellekonomiskordningoch internationellom ny utveck-omenlingsstrategit

l resolutionenför FondenSärskilda fondenskallattangesb Förmedlasystematisktochkontinuerligtbiståndinomområden ärsomväsentligaför integreradteknisk.ekonomiskochsocialutvecklingi de

I Sedelstudie123 för diskussion resolutionemasroll målangivareför Fitksen om utvecklings-som

GA 1240XIII Estabiishmentof theSpecialFund. October1958l4
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utveckladeländernamindre UNDPoch ändamå-Särskildafonden årEPTA.resolutionema attförGenomgående om skall ochhurinriktning vad detgörasformulerademedverksamhetenför är somlen
Teknisktbiståndochstoduppnås. skallskallpåvadresultatet.inteskallgor-as. somutvecklingsansträngningar.i derastill u-länderrtages

Verksamheten1.4
projekt 1525900pågående i länderochhari dagUNDP. overUtvecklingsprogram.FNzs

miljardereller54 svenskaomkring9 miljarderdollartotaltvärdeterritoriertill ett av volontäreroch9X0 intemationella ochprojektarbetarI dessa over experterlcmnor.
mottagarländcrttastillhandahållslokalanställda3X00 egnasom avuppemot personer. formerbedriverolika12000 frånu-låndemaOmkringstatsfbrvalmingar. avpersoner allafinansierade projekten.Projektenutomlands. overnästanspecialsntdier spännerav sigfördelar olikatabell hurNedanstående demonstrerarsanthällssektrxer. resurserna

19874991.fjärdeprogramcykeln.denundersektorer

Sektor
Procent

16.41Policyochplanering
11,27Naturresurser
17.92skogochfiskeJordbruk.
12.57Industri
10.48ochkommunikationerTransporter
2.72ochfinansHandel
6,35sjukvårdHälso-och
3,50Utbildning
4,09Arbetsmarknad
10.10ochteknikVetenskap
4.59Annat

36193914,Källa:DP para.
dollar. ungefärmiljoneromkring1,5projektsgenomsnittliggervarje budgetl varav

ungefärfyrapå ochgenomsnittliglöptidharUNDP.Projekten700.00 kommerfrån en varjeår ochlikafärdigställs1300projektomkringvilketocksåinnebarhalvtår, auett bistånd.teknisktform d.v.s.uteslutandeitill. Projektenmånga kommer är nästan avnya UNDP:sandelinstitutionerinomu-låndema.ochkunnandesyftandetill bygga avatt upp
gåvaprojektengessom

prioriterings-vilkalandnivå s.k.landprogrammen,deProjektenhålls angeravsamman utvecklingsplanering.Land-landetsi ljusetför UNDP-biståndetområdena egenav programmerings-ochUNDPzsenlighetfemårigai medoftastär egenprogrammen femårsperioder.fasta1972sedan byggerftnansieringscykelsom
1987 1991sig periodensträckerprogrammeringscykeln.fjärde overnuvarande.Den -DP199043/Addl. tabelll:på följandeanvändningoch sånFördenna utserresurser USmiljarder dollar

Inkomster:
4,7Frivilligabidrag
9.5inkomsterAndra
5.1Totalt

Anvllrtdrting:
3.7lPF-programkostrtader
0.2Särskildaprogram 0.5Ersättningtill fackorgart

0,8administrationUNDP
52kostnaderTotala

ISebihgaZfBratfMIstandigfMxhtMgöverMtd-odtwømntnmmmmñ
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Principbeslut omfattningochkriterierfor resursfördelrtingenom för denfemtecykeln.1992 1996,harjust tagits UNDP:sstyrelse. beräkningenav individuella- men avlandramarkommer läggasframför styrelsenförstatt 1991.under
UNDP:sställning universellt innebärsom allaländerprogram att är medlemmarsom avFN ellerdessfackorganäger till biståndrätt frånUNDP.vilket innebär länderatt somkanskenormaltinteräknas u-länderförekommerblandsom UNDP:smottagarländer.
Kriteriernaför beräknalandramarnaatt är emellertidsåutformade demycketstarktattdefattigasteländerna.87gynnar landprogramresursemaprocentav år förreserveradeländermed capitaBNPunderS 750årenper 1989.Cirka52 länderdelardärförpådessa87 ochövriga90 länderprocent ochterritorierdelar deresterande13procentenellerskjutertill av egnaresurser.
Fördelningen Iandramama starktav är regressivvilket innebär fattigare landatt är.ettdesto blir dessstörre landram.Dessstorlekpåverkaockså befolkningsstorleken.av ävendenfaktornharmindreviktom ochnästanupphörefter100miljonerinvånare.AnnarsskulleKinaochIndienläggabeslagpåmerparten med tredjedelöverav resursema. envärldensbefolkning.Bilagaav l visarlandramarnasutveckling land deförstaöverperfyraprogramperiodema.

UNDP:sverksamhetbedrivsemellertidintebarapå landnivå, ungefär femtedelutan enUNDP:s användsförav ñnansieraresurser mellanstatligaatt projektpåregional,inter-regionalellerglobalnivå.Sådanaprojektsyftaroftatill föra institutioneratt sammaninomländernai forskrrings-gemensamma ochutvecklingsprojektellerfor underFN:sattöversynbyggainstitutionerför hanteraatt Lex. utnyttjandegemensamt naturresurser.avfloderochandravattentillgångar.som Dekanockså utformade bidragtillvara sominternationellaforsknings-ochutbildningsinsatser. theConsultativeGroupLex. oninternationalAgriculttualResearch,CGlAR,ellerdetinternationellasjöfansuniversitetetiMalmö.Deattraheraroftasamfinansieringochsamarbetemedbåde multilateralaochbilateralautvecklingsorgan.
I bilaga2 visas tabellmed redovisningen programutgiftemaen underUNDPzsavhuvudprogramår 1989ochhurdefördeladespådeolikafackorgan varitansvarigasomfbr genomförandet projektenUr tabellenkanav utläsasbla. atttotalaprojektkostnaderuppgicktill 897.6miljonerdollar;- ersättningforsom programstbdutbetaladestill fackorganen,- mottagarländerochtill UNDPsjälvt112,8miljonerdollar.

mottagarländerrtasjälvabidrogi form sk. cost-sharingmed116,7miljoner- avdollari hårdvalutatill finansieringen projekt;ochavdefackorgan hade andelstörstsom FAO med168,1- programmet miljonerav vardollari projektkostnaderoch21.7miljonerersättningför programstöd.DetcenualaFN medsinaregionalaekonomiskakommissionerfick 124,7miljonerdollarforprojektkostnaderoch15.7miljonerersättningför programstöd;Världsbankenfungerade genomföra projektför 58som miljonerdollar- av ocherhöll6.4miljonerdollar kostnadsersättningforsom programstod.Ocksådeafrikanskaochasiatiskautvecklingsbankengenomfördeprojektför ll miljonerdollar.
mottagarländemasjälvagenomfbrdeprojektfor 100.1miljonerdollar:- FNzsvolontärprogramgenomfördeprojektinomhuvudprogrammetfor- 12.5miljonerdollar;
UNDPsjälvtutfördeprojektför 89.8miljonerdollar.-

UnderrubrikenSärskilda kanUNDPfinansieraprogramresmser omedelbarkalasuofhjälpi sambandmednaturkatastrofer olikaslag.Normaltkananslåshögstav 50000dollarförvarjetillfälle. efterbeslut styrelsenkan tillmen 1 miljonav dollaranslåsm:upp atttäckateknisktbiståndi samband återuppbyggnadsarbetetmed
SärskildaDe användsockså fbrvaltningsbistånd,programresursana dets.k.Manage-
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mentutvecklirtgsprogrammet,vilketsärskilt tillsyftar förstärkau-ländemasatt egeninstitutionellakapacitet hanterautvecklingsprocessen.Dettillskapadesatt styrel-genomsebeslut1988. 60 miljonernär dollar för dettaändamålochmedspeciellavsattes
inriktningpådefattigasteländernaTill dagsdatohar 60 länderansöktän stodmer omfrån flerafbr hjälpi sambandmedsuukurranpassningsprogram.progammet.
Likasåanvänds frånSärskildaProgrammetför forskningochutvecklingkringresurserna
programverksamhetenDet exemplet framställandetutgör UNDP:sHumansenaste avDevelopmentReport.

1.5Finansieringen

finansiellaUNDP:s struktur uppbyggdenligtprincipenår löpandefinansiering.d.v.s.omdetinnevarandeåretsutgiftermåstetäckas debidrag kommerin underåret.Förav somhanterafluktuationeri intäkts-ellerbetalningsströmmamaUNDPatt har påenreserv200miljonerdollar.enbart ellertillräckligtför 2 månadersutgifter.Eftersombidragen
frivilligabidragi givarländemas valutor UNDP:sfinanser förärgessom egna utsattarisker frågai politiskaomprioriteringarsåväl valutakursforandringar.Sedanstora om somomläggningenfråndet medreservering för projektåtaganden,medel täckasystem attavvilketgälldeföre1972.harUNDPvid fleratillfällentvingats drastisktskäranedsinaatt
för undvikapotentiellalikviditetskriser.De facto emellertidharattprogram programmetförsiktigprogramplaneringochprogramsvårigheteri mångaländerackumulcratgenom ettutgiftsunderskon landramarna.Denna skyddreserv visstgentemot ett motgernuplötsligavaluta-ellerbidragsfdrändringar.

För finansierasitt huvudprogramfår UNDPi form frånfrivilliga bidragatt med-avlemslartdemafn. omkring miljard1 dollar år. Ca 95 bidragenkommerper procentavfrånOECD-länderna.ochdärav 30procentenheterfrån nordiskaländernanästan de Se
bil. 3. UNDP:sfinansiellabashargenomgåendeförblivitmycketsmal.Tio länderhar
ståttför 80 UNDEsbidragfråndessbildande1966. organisationenMedan iprocentav
början utomordentligtberoende 1967-71USAs bidrag. periodenundervar av somuppgicktill 38 de totalabidragenharunder år betydandeutjämningprocentav senare eni fördelningenmellandessatioägt bidragsgivare.Nedanståendetabellstörstarum
illustrerardennautveckling:

landxPeriod ggg g 1931 1982 1987 ;gg
i. 85 39i i:

USA 38,1 23.7 18.5 20.8 l 1.8 20.0
Sverige 9.2 10.8 10.2 7,4 8.9 9.1
Holland 4.3 83 7.8 8.310.4 8,4

6.6 8.0 5.9 8.0Danmark 9.1 7.4
Västtyskland 5.2 6.7 8.0 6.6 7.8 7.1
Japan 2,1 4.0 5.3 8.4 8.4 6,4

I7.3 7.9Norge 2.7 4,0 6.3 6,3 ;6.2 6.7 6.1Kanada 63 55 6.1 §
Sillbrill. 6,5 6.5 6.5 4.1 4.4 5.4 i

jItalien 4.3 6.91,5 1,3 1.4 3.5

80.2 78.5Tot. 822 80.7 79.4 79.7

Ungemrhalftenavprojektkostrtadematäckserrtellettid sjalvaiforrnmottagarländentaav
avbemlmngfurlokahkosmadmvilketmwüuähusihndrammmsuweüdharde
ekantrüshbamesålldau-lärtdemborjatbidmocksåülldeextamkosmadam.ak
eost-sharingfllrattkompertsetaflimüiskandelandrantarfdrdessaländer.

1.6 isaüon

UNDPharsitthogkvarta-iNewYmkmenärihogregradännågotannatFN-organ
april 1990decentraliserat 113fältkontorinklusive kontori Namibiasedan1 imed ett
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lika mangaländervilkasuppgiftär samarbetasånära möjligtatt medlandetssomadministrationför utformningenochgenomförandet Ltndprogrammen.Bilagaav 4 visarUNDPzsorganisation.TotaltharUNDPför sina ochfonderomkringprogram 5250anställda ungefärmed 4200 dessapåfllltkontorert.av

1.6.1Sggelsen

UNDRs Govemingstyrelse. Council,har48 medlemmarvalda ECOSOC år.av treBilaga5 förteckningoverstyrelsensgeren sammansättning1990och1991.En tredjedelplatsernanyvltljsvarjeAr.Enligtav informelloverenskornmelsebesatts27 platsernaavu-lander.17 västligagivarlanderav och4 socialistiskaav Hända.U-landentaav harsåledesmajoriteti styrelsen. styrelsenfattarbesluturbanmen konsensusdvs.genomuthålligabeslut.aven någotformellthinderforom ornrosutingintefinns.Hartsyrtentillgivarsidan emellertidar betydandeochfrågor kanorsakakonfrontationersom undviks.Styrelsensammanträdernormalttvagånger Ar.i fela-nanlbr organisatorisktper ett morelbrattmrberedadetegentligantotetsomlgammijuni.uddaáriNewYorkoch
jämnai Gerteve.Styrelsenarbetarmedplenum. budget-ochñrtanskommiueen ochenredaktionskonunitte.undprogramrnertdiskuterasi pogramkommitté.Beslutenför-enhandlasi sakframi redaktiortskommittertochi budget-ochftnanskommitten.beroendepá fraga,ochföreläggasedanstyrelseni plenumför antagande.
Styrelsen UNDP:sIr högstabeslutande ochmåstegodkännavarjelandprogram.organabsolutförutsättningförsom ptojektâtagartdenen monagarlânderrta.Globalagentemotprojektmasteocksågodkännas styrelsen, styrelsenhardelegeratav men rattenattgodkännaallaandraprojekt fallerinom for landprogrammensom ellerramen deregion-alaochinterregionala till UNDP:sadministrator.programmen Dennehari sin turdelegeratratten godkännalandprojektatt med UNDP-åtagande till 700000ett dollarupptill UNDP:sflltrepreserttant.residentrepresentative.Alla andraprojektgodkännsavchefernafor deregionalabyråernaeller administratomsjälv.av
MellanstyrelsemötenasaknarUNDPverksstyrelseellernågonexekutivdirektion kansomstndjaellerledaorganisationensverksamhet.

1.6.2Adminisuatom

UNDRsadrninisn-ator.dvs.den ansvariga: för verkställighetenpersonsom styrelsensavbeslut. FN:sgeneralsekreterareutses medbekräftandeav generalförsamljngen.Hitin-avtills Mr administratomalltidvarit franFörentaStaterm.meddenval respekteradePaulHoffman1961 1971i l sambandmedanläggningenwetsen. 1972utsågsden-amerikanskebankrnartnenRudolphR. Petersentill administratorför UNDP,enpostsomhanfyllde framtill december1975dåhan meddenf.d. parlamentarikemersattesBradfadMorse1975 4986 omedelbartfick koncentrerasinasom ansträngningar alllösadendjupalikviditetslcris UNDPhamnati sinbräckligafinansiellasom genomkortstruktiort.Sedanapril 1986heterUNDP.:administratorWilliaml-l.Draperlll. ochficksittmandatlörnyatl989förertnyfyraarsperiodñamtillsom 1993.

1.6. Ledninen
UNbPzscenu-alaledninglrorganiseradpdfyraregionalabyråermfrikgAsienochStillaHaveLuümntaikaochKadbiemArabstatemochBwopaHomarmsvmigafbr
programverksamlteten.byråfor programplaneringochutvärdering.en byråför finanserenodtadmüüstraümmrtbyrámrremmuochrârskildaaküvimterocheukmwrfor
pojekttjanstmhsarsküddivisámmdaamtüüwammomhânáuhardegbbahoch
interregiomlaprojekten.Direkt administratomtrndu futnsocksåFN:sutvecklingsfondlörkvinnor.UNIFEM.och särskildenhetfdr teknisktsamarbetemellanu-lander.en TCDC.
Ledningenm: byråerna biträdandeutövas generalsekreterare,vilkatillsätts FN:sav av

I SeTabell DPll990l7AddA
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l övrigt personalansva-ligger fullafrånadministratom. detefterförslaggeneralselcretetare

allmännatjanstereglemente.FNzsinom foradministratomhos ramenret
700000dollar byråem-granskas deregionalafrånUNDPbidragmed överProjekt avett finnsfackspecialister inompogramplaneringsbyrån.innandeliksompersonal, somavas aktionskotnminéinomUNDP rekommendationer projektendenförelåggsde somger om

inte.ellertillstyrkasskall

Faltorganisationen1.6.4
leds113till antalet s.k.residentrepresentative normaltfältkontorUNDP:s av en som--Coordinatorfor operationalactivitiesfor för helaFN-developmentresidentocksåIr

forbiståndsverksamhetochi denegenskapen till generaldirektörenrapporterarsystemets
ekonomisktinternationellt samarbeteinomFN-selcretariatetDettaunder-utvecklingoch
i samordningen utvecklingsaktiviteteriroll FN-systernetslilltrepresetttantensstryker av ofta inagrasärskilda för uppgiften.Samordningenblir därförlandet, utan resursermen högstpersonligakvalifikationer förmåga.fråga ochhöggrad representantensen om

MUL-låndema.dvs.de landet generalfbrsamlingertbeslutatskallinkluderass.k.l de som
deminstutveckladeländernaMUL ochdärigenom tillgångtillpå listanöver

åtgärder.särskildafonderoch haremellertidfäluepresentantenmöjlighetatt.. rege-om
såönskar.organisera rundabordsmötenRound-TableMeetings.RTM. lringen sk.

kanUNDPbiståregeringen fordenna med fram plan utvecklingsarbetet.att taprocess ut
regeringeninför oftahållsPlanen ntndabordsmotet. utanförlandetochpresenterasav som finnameddeltagande multilateralaochbilateralabiståndsintressenter. därkansomav rframtidauppslagfbr biståndsinsatser.

alltidSamordningen såvälutvecklingsarbetet det biståndet landetslir egetexternaav som
prerogativ. laltkorttoret informationskallaikanharspela stödjanderollmen somen

rikmingama. ifråga ochkunskapüallorbägge dvs. regeringen bistånds- ochgentemot om
bidragsgivarei fråga utvecklingssitttatiortenlandet.l detsammanhangetigentemot om

ofta utvecklingsprioriteringar.landprogrammetinfonnationskällaför ochlandetsutgör en
fältkontorets Cooperation sammanställnings.k.Development Report detutgören av

till landetsutvecklingsansträngningar.stödetexterna
i förstaFåltkontuetsfrämstauppgift emellertid övervakaoch programarbetet.stöttaär att

medprogramfortnuleringhand assisteralandetsmyndigheter såbehövs ochnårattgenomprojektidentiñuing. sambandmedpmjektgenotn-ocksåi fråga logistikenimen om
lärandet. tvåhuvuduppgifter oftaåterspegladei fltltkontoretsorganisationmedDessa är

minstadministrativavdelning.Speciellti de utveckladeptogramavdelningochen en delländerna administrationen dominerande verksamheten.logistikenoch darutgör aven
I-NzsinformationscenterUNDP-kontoretocksåbetjänarFN-systemeti desshelheL

intarUNDP-kontoret positionUNIC oftastsamlokaliseratmedUNDPochdärmedär en
penningtrartsaktiotterförmedlasStorainofficiellFN-representationi landet. genomav finansiellaoperationerUNDP-kontoretvarför oftaombeds ombesörja ocksåkontoret att

to: andraFN-organ.
3personalocksåidomineras lokalanstålld handlåggar-Persmalmksigt IJNDP-kontorertav En ipersonal. normaltkontorledningen internationell harkarriären. med utövadavmen tjänstemän.sällan 5 6 internationellaInmer -

fonder underUNDP1.7Andra ochggg
nyaünansieringskllllorochprogramtillkomrrtitellaUttderårenslomharettarttal

och placeratstillskapats generalflirsamlirtgen.vilka praktiska ekonomiskaskålinravav BefolkningsfondenUnited PopulationFund.Så NationsuntbrUNDP:sstyrelse. lur Lex.
fondennumenlrttåstanheltfriståertdeUNFPA ochUNDPgemertsamstyrelselvertotn

frånUNDP i fråga vissautom gemensammaom
frivilligadegenerella sk.finansieringskallan bidragen denDenviktigaste utbver utgör

sinau-llinder otillräckligasamfinansieringertcost-sharingdär landramaransersom
för bibehållai hårdvaluta projektbeslutat skjutatill medel ellerattatt programegna
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önskadrtivå.Dettatillskotten är internationellatackaavsett kostnader.att Detkanskeiform programsamñnansieringav programmecost-sharingellerför specificeradeprojektprojectcost-sharing.Samfrnansieringförekommerocksåmedgivarländer,sk. thirdcost-sharing.party

Denökandesamfmansieringenfrånu-länderrraär godmätarepåderasen uppskattningavÅrUNDP-biståndeL 1989bidrogdemed118.4miljonerdollari hårdvalutatill UNDP-ManskallsamtidigtprogrammeL hållai minnet u-ländernasjälvaatt bekostarde lokalakostnadernaför projektenoch dessai genomsnittatt 60utgör detotalaca. procentavprojektkostnadenra.Samfinansi är utöverdettaochgen bidragutgör tillett täckaattocksåinternationellakostnader.

MUL-fonden.ellerfondenför särskildaåtgärderför deminstutveckladeländernaSpecialMeastrresFundfor theLeastDevelopedCountries, egentligeninteär konstitue-rad fond enbartseparatsom utan särskiltkontoett undersotn UNDP:shuvudprogram.Desssyftevid tillskapandet1974 egentligen möjliggöravar sådanaatt stödåtgärderför deminstutveckladeländerna intedåkundefinansierassom underIPF-medlen.Sedan1975.medgeneralförsamlingensbeslut dimensioneriotn utveeklingssamarbetet,nya kanemellertid[PF-medlenfritt användasocksåför sådanapilot-ochutrusutingsprojektsomMUL-fonden avseddför. Fonden harvar emellertidfortsatt bidragfrånatt taemot ettfåtalländer.främstdenordiska Schweiz,samt varit intresserade kanaliserarsom attavsinabidrag direkttill de fattigastemer ländenta.Medlen influtit har UNDPisom avhuvudsakfördelatspåMUL-ländernai proportiontill deraslandr-amarIPF ochdärigen-blivit tillskotttillett dessaom
NumeraanvändsMUL-medlenocksåför finansierasärskildaatt aktiviteter,inriktadespecifiktpå MUL-ländemasproblem.Bidragentill fondenuppgick 1989under tiU 15.2miljonerdollanvaravomkring9,2miljorterfrånSverige.

Qgitalutvecklingsfonden

Genomresolution2186XXl denl3 december1966beslötav generalförsamlingenauskapaUnitedNationsCapitalDevelopmentFund,CDF.för biståu-ländemamedattkapitali form gåvorellerräntefrialån.av Fondenskulle med exekutivstyrelseutrustas en24 medlemmarmedlika fördelningom mellanu-länderochgivarländer.
Meddebegränsade ställtstill fondensresurser förfogandesom hardetaldrigfunnitsanledning full effektatt fondensge stadgar. dessskötselharanförtrottsutanUNDP:sstyrelse. beslutat användafondenssom att i förstahandför småskaligtresurserkapitalbiståndtill förmånför defattigasteländerna.Vid MUL-konferenseni Paris1981utsågsCDF dehuvudsakligakanalernasom förenav detförutseddaökadebiståndettillMUL-länderna

De frivilliga bidragentill fondenharunderde årenlegatkring35miljonersenaste dollarår, vilkaomkring9 miljonerper av dollarfrånSverige.

Nattmesursfondcn

En defonder anförtrottsUNDP:sannanav styrelsesom naturresursfonden.år UnitedNationsRevolvingFundfor NaturalResourcesExploration. slagslåne-fond,ärsom ettdärlån från fondenskallåterbetalasendasti denmånkommersiellbearbetningavfyndigheter gjortskommertill ståndochsom dä intäkterna.Fondenharsomprocentavfört tynandetillvaromedårligabidragen omkring2.5miljonerdollar år. huvudsak-perfrånligen Japan

Sudano-Sahel-korttoret

Till UNDPharocksåtensdets.k.SudanoSahel-kontmet.vilketbörjadesinverksamhetimitten 1970-talet m: stödjaav ett sammanslutningsom organ att i Sahel-en stateravornrådet.dvs.södraSaharaochnärliggandeorm-Iden,i derasaktiviteterför bekämpaattfortsattaden ökenutbredningeni området.Kontoretharmedbegränsade fungeratmedel
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kanalfor ochsamordnare betydandemultilateralaochbilateralainsatsersom inomavormädet.Särskiltframgångsrikalar dessvägbyggnadsprograminomdesvårastdrabbade
omrädemvarit.

Frivilligabidraguppgickl989 till 6.7miljonerdollar. 3.8miljonerfränSverige.varavDäntwvererhöll 21.8ntiljaier dollari form samlinansiuingochprogrammet av ex-trnbudgetämbidrag.Av dettabidrogSverigemed3.6miljoner.

Kvinnofondett

UNDP:sverksamheti kvinnofrågorbedrivsdels densärskildaenhet.DivisionforgenomWomutinbevdoprrtenuaxrtüüskapatskkanfrämjamkvinnoaspektertülg
denreguljäraprojektverksamhetertochdels FN:sUtvecklingsfondm: Kvinna,genomUNIFEM.ochdesssekretariat.Bidragentill fondenberäknas1990uppgätill 7.5miljoner
dollar. 0,5omkring miljonerfrånSverige.varav
Fcnün hatet: flertalpágkndcDNF-kl.bla. i Rwanda.Honduras.Indonesien Syrien.och

FNasVolon

FN:svolontärprogram integreraddelutgör UNDPochadministreras särskilden av av enenheti GeneveunderHyranlör SärskildaAktiviteter.Programmet sinhar SärskildaegenFrivillig mrFond FNs volontärerSpecialvoluntary forFund theUnitedNations
Voluntems användsfor finansieradelar kostnadernaRsrvolontärer inteattsom av somfinansieras sinahemlandsrcgeringar.dvs. fränvolontärer u-länder.av
Programmetharf.n. omkring2000volontärer arbetarinomolikaUNDP-funnsierarlesomprojekt.huvudsakligeni MUL-ländernaoftamedsärskildinriktning landsbygdsutveck-
ling ochpäsk. participatorydevelopmentactivities.

VeaenskagochTeknologi-landat

UNDPUnder liggerocksåFNzsFondfor VetenskapochTeknologiför Utveckling
UNFSTD. medErterghkontot del fonden.Fondenstotala hitintillssomen av resurseruppgårtill blygsamma3.9miljonerdollar.



ll

2. SVERIGEOCH UNDP
Detsvenskastödettill UNDPochdessverksamhethartraditionelltvaritutomordentligtstarkLBidragettill UNDPenligtbudgetpropositionenför budgetåret199091uppgårtill770miljonerkronor, 625miljoner ordinarievarav bidrag.65miljonersom till MUL-fonden,25miljonertill Sahelkontoretoch55 miljonertill Kapitalutvecklirtgsfortden.
Sedan1967harSverigestotalabidragtill UNDPuppgåtttill omkring1,1miljarderdollareller 6,5miljarderkronor,vilketca Sverigeplatsenger näst bidragsgivarestörstasomefterUSA.Somvisatsi avsnittet UNDEsfinansieringharSverigeom lör 9,1svaratbidragentill UNDPasprocent centralaav sedandessbildande1966.resurser Ombidragentill andrafonderunderUNDP.såsomMUL-fondenochKapitalutvecklingsfonden.tasmedsåökarandelen.
Det därförår lätt förstå Sverigeatt längedrivitatt kravenpå jämnarefördelningen avftnansietingsbördan.Ensådanharocksåkommittill ståndunder80-talet.delvisgenomdrastiskminskning dentidigareen dominerandeav amerikanskaandelen. ocksåmenökningari Japans,Norgesgenom ochItaliensbidrag.DenamerikanskaandelenavUNDP:sfinansieringhar sjunkitlångtUSA:snormalanu andel FNzsfinansiering.av
Fortfarandevilar emellertidñnansieringsbördan Sverigeochdetungt nordiskaländer-Nedanståendetabellvisarna. jämförelse bidragsandelamaen fråndetioav störstabidragsgivarnaunder1987-89medderasandelartill denInternationellaUtvecklingsfon-den.IDA ochdenmultilateralaandelen derasrespektivebistånd:avLandxJia Multi- UNDP EAandevus i le.
USA 20.8 l 1 27,31Sverige 36,1 8,9 2.65Japan 25.2 8,4 19,9Holland 29.1 8,3 3.40Danmark 39,5 8.0 1,09Norge 47,7 7,9 1,05Västtyskland 15,2 7,8 11,5Italien 19,3 6,9 3,66Kanada 39,0 6,1 4,7Storbritt. 25,7 4,4 8.35
Kanaliseringen detsvenskastödettill multilateraltav utvecklingssamarbetei såhöggradUNDPharoftastmotiveratsgenom stodför UNDP:sställningsom centraltfman-somsieringsorganför dettekniskabiståndetochdärigenomdessmöjligheter förbättraattsamordningen FN:sbiståndsverksamheLSamtidigtav harSverigekonsekventstöttlandpogrammeringen modellför utvecklingssamarbetetsom ochdetinflytande dettasomför mottagarlandetpåprioriteringenger biståndet.Landprog-rammeringeninfördesav inomUNDPoch föregångaredess medstarkt frånstöd svensksidaochharalltidansettsvaraviktigtelementförett markeramålsättningenatt främjaekonomiskatt ochpolitisksjälvständighet.

UNDP-biståndetsökadekoncentrationpå fattigastede ländernahardelvistillkommitaktivpåverkanfrånsvensksida,genom oftasti samverkanmeddeövriganordiskaländernaSverigehar,m ytterligaremarkerasinatt önskan högrekoncentrationomengåvo-resursemapådefattigasteav länderna,konsekventfortsatt kartalisera delatt en avsitt bidragtill UNDP dens.k.MUL-fondenochKapitalutvecklingsfortden,genom varsgårenbarttill MUL-ländmta.Sverigeresurser harocksåstarkt försökenstött attmedelinkomstlattderrtaumyttjaUNDRstjänsteratt ersättningi ställetförmot utnyttjaattgåvobistårtdet.

1987.Källa:DAG-rapporten1989,tabell 8.209
l Källa:TheWorldBankAnnualReport1989
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Genom ställning desin bidragsgivamatill UNDPharSverigestörsta för detsomenav
varit UNDP:si styrelseochdäroftarepresenterat meddemesta övrigaageratgemensamtSverige oftanordiskaländerna. har intagit medlarrollmellanu-lands Handsintres-ochen

ocksådrivit vikten kvinno-ochmiljöfrågorsärskiltbeaktasiatt utveck-sen.men avGnindlinjenlingssamarbetet. i detsvenskaagerandetharemellertidvaritstödetför
landprogrammeringen idé, biståndetmed givet villkor.som mottagarensegna
Sverige ocksåaktivthar medverkati dereformerochförsöktill reformer företagits.sortiidéerSverigeochsvenska bistandetsuppläggninginflueradedens.k.kapacitetsstudienom1968-70. lågtill förgrund konsertsus-resolutiorten1970.vilken UNDPsinsom gavnuvarandeutformning.baseradpåuepartssamverkankonsensusochlandprogrammering.
l ljuset modellens framförbrister, allt påfinansieringsomrádet ocksådenbris-av mentandesamordningeni genomförandetharSverigeaktivtmedverkat flertali försöktillettreformer systemetav
Genomdens.k.omstruktureringsresolutiorteni generalförsamlingen32197 tillskapades

samordningsfunktionfältetresidentcoordinator skullesamordnaochrationa-en somliserafäluepresentationenoch direkttill den generaldirektörför inter-rapportera nyenationelltekonomisktsamarbeteochutveckling,vilkentillskapatsdirektundergeneral-Åtgärdensekreteraren. direkt pådenökadesplittringeni FNzsfältrepresenta-ettvar svartion.intebaratill följd fackorganensetablerande faltrepresentation ocksåav av utanegenolörmâgan i fältkontorenintegreradeorganisationeratt lyderdirektundergeneral-somsekreteraren:UNDP,UNFPA,UNICEFochWFP.
Åtgärdenharemellertidhaft begränsadframgångoch oförmågatill samord-en systemetsningharsäkerligenvarit bidragande tillorsak kravenpå omdeñnieringen en treparts-avsamverkanmed for projektgenomförandeti direkthosstället mottagarlandet.ansvaret pä
liknande detsätt när gällerdemultilateralautvecklingsbankernasprojekt.Fack-som

roll fokuseras derasrådgivandefunktioner.Dennasystemförändringorganens ar nugenomförasefterväg flerabeslutinomUNDP:satt styrelse markerarsträvansom mots.k.nationalexecution,dvs.egengenomförandeprojekten.Sverige.ochdenordiskaavländerna.har dennautveckling.stött
Under1980-taletsförstadelmedverkadeSverigeaktivti försöken reformerafinan-attsieringen UNDP få till standförhandlingarmellangivarlärtderrtaförav attgenom
flerârsâtaganden skullesäkra förunderlaget UNDEsprogrammering.Samtidigtsöktesom

modifiering styrelsen inrättandet programkommitté skullemanen av genom av en sommöjliggöra bättreinformation ochgenomlysning UNDPzsverksamhet.För-en om avslagenföll etnellertid. omfattandeinsatserfrånflera givarländerunderperiodentrots stora1982-84.påbådeointressefrånvissagivarländerssidaochmotståndfrånmottagarländer-
sida diskuterasinautvecklingsansträngningaroffentligt.motattnas

Vid 1989arsstyrelsemötebeslötsemellertid inrätta programkommitte.Desvenskaatt enönskemålenhardärfördelvistillgodosettsmedökademöjligheterför Sverige föraattframsynpunkterpå utformning inriktning, oftaoch vad medprogrammeras som enengelsk kallatsconoemedparticipation.term



3. UNDP MÖJLIGHETERPROBLEMOCH-
Någongrundläggandeöversyn FN:sutvecklingsprogramharav egentligeninteägtrumsedankapacitetsstudienochkonsensus-beslutetår 1970.OmstruktureringenFN-avekonomiskaochsocialasystemets sektorer beslutades1977lämnadeUNDPsom i stortoförändrat.De försöksett gjordesi sambandmedrestrrsltrisensom 1981-82 reformenattfinansieringochstyrelseskickföll påmotståndfrånu-länderrtassida åtgärdermot somskullekunnatledatill diskussionoch ifrågasättandeen derasett ekonomiskt-politiskaavochkanskeocksåminskaderasformellaställningi styrelsen.På sättsammagivarländemaovilliga långsiktigavar göra utfästelseratt finansieringen ökadom utankontrollochinsyni verksamheten.Enstakainläggi debatten FN:sframtidaroll haromocksåberörtutvecklingssamarbetet. förreordförandenLex. i FN-systemetsrevisiortsorgan.JointInspectionUnit,JIU, Mr. M. Bertrandharpekatpåbehoven bättresamordningavinomsystemet.
Inom för detNordiskaFN-projektetramen haråttalandstudiergenomförtsför utrönaattu-ländemas pådetmultilateralaegen utvecklingssamarbetet.syn Resultatetar nästangenomgående medan till fulloatt. erkänner FN:skomparativaman fördelaratt somsamarbetspartneri utvecklingsarbetetfortfarande relevanta.är dessafördelaranser attmaninte utnyttjas.FN:sbiståndsverksamhetskiljersigalltsåidagintesignifikantfråndetbistånd fåsfrånandrakällor.som
UNDEsställning centraltfittansieringsorganförsom FN:stekniskabiståndhar 70-underoch80-talenurholkats.Delslmrdetskett väsentligökning fackorganensgenomen avbistånds-ochrådgivningsverksamhetegen finansieradhuvudsakligenmedbilateralamedel.s.k.multi-bi-bistånd.Delshardettekniskabiståndetfrånvärldsbanksgnrppenochde regionalautvecklingsbankerrta.vilkaharfördelen direktkopplingtill finansielltavenbistånd.ökatkraftigt.Dennas.k.utflyttningen uppgiftertill världsbankenharavsambandmed bankenbådebyggtatt kapacitetpå antalområdenuppen ochegen ettdärtill köptsektorexpertisfrånFN:sfackorgan.i de fall därdessaharbefunnitskonkur-renskraftiga.Genomsina ochsitt kunnandeharresurser världsbankenochi vissmånocksåderegionalautvecklingsbankernaidagofta starkareställning utvecklings-en somFN-systemetän intefömtåttorgan övertygagivarkretsensom siu värdeochsinomeffektivitet utvecklingsinstitution.Ensom grundläggandeöversyn uppläggningenav avFN:sutvecklingsmaskineriförefallernödvändigvid vilken ocksåbörundersökamanmöjligheternatill ökadsamverkanmellanUNDPochutvecklingsbankerrta.Riskenärdessaatt växandestyrkakanannars kommasenares lämnaFN utanfördetatt huvudsak-liga utvecklingsarbetet

3.1Resursfråggn

1 reala harUNDP-programmettermer mellan1972och1984minskatmedomkring50åtminstone iprocent. antaletfaktiskamätt expertmånader levererat,frånsomprogrammet68X0 1972till 34000exklusivesamfmansiering1984.Måttet inteheltär rättvisandeberoendepåstrukturförskjumingari nedgångeni realaprogrammet.men artermerotvetydigochblir mtagligi ljuset sedan1972fleramer att länderanslutitav sig tillnyaprogramrrtet.
Resursnedgångenskallställas detfaktum självautgångspunktenmot förmt konsensus-beslutet1970 bygg organisationför klaraatt förväntadvar expansionen att deten avoffentligautvecklingsbiståndet.ODA.Detta i sin baseratpådenandratur utveck-varlingsdekadensmålsättningar BNPför restrrsöverföringartillom procent u-ländemaen avDärför UNDP strukturdärdeförväntatkgavs redanert hadedelatsuti formresursernaländetramaroch Påså skulleav undvikaprogrammet-ars. satt konstantastriderman omfördelningen mellanolikaländerellaav länder.pengarna Eftersomgrupperav manförutsåg expansionsperiod detocksålättareen komma fördelningen:var överensatt omökningargjordedetmöjligt införadens.k.golv-principen:att ingetlandslandramskulleminskasfrån tillprogramcykel Omlördelningnästa.en kundebaraske omalloker-genom

l GA 32197.Restntcttttittgof theeconomicartdsocial of theUnitedNations 20 Decembersectors system.77 .
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ing ökningen.av
lill skillnadfranden ochlångsiktigaöverenskommelsenutgiftssidartsapastora gavsintaktssidanemellertiddenallralösasteutformning:bidragenskulle frivilliga,vara varaårligaochi givarlandetsval valuta.sålangeden lörkunde användbar UNDP.av ansesAsymmetrien slåendeochleddetill finansiellär kris 1974-75.redan nären program-fortsattemeringen enligtplanerna bidragendrabbades krig ochhöjdaoljeprisermen av1973och 1974.SedandessharUNDPlan sig hantera försiktiglikviditetenatt genomplanering. pogramrneringenharblivit årligenaterkanmandemtin i stalletnumen en en
möjligheternatill koncentration ochmeningsfulla satsningari MUL.störreav resurserna
länderna.Kapacitetsstitdiensdesign avseddlör organisationvarande harblivitvar en menentvlngstrojafören somharstannativaxten.

3.2Signgen

inomFN-systanetkandetför analytiskaochorganisatoriska meningsfullaändamålvarasärskiljapolitiskaorganisationerfrånfunktionella.Funktionellaorganisationersysslaratt
huvudsakligen fragormed harnågonslagsobjektiv. teknisklösning kansom somframkonstrueras tekniker.Eu exempel varldsmeteorologiorganisationettdära:av repre-för all världensnteteorologi-ochhydrologiinstimtkommer försentanter attsammankomma standardiseradterminologi.överens Politiska åorganisationerandrasidanom
dominerasavfragorsommastelösugertomiörnandlingarnardeinblandadepanernaar
redoüganisaümenmânedaumlörbaeddforaupâbâsasâukunmmderstødjaoch
fönförimmüngsprocessenvidamsakuhetsrüetsmbewuimggnddominuatav
skannafragor.

4
åUtvecklingsfrâgomahari olikasammanhangbehandlatsps olika dellestasatt: av 5faekorgartenbehandlardemfransiuntandatperspektivsomfunktiortellafrågorIvenom

vid fleratillfällende kommit betonaoverbetatail politiskaden i falletaspektenatt sommedUNESCO:sbetoning utbildning informationoch politisk.revolutionärav somen
haftllkauiörândmmakuelaüonumimmochmeüansmartabetsammakanságasan
UNCrADzsbehandling handelsfrágorna instrumentlör förändramakt-ochett attav som 4resursrelatiorter.För politiskorganisation framgångsrik iskall krävsemellertidatten vara

föra lörhandlütgarnadenkan till överenskommelser accepteradeochbindande.aratt som
ratilioerasdvs.kan medlemsstaternas detparlament.l avseendetharFNzspolitiskaav

intevaritsärskiltframgångsrika.organ i
Världsbankena denandrasidan behandlatdenekonomiskatillväxtenshargenomgående
fragor funktionella. sig intekniskafrågor undvikit pådiskussioneroch attsom ge omdefinierautvecklingenspolitiska Den töredragit utvecklingaspekter. har att ettsom
ekonomisktproblem. Arharvarittendensenunder alltmerbetona iäven attom senare
institutionellaochsocialaaspekter. å
UNDPIratagmisadmmedenpoüüskstymlsesomfwneütdanünnsavu-lándenta
medenmajoritetavröstana.menreelltavdegivrlllitdervusbidraglrlivsnödvlndiga
löragammüaenutveeumgsñâgmdishituassalhniuynlsweâmønsynatpldem

huvudsakligensig radikalt i-landema tekniskekonomiskskiljer med synochu-lartdanaatpdiüshFörauwtdvikaenförödmdekmüontaümmidviks diskus-
ámumbamüdhutvecuingsfrágaochinálktkømenüuasnyrelsunaøuplmsun-
odtproeedtrüâgoneüapágataeüagbbalabâgasanaâllanlüersigunsâtmsi
paküaklmmlmgDennmdigalösningenpAdemuynIühn-Iüinülüenfmüüo-
neutorienteraddirehionJomhnfmgaaunenvaksledning-huawisatsavu-
llndanauNbksadminisuamrürdlrmringenmbstanddlhdningñanánayrdse.

Angivulandumianmanhetmredmanbeuahamvecuingsüagammnwekanmiskt g
paspektivfram avdeframgángarparemsomradetaomvuldshmkmochregional- i

venñinu-lllndemaaülvagesdehögtbetygmkunnmdeochprotes-bankernahaft. i
siauüsmUNDPldatandrasidmklmparfmtfumdenndaukhrgdrasinegmrdl. i
hmuvimnmnskallvuamunecküngsinsümüatdlerbegrmsasinmllüüauvmm i
restusiörmedlareNagortlt-xhingfránrinstyrelseürmminte. f



3.3Möjliggetema

UNDPharenbetydandepotential utvecklingsorgan sinställningsom genom somförcentralpunlt FNzsutvecklingsaktivitetermedtillgångtill allaFN-systemetsochdessmedlemmarskunnandeochforskrtings-ochutbildningsresutser.DetskullekunnaanläggaheIheIsYn utvecklingsptoblematikerten samhallsbyggandeti land dessett genomattfokusintearsektorbuttdet.Genomsin fältkontorsaganisationharUNDPpersonalochhmwtdenedvidareochlângreerfuenhetavmvecuingsarbewännágmmmtagm

Problemetlr UNDPi sin nuvarandeformatt intefungerar föransvarigtsom myggiprogtartbtngaaingenstama,umnbaasomen isammkanmd
Ildtl. Tro: motiveradochhårtarbetandepasonal.förmårdärförinteUNDPutnyttjarynaneuühmmmerpäuteüdrüusauneausetmärlåstaochbesluwmkammmar
paralyseranEngundläggandeoversyn organisationochuppgiftensystemets initieradavintressefrångivar-ett ochIV genrnsamt mouagarsidan.förmodligenär nödvändigförreformea struktur kommitut bli auvarligtefrektivitetshiitder.en Någrasom att enum-Ideuutnmestbchövasesovaarlistadenettan.

. fyllerpånuvarandeochförväntadrealistiskresursniväinte någon-meningsfulfunktion.En flexiblare.efterfragestyn behövs. tillåtersystem som enkortceutratim till länder justdåhardenbastaavresurser kapaciteten effektivtsom attkunnatillgodogörasigsystemetsresurser.
Konoentetagåvobiståndettill fattigastede länderna.medteknisktbistånd lån- somkottcessionaavillkoreller ersättningför deövriga.mot
Införnöjligltetertill i ställetm: projektbistånd.-

Figsieiggen behöverlångsiktigarelösningarochlämpligheten länkaUNDP-v auavfinansiering:till förhandlingarna päfyllnaden IDA borundersökas.Förbättringarom avpå kanntöjligenunderlättas relaterastill fråganattgenom otnendirektigggggyglse medvidarebeslutsbefogertheterochmed annorlundaen par-marn-mansätntint.

En förband samordningpg fältetmellandettekniska finansiellaoch biståndetdar-bäggesidonabehöver fördjupadutvecklingsplaneringfrånen mottagarlandetsjälvtsombasför ftnatsietingsåtagartdert.UNDPochvarldshanken.medtillgångtill helaFN-
expertis.systemets bör karmaställa för stödjasådangemensamt fördjupadattupputvecklingsjlanetingi MUL-läitderrta.SådanaprojektskullekarmafinansierassomteknisktbisåndviaUNDPochutgör-aettvardefulltunderlagbadeförlandetsegna

utvecklingsrnsuängningarochför bilateralaochmultilateralabiståndsgivare.



Bilagalll

FOR PROGRAMPERIODERFYRALANDRAMAR
miljonerUS dollar,

82-86 87-9177-8172-76BNPrCAPLand
USSF

55,4219,00 40,70450100Mozambique
42,00 61.60 91,0620.00120Etiopien 14,03 14.032550130 10.00Kambodja 20.08 25.1712.25150 2,50annan 28,60 422519.00160 7.50cha.: 11.96 19.142.50 6,12160Guinea-Bissau 45.8919.75 29,15160 7.50Malawi
3335 39,60 57,5115,00160Tanum

135.6718,50 6550 110,55170Bangladsh
53.90 68,37170 15,00 32.50Nepal

35.3015.00 18.25 76.40170Somalia
56.9320.00 3450 43,45170Zaire

28,88 37,97180 5.00 17,75Laos
23,75 26.95 40,66180 10,00Madagaskar
44,00 64,90 8355190 10.00Vietnam

60.4420.00 38.00 39.33220Afghanistan
12.79250 7.1 7,84220Gambia

30.25 46,90230 10.75 23.75FasoBurkina
83,40230 15.00 4150 56,10Myanmar

10.00 18.75 26.68 33.62230Burundi
24,00 35.75 50,28230 10.00Mali

23.227.50 13.25 19.20240SierraLeone
120 329um 050 150Sao1bmé8LPHndpc

32.73 50.43280 10.00 30,00Uganda
38.744550 30,25290 30,00Nigeria

11,69 20.7115,00 15,00290Zambia
37.33310 10,00 19.75 24.75Niger
36.8524.75310 10.00 19,75Rwanda

78,10 163.3315.00330Kina - 156,12138,60340 50,00 97,00Indien
18.43 29.197.50 16.25340Benin
32,18 46,74340 20.00 33,00Sudan , 10,384.26 7.01350 3.50Bvuotialguinea

33.1024.4815.00 21,75350Guinea
73.3064,90350 18,50 5250Pakistan

20.90 34.8318.75360 6.00Haiti
28.60 40,7715.00 2750360Kenya

24,7812.95370 10.00 11,00Togo
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UNICEF

i Beskrivning UNICEFav

1.1 målsättningMandat och

I Att utveckla mänskliga resurser och mötai grundläggande mänskliga stårbehov i fokus för UNlCEFs
arbete under 1990-talet.

UNlCEFs mandat och verksamhetsområde har breddats
gångnaavsevärt under de fyra decennierna. Organisationen

bildades 1946 generalförsamlingenav United Nationssom
International Childrens Emergency Fund för att hjälpa
barn i det krigshärjade Europa. I början l950-taletav togs

Emergencyordet bort och generalförsamlingeng utvidgade
organisationens mandat till att arbeta för barn ii utvecklingsländerna.

l Till början ägnadeen sig organisationen nästan
åtuteslutande hälsovård och arbetade i nära samarbete

med WHO. Under 1970-talet breddades UNlCEFs mandat till
att gälla hälsovårdänmer såg tillman barnets hela-
situation och började samarbeta även med andra fackorgan

ifrågaUNESCOsom utbildningom och FAO när det gällde
Så småningomnutrition. biståndkom till Vattenförsörjning

och sanitet att bli alltmer omfattande.
Från att först ha begränsat sitt stöd till i huvudsak

barn och deras mödrar har organisationen efterhand
kommit att rikta sig till målgrupp.störreen Man har
insett att för att ändra barnensvillkor är det nödvändigt
att förbättra situationen för hela familjen, ja för hela
samhället. Kvinnorna spelar därvid utomordentligten stor

målsättningroll. UNlCEFs är att förbättra barnens totala
situation. Som ett led i detta påverkasöker man hela
miljön kring barnen.

utgångspunktMed denna blir UNlCEFs mandat med
nödvändighet såvälmycket brett, vad beträffar
verksamhetsområde målgrupp.som UNICEF har kommit att
bli det ledande multilaterala utvecklings- och
biståndsorganet inom de sociala Målgruppensektorerna. är
de i samhället,svaga grupperna givetvis med fortsatt

påtyngdpunkt barnen.
Hörnstenen i UNlCEFs arbete är de landspecifika

syftande tillprogrammen att förbättra barnens situation i
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ifråga.landet Därtill UNICEFhar l980taIetunder i allt
högre grad profilerat sig talesman för barnen. vadsom

advocacyUNICEF kallar har blivit första prioriteten
under den chefennuvarande James P. Grant. UNICEFs arbete

på två nivåer,drivs parallellt globaladen där syftet är att
arbeta för internationell politisk mobilisering fören en
förbättring barns villkor, och den nationella därav
organisationen stöder landspecifika program.

barnåretDet internationella l979 lyfte fram
barnfrâgorna Barnfrågorrampljuset.i har 1980-under

på påtalet kommit den världspolitiska dagordningenupp
ett helt annat sätt än tidigare. UNICEF har spelat en
avgörande roll härvidlag. Barnkonventionen Convention on
the Rights Childof the vilken FNsantogs av
generalförsamling i november 1989 är att betrakta som en
milstolpe. Konventionen minimistandard för barnsanger en

frånvälfärd, rättigheten till överlevnad till rätten till
utveckling, beskydd och frihet. Dessvärre representerar

måldessa rättigheter avlägsetett än dagenssnarare
verklighet för majoriteten världens barn. Konventionenav
får därför tjäna vilkenmot behovetsom en norm av
insatser för barnen kan mätas. Konventionen kom även att
utgöra plattform för barntoppmötet World Summit foren
Children i september 1990 till vilket Sverige var en av
initiativtagarna.

De Bellagio-konferensernas.k. sammankallatshar vid
på nivåfyra tillfällen sedan 1984 för att hög politisk

driva barnens sak, Sponsorer är förutom UNICEF, WHO,
Världsbanken, UNDP Rockefelleroch Foundation. Bellagio-
mötena använtshar UNICEF för att inför urvalettav

på hälsovårdsområdetprominenta främstpersoner
presentera mål och aktionsplaner försäkraoch sig om

pådeltagarnas stöd. Detta stöd utnyttjas isedan arbetet
nivå.global nationelloch

påUNICEF har under 1980-talet blivitäven aktören
det makroekonomiska planet där tidigare andra
organisationer, främst IMF och Världsbanken, agerat
tämligen ostörda. Det främsta exemplet UNICEFsär

påvisa hårtledande roll när det gäller att hur
strukturanpassnIngsprogrammen drabbar barnen och andra

i samhället. Det UNICEF myntadesvaga grupper av
begreppet adjustment with human face har i hög grada
vunnit gehör och acceptans. Utformningen av
åtstramningspaketen åtminstone någon månisynes
påverkats denna debatt.av



1.2 Struktur och organisation.

UNICEF, är integreradsom delen FN-systemet,av harfått sitt mandat generalförsamlingen.av Organisationen
klassificeras semi-autonomsom därför att den har sin

styrelseegen Executive Board, eget sekretariat och egenbudget. Styrelsen består 4l medlemmar regeringarav
sittersom i år.perioder tre En tredjedelom årväljs varje

ECOSOC.av
Sverige satt i styrelsen utan avbrott 1956 1984.-Regeln är att endastannars medlemmarna Säkerhetsrådeti

samt Schweiz tillåts sitta treårsperiodänmer ien sträck.Sverige blev emellertid gångomvald efter vilketannan
påhaanses berott Sveriges stora finansiella bidrag till

och starka iengagemang UNICEF samt den svenska
delegationens aktiva roll i styrelsearbetet ur Sweden
and UNICEF l955-I984 Ulla wickbom,av 1985. Sverige
sitter återigen i styrelsennu 1989-1991. För närvarande
deltar även Danmark och Finland; det vanliga är attannarstvåendast nordiska länder samtidigt sitter i styrelsen.

Organisationen leds exekutivdirektörenav Executive
Director vid sin sidasom har tre vice-direktörer Deputy
Executive Directors, fören programverksamheten
Programmes, för ekonomiskaen och administrativa
frågor Operations och för frågorexternaen sominformation, resursmobilisering och kortförsáljning
External Relations.

UNICEF kännetecknas starkt decentraliseradav en
organisation där endast sjättedelca en de anställdaav740 4.500 tjänstgörav vid huvudkontoret i New York och
dess filialer och specialenheter i Köpenhamn, Geneve,
Sydney och Tokyo. såledesDet är ytterligtenfältorienterad organisation, i synnerhet i jämförelse med
övriga FN-organisationer, även i relationmen till
bilaterala biståndsorgan.

UNICEF såarbetar mångai 128 ländersom och
territorier och har, förutom regionkontor,sex över
hundratalet biståndskontor på ländernivå. UNICEF-
personalen finns påsammanlagt uppemot 200
tjänstgöringsorter.

Länderkontoren har direkt kontakt med huvudkontoret i
New York. Regionkontoren såledesär mellanled mellan
huvudkontoret och länderkontoren utom i vissa funktioner,
bl.a. personalfrågor, internrevision och inventering avfackspecialister i regionen. De regionala representanterna
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förespråkare regionenUNICEF-ledningensfungerar lsom
vis-a-vis huvudkontoret.talesmanrnottagarländernasoch

tjänstenivå tillgångdem tillRepresentanternas höga ger
ledandemed personligheter ii kontakternafördelaroch

regionen.

Personall.3

personaltätUNICEF organisation totaltär meden ca
består34anställda. personalen4.500 nationals,av av

personal,inhemskt rekryterad 14dvs. och endast av
international professionals, dvs. internationellt

personal. Dettarekryterad gör att UNICEFs personalprofil
på frånskiljer sig ett avgörande sätt andra

biståndsorgans.
37% personalen klassificeras internationellaav som

eller inhemska professionals. I sin strävan att öka
måletantalet kvinnor i denna UNICEF 1985sattegrupp upp

33%att kvinnligaha professionals slutet Dettai 19904av
mål uppnåtts.har i det närmaste Därtill kan nämnas att
26% fältkontoren leds kvinnor.av av

Av international professionalsgruppen som
omfattar 1.019 1990 6%är 29 svenskpersoner av

frånnationalitet. Detta jämföras 132kan med personer
USA l3%, landett bidrag ärvars sammaav
storleksordning Sveriges. De ländernanordiskasom som
står för 26% 72bidragen sammanlagthar endastav

eller 7% internationelltden rekryteradepersoner av
personalen. U-länderna är klart underrepresenterade i
UNICEFs ledning blandoch personaldess



l.4 Verksamhetsvolym och finansiering.

1989 uppgick UNlCEFs inkomster till 667 milj. dollar
och utgifterna till 633 milj. dollar.

inkomsterna 1989 milj dollar frånhärrörde följande
källor:

Allmän budget Tilläggsbidrag Totalt

Regeringar 329 179 508 76%

Enskilda 70org. 68 138 21%

Övrigt 21 21 3%-räntonvaluta-
vinst. etc.

42E63% 2-47 50%Totalt uso milj 37% 667

Av utgifterna, 633 milj. dollar, gick 501 milj tillbiståndsprogram och resterande 132 milj. dollar till
programstöd och administration.

1,41 Inkomster

UNlCEFs inkomster består liksom UNDPs helt ochhållet frivilligaav bidrag. Dessa skiljerorgan sig därmedfrån exempelvis FNs fackorgan vilka disponerar reguljärenbeståendebudget obligatoriskav frånuttaxering
medlemsländerna.

UNICEF tvåårsperiodertillämpar i sitt budgetarbete.
Följande siffror tvåårsperiodengäller 198889.

Av UNICEFs totala inkomster tvåårsperiodenfor
198889. l 378 milj. dollar, härrörde från72% regeringar
och mellanstatliga organisationer. Hela 23% 316 milj.

fråndollar kom insamlingsverksamhet, kortförsäljning
Övriga 5%m.m. härrörde från valutavinster,

ränteinkomster etc.
Regeringar lämnar normalt sina bidrag till UNICEFs

allmänna budget general resources, kan även lämnamen
tilläggsbidrag supplementary funds. gårDessa till
oplanerade katastrofinsatser, globala eller tillprogram
projekt godkäntssom UNlCEFs styrelseav inte kunnatmen
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Även frånfinansieras inom landramarna. bidragen enskilda
organisationer eller kan antingen till generalpersoner
resources eller supplementary funds. 198889

UNlCEFsutgjordes inkomster till 62% allmänna medelav
och till 38% tilläggsbidrag.av

såvälPraktiskt alla världenstaget regeringar, i u-
någotländer i industriländer, lämnar tillbidragsom

UNlCEFs verksamhet. De större glvarländerna bidrar som
regel med stora tilläggsbidrag utöver det allmänna

Detbidraget, gäller även Sverige.
nedanstående frånI tabell vilka länder deanges

största Bidragbidragen till Allmännakom. budgeten resp.
såvälTilläggsbidrag separat. Siffrorna inkluderaranges

frånoffentliga bidrag bidrag enskilda organisationersom
och Andelen samtliga länderbidrag underpersoner. av
perioden till högeranges

De elva länderbidragenstörsta till UNlCEFs budget
tvåårsperioden 1988-1989 milj.i dollar.

Allm Tilläggsbidrbudg Totalt %

USA 1 14 73 187 16
Sverige 86 68 154 13
Italien 73 60 133 11,5
Canada 26 84 10 9,51

64Norge 28 92 8
40Japan 24 64 5,5

Finland 50 10 60 5
Holland 30 4,524 54
Storbrit. 26 4,524 50
Danmark 25 23 48 4

29Västtyskl 43 3,514

83%Totala 563 432 88% 995 85%bidrag
från elva11 länderna jämte % totalade av
länderbidrag.
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ll länder såledessvarar sammanlagt för 85% avländerbidragen. De stårnordiska länderna tillsammans för
30% länderbidragenav 26%resp. UNlCEFsav totala
inkomster. italien och .Japan är länderde haft densom
kraftigaste bidragsökningen år.under senare

I syfte att illustrera storleksordningen UNlCEFsavbudget kan följande jämförelser göras:
UNlCEFs budget motsvarar- endast l% det totalaavbiståndsflödet ODA.
UNDPs budget är l miljard- dollar,ca dvs. 50% större än

UNlCEFs.
UNlCEFs hela budget- 1989 667 milj. dollar eller 4,3

miljarder. motsvarar tredjedelen detav svenskabiständsanslaget l9899O och ungefär 70% helaavbiståndet årSIDA dettagenom
Den begränsade medelstillgången är desto meranmärkningsvärd UNICEF harsom ett mycket brett mandat

och så mångaiprogram 128 ländersom och territorier.
För l990 är ökningprognosen totalaen inkomsteravpå 6% vilket skulle innebära 72l milj. dollar vid

oförändrad växelkurs.
Som nämnts kommer 23%ovan UNlCEFs samladeav

inkomster från insamlingar och kortförsäljning. I flertalet
i-länder finns UNICEF-kommittéen har informationsom
och insamlingsverksamhet främstasom uppgifter. De är

regelsom frivilligorganisationer nåkan imponerandesom
insamlingsresultat. Som exempel kan nämnas att 1988-
1989 blev såvälresultatet i Canada USA omkring 35som
milj. dollar. Detta speglar ett brett hosengagemang stora

förgrupper UNlCEFs arbete. Det ocksåinnebär att UNICEF
har stor constituencyen i i-lånderna påställer kravsom
resultat och effektivitet. Den svenska UNICEF-kommittén
har delvisen karaktärannan vilket utvecklas i del 4,
Sverige och UNICEF.

l.4.2 Utgifter

UNlCEFs utgifter tvåårsperiodenunder 1988-89
uppgick till l 149 milj. dollar 593 milj. dollar 52%
utgjordes frånprogramstödav allmänna budgeten general
resources och 442 milj. dollar 38% tilläggsbidragav
supplementary funds. 10% gick till personal och
administration se nästa stycke.

Personalkostnaderna i vad centralt finansieradavser
personal upptas i den administrativa budgeten
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Budget vilkenSupportProgrammeAdministrative and
tvåårsperiodår förstyrelsenivartannatpresenteras en

gång kallas core staffl99l. Denna personal ochnästa
uppgår för2.100 Kostnaden dennatill personer.ca.

uppgår I0%tilladministration knapptpersonal och övrig
utgifter.UNICEFsav

staff förekommercore projektper-dennaUtöver
2.400 för vilken kostnaden debiterassonal, personer,ca,

någoteller globalaolika lánderprogrammen dede av
gårStorleken kostnad attdenna inteprogrammen. av

påfastställa basis tillgänglig information.av
frånProgramutgifterna l989 tillhärrörde lika delar

allmänna 251 dollarbudgeten milj. och tilläggsbidragen
så250 dollar.milj. En andel tilläggsbidragstor intehar

förekommit tidigare.

l.5 Strategi, roll och verksamhet

år45% fembarnen under i u-länderna Kinaav
undantaget lever absolut fattigdom. 155i milj. varjedör
år; flertalet skulle enligt UNICEF enkla medelmed kunna

tillgång påräddas till livet. Bättre näring, vatten och
primärhälsovård påsanitet och grundläggande skulle etten

årradikalt sätt ändra livsbetingelserna. För 20 sedan var
möjligheterna lösaatt u-landsbarnens hälsoproblem
begränsade. Idag är det tekniska landvinningartack vare
möjligt att med relativt enkla billiga medel utrotaoch
eller kontrollera del fruktadespridningen de mestav en av
sjukdomarna, tex. polio, stelkramp och massling, och att
förebygga infektions-bota rad ochresp. en
bristsjukdomar. Tack informationsteknologimodernvare

påkan människor landsbygden avlägsnaäven ioch
fålandsändar kunskap hur de med enkla medel kanom

förbättra sin livskvalitet.
Med sina begränsade är uteslutet attdetresurser

UNICEF skulle lösaensamt kunna problemet med u-
landsbarnens överlevnad förbättrade villkor.och I den
situationen UNICEF spelahar valt att söka katalytisken
roll övertygaatt andra nödvändigheten attgenom om av

på UNICEFsatsa barnen. huvudfunktionersinaser som en av
att sin lägga till storskaligaverksamhet grundengenom

regi länderna själva eventuelli medprogram av
finansiering större givare, Världsbanken.tex.av

såledesUNICEF skaffar försig allierade i kampen
på landnivå fåbarnen. Social mobilisering i syfte att u-

länderna Politiskatt barnen ökad prioritet är väg.ge en
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påmobilisering det internationella planet för att skapa
opinion och stöd bland biståndsorgan,regeringar, och
ledande personligheter är Folkrörelseren annan. och
organisationer för information,engageras opinionsbildning
och insamlingsverksamhet. Slutmålet få såvälär att u-länderna biståndsgivaresom att satsa påmer resurser
barnen.

Under 1980-talet har UNICEF arbetat efter vad somkallas the GOBI approach för att enklagenom medel
förbättra barns möjligheter till överlevnad och utveckling.

stårGOBI för följande Growthprogram: monitoring of
children uppföljningyoung barns fysiskaav tillväxt och

utveckling Oral Rehydration Therapy mot diarré Breast
Feeding Promotion amningspropaganda Immunization
vaccinering

Enkla, kvantitativa mål har uppställts för vart och ett
de världsomfattandeav programmen. Av de fyra

harprogrammen mest påresurser satsats vaccinering,
Universal Child Immunization måletUCI, där är att 80%-barnen i u-ländernaav skall immuniseradevara i slutet av1990. lmmuniseringsmålet har dominerat mycket avUNlCEFs arbete under 1980-talet. Det har använts ettsomresultat- och effektivitetsmått för organisationen somhelhet och för de nationella programmen. Det ocksåhar
använts flitigt i den externa informationen och ettsomargument för ökad bidragsgivning till UNICEF. 1989 hade
42 uppnåttu-länder målet. Enbart under l989 beräknar
UNICEF att immuniseringen räddade två miljoner barns liva

För 90-talet har UNlCEFs styrelse antagit sju globalamål vilka skall styra organisationens verksamhet:
l att minska dödligheten för barn årunder fem med

tredjedelen
2 att minska mödradödligheten i samband med

havandeskap och barnsbörd med tredjedelen
3 att minska undernäringen bland barn årunder fem

med hälften
4 tillgångatt allage till rent dricksvatten och

acceptabel omgivningshygien
5 att alla tillgångbarnge till primärundervisning

och att 80% alla barn fullföljerav primärskolan
6 att minska andelen illiterata till hälften med

särskild påsatsning kvinnorna, och
7 förbättraatt skyddet barn svåraiav särskilt

omständigheter.

målDessa skall inlemmas i UNlCEFs nationella
Avsiktenprogram. är dock inte att UNICEF ensamt skall
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målenuppfylla detta skall ske samfällt genom-
ansträngningar flertalett blandgemensamma aktörer,av

biståndsgivare.dem länderna själva och ett antal Det bor i
påpekas måldetta sammanhang att nämnda uppställts

UNICEF isolerat utan även har godkänts styrelser iav av
tex. UNESCOWHO, UNFPA.och

De nationella i över l20 länder ärprogrammen
alltjämt ryggraden UNlCEFsi arbete. UNICEF tillämpar

årsedan 20än landprogrammeringsprincipen. Det ärmer
ett krav att landprogrammen är anpassade till de specifika
behoven, förutsättningarna och prioriteringarna i resp.

på år.land. Landprogrammen löper vanligen 4-5 Det är en
strävan att perioden skall sammanfalla landetsmed
utvecklingsplan.

föregårDen fastställandet ettprocess som av
landprogram UNlCEFsi styrelse är mycket grundlig. l
länder med stora kan programmeringsprocessen taprogram

år anspråk.tillett ett ett halvtoch Deni kräver ett
frånomfattande arbete och ministerier ochengagemang

frånmyndigheter i landet och UNICEFs landkontor liksom
huvudkontoret i New York och vederbörande regionkontor.
Processen inleds med analys barnens situation ochen av

frånderas behov och summering erfarenheternaen av
pågående Därpå följer diskussioner förhand-ochprogram.
lingar strategier, inriktningprogrammets ochom

åtaganden.respektive parts
UNICEF-representanten tillkomstenhar i samband med

påverka såvällandprogrammet stora möjligheter attav
innehålldess utformning. Han eller hon har ävensom

långtgående befogenheter initiativatt ta samt göra
omallokeringar landramen.inom

någraUNICEF genomför inte Desssjälvt program.
åtuppgift är istället att stöd genomförssomge program

landets myndigheter organisationer.eller enskildaav
Biståndet skall företrädesvishjälp till ochSjälvhjälpvara

bestårlokalt Stödet till hälftenförankrat. ungefär av
medicinsk och utrustningmateriel, tex. vaccin,annan som
kylskåp, tillför och hälftenbrunnar fordon,ochpumpar av
kontantstöd.



Programutgfterna påfördelar s1g sektorer enligt
följande:

1970-1979 1989

Barnhälsovård 34% 40%
Barnnutrl tion 10% 6%
Vatten och sanitet 17% 15%
Utbildning 22% 7%
Lokal service 5% 7%
Katastroflnsatser 5% 0%I
Övrigt 7% 15%.

framhållasDet mångabör att är integreradeprogram
och multidimensionella svårtvarför det kan attvara
avgöra vilken sektor de bör hänföras till.

Fördelningen UNICEFS mellan olikaav länderresurser
sker enligt födelningsprincipen tar hänsyn till tresom
kriterier: antalet barn i landet, BNPcapita och
barnadödligheten. lågDe länder har mycket BNPcapitasom
och mycket fårhög barnadödlighet relativt sett störreen
andel programmet. Dettaav verksamheten klarger en
fattigdomsinriktning.

Fördelningen mellan ärregionerna följande:

1970-1979 1989

Asien 57% 41%
Afrika 21% 34%
NordafrikaMellersta
Östern 1 1% 12%
AmerikaKaribien 9% 10%
Interregionalt 2% 3%

Afrikas såledesandel har efterhand ökat markant,
något förespråkat.Sverige fåttsom Asien har istället en
mindre andel.



A2 Bedömning UNICEFav

2.1 bistândsorganisationVad gör UNICEF till effektiven

Det är allmän uppfattning i de externa studieren och
rapporter legat underlag för denna studie och hossom som
de intervjuats UNICEFatt är ett effektivtpersoner som
blståndsorgan. Särskilt gäller detta i jämförelse med

på biståndsområdet.övriga FN-organ
Somliga att UNICEF är helt i klass för sig. Demenar en

faktorer bidra till UNlCEFs högre gradsom anses av
effektivitet redovisas i det följande.
a UNlCEFs mandat, att främja barnens överlevnad och
välfärd, är oomtvistligt, opolitiskt och okontroversiellt.
Behovet låterär tydligt och mandatet sig klart definieras.

Målsättningenb nåatt utveckla mänskliga att deresurser,
fattigaste och mest utsatta, barnen och kvinnorna, har
utöver den utvecklingsmässiga ocksådimensionen en
humanitär dimension, vilken appellerar till människor
oberoende politisk ideologi.av
c Verksamheten Målenär praktisk handlingsinriktad.och

närär klart definierade. Man mätbara synligaoch resultat. 1d Tyngdpunkten påi arbetet ligger samarbetet fmed
mottagarländerna. Prioriteringar och programplanering
görs i nära samarbete med myndigheterna och blir därmed I
väl förankrade. Landprogrammen är land- och

målensituationsspecifika, och verksamheten anpassade
rådandetill förutsättningar. Länderna har själva 2ansvar

för genomförandet. UNlCEFs roll är stödjande. ie UNlCEFs organisation är decentraliserad och
fältorienterad. Beslutanderätten är i hög delegeradgrad
till fältkontoren, vilket innebär att besluten fattas där i
kunskapen den lokala situationen finns 85%om av
personalen arbetar i fält och endast 15% vid
huvudkontoret. Detta innebär stark närvaro UNICEFfören
på det lokala planet. UNlCEFs landkontor är stora med
många anställda, detta i tillmotsats WHO och andra j
fackorgan har starkt centraliserad organisationsom ochen

närvaro lokalt.svag §
UNICEF-representanten är självständig och harmer ,friare biståndskontorscheferhänder än t.ex. SIDAs och

fackorganens pårepresentanter fältet. UNICEF- i
representanten styr i hög landprogrammerings-grad

och kan utöva inflytandestortprocessen över dess
innehåll. Detta kan i och för sig innebära förrisk alltfören

påverkan frånstor enskild representant. Denna risken
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motverkas dock de konsultationerav huvudkontoretsom
deltar i gång.under processens
f UNICEF byråkratiskt,är mindre pragmatiskt ochmer
flexibelt än andra FN-organ. Exemeplvis har UNICEF
möjligheter att arbeta ett antal olika ministeriergenom
och påmyndigheter nivåer.olika Horisontellt kan
organisationen såvälsamarbeta med bilaterala och
multilaterala givare enskildasom organisationer. Detta
möjliggör breda och väl förankrade i länderna.program

Beslutsvägarna är kortare, bl.a. till följd av
delegeringen till fältkontoren, och beslut kan fattas
snabbare än i andra FN-organ.
g UNICEF-personalen allmänt hårtanses kompetent,som
arbetande och såvälDetengagerad. gäller internationell

lokaltsom rekryterad personal. Ca hälften av
professionals rekryteras råderlokalt. Det generellt en
god corps desprit, sannolikt bottnarsom i känslan av
att uträtta ett viktigt och meningsfullt fåarbete och att
uppskattning för detta. Det finns i UNICEF traditionen av
frivilligorganisation parad med professionalism. De
anställdas kompetents liksom ledningens entusiasm och
aktiva PR organisationenger good-will nationellt och
globalt.
h UNICEF har folklig såvälförankringen i i-länder som u-
länder. UNiCEF-kommittéerna i givarländerna utgör entillgång. De fungerar UNICEFs ifrågaförlängdasom arm om
information, public relations och insamling medelav
kortförsäljning. Också i mottagarländerna arbetar UNICEF
i nära kontakt med frivilligorganisationer. Pâ det globala
planet ocksåhar UNICEF tagit initiativ till samarbete med
stora internationella frivilligorganisationer.
i Public Relations är mycket skickligt skött, inte minst av
exekutivdirektören, Mr James Grant. Hela organisationen
är genomsyrad ett PR-tänkande. Exempelvisav är
landrepresentanternas viktigaste uppgift relationerna med
ministerier, myndigheter, media och högt uppsatta och
inflytelserika Den starka påpersoner. betoningen PR är
dock inte endast godo utan innebärav vissa risker.
j UNICEFs har bla. ökatresurser relativt snabbt under

frånI980-talet, 185 årmilj. dollar 1979 till 667 milj.
årdollar 1989, dvs. gångtre och halven under entioårsperiod i löpande priser. Detta har skett bl.a. tack

UNICEF-ledningens framgångsrikavare ansträngningar att
förmå länderna att öka bidragen och expanderandeen
insamlingsverksamhet världen över. De större resurserna
har möjliggjort för UNICEF att utöka verksamheten.
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k UNICEF påhar effektiv upphandlingsorganisationen som
ett professionellt sätt sköter inköp, skeppning, lagring

frånetc. UNIPAC i Köpenhamn till UNICEF-program runt om
i världen. Detta är särkilt betydelsefullt i ljuset attav
nära hälften UNlCEFs programmedel används tillav varor
och utrustning.

årenl UNICEF har under byggt omfattande kunskap ochupp
bistånderfarenhet i katastrofsituationer, Biafra,t.ex. iav

Kampuchea, Libanon Sudan,och och förfogar över ett
effektivt maskineri för katastrofhjälp.

2.2 Kritiska synpunkter

Även omdömena UNICEF allmäntär positiva,om om
ocksåframförs viss kritik mot organisationens sätt att

arbeta. Kritiken redovisas nedan härrör i huvudsaksom
från påexterna utvärderingar UNICEFs verksamhetav

påfältet, gjorda bla. uppdrag DANIDA 1989, Generalav
Accounting Office, GAO, USA 1989, Nordiska
Afrikaprojektet 1989-1990 och kanadensiska CIDA

från1985 och intervjuats se 2.bil 1 ochpersoner som
Kritiken sammanfattas följandeunder vilkapunkter,
utvecklas i det följande:

påa långsiktigKortsiktiga kampanjer bekostnad av
utveckling

hållbarhetb Bristande sustainability.
C Förenkling problematiken. PR-tänkande. Behovav

kritisk granskning.av
mål mått.d Dominans kvantitativa och statistiskaav

e Fragmentering landprogrammen.av
f Hög andel multibi snedvrider medelsfördelningen

och förrycker programpolitiken.
g Ledningsstilen hierarkisk. Centraliseringstendenser.
h utvärderingar landprogram behövs,av

erfarenhetsâterföringen behöver stärkas.
i otillräckligt samordning med andra givare.

påverkanj UNICEF söker stöd vill inte hamen av
andra.



kampanjerpå2.2.1 Kortsiktiga bekostnad avlångsiktig utveckling.

UNlCEFs stora satsningar under l980-talet har
framför allt varit de globala kampanjerna för universell
immunisering spridningresp. ORT Oral Rehydrationav
Therapy mot diarrésjukdomar. Anmärkningsvärda
framsteg nåtts,har riskenmen med denna typ vertikalaav

nårär attprogram de pågoda resultat kort sikt, intemenfår någon långsiktigstörre påeffekt målgruppens
hälsostandard. Ett barn frånsom vaccinationgenom räddas
att dö i mässling dör kanske snart istället undernäring.avDet finns fördelar med att ta sig ett probleman i taget,

för nå långsiktigattmen måsteeffekten barnets hela
hälsosituation Måletangripas. är att ländernage en1 fungerande struktur för primärhälsovård i vilken
immunisering, ORT, ingår5 komponenter.m.m. som

i Det hävdas att UNICEF plockar russinen kakanur
påsingenom satsning fåtalett vertikala dvs.program,

attgenom den totala hälsovårdenur åtaga sig de
interventioner förhållandevisärsom billiga, lätta att
genomföra och omedelbarager och synliga resultat.

UNICEF argumenterar att de vertikala programmen
utgör inkörsport tillen integrerade hälsovårdsprogram.
Det är säkert riktigt. fåttUNICEF har position ien
mottagarländerna attgenom kunnat visaman snabba
resultat beträffande barns överlevnad. inom UNICEF synes

förskjutningnu en mot bredare, integrerade ägaprogram
bla. påtryckningarefterrum, från Sverige och andra

Frågangivare. är dock UNICEF ellerom regeringarna harnågon rimlig chans att följa de vertikalaupp programmennågotmed så när heltäckande primärhälsovård. Sådana
kräverprogram mer och ärresurser komplicerademer att

genomföra.
En risk att beakta ocksåär den negativa effekt de

stora kampanjsatsningarna få påkan hälsovård.övrig Det
händer att personal och andra lockasresurser över till
UNlCEFs frånkampanjer den ofta bräckliga och resurssvagahälsovårdsstruktur kan finnassom i landet. UNICEF kan
locka med goda ekonomiska villkor och andra attraktiva
villkor.



hållbarhet sustainability2.2.2 Bristande

biståndmåletDet för allt är skallyttersta att cs
hållbarleda till varaktig och utveckling, de i-üom

blståndsterminologin kallas sustainable develnrowent.
förmåga upprätthållaDetta förutsätter att landet har att

biståndet. För dettaden verksamhet initierats genomsom
verksamhetenkrävs faktorer, bl.a. att valrad aren

ochintegrerad i existerande strukturer tekniken och
miljön;metoderna väl till den sociokulturellaanpassade

måstevidare finnas utbildad personal, utrustrmgdet och
ekonomiska verksamheten. Omatt driva ettzresurser :x
immuniseringsprogram inte integrerats i exi ;Lzrandeen

blirstruktur finansiering inte säkrat;och om
fortlevnad beroende externt stöd, iprogrammets tex.av

form medicinsk utrustning, forJon ochvaccin,av
sannoliktfinansiella medel, Det är högst att ommetprog.

så biståndetfaller upphör.snartsamman
IWICEF-Den allvarligaste kritiken radkanske mot en

alltsustainability Detta gäller frai-vfiirärprogram svag
utvecklade länderna all synnerheti de minst och iprogram

svårigheternai Afrika Sahara, där attsöder om
upprätthålla utan givarstöd är stora. inom deprogrammen

ocksåsnabbt uppbyggda vertikala inomprogrammen, men
t.ex. Vattenförsörjning, sanitet ochandra program,

biståndsberoende. Deundervisning, etthar skapats
genomförmyndigheterinhemska och organisationer som

utrustninghar blivit beroende fordon,tex.programmen av
fråneller utländsk valuta UNICEF. I fall harandra de

systemen inteinhemska administrativa strukturerna och
tillräckligt förstärkts anpassatsoch programmens

genomförande.
påbetoningUNICEF hävdar dess starkaatt

tillmobilisering mottagarländerna bidraroch advocacy i
upprätthållande Genom att dessa ochav programmen.

blir brett förankrade skapas ochprinciperna bakom dem
upprätthålls efterfrågan. Befolkningen derasoch

landetsfortsatta och hosorganisationer kräver program
moralisk förpliktelseledning förvaltning finns attoch en

UNICEFsDenna bedömning kanprioritera dessa program.
påländer, främst deäga viss riktighet i vissa ennog en

nivå.ekonomiskviss
UNICEF lön ellerflera länder betalar extraI

personaltill arbetar medtraktamenten inhemsk som
UNICEF-program. Detta uppfattas felaktigt ochsom
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såvälstötande inhemskaav myndigheter givare,som avbl.a. dåSIDA, lederdet till störningar i verksamhetannan
konkurrerarsom om personal.samma Det skapar

orättvisor, försvårar för landet att bedriva icke-
biståndsfinansierad verksamhet påsamt att sikt ta över
UNICEF-program när personalen vant sig vid extra favörer.

Det bör dock understrykas att sustainabilitysvag
någontinginte är unikt for UNICEF. Det biståndetsär ett avsvåraste någotproblem, alla givaresom ständigt har att

brottas med, i synnerhet i de minst utvecklade länderna.
Icke desto mindre gäller det att inte frestas ta till
lösningar effektivitet påsom ger kort sikt, skaparmen
sämre förutsättningar på lång sikt.

Behov2.2.3. Förenkling problematiken. PR-tänkande.av av
kritisk granskning.

UNICEF kritiseras för att i sitt budskap förenkla
komplexa begrepp och komplicerade sammanhang Det
mesta skrivssom och sägs handlar att sänka dödstalenom
för barn i u-länderna och metoderna är ett antal ganska

åtgärder.enkla Den komplexa verklighet ligger bakomsom
barns usla lågavillkor och prioritet speglas inte.

UNICEF presenterar påståendenrad siffroren och i
framträdanden och publikationer, angåendet.ex.
frekvensen sjukdomar hosav världens mångabarn, hur somskulle kunna räddas med den eller andraena interventionen
och hur mycket krävspengar försom att minska dödstalen
med vissen procent. Siffrorna känslager en precisionav
och klara samband mellan interventioner och dödlighet,
något inte kännssom övertygande och inger olust och
skepticism hos kritisk betraktare.en

påtarUNICEF sig ett stort gårnäransvar ut medmansådana siffror. Man skapar förväntningar måstesom
infrias. Den dådag kommer får ståUNICEF till försvarsgivna Dålöften, måste påkunna visaman resultat inte i
form runda siffrorav utan enligt statistiskt godtagbara
normer.

Ledningen och den externa informationsavdelningen
använder påminnerslagord som reklamjargongom och sommånga,för inte minst européer, upplevs alltförsom
populariserat och ytligt. Den stil varmed budskapet
framförs fåkan UNICEF framståatt som en
propagandaapparat, änsnarare seriösenbiståndsorganisation. Men det är frågainte bara en omspråket ocksåoch stilen utan innehållet. påfallandeom är
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avsaknaden problemorientering, självkritik ochav
uNlcEFudokumentationen. talaromprövning i Man endast

framgång problemoch diskuterar inte och hinder, inteom
begåttsheller misstag lärdomar dragitochsom som man

därav. Det behövs intellektuell, kritisk granskningen av
påUNICEFs vilkenargumentering och de denresonemang

bygger

mått.mål2.2.4. Dominans kvantitativa och statistiskaav

biståndetmålstyrningUNICEF driver principen iom
mått påoch strävar efter att etablera kvantitativa

måluppfyllelse. T.e. har immuniseringsprogrammet
mått såvälprocentuella för täckningsgraden globalt som

målenför enskilda länder. De angivna kvantitativa har inga
kvalitativa dimensioner. inte heller tilltas hänsyn
omständigheterna genomförandet eller Detvid metoderna.

således mått på måluppfyllelse,är ett förenklat talaroch
endast del sanningen.om en av

Huvudkontoret statistikuppgifterkräver ständiga av
landkontoren, vilka i sin sifferuppgifter dentur kräver av

påpersonal genomför fältet. Statistikprogrammetsom
på basnivåkräver stor sifferinsamlingennoggrannhet i om

statistiken i slutänden skall bli tillförlitlig. ochvar en
upplevt lättden u-landsmiljö handlardet kansom om

föreställa finns densig de brister i materialet ochsom
frestelse föratt frisera sifferuppgifterna föreliggersom
den fältarbetare vill resultat.kunna uppvisa ett gottsom

nivåergår åt påkrafterMycket tid och olika i
organisationen för sifferexercis tämligendenna av
begränsat Personalen enskildavärde. vid UNICEF-kontoren i

målländer känner jagadesig de kvantitativa somav
för globalauppsatts de kampanjerna och tvingas ägna en

åt påoproportionerligt stor del sin bekostnadtid demav
långsiktigaandra, Detta till attkan ledaav mer program.

de globala företräde framför de programprogrammen ges
självai verket prioriteras mottagarlandet.som av

Mot denna bakgrund kan värdet ambitiösadenav
ifrågasättassifferinsamlingen och statistikbearbetningen

såväl tillförlitlighets- effektivitetssynpunkt.ur som



2.2.5. Fragmentering landprogrammen.av

uppgårUNICEFs totala endast till drygt SEKresurser 4
på årsbasismiljarder 1989. Reurserna påär fördelade

i över l20 länder vilket lederprogram till att landramarna
för flertalet länder är blygsamma. påNedan exempelges

någraUNICEFs landramar i Sveriges programländer.av
Observera att endast UNICEFs allmänna medel general

ingårresources i landramen:

UNICEFs landprogram åri pågåendegenomsnitt underper
period.

Milj. dollar

Nicaragua 0,232
Botswana 0,257
Lesotho 0,385
Zambia 0,590
Zimbabwe 1,230
Mocambique 2,228
Kenya 3,0
Tanzania 4,765
Vietnam 6,0
Etiopien 9,0
Bangladesh 15,0
Indien 35,0

Till dessa mångabelopp kommer i fall tilläggsmedel
kansom betydligt störrevara än landramen. Det gäller t.ex.

Mocambique Bangladesh.och
Ett annat sätt att illustrera storleken av resurserna

är att biståndsmedelUNICEFsange barn i olikaper u-länder. Den varierar mellan 8 cent barn i de bästper
ställda u-länderna till 85 cent barn i de allraper
fattigaste länderna med högst barnadödlighet.
Genomsnittet ligger kring 50 cent barn, katastrofhjälpper
oräknad

Det säger såsig självt att med resurserbegränsade är
det nödvändigt för UNICEF att koncentrera sina iresurser.
flera länder programmet alltföranses tunt och splittrat
och det är flera bedömares uppfattning att ett ännu bättre
resultat uppnåsskulle med ytterligare koncentrationen
till färre sektorer och program.
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Frågan ocksåär intedet det effektivt attom vore mer
biståndetbegränsa antalet mottagarländer och koncentrera

måhändatill de sämst ställda länderna. Det kan synas
strida universalitetsprincipen,mot detta kanmotmen
invändas att ett antal länder Sydostasieni och eventuellt
också uppnått sådan nivåLatinamerika och Karibien nu en
att de kan klara sig lillautan den UNICEFsumma som

Åbidrar med. andra sidan hävdas UNICEFskan att redan
närvaro, framför allt advocacy,dess innebär en

åtkatalytisk kraft medför större visibilitet barnensom en
ändåoch deras behov även i dessa länder. Slutsatsen bör

bli att huvuddelen i ökad grad börav programresurserna
komma de mest behövande länderna till del.

2.2.6. Hög andel multi-bi snedvrider medels-av
fördelningen förryckeroch programpolitiken.

framgångsriktUNICEF har varit mobiliserai att
från givarsamfundet tillutöver bidragen denresurser

allmänna budgeten. Bidragen till tilläggsbudgeten har ökat
årkraftigt under 37%och uppgick l989 tillsenare av

UNICEFs inkomster. Dessa medel tillär specialdestinerade
multibibistând,bestämda i ett land,visst sk.program

globala eller katastrofhjälp allt enligt givarensprogram -
måsteval. Alla tilläggsfinansierade ligga i linjeprogram

påmed UNICEFs prioriteringar och förhandha godkänts av
styrelsen.

Flertalet stora givare, framförallt Canada, ävenmen
Danmark, Holland, Italien Sverige, andeloch stor avger en
sitt bidrag till Setilläggsbudgeten. tabell I.4. I .i avsnitt

dåOrsaken kan ochatt givaren kan styra hurvara var
medlen Ettanvänds. skäl givarenannat kan attvara
använder UNICEF för vilkaatt genomföra for hanprogram
sjäv saknar professionell ocheller administrativexpertis

ocksåexpertis. Multibi verkagivaren möjlighet att iger
biståndsnärvaro.länder där harman

UNICEFs Programme Funding Office till uppgifthar
a.tt mobilisera finansiella till stöd för barnen iresurser

Ävenu-länderna allmänhet,i och till UNICEF i synnerhet.
kontoret arbetar för UNICEFsatt öka bidragen tillom

åtallmänna budget, ägnas tvekan mycketutan energi att
åtsälja UNICEF-projekt presumtiva givare, dvs. att

mobilisera tilläggsbidrag.
I enskilda mottagarländer tilläggsanslagmed stora

kan beroendet bilaterala givare bli Ombesvärande.av
måste svårarehänsyn tilltas enskilda förgivare är det
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UNICEF att utarbeta sammanhängande Iandprogram.
Landprogrammeringsprocessen påverkaskan och
programpolitiken förryckas. Visserligen kräver UNICEF att
även de tilläggsfinansierade programmen in ipassar
landprogrammet, det ärmen naturligt att organisationen
ändå tar hänsyn till givare visat intressesom för att
finansiera viss verksamhet. Tilläggsfinansierade programocksåkan förväntas anspråkta i avsevärd deien denavnationella UNICEF-ledningens och UNICEF-kontorets

i vissaresurser länder. Möjligen kan detta inverka negativtpå den del av programmet finansierassom via den
allmänna budgeten.

UNICEF hävdar dock att tilläggsbidrag inte innebär att
organisationen startar inomnya Iandprogrammen.program
De används istället för att utöka existerande t.ex.program,till fler distrikt, till fler människor. Styrelsens
godkännande vid ett och tillfällesamma den delav avlandprogrammet finansierassom allmänna budgeten och
den del förhoppningsvissom kommer att kunna finansieras

tilläggsbidragav innebär enligt UNICEF garanti fören engedigen samlad bedömning landprogrammetav i dess
helhet.

En stor andel tilläggsbidrag i jämförelse med hela-budgeten kan medföra ett antal problem.- Fördelningen avbiståndsmedel mellan länderna blir orättvis och följer inte
den fördelningsnyckel beslutatssom UNICEF. måBarnenav

lika behövande på mångavara håll, vissa ländermen är merpopulära hos givarna än andra. Det blir tilltagandeen
bilateralisering UNlCEFsav ochprogram den
universalitetsprincip rådaskallsom i FN-organen
äsidosättts. Det kan heller inte uteslutas att vissa givare
betingar sig villkor innebärsom att upphandlingen
begränsas till det landetegna i strid mot reglerna för-internationell upphandling. Ett annat problem kan attvaratilläggsbidrag är mindre stabila förutsägbaraoch än bidrag
till den allmänna budgeten. Det har visat sig att det vid enminskning biståndsbudgetenav i ett givarland t.ex. i
samband med statsfinansiellen kris är tilläggsbidragen
till de multilaterala förstorganen dras in.som -Trots att flertalet stora givare i princip säger sig varaför stark allmänen budget, fortsätter påde sin satsning
tilläggsanslag. Det gäller även Sverige.



2.2.7. Ledningsstilen hierarkisk. Tendenser till
centralisering.

UNICEF mångahar stark ledning och likheti meden
FN-organisationer ett auktoritärt ledarskap
Organisationen är präglad anglosachsiskav en

på påtagligtorganisations- ledningsstiloch vilken ett satt
frånskiljer sig den Företagsdemokratinsvenska. är t.ex.

långt mindre utvecklad Sverige.än i
En påviss årtendens till centralisering har senare

såkunnat skönjas i UNICEFs decentraliserade organisation.
Genom globalade kampanjerna och deprogrammen

fårcentrala strategierna huvudkontoret inflytandemer
över landprogrammen än tidigare. Landprogrammen blir
mindre Iänderspecifika frånoch styrda huvudkontoret.mer

En decentraliserad organisation kräver, paradoxalt
hållaett starkt Centrum för att ihopnog, organisationen

få ät håll.och de olika måstedelarna att dra Mansamma
dock hela tiden bevaka att centrum inte blir för starkt och
får påför stort inflytande prioriteringar verksamhetoch i
periferin. l UNICEF gäller det att bevara balansen mellan
huvudkontor och landkontor, att varna landkontorensom
självständighet samt att till att finnsdet öppen ochse en

tvåvägskommunikationeffektiv mellan ledningen och
fältkontoren.

2.2.8. utvärderingar landprogram behövs;av
erfarenhetsåterföringen stärkas.

Utvärderingsverksamheten liksomar program-
verksamheten i huvudsak decentraliserad till fältkontoren.

friståendeFörst l987 upprättades central,en
utvärderingsenhet vid huvudkontoret. Denna har en
samordnande och normgivande roll, har även attmen
initiera sektoriella och tematiska studier generelltav mer
intresse och genomföra eller samordna studier av

påpolicykaraktär. Ett exempel det är densenare
utvärdering UNICEFs external relations funktionav som

pågenomfördes l989 uppdrag styrelsen. Studien ärav en
utomordentlig genomlysning analys UNICEFsoch kritisk av



fränverksamhet externalett relations perspektiv och
ut i ett antalmynnar konstruktiva förslag. Studien visar

att utvärderingsenheten besitter hög analytisk kompetens
och har modet att presentera självständiga analyser.

Analyser har även gjorts vissa sektorerav och
verksamheter, mest vertikal natur. Däremotav ingasynes
omfattande analyser ha gjorts UNICEFs landprogram.av
Denna typ bredare analyserav borde användbara förvara
UNICEF och stort värde för styrelsenav i dess bedömning

verksamheten.av De bor göras oberoende utvärderareav
åtminstoneeller med inslag extern expertis förav att de
fåskall större trovärdighet och därmed ett större värde i

relationen till givare och mottagarland.
Projektutvärderingarna på fältet är skiftandeav

kvalitet och görs helt eller delvis den personalen.av egna
Utvärderingsrapporterna påstannar ofta landkontorresp.
och erfarenheterna sprids inte till den övriga

Återföringenorganisationens kunskap och erfarenheterav
från fältet till sekretariatet förefaller inte ha utvecklats
tillräckligt. Därigenom utnyttjas inte möjligheterna till
kunskapsuppbyggnad inom organisationen optimalt.

2.2.9. Otillräcklig samordning med andra givare.

Bristande samordning mellan de olika FN-organen i ett
mottagarland är ett problem ständigt tyckssom likavaraaktuellt. UNICEFs filosofi attsynes samordningvara skall

motiveradvara praktisk nytta.av UNICEF förefaller i
enlighet därmed samarbeta med de FN-organ de delarsom
angelägenheter främstmed, WHO hälsoprogrammen.inom
Samarbetet med UNFPA änsynes motiverat.svagare För
övrigt gradensynes och kvaliteten samarbeteav med UNDP
och övriga i mycket personfråga.organ vara en

Vad beträffar kontakten med bilaterala givare varierar
mönstret. l vissa fall förekommer nära och förtroendefulla
kontakter mellan SIDA påoch UNICEF fältet. Det händer
emellertid att UNICEF SIDA-representanterav i landet
upplevs återhållsamtslutet ochsom med information,

dåäven i fall Sverige finansierar del UNICEFsen av
UNICEFprogram. förefaller t.ex. obenäget att diskutera

problem i återhållsamhetUNICEFsprogrammen. påkan bero
ståönskan frånatten fri frånstyrning givarna. Den kanockså pâtänkas bero rädsla för insyn.

Utebliven samordning mellan olika FN-organ och andra
givare behöver inte nödvändigtvis ett problemvara om
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UNICEFs någrainte har givna beröringspunkterprogram
med andra givares ändå påUNICEF bordeprogram. ta vara
naturliga tillfällen till kontakt med andra givare för att

påverkasöka sådem att utforma sina att deprogram
stöder kvinnor och barn.

UN|CEFs mest intensiva kontakter är utan tvekan med
de mottagarlandets ministerierav UNICEFvars program

såstöder. Detta samarbete kan bli tätt att är omöjligtdet
att urskilja den och den andras roll i samarbetet..enas
Detta har sina positiva sidor, kan samtidigt döljamen en
oklar rollfördelning.

22.10 UNICEF påverkansöker stöd vill inte hamen av
andra.

UNICEF såvälbygger allianser i mottagarländerna som
inom givarsamfundet. påMan upprättar kontakter högsta
nivå i mottagarländernas och givarländernas regeringar,

ocksåriktar sig tillmen enskildaman organisationer. Det
är klok strategi för att samla möjligaen mesta allastöd i
läger och liggerdet i linje UN|CEFsmed roll ettsom

biständsorgan.ledande multilateralt
mångaMen UNICEF påallianserbyggaanses sinaav

villkor. Organisationenegna inbjuder inte till synpunkter
eller diskussion utan söker stöd för linje,sin för sina
färdiga förslag. frånEn större öppenhet UN|CEFs sida och

åsiktsutbyteinbjudan till verklig dialogen och skulle
välkomnas.

Även inom organisationsvärlden erfarenheternaär och
reaktionerna desamma. UNICEF sammankallar folkrörelser
till konferenser någonoch möten, aldrigdemmen ger

påverka.möjlighet att UNICEF vill att organisationerna
skall dess budskap. Däremot lyssnar inteanamma UNICEF
på låter påverkasorganisationerna och sig inte dem.av

2.3 Sammanfattande bedömning UNICEFav

långEn förhistoria har skapat ett UNICEFhos attarv
nåvilja de mest utsatta, barnen och i allt högre grad

kvinnorna, att utveckla globala såstrategier för snabbtatt
möjligt minska barnadödligheten,som läggaatt

tyngdpunkten Iandprogrammenvid och tilldem denanpassa
specifika situationen, att ha decentraliseraden orga-
nisation med stark fältorientering och att kräva
kompetens personalen.och hos märkbar är ävenengagemang
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den positiva råderanda inomsom organisationen,
stoltheten och medvetenheten att uträttarom man ett
viktigt arbete.

VDet faktum att flera stora givare att UNICEFanser
fungerar bättre än andra FN-organ tenderar ledaatt till enöverföring uppgifter tillav UNICEF framförallt från
fackorganen inom de sociala sektorerna, frånsärskilt WHO
och UNESCO. fårUNICEF därmed rollen att komplettera och
fylla ut brister i FN-systemet. Detta kan vara en avförklaringarna till att UNlCEFs verksamhet kommit att
breddas alltmer.

De kritiska påsynpunkter UNlCEFs arbete dis-som
kuterats under 242ovan har tagit stort anspråk.utrymme i
Detta får såinte tolkas att de överväger. Tvärtom, är
slutomdömet att UNICEF är väl fungerandeen
biståndsorganisation, sannolikt den mest effektiva inom
hela FN-familjen.

Det bör uppmärksammas att flera företeelser somdiskuterats potentiellt såvälovan har positiva somnegativa drag och att det gäller att hitta den rätta
balansen. Detta gäller tex. beträffande decentralisering -centralisering, stark ledning auktoritär ledning,-koncentration-spridning.

påAtt UNICEF det hela taget fungerar väl hindrar inte
att mycket kan förbättras. Det istället Sverigeger ensärkild anledning att följa organisationen för attnoga setill bibehålleratt den sin styrka och undviker de fallgropar
varmed vägen mot utveckling är kantad.

3 UNICEF-biståndet biståndspolitiskaoch de målen

råderDet långtgåendeen överensstämmelse mellan
målsättningUNlCEFs och de biståndspolitiskasvenska

målen. Biståndet huvudsakligenges till inomprogramhälsovård, nutrition, vattensanitet och
primärundervisning alla områdenprioriterade för det-

biståndetbilaterala SIDA. svårtDetgenom någonär att se
väsentlig skillnad i inriktningen biståndUNlCEFsav och
det bilaterala biståndetsvenska inom motsvarande
sektorer. Detta intryck förstärks det faktumav att delen

det bilaterala landramsbiståndetav kanaliseras genomUNICEF. Framför allt gäller hälsovårdimmuniseringdetta
och för vatten påprogram och sanitet landsbygden.

biståndUNlCEFs har fattigdomsprofil bådeen genomfördelningen mellan länderna och fördelningen inom
länderna. Barn och kvinnor målgrupperär UNlCEFs grupper-
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även biståndi svenskt bilateraltsom har mycket hög
prioritet.

måletDet övergripande är för UNICEF mänsklig
utveckling. Organisationen hävdar att graden av
uppfyllande människors basbehov börav främstadenvara

påindikatorn utveckling och att utvecklandet mänskligaav
är den viktigaste uppnå målet.resurser metoden för att En

sådan utvecklingsfilosofi sätter människan och hennes
livskvalitet i centrum i motsats till den-
utvecklingsfilosofi måtthar makroekonomiskasom som
BNP-tillväxt påindikatorer utveckling. Ensom förbättrad
nationell ekonomi UNICEF mått,ett medel, inteser ettsom
på utveckling, medger samtidigtmen att ekonomisk
tillväxt år förutsättning för socialen utveckling.

påUNICEFs inriktning förbättring barns ochen av
kvinnors hälsa och grundläggande levnadsvillkor utgör en
produktiv investering för framtiden. Detta ligger linjei

tillväxtmåletmed biståndspolitik.i svensk Inte minst
pågäller detta satsningen kvinnors utveckling, utbildning,

inkomstskapande verksamhet påvilken redan kortm.m.
sikt är tillväxtbefrämjande.

Social stårutveckling i centrum för UNICEFs
påverksamhet. Satsningen påde sociala sektorerna och de

kvinnorsvaga grupperna och barn ligger helt i linje med
biståndsmâlet.det svenska UNICEF har gjort disparity

reduction till strategisk princip vilketen Innebär att
särskilda ansträngningar skall göras att inlemma de
fattigaste, mest utsatta och under-priviligierade l
UNICEFs program.

UNICEF strävar efter frigöraatt mänskliga resurser,
att stimulera till påutvecklingsansträngningar lokaladet
planet, att människor kunskaperge och Insikter för att de
själva skall kunna lösa sina problem. Denna

går påutvecKlingsstrategi ut att människor makt överge
sina liv och sin situation.egna Den främjar demokratiegen
på det lokala påplanet vilket längre sikt kan bättrege
förutsättningar påför demokrati även nationelladet
planet.

Oberoendemålet frånsett ett nationellt perspektiv ar
svårare att koppla till UNICEFs verksamhet. Den sociala
utveckling UNICEF främjar kan däremotsom sägas skapa
oberoende och självtillit hos individer, familjer och
samhällen.

biståndUNICEFs lågkännetecknas relativtav en
förbrukning kapital och naturresurser. Detav bygger

påistället i huvudsak mobilisering mänskligaav resurser.
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Detta gör att de verksamheter stöds är förenliga medsom
hållbar stårutveckling och inteen i konflikt med

miljömålet biståndspolitik.i svensk

4 Sverige och UNICEF

påverkan4.1 Relationer och

Sverige har spelat synnerligen aktiv och stödjandeen
roll gentemot UNICEF såvälända sedan 1950-talet, genom
sina generösa och ständigt ökande bidrag, sittsom genom
agerande i styrelsen. Sverige har ledamotvarit UNICEFsav
styrelse Executive Board årunder än 30 sedanmer
organisationen grundades 1946. Men Sveriges engagemang
har inte begränsats till styreisemötena. Nära kontakter har
upprätthållits UNICEFsmed ledning och huvudkontor även
mellan sessionerna. UNICEFs chefstjänstemän har vid
många tillfällen besökt Stockholm för att diskutera
policy- eller finansieringsfrågor UDmed ocheller SIDA.
Svenska FN-delegationen i New York har haft löpandeen
kontakt med UNICEF.

Bakom Sveriges starka i UNICEF liggerengagemang att
Sverige långtvälfärdsstat legatsom framme och funnit
det särskilt angeläget att värna barns välfärd ochom
beskydd. Med sitt intresse utvecklingsfrågor,för
solidaritet med de fattiga länderna, påstarka satsning
bistånd och stöd till FN-systemet är det naturligt att
Sverige känt ett särskilt för UNICEFs omvandlingansvar
från humanitär hjälporganisation till effektivt
utvecklingsorgan.

Betydelsefullt ocksåhar mångadet varit att högt
uppsatta, kompetenta och välkända svenskar inom utrikes-

biståndspolitikenoch valt att sig i UNICEF-engagera
arbetet. Agda Rössel, Ernst Michanek, Sixten Heppling, Inga
Thorsson någraoch Lisbet Palme ärnu dem deltagitav som
i de svenska delegationerna och gjort betydelsefullasom
insatser. Valet Lisbet Palme till styrelsensav ordförande

återigen1990-1991 Sverigeger viktig och inflytelseriken
position i UNICEF.

I särklass bland stårUNICEF-svenskarna dock Nils
Thedin långunder sällsyntsom period, 1961-1985en
deltog mycket aktivt dels ordförande isom svenska
UNICEF-kommittén, dels i de svenska delegationerna till
UNICEFs styrelsemöten, flertaleti fall dess ledare.som
Dessutom valdes han till ordförande i UNICEFs
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tvåårsperiodprogramkommitté för därefter tillochen
två år.ordförande i UNICEFs styrelse för ytterligare Hans
enaståendedjupa personliga parades med ettengagemang

både utvecklingsfrågorkunnande allmänheti ochom om
PåpåUNICEFs centralt fältetarbete och i synnerhet.

tjänstemannanivå också mångahar goda insatser gjorts av
inom utrikesförvaltningen SIDA.ochpersoner

substansfrågor gångnaBland de Sverige under desom
åren valt att UNICEFsdriva i styrelse kan följandenämnas
exempel:

ifrågabegränsning UNICEFs roll katastrof-en av om-
bistånd förmån långsiktigttill för ett utvecklings-mer
arbete

barnhälsovårdprioritering mödra- ochav-
tillgång till familjeplanering inom för mödra- ochramen-

barnhälsovården
samband ömsesidigtoch beroende mellan alla problemde-

pårör barnen gör det helanödvändigt barnetssom se
påsituation, inte bara ett problem i taget

målgruppbarn i städernas slum särskild attsom en-
prioritera

svårastöd till barn i särskilt omständigheter, t.ex.-
övergivna barn, barn i krig, barn drabbats apartheidsom av

kvinnors betydelse för barnens utveckling rättoch deras-
till utvecklingen egen

Dessutom Sverige kontinuerligthar drivit prioritering
primärhälsovård och tillfredsställande basbehoven iav av

UNICEFs styrelse.
fråga frågorl finansiella och administrativa harom

påtalatSverige framför allt nödvändigheten jämnareav en
biståndetfördelning mellan givarna förkostnadernaav

equal burden-sharing. Sverige tillVidare tog initiativet
på området,större studie det administrativa nämligenen

The Management Study genomfördes thesom av
Scandinavian Institute for Research, SIAR,Administrative
i mitten l970-talet. Denna studie blikom attav
betydelsefull för UNICEFs organisatoriska och
administrativa utveckling bidrog till förstärkaoch att
decentraliseringen flexibilitetenoch öka i organisationen.
Sverige lade 1978 fram förslaget att FNs administrations-

ACABOoch budgetkommittée UNICEFsborde granska
motstånd några årbudget, förslagett efter initialtsom

ACABOaccepterades. har därefter spelat viktigsenare en
påroll med UNICEFsavseende budget.

långt ifrånSveriges förslag alltidhar mottagits med
många motståndgångerentusiasm. Tvärtom har de mött
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från styrelsemedlemmar och UNICEFs ledning. Det har
därför varit återkommanödvändigt att till de stora och

frågornaviktiga och driva dem med fasthet och
konsekvens. mångaI fall århar det tagit flera innan den

ståndpunktensvenska till slut vunnit acceptans. Av
ovanstående står det klart att Sverige haft stort

påinflytande UNICEF.
I det följande lämnas redogörelse fören Sveriges

finansiella bidrag till UNICEF, svensk personal i
organisationen, upphandling i Sverige för UNICEF och den
svenska UNICEF-kommittén. Därefter diskuteras olika
möjligheter påverkantill UNICEF.av

4.2 Finansiella bidrag

Sveriges bidrag till hållitUNICEF årlighar högen
ökningstakt ända sedan 1960 framgårvilket följandeav
tabell

Sveriges bidrag till UNICEF SEK

1951 500 000
1961 1 800 000
1971 30 000 000
1981 130 000 000
1990 340 OOO 000

Sveriges bidrag under hela perioden 1951-1990 fram-
går bilagaav

196.4 antog UNICEFs styrelse resolution meden
innebörden att länderna utöver sina allmänna bidrag skulle
kunna specialdestineradege tilläggsbidrag till särskilda
projekt, s.k. funds-in-trust, eller de kommit attsom
kallas inom UNICEF, supplementary funds. Det var
Sverige i UNICEFsom tog initiativ sådanttill ett

förstaocharrangemang detsom landvar lämnadesom
extra bidrag, 1964 hushållsutbildningtill och därefter,
1967, till familjeplanering. Tilläggsbidragen utgjorde
länge ganska blygsam delen de samlade bidragenav till
UNICEF har under 1980-taletmen kommit att utgöra en
allt större årandel, hela 33% Några1989. de problemav

kan uppkommasom vid alltför storen andel tilläggs-
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anslag har utvecklats i 2.2.6.avsnitt
på årSverige har uttalat sig för begränsningsenare en

tilläggsbidragen och förpropagerat ett stärkandeav denav
allmänna budgeten. Icke desto fortsättermindre Sverige
liksom flera givareandra att öka tilläggsbidragen,

framgårabsolut och procentuellt sett, vilket följandeav
tabell:

Sveriges offentliga bidrag till UNICEF: milj. dollar

General Supplementary Fundsresources

1983 73%19 7 27%
1986 31 67% 33%15
1989 58%44 32 42%

Tilläggsbidragen Supplementary Funds allmänhetär i
biståndsmedelbilaterala frånlandramsmedel SIDA.

ökningen motiveras dels de goda erfarenheternaav av
samarbetet med UNICEF, dels SIDAs alltmerav egen
ansträngda administrativa kapacitet

4.3 Svensk personal

Av drygt tusentalet internationella tjänstemän
international professi0nals i UNICEF nämntsär som

29 eller 3%knappt l990.svensk nationalitet l8ovan av
dessa finansieras över den administrativa budgeten,av

medan ll är projektpersonal. Det finns ingenpersoner
svensk inom organisationens högsta ledning chefen ochdär

frånhans tre ställföreträdare är USA, Storbritannien,
återfinns ändå påNorge Italien. Svenskarnaresp.

förhållandevis nivåer tvåhöga inom D2,organisationen
åttatre Dl, PSL5,tio P4L4 P3 FN-och enligt densex av

tillämpade löneskalan.organen
tvâ frånDärutöver finns Professional.Junior Officers

Sverige, dvs. tjänstemän betalasrekryteras ochyngre som
BådaSverige år.SIDA under högst tre ärav genom

stationerade vid fältkontor.
Bland de svenskar har eller haft höga tjänstersom

årenUNICEFinom under senaste märks särskilt professor
Karl-Eric Knutsson, f.n. regionchef placeringmed i New
Delhi, Björn Oldaeus, f.n. chef för Programme Funding

chefsrådgivareOffice vid högkvarteret, Urban Jonsson, för
chefsrådgivarenutrition, Martin Beyer, för

Vattenförsörjning Bertiloch sanitet, Mathson, Secretary to
the Executive Board I98l-l986, Carl Schönmeyroch med
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år20 UNICEFi senast representant i Pakistan 1984-som
1988.

frånUpphandling Sverige4.4

UNICEFs upphandling och utrustning uppgickvarorav
1989 till 273 milj. dollar, 43%dvs. organisationensav
utgifter. 14,2 milj. dollar eller 5,2% detta upphandladesav
i Sverige. Andelen upphandlingsvensk har allmänheti
hållit under åren.mellan 5%sig 4 och de senste De länder

står för leveranserna tillde största UNICEF är Japan,som
Storbritannien, italien och Västtyskland.

De företagsvenska levererar Elektroluxmest ärsom
kylskåp, Atlas Copco borriggar och Volvo lastbilar.
UNICEFs upphandlingsavdelning är sedan 1984 belägen i
Köpenhamn. Den snabb och effektiv och användsanses vara
även SIDA för inköp och utrustning förav detav varor

biståndet.bilaterala

4.5 Svenska UNICEF-kommittén

Svenska UNICEF-kommittén frånskiljer sig UNICEF-
kommittéerna i flestade andra länder där de har
karaktären frivilligorganisationer. Denav svenska
kommittén är statlig stiftelse och ledamöternaen
representerar UD, SIDA, Socialdepartementet, FN-
förbundet samt folkrörelser och politiska partier.
Kommittén har tre huvuduppgifter:

rådgivandeatt frågortill regeringen ivara rörande-
UNICEF

att informera UNICEF Sverigeiom-
att samla in till UNICEF, främstpengar- genom

försäljning kortav m.m.
I Sverige har påtyngdpunkten länge legat den

förstnämnda uppgiften och kommittén har haft stort
påinflytande Sveriges agerande i UNICEF. Särskilt var

detta fallet årunder Nils Thedins över 20 ordförande isom
kommittén. Informationsverksamhet har bedrivits löpande,
medan kortförsäljning blev kommitténs uppgifteren av
först 1984 den sköttes tidigare Husmodersförbundet.av-
Kortförsäljningen åretinbringade 1989, det basta hittills,

20 påbörjadesmilj. Insamlingsverksamhetca först 1989
uppnådde då förhållandevisoch ett blygsamt resultat,

200000.



33

I de länder där UNICEF-kommittéerna formennar av
frivilligorganisationer ligger regel tyngdpunktensom i

påverksamheten information, kortförsäljning och
insamling.

4.6 Möjligheter påverkantill svensk UNICEFav

gångna årenUnder de har Sverige lyckats väl med att
påverka UNICEF frågorflerai angelägna och det är därför
knappast nödvändigt någonatt diskutera strategi. Planny
kan urskilja följande fyra huvudvägar att vinna inflytande.

4.6.1 Agerande i UNlCEFs styrelse

En förutsättning framgångsriktför deltagande och
påverkaneffektiv substansfrågori är gedigen kunskap om

UNlCEFs sakområden,program, policy-utveckling,
advocacy roll och politiska ställningstaganden
Motsvarande kunskap ifrågaerfordras UNlCEFsom
finansiella och administrativa system personalpolitikoch
för att kunna angåendegöra inlägg budget, redovisning och
administration Det svenska deltagandet har allmänt sett
kännetecknats goda kunskaper frågor.av uppkommandeom
Om emellertid tillräcklig några områdenkunskap inom
skulle saknas inom UD eller FN-delegationen, bör svenska
delegationen inhämta denna kunskap inför deltagandet i

Någrastyrelsemötena. möjliga källor är:
svenska biståndskontorambasssader och u-länderi-

SIDA, framför Hälsobyrånallt primärhälsovård,-
nutrition, befolkningsfrågor, AIDS mm. och
lnfrastrukturbyrån vatten och sanitet

återvänt frånsvenskar tjänstsom i UNICEF eller- annat
FN-organ

konsultationer med UNICEF-anställda påsvenskar-
semester eller annat besök Sverigei

svenska och institutionerpersoner fackkunskapmed-
inom UNlCEFs verksamhetsområden, tex. SIDAs

pånärkonsulter hälsoområdet, ICH i Uppsala och ICHAR vid
Karolinska Institutet.

mångaDe påskiftande punkterna dagordningen och den
synnerligen omfattande dokumentationen omkring 2000-årssidor till 1990 styrelsemöte gör ett omsorgsfullt-
förberedelsearbete nödvändigt. Det kan rationellt förvara
Sverige fåtalatt välja frågorut ett att driva med kraft i
styrelsen hellre åtän att ägna sig alla. Ett aktivtmer

någraremissförfarande ovanståendetill de dåbordeav- -
kunna äga i syfte att inhämtarum synpunkter inom de
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områdena.utvalda T.ex. kunde SIDA-kontoren uppdras yttra
sig UNICEFs förslagom till Iandprogram SIDAsi
programländer. Ett problem härvidlag kan den relativtvara
korta stårtid tillsom buds mellan utgivningen avdokumenten och styrelsemötet. Sverige och andra givare
bör även framledes ställa påkrav längre framförhållning
hos UNICEF.

Om den svenska delegationen UDu-avdelningengenom
skall kunna göra ett gediget förberedelsearbete enligt
dessa linjer är det nödvändigt bådeatt UD SIDAoch geråtprioritet dessa arbetsuppgifter. Mot bakgrund avSveriges stora finansiella bidrag till UNICEF förefaller det
rimligt att satsa även personella på ettresurser aktivt
och välinformerat agerande i organisationens styrelse.

Som framhållitsofta i olika sammanhang är det
viktigt att Sverige talar med ochen röst i FNssamma
olika styrande någotorgan, gör påsom samordning
hemmaplan nödvändig. frågorVissa kommersom iuppUNICEF kan även väntas bli diskuterade i
generalförsamlingen, ECOSOC, UNDPs Governing Council och
WHO.

sammansättningen denav svenska delegationen är
viktig. Den utses påregeringenav förslag UD enligtav
vissa principer. Delegationen är relativt liten. Deltagande
från svenska UNICEF-kommittén, u-avdelningen, svenska
FN-delegationen och SIDA är självskrivet.

Det är värdefullt att i delegationen ha välkända
fåpersoner kan tillträdesom till UNICEFs ledning och till

viktiga frånpersoner andra länder. Svenskar harsomingående kännedom organisationenom och redan har ett
brett kontaktnät inom UNICEF och andra delegationer är entillgång. Vidare är det angeläget att ha med medpersoner
goda kunskaper i sakfrågorde kommer påsom uppdagordningen, såväl biståndsfrågor administrativasom och
finansiella frågor.

De nordiska åtnjuterländerna ett gott anseende i
UNICEF-styrelsen och det gemensamma nordiska upp-trädandet åtökad tyngdger de synpunkter framförs.som

tvåDe nordiska länder normaltsom sitter i styrelsen kan
åuttala sig de fyra nordiska ländernas vägnar vilket är enfördel. Det är rationellt med samnordiska såanföranden

lange detta inte innebär urvattning innehållet.en av
såHuruvida är fallet kan inte avgöras har. Samarbetet

inför och under styrelsemötena innebär också
arbetsmässiga fördelar, bl.a. den fördelninggenom avfrågorna görs mellan länderna.som
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Samarbete med icke-nordiska länder ärsom
medlemmar i UNICEF-styrelsen har hittills varit
begränsat. Ett samfällt agerande med andra givare störrel
frågor Sverige Norden villsom driva bor kunna bättrege
resultat än Någraett enskilt agerande. de andra givarnaav

åsikterförefaller ha stämmer väl medsom Nordens.

4.6.2 Arbete mellan styrelsemötena

Många viktiga förslag policykaraktär förberedsav och
utarbetas UNICEFs ledning och sekretariatav löpande under
året. Det är generellt påverkasett lättare att
organisationen under den leder framprocess tillsom ett
förslag i styrelsen ån sedan förslaget är slutgiltigt
utformat och framlagt. Om landett vill vinna gehör dennal

är det nödvändigtprocess påverkanatt bedriva aktiv
mellan styrelsemötena, sk. lobbying. Flera bedömare anser
att Sverige inte fullt påut tar dessa möjlighetervara
Sverige borde enligt dessa bedömare i ökad utsträckning
samarbeta med givarländer även utanför den nordiska
kretsen, skapa allianser taoch initiativ vis-a-vis UNICEF.

Mellan styrelsemötena spelar FN-delegationen och
framför allt den tjänsteman där bevakar UNICEFsom en
nyckelroll. Hon eller han har kontinuerlig kontakt med
UNICEF och frågorhar att bevaka de blir aktuella ochsom
vid behov referera dem till departementet. Det är viktigt
att delegationen och departementet inhämtar synpunkter
från sakkunniga, tex. inom SIDA, även mellan mötena.

De besök ledande fråntjänstemänsom UNICEF-
då dåsekretariatet och gör Stockholmi år andra tillfällen

till påverkan.information och infor dessa möten ar det
viktigt FN-delegationenatt meddelar UD SIDAoch vilka
frågor kommer att tassom UNICEF.upp av

För att skaffa sig djupare kunskaper UNICEFs rollom
och arbete i u-länderna år det önskvärt att tjänstemän vid
UD, SIDA och FN-delegationen ut ochreser ser

påverksamheten fältet. Tillfällen till studieresor i u-
länderna då dåerbjuds och ConsultativeJoint Groupgenom

Policy, JCGP. lon synnerhet for de diplomatiska
tjänstemän någotinte tidigare tjänstgjortsom i u-land
eller bistândsfrågorarbetat påmed fältet bör dessa resor
kunna värdefulla insikter.ge

4.6.3 Bidragspolitik bidragsnivåoch

Länders tyngd i påstyrelsen beror till del bidragensen
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storlek. Det årsvenska bidraget, l989 l3,5%ca av
UNICEF-budgeten, och det samlade nordiska bidraget, drygt
25%, bidrar utan tvekan till Sveriges och Nordens tyngd i
UNICEF. En fortsatt bidragsnivåhög kan därför förväntas
hjälpa Sverige bibehållaoch Norden att sitt inflytande. I
synnerhet torde detta gälla bidrag till den allmänna
budgeten

Genom specialdestinerade tilläggsbidrag
Supplementary Funds kan ett land påverkakomma att
inriktningen UNICEFsav Uppmärksamhetprogram. tilldras
viss typ verksamhet efterfråganav och frånen

påmottagarländerna sådanytterligare verksamhet är
sådantänkbar. En dåägde Sverigeprocess irum ett tidigt

påskede 1960-talet stöd till familjeplaneringgav genom
tillaggsbidrag till UNICEF.

4.6.4 Svensk personal i UNICEF; bevakning svenskarsav
möjlighet ifrågaatt komma for högre tjänster.

Sverige har endast undantagsvis arbetat aktivt för att
UNICEF skulle anställa påsvensk personal högre poster.
Sverige och övriga Norden har alltid framfört- den-åsikten att FN-organen är bäst betjänta politisktav en
neutral personalrekrytering där tillsättningar och
utnämningar sker efter kompetens. De svenskar somtjänstgjort i UNICEF påhar anställts grund av egna
meriter.

Den är anställdsom FN-organettav skall ha sin
främsta lojalitet mot FN och hennes eller hans
nationalitet är i det sammanhanget underordnadav
betydelse. Sverige har aldrig begärt att svenskar varitsom
anställda i UNICEF skulle vårti landsagera intressen.
Dessvärre har inte alla länder haft motsvarande
utgångspunkter för sin personalpolitik.

Icke desto mindre finns ett svenskt intresse att haav
svenskar i organisationen. Dessa kan sin uppväxt,genom
utbildning och erfarenhet förväntas spegla svenska
uppfattningar och värderingar och i sitt arbete och sina

påverkakontakter arbetet i UNICEF i för Sverige önskvärd
riktning. ocksåDe påkan gångsikt, återvändernär de en
till Sverige, bidra med värdefull kunskap UNICEFom

Antalet svenskar i UNICEF är lågtnämnts relativtsom
29 knappt 3%personer, och det önskvärt att ökavore
det. UNICEF strävar efter att anställa fler kvinnor i sin
internationella fåkader för ståndatt till jämliken mer
könsfördelning. Därför görs f.n. särskilda ansträngningar
främst SIDA attgenom rekrytera svenska kvinnor till
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vidmakthållas.UNICEF, ett lovvärt initiativ, börsom
Sverige möjlighethar att rekrytera tillyngre personer

UNICEF Professionaldet s.k. Junior Officer JPOgenom
programmet. Detta innebär Sverigeatt rekryterar och

år.betalar tjänsteman under ett till tre Avsiktenen yngre
är att vederbörande därefter skall blikunna anställd direkt

båda såUNICEF, parter önskar. JPG-programmet ärav om
ett utmärkt sätt att främja rekryteringen tillsvenskarav

tvåUNICEF. F.n. finns endast JPOs.svenska Det förefaller
lågtett alltför antal.vara

Frågan få någonSverige bor för att in svenskom agera
på ledningsnivå frågaUNICEFi är politisk behandlasochen
inte i denna rapport..

5 någraSveriges agerande i UNICEF förslag-

UNICEF är värdefull Sverige.samarbetspartner fören
råder långtgåendeDet överensstämmelse mellanen

målsättningUNlCEFs biståndspolitiskaoch de svenska
målen. UNICEF har visat sig effektiv förmedlaresom av
bistånd. biståndsarbetetUtöver sin roll inom det praktiska

såspelar UNICEF väl viktig roll när gällerdet atten
mobilisera opinion globalt och i olika länder -fören -
barnens rätt till överlevnad, utveckling Enbeskydd.och

påverkanömsesidig mellan UNICEF bilateralaoch ärgivare
bådatill för parter.gagn

Det är önskvärt att diskussioner erfarenhets-och
utbyte sker i öppen och positiv anda i styrelsen och andra
fora i syfte att stärka UNICEF och dess Juprogram. mer
UNICEF-styrelsen sakfrågor,sig i bättredestoengagerar
är fördet organisationen. Styrelsemedlemmarna skall

såvälkunna UNICEF stöd ledningoch Dettakritik.ge som
påställer frånkrav omsorgsfulla förberedelser

delegationernas sida och ett aktivt deltagande av
hemmaorganisationerna, Sverigesi fall främst SIDA

någraNedan följer förslag till svenskt inomagerande
några områden.olika

a Fortsatt finansiellt stöd

Sverige bistånds-bor fortsättningsvisäven använda
för att stödja UNICEF. Det bör ske delsresurser genom en

fortsatt ökning finansiellade bidragen, delsav ettgenom
biståndsverksamhet,aktivt i UNlCEFsengagemang i och
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utanför styrelsen.
Sveriges bidrag är jämte USAs det största och

utgjorde 1989 I3 % UNICEFsca totalaav inkomster. Det
kan diskuteras Sverige bör bliom ännu större givareen
procentuellt sett. Tanken bakom det multilaterala
biståndet är just mångfaldatt givareen bidrar till en
verksamhet och att denna därför blir neutral attgenom
ingen givare dominerar.

I synnerhet vad gäller den allmänna budgeten är det
angeläget att Sverige liksom hittills arbetar för att andra
givare ökar sina bidrag. Sverige kan sedan eventuellt-någon slagsgenom mätching contribution formel höja-sitt bidrag i den takt inkomsterna frånsom andra givare
ökar behållaoch därmed ungefär andelsamma som nu.Sveriges nuvarande andel 13 % är naturligtvis inget- -magiskt tak. En viss begränsad höjning kan diskuteras,

Vad beträffar Sveriges andel tilläggsbidragenav -även den l3 % ärca motiveringen delvis Dessa- en annan.
frånmedel härrör de bilaterala biståndsmedlen biståndet-SIDA. Degenom UNICEF-program Sverige finansierarsom

är sådanavanligen Sverige villsom genomföra inom ramenför landprogrammen, för vilka SIDAmen saknar kapacitet.
För Sverige är det i dessa fall fördel att kunnaen använda
UNICEF kanal. Skälensom är två:i huvudsak SIDAs
begränsade administrativa kapacitet och UNICEFs effektiva
genomförande av programmen. Inom SIDA detsynes
föreligga ett fortsatt starkt intresse att kanaliseraavbiståndsmedel UNICEF, framförgenom allt hälsovårdinom

vatten ochresp. sanitet.
Andelen tilläggsbidrag UNICEFs totalaav inkomster

nåtthar 38 %. Förnu Sveriges del är det vårt40%ca avlands totala Fråganbidrag. huruvida hög andelen
tilläggsbidrag snedvrider fördelningen mellan länderna och
mellan sektorerna och förrycker programpolitiken har
diskuterats i Ävenavsnitt 2.26. nackdelarnaom kan
begränsas, är det givet att det är fördel fören enorganisation att ha stark allmänen budget styrelsensom
helt och fullt förfogar över. Sverige förbör därför verka
att styra givares bidrag till den allmänna budgeten i första
hand. I linje med detta ifrågabör Sverige sitt egetom
bidrag eftersträva viss balansen mellan allmänt bidrag
och tilläggsbidragi Detta fårintresse vägas mot behovet avatt kanalisera ytterligare bilaterala medel UNICEFgenom
för programverksamhet multibi.
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b Bättre utnyttjande bilaterala erfarenheter.av

För att kunna spela roll i UNICEF-styrelsenen som
motsvarar Sveriges finansiella bidrag och traditionella

måste Sverigeengagemang ägna åtökade attresurser
analysera och formulera påsynpunkter UNICEFs program
Den kunskapsbas finns i Sverige vidsom departementen,-
SIDA, i folkrörelserna hosoch f.d. UNICEF-anställda och-på svenska biståndskontorambassader och bör utnyttjas
bättre. En högre prioritering UNICEF-ärenden inom SIDA,av

Hälsobyrån,främst biståndskontorenoch vid är önskvärd.
För detta behövs ökade personalresurser.

Detta ligger välresonemang i linje med den starkare
koppling mellan det multilaterala och det bilaterala
biståndet för närvarande efterlysessom i den svenska
biståndspolitiken.

C Stödja familjeplaneringsprogram

UNICEF intar mycket försiktigen och tveksam
inställning till familjeplanering, sannolikt politiskav
hänsyn främst till USA där familjeplanering är ett
känsligt och kontroversiellt ämne. Sverige bör
argumentera för behovet och rätten tillav
familjeplanering och UNICEFuppmana att regelmässigt
inkludera familjeplanering komponentsom en lhälsovårdsprogrammen.

Även AIDS bör ökad uppmärksamhetges inom ramen
hälsovårdsprogrammen.för

d Koncentration UNICEFs tillav de fattigasteresurser
länderna.

UNICEFs budget är endast drygt 4 miljarder 1989.kr.
Dessa påmedel fördelas över 120 länder. Följaktligen blir
flertalet små, så småmycketprogram att effektiviteten

ifrågasättas.kan Den ekonomiska och sociala situationen
har förändrats i varierande takt under det senaste
decenniet och vissa stater, framför allt Sydostasien,i har
genomgått snabb utveckling. Sverigeen bör tillsammans
med andra givare överväga att i styrelsen ta upp
fördelningen mellanav ländernaresurserna till förnyad
prövning. Ytterligare koncentration av programresurserna
till de fattigaste länderna med högst barnadödlighet kan

motiverad.vara
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Det sagda gäller förstaovan i hand programresurserna.
När det gäller UNICEFs roll talesman för barnssom rätt
till utveckling och beskydd advocacy bör denna utövas

såledesglobalt, även i länder klassificerassom desom
fattigaste.

e Granska UNICEFs advocacyr0ll.

UNICEF har traditionellt påvarit inriktat praktiskt
bistånd i u-länderna. Under 1980-talet har mobilisering av
opinionen, det UNICEF kallarsom advocacy, kommit att
utgöra allt viktigareen uppgift. Som givare till UNICEF är
det lika viktigt för Sverige att granska denna advocacy

att Ärsom granska programmen. argumenteringen riktig
och intellektuellt hållbar Bygger påden kända och
bevisade samband Bedrivs den med omdöme vad kostar
UNICEFs påaktiviteter advocacy-området Är denna
satsning kostnadseffektiv Tar advocacy-rollen alltför
stora anspråki förhållanderesurser i till program-
verksamheten

f Uppmuntra till analys och kritisk prövning.

UNICEF bör uppmuntras till kritisken analysmer och
självprövning ifråga sina Allaom program. ägnat sigsomåt biståndsfrågor svårigheternavet att är stora och att
programmen sällan fungerar planerat. rådUNICEFsom har
att självkritiskt.vara En större öppenhet och ärlighet omde svårigheterproblem och UNICEF faktisktsom möter i
det biståndsarbetetpraktiska skulle möta respekt ochförståelse biståndsgivare.hos Att presentera enbart goda
nyheter skapar inte nödvändigtvis förtroende.

g utvärderingar UNICEFs landprogramav

Bredare analyser landprogrammenav förefaller inte ha
gjorts UNICEF. Sverigeav skulle, eventuellt tillsammans
med andra styrelsemedlemmar, föreslåkunna att UNICEF
låter företa utvärdering någraen av de störreav
landprogrammen under medverkan externav expertis. vad
har blivit resultatet UNICEFs verksamhetav under t.ex. enfem- tioårsperiodeller Hur har integreratsprogrammen i
landets Ärstruktur hållbarade sustainable vad hargått bra gåttoch vad har mindre bra Vilka lärdomar kan

dra Hurman tas dessa erfarenheter lärdomaroch till vara
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minneUNICEFs institutionella Huroch hur integreras de i
påverkar landprogramde nya

återföringsfunktionenh Stärka feed-back

För förlära erfarenheterna undvikaatt sig och attav
gångeratt misstag flera eller fleraiupprepa samma

biståndsorganisationländer förär det nödvändigt atten
kunskapsåterföringetablera systematisk och

kunskapsspridning feed-back. Det yttersta syftet med
sådan kontinuerlig kunskapsuppbyggnad, skapandeten av

bistånd.ett institutionellt UNICEFminne, bättreär I
återföringen frånförefaller erfarenheterkunskap ochav

fältet till huvudkontoret och spridning kunskap inomav
organisationen funktion. Sverige börvara en svag
uppmuntra UNICEF till ett stärkande funktiondennaav
inom för den centrala utvärderingsenhetens mandat.ramen

ifrågai Samarbete med andra givare analyser avom
UNICEF.

dådåFlera de större givarländerna företar ochav
analyser och utvärderingar UNICEFs ochav program
strategier. S.k. likasinnade givarländer fördelbör med
kunna etablera ett samarbete när det gäller genomförande

studier och utbyte Som exempelrapporter. kanav av
bådenämnas att 1989 Danmarkgjorde och USA grundliga

någrastudier UNICEFs verksamhet i u-länder och attav
påkanadensiska C|DA f.n. arbetar grundlig analysen som

kommer att föreligga i 1991. Schweiz ochmitten av
också påAustralien har planer studier UNICEF. Sverigeav

föreslås påta initiativet till ett givarsamarbete detta
område.

Det kan härvid Sverigenämnas att Canada redan ioch
samband 1990med de studier görs landisom resp.
diskuterat Idénmöjligheten att göra studie.en gemensam
fick dock förkastas till följd oförenliga Dentidsramar.av
svenska utvärderaren har dock i augusti 1990 gjort ett
besök Ottawai därvid deloch tagit kanadensiskaav
synpunkter.

j Verka för självständig personalfunktion.stark ochen

l UNICEForganisation är personalen denen som
långtfrämsta UNICEFs ledning har hittillsresursen. -

stå påtryckningarbättre än andra FN-organ lyckats emot-
rörande politiska tillsättningar. Det är sannolikt en av
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förklaringarna till den höga kompetensnivån och
engagemanget hos UNICEFs personal. En decentraliserad
organisation med stor faltorganisation ställer särskilt

påstora krav personalpolitik och rekrytering. Sverige bör
verka för stark och självständigen personalfunktion och
att tillsättningar påsker basis kompetensav och
erfarenhet. UNICEFs fåsträvan att flerin kvinnor och fler

från påu-ländernapersoner chefs- och handläggartjänster
bör understödjas.

k Anställning fler svenskarav i UNICEF.

Sverige bör fortsätta ansträngningarna fåatt fler
svenskar att söka påtjänster nivåeralla och bevaka
möjligheterna till högre tjänster i UNICEF. De särskilda
ansträngningar görs vid SlDAssom rekryteringssekretariat
bör fortsätta. Rekryteringen svenska Junior Professional
Officers till UNICEF bör öka kraftigt påi syfte fåatt sikt
fler svenskar anställda i organisationen.

Någral UNICEFs förtjänsterav är fältorienteringen,
flexibiliteten och den begränsade byråkratin. Det finns
emellertid ständig risken för tilltagande centralisering

byråkratiseringoch börsom uppmärksammas. Det är
viktigt att Sverige värnar UNICEFs förtjänsterom och
skyddar organisationen mot smygandeen centralisering

byråkratiserting.och

m Förändring styrelsensav arbetsformer

påMed tanke den verksamhetens omfångnuvarande kan detifrågasättas styrelsensom arbetsformer idag är adekvata.Frågorna på åretsavhandlassom enda styrelsemöte ärmånga, komplexa och vitt skildaav slag. Dokumentationen
sammanställssom hållersekretariatetav mycket hög

kvalitet, är synnerligenmen omfattande 2000 sidorca-år.innevarande Det är knappast möjligt för delegationen
att sätta sig in ordentligt frågorallai och bilda sig välen
grundad mening. Detta sekretariatetger ett övertag över-
styrelsen vilket innebär risker för obalans demen emellan.
Styrelsen få svårigheterkan att utöva sin styrande roll

och sekretariatet får därmed alltför stort
manöverutrymme.

frågorFlera fundamentalav betydelse inställer sig.
Skall styrelsen vara sammansatt för närvarandesom
Skall frågoralla avhandlas vid ett enda tillfälle under
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året l vilka former skall styrelsen utöva styrning och
kontroll frågorUNICEF Vilkaav skall styrelsen ta
ställning till l vilka former frågorskall beslut i övriga
tas Bör det finnas särskilda program resp
admininstrations- finansutskott.och

Det är tveksamt förändring kanom skeen med
bibehållande nuvarande arbetsformer. Sverigeav skulle i
UNICEFs styrelse gärna någratillsammans med andra-
länder kunna ta initiativet till bildandet- av en
arbetsgrupp, för utarbetandet förslag till förändradeav
arbetsformer för styrelsen. Arbetet i skulle medgruppen
fördel kunna ledas väl meriteradav externen konsult.

n UNICEF mot roll global försvarareen som barnensav
rättigheter.

påUNICEF bör sikt eftersträva global roll,en mer en
total politisk mobilisering för barnen i hela världen. Den
operativa verksamheten bör visserligen begränsas till u-
länderna, i sin roll talesmanmen för barnssom rättigheter
bör UNICEF vända sig till alla länder. Barnkonventionen och
Barntoppmötet är viktiga milstolpar i detta avseende, men

fortsatt uppföljningen är nödvändig.
Sverige bör stödja påUNICEF i att ta sig den angelägna

uppgiften att bevaka barns moraliska pårätt ungefär det
sätt Amnesty internationalsom gör beträffande mänskliga
rättigheter. I denna ingåUNICEFs uppgift påtalabör att och
protestera begåsmot oförrätter mot barn varhelstsom
detta händer i världen, t.ex. barn sänds ut i krig, barnsom

fängslas och torteras, barnsom exploateras och barnsom
liv påoch hälsa riskeras undermåligvars grund av en

dåmiljö. UNICEF skulle bli verklig försvarare barnsen av
rättigheter. För att förhållandenta dylikaupp med
ansvariga regeringar krävs emellertid mod, styrka och
konsekvens frånsamt ett starkt stöd Sverige och andra
inflytelserika länder i UNICEFs styrelse.
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Bilaga 3

Sveriges bidrag till UNICEFS årenreguljära budget
1951-1990 milj. SEK och andel % totala bidrag tillav
UNICEF

Mil] kr z M11] kr z
1951 0,5 0,9 1971 30 13,7
1952 0,5 1,0 1972 40 15,7
1953 1,0 1,4 1973 45 13,8
1954 1,0 1,4 1974 50 15,4
1955 1,0 1,2 1975 65 13,3

1956 1,0 1,1 1976 75 17,0
1957 1,1 1,2 1977 85 18,4
1958 1,1 1,1 1978 100 19,5
1959 1,35 1,3 1979 110 19,3
1960 1,35 1,2 1980 120 19,5

1961 1,8 1,5 1981 130 14,3
1962 2,6 2,1 1982 140 1 1,1
1963 3,5 2,8 1983 150 10,5
1964 3,9 2,9 1984 170 10,9
1965 5,2 3,9 1985 190 1,81

1966 7,9 5,7 1986 230 13,7
1967 8,8 6,0 1987 245 14,3
1968 9,0 6,0 1988 260 13,6
1969 15,0 8,7 1989 290 13,5
1970 20,0 10,2 1990 340 ..

-252-



Bilaga 4

Svenska årenbidrag till UNICEF på1980-1989 uppdelade
bidrag till reguljär budget, tilläggsbidrag och UNICEF-
kommitténs bidrag

Totalt Allmän Tilläggs- UNICEF-
bidrag budget bidrag kommittén

milj kr % % %

1980 155,4 77,2 19,6 3,1
1981 154,7 84,0 12,6 3,4
1982 207,6 67,4 29,8 2,8
1983 210,5 71,3 26,3 2,5
1984 248,8 68,3 28,6 3,0
1985 231,5 82,1 15,4 2,5
1986 333,7 68,9 28,7 2,4
1987 504,1 48,6 49,7 1,7
1988 483,3 53,8 44,0 2,2

41989 477,5 60,7 36,5 2,8
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UPPDRAGET

Multibiståndskommittén UD 1989:01 uppdrog
5 december 1989 till utredaren utföraatt s.k.en
särstudie Internationalom Trade Centre inom

5.DS Skrivna direktiv enligt följande:
Internationella Handelcentret ITC är

FN-systemets centrala för handelsfrämjandeorgan
frågor. Institutionellt ärsett det inget
självständigt organ utgörutan utlöpareen gemensam

GATT ochav UNCTAD. Detta ocksåavspeglas i att
ITCs styrelse utgörs av beslutsgruppen gemensam
mellan GATT och UNCTAD Joint Advisory Group, JAG.

Organisationen är speciell också i andra
avseenden. Till skillnad från sina moderorgan är
det i huvudsak biståndsorganisation.en
Verksamheten påbygger frivilliga bidrag samt
finansiering via UNDP. finansielltI avseende
påminner den friståendemera om FNsorgan som
befolkningsfond och UNICEF än fackorganen.om

Ett särdragannat med ärITC att
bidragsgivarna inte finansierar reguljär budgeten
i konventionell mening. Bidragen är istället
inriktade på enskilda projekt. såledesITC kan
betecknas samlingsorganisationsom en för
multibiverksamheter på handelsområdet.

Sverige har traditionellt bidragit med ungefär
tredjedelen ITCs finansiering,av vilket är änmernågot annat land och störreen svensk bidragsandel

än någonför biståndsgivandeannan internationell
organisation. såtillvidaITC kan sägas denvara
högst prioriterade organisationen inom FN-systemet
för svensk del. Studien bör belysa bakgrunden till
detta. Beror det på vårt.ex. förhållandei till-
andra givarländer höga angelägenhetsgradering avverksamhetITCs påocheller positiv bedömningen

organisationensav relativa effektivitet



Organisationens multibi-karaktär medför att
fund raising är ståendeett och komplicerat- -
inslag i verksamheten. För- och nackdelar med denna
finansieringsform bör tas fram.

liggerDet i den handelsfrämjande
verksamhetens karaktär att pådels kan ta sigman

måstevad betraktas nationellasom projekt.som
Således främjaatt frånexport produkterav ett

Delsenskilt land. blir verksamheten av en mer
övergripande global karaktär allmän
marknadskunskap, statistik och marknadsföring

påinriktad produkter än länder. Tillsnarare
frånskillnad traditionellt bistånd är inriktatsom

på enskilda länder finns därför inte demandörer
föreslår projekt.som Initiativ och uppslag kommer

därför huvudsakligen från organisationen själv.
Studien bör belysa de effektivitetsproblem som
uppstår när organisation själven skall sinvara

förmotoregen verksamheten.
Underlaget för studien utgöres dels iav

Stockholm Geneveoch tillgänglig dokumentation,
dels intervjuer med förmedpersoner uppdraget
relevanta erfarenheter påoch synpunkter bådadessa
platser.

Utredningsarbetet går alltså i huvudsak påut
målvisaatt och motiv för ITCs verksamhet- och

hur ITt uppfyller och motsvarar dessa,
visa iatt vilka väsentliga avseenden-

ITC-verksamheten skiljer frånsig andra
multilaterala biståndsorgans verksamhet,
att redovisa varför biståndsorgansvenska-

så-relativtsatsat påmycket ITC och i månvad
ställda förväntningar infriats,
att synpunkter för påframtidenge-
ändamälsenligheten biståndmed det viasom ges
ITC.

För anslåsuppdraget arbetsveckor förlagdasex
till perioden februari-april 1990.
Rapportmanuskript levereras senast maj1 1990.
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ITC-HISTORIK 1964-1989

The GATT International Trade Centre bildades
1964 för förmedlaatt handelsinformation och
handelsfrämjande rådgivning. förstaDen
UNCTAD-konferensen år rekommenderadesamma ett
permanent sekretariat för handelsinformation och
marknadsundersökning. Som följden utredningen iav
UNCTAD och GATT-sekretariatet kom ITC att arbeta

ettsom gemensamt för bådadeorgan moderorganen
från januari1 1968 UN 2297, XXII.res. En Joint
Advisory Group JAG bildades med uppgift att geråd arbetsprogramom och verksamhetens drift i ITC.
Gruppen skulle årligenmötas och öppen förvara
varje regering är medlemsom UNCTAD ellerav GATT
och kunde sändasom påexpert handelsfrämjande.en
Chefen för ITC skulle utses generaldirektörenav
för GATT och Generalsekreteraren i UNCTAD. Han
skulle ha tillräcklig grad självständighetav för

tillåtaatt smidigen verksamhet skulle imen
policy-frågor ledas moderorganensav chefer.

vid JAGs första möte 1968 konstaterades att
ITCs marknadsinformation värde förvar av
u-länderna och utvidgningen marknadsstudiernaav
rekommenderades. Man noterade att ITC publicerat en
rad handböcker och tidskriftenatt International
Trade FORUM haft vid spridningen 20 000-30 000
exemplar. årsama ordnade ITC kurser, seminarier,
studieresor för ett 300-tal u-landsanställda och
planerade utvidgning.en I ITC fanns 1968 34
anställda, 18 professionalvarav officers och 16
general service staff.

Vid förstaJAGs möte konstaterades också
viljan från i-länder18 att särskildage bidrag
till verksamheten trust funds. Bland dessa var



Sverige störstaden bådebidragsgivaren, frågai om
frågatotalbelopp ioch spridningen betydandeom av

stöd till olika delar programmet. Den svenskeav
representanten utlovade betydlig ökning av
bidragen. kanaliseradesDessa via SIDA och verkade

påstimulerande andra givarländer.
I slutet 1960-talet uppgick ITCsav totala

usbbudget till milj.,2 ungefär hälftenca varav
nationella bidrag frånochvar resten kom UNCTAD

respektive GATT.
börjanI 121g;;§1gt utvecklades tillav ITC en

organisation framför allt medverkade isom tekniskt
samarbete u-ländermed för stärka förmågaatt deras
på handelsfrämjandets område, Trade Promotion
Advisory Service Training Service.resp. Ett
tekniskt samarbetsprojekt innebar normalt vissa
insatser för stärkaatt mottagarlandets försök att

någonetablera eller stärka focal point
instutition, att ordna marknadsundersökningar eller
utbildning. sådantEtt projekt varade normalt

åromkring tre och påfokuserades ofta att utveckla
instutition för handelsfrämjande.en ITC menade att
sådan instutition nödvändigen någonför attvar

organiserad rationell påverksamhet fältet skulle
lyckas.

År 1976 fanns projekt39 nämnt slag iav nyss
arbete, motsvarande %55 ITCs totalaav resurser
för tekniskt samarbete. Vid denna tid hade ITC ett
roster med än 1 000 experter med olikamer slag

specialisering.av
frågaI marknadsutvecklingom ITC undervar

1970-talet påorganiserat basis fyra olikaav
produktgrupper utförde framför störrealltsom och
mindre marknadsöversikter samt
utbildningsverksamhet. sistnämndaDen expanderade
kraftigt och antalet deltagande i kurser och
liknande tiodubblades under 1970-talet.



År 1978 uppgick det totala värdet ITCsav
årliga tekniska samarbetsprogram till drygt
USD milj.ll vilka från%85 komav givarländers15
bidrag, frånresten UNDP. Asien och
Pacific-regionen förstod 13, Afrika för en
femtedel. Exportmarknadsutveckling försvarade ca

tredjedel medan institutionellen infrastruktur för
Tradehandelsfrämjande Promotion Organisation,

TPO och speciella nationsinriktade påtjänster
området försvarade femtedel vardera.en stödITCs
gick till %20 till de minst utvecklade länderna.

Den snabba expansionen under 1970-talet
påverkade effektiviteten i verksamheten. Med stöd

internationellav en konsultfirma, Mc Kinsey,
genomfördes i slutet 1970-taletav en
omorganisation, påbaserad följande krav:
arbetsprogram på flerårsbasis; klarare påfokus
operationerna påute fältet i u-länderna;
personalutvecklingsprogram. Verksamheten pådelades
tre avdelningar Division of Programme and
Resources, Techn. Cooperation, Personal Management

Utvecklingen under 1970-talet har speglat
bl.a. det viktiga beslut ECOSOCtagitsom 1973, när
UNCTAD uppmanades vidtaatt alla möjliga mått och
steg at both policy and operational levels that
would permit the Centre dischargeto fully its
responsabilities the focalpointas for all UN
assistance in the field of trade promotiion
res. 1819 LV. 10 augusti 1973.

År 1979 presenterade sittITC första
flerårsprogram för 1979-1981;JAG tio subprogram
identifierades inom totalprogrammen, femvarav var
traditionella pågående verksamheter:
a institutionell infrastruktur
b exportmarknadsutveckling
c speciella nationella handelsfrämjande insatser
d multinationellt handelsfrämjande
e manpower development
f importteknik
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Det kan konstateras fyra dessaatt av
återfinnssubprogramsrubriker smärremed

justeringar även årsi 1990 förslag till medium
term plan.

IförstDet flerårsplanförstadennavar genom

qimportteknik inkluderadessom i verksamhet.ITCs Nu
ocksåetablerades samarbete med Internationella

handelskammaren, International Chamber of
iCommerce, ICC led i ett subprogramsom om
isamarbete med nationella handelskamrar finns också
2kvar. Ett annat subprogram gäller

landsbygdsutveckling. i
12§g;;g1g; förhar ITCs del karaktäriserats av

växandeett frånerkännande internationellade
gemenskaperna ITCs centrala inomav roll

förFN-systemet handelsfrämjande i
utvecklingsländer. Detta har markerats bl.a. genom ,att ITC 1984 fick status executingav agency
gentemot UNDP befästoch frågairollen om
främjande råvaruexport.av

påsom påväxande kravsvar tjänsterITCs
identifierades i början 1980-taletav ett antal nya
områden bas för ITCs verksamhet.som I den tredje

förMTP 1983-1985 lade störreITC vikt vid
exportmarknadsutveckling, utbildning och 3importteknik än tidigare. förändringDenna haanses
inneburit successivtatt kursen lagts motom
prioriteter högremed resultatavkastning i det

medellångakorta och perspektivet. Integrerade
sågsprojekt också bästadetsom verktyget för

tekniskt stöd. särskiltEn växtesomgren under
början främjandet1980-taletav var syd-sydav
handel. ocksåNy var servicemarketen news en-
telex-förbindelse mellan påstörre importörer en å
produktlista i nyckelmarknader exportöreroch i
u-länder. 1980-talets ocksåutveckling har
inneburit väsentlig ökningen expertis i diverseav t
marknadsfunktioner packaging, qualitysom control,
costing and pricing, official trade representation
and legal aspects of foreign trade.
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Generellt sägaskan att 1980-talet inneburit
breddning exportfrämjandet täckaen av att ett

större fält exportutveckling.av Nya produkter och
anpassning produkter till fåttav marknader harnya
allt större betydelse. Samarbete etablerades med
FAO och FrämjandeUNIDO. tjänsteexport kom in iav

gångenbilden första Små1982. och medelstora
företags ocksåbehov kom allt i fokus. Denmer

bildenalltmer komplexa stödfunktionITCsav
föranledde attityd tillen ny bl.a. viaprogrammen
grupper experter underav senior Adviser.en

År 1983 bedrevs ett 100-tal nationella och
regionala projekt samt ett interregionala60-tal
projekt. änMer 500 utfördeexperter uppdrag i
u-länder i samarbete med mängd nationellaen och
internationella organisationer, regeringsorgan,
associationer inom affärsvärlden,
utvecklingsbanker, universitet, skolor etc.

Två år 1985, hadesenare, verksamheten vuxit
till att omfatta 89 landprojekt, 35 regionala och

interregionala58 projekt. Bland bidragande länder
fanns inte längre bara i-länder ävenutan ett par
u-länder och ett från Östeuropa.statshandelsland
Nivån på medel för tekniskt samarbete hade dock
stagnerat. Ett förklaringarantal härtill angavs

den högavara: dollarkursen, svårigheten finnaatt
kvalificerade konsulter, tröghet i government
clearance och skuldproblemens återverkanmenliga
på mottagarländernas möjligheter att fungera som
värdar för projekt. årFöljande ökade emellertid
Satsningarna på det tekniska samarbetet.

UNCTAD-konferensen 1987 åtnytt eftertryckgav
angelägenheten för stödaITC att påutvecklingen
råvaruområdet och de fattigaste u-länderna.av Den
direkt företagsinriktade verksamheten växte under
året i överenstämmelse med vad förutsatt.JAG

Under 1938 steg påITCs satsningar tekniskt
samarbete nivåmed % till25 överca USD 26en
milj. påberodde framförDetta allt raden
betydande UNDP-projekt.
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En summarisk minneslista över utvecklingen av
framgårITC 1984-1989 bil. 1.av

NULÄGE3 ITC -

årsberättelsen å;12§2I för ITCs-
25-årsjubileum framhålls att kontinuerligtITC-

översett sitt traditionella för attprogram
ändradedet tillanpassa behov handelsfrämjandeav

i u-länder. som del dessasträvanden harav ITC
påslagit in delvis vägar. handelnya medsom

konsulttjänster och exportorienterade joint
ventures. Det betonas att ITCs resultatorienterade

påstrategi företagsnivå representerat betydandeen
utveckling i påITCs satsning tekniskt samarbete
under 1980-talet.

Vidare diskuteras pågåendedet påarbetet ITCs
Medium Term Plan MTP för 1992-1997, skallsom
behandlas vid möteJAGs 23:e i april 1990. Ett
utkast till diskuteratsMTP har i januari 1990.

utläggITCs för tekniskt nåddesamarbete ca
USD 30 milj. högre någonsin1999, än tidigare.
UNDP-finansiering nådde nivå drygten USD 15av
milj. medan fråntrust funds nåddegivarländer
nivån drygt USD 14 milj. översiktI åretsöveren
verksamhet efter subprogram framhålls b1.a.
följande:
a ökningEn snabb landorienterade ochav regionala

tekniska samarbetsprojekt har skett följdsom av
mångaatt u-länder betonar viktennu attav

expandera förexporten att kunna leva tillupp
sina ekonomiskanationella mål.

b Omkring 35 ITC-projekt åretbedrevs under inom
subprogram institutionell1 infrastruktur.
Många länder har visat intresse för

påexportutveckling medium term, och ITC har
företagit rad konsultprojekt.en Ett antal
djupanalyser deav
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institutionella för handelsfrämjandetramarna
har gjorts, vilka lett till formulering ettav
antal specifika rekommendationer.

c Inom subprogram exportmarknadsutveckling2
markeras bl.a. intresset sökaatt stödaav
syd-syd-handeln. Närmare redogörelse lämnas om
handelsinformation, Market News Service,
produktutveckling, marknadsutveckling och
råvaruexporten. Subprogrammet är det mest
resurskrävande programmet.

d Under subprogram för3 speciella
nationsinriktade handelsfrämjandetjänster
diskuteras export packaging,
exportfinanciering, pris- och kostnadspolicy,
mässor och kommersiell publicitet,
kvalitetskontroll, officiell kommersiell
representation, legala påaspekter
utrikeshandel, stöd småtill och medelstora
företag jointoch ventures.

e Subprogram råvaruhandelns4 behandlar främjande.
f Subprogram 5 tar utbildningupp och

ledningsutveckling human resources. Där
behandlas direkta utbildningsaktiviteter resp.
utbyggnad utbildningsinstitutionerav och
utveckling utbildningsmaterial.av

9 Subprogram 6 behandlar import och importteknik.
Programmet har haft framgångstor under de

åren,tiosenaste bidragit tillsom betydande
valutabesparingar. Subptogrammet har varit
föremål för utvärdering inom årITC 1988. Denna
har resulterat i rad rekommendationeren
beträffande ITCs arbete inom importhanteringen.

h Det 7:e subprogrammet behandlar tekniskt
samarbete med de fattigaste u-länderna.
Programmet koordinerar ITCs deltagande i
konferensen ett nytt aktionsprogram.om som

hållasskall i Paris i år.september i
Råvarusektorn har varit säskilt intresse.av



i Subprogram 8 behandlar samarbete med
handelskamrar.

j särskiltI ett avsnitt behandlas handel mellan
u-länder Östeuropa,och statshandelsländer i
kvinnors roll i handelsfrämjandet m.m.

årsberättelsenEtt exemplar ärav fogad till
Bil.rapporten. 2.

korthetI kan ITCs nuvarande roll och
verksamhet sammanfattas enligt följande byggt på

intervju med ITCsen Exekutiv direktör i
International Trade Forum 1 1989:

ITC sysslar inte med handelspolitik utan med
handelsproblem på mikroplanet såsom svårigheter att

produktion tillanpassa främmande länders behov,
identifikation marknader, kvalitetskontroll,av nya
prissättning etc. driverITC inte bara
handelsfrämjande ävenutan handelsutveckling, t.ex.
utveckling produkter förav nya i näraexport -
samarbete med UNIDO och FAO.

När ITC skall möta de föränderliga behoven i
u-länderna måste finna rimligman balansen mellan
traditionella aktiviteter områden.och Blandnya

områden kan nämnasnya teknisk konsultverksamhet
och exportorienterade joint ventures. De ärsenare

påexempel påverksamhet företagsnivå. För
närvarande arbetar ITC med företag100 i fem länder
i Asien för identifieraatt samarbetsbehov. De
företagsrelaterade insatserna har större
förutsättningar än andra att leda till konkreta å
resultat. insatserDessa xkräver ett annat slags
konsultarbete än de tidigare vanliga insatserna
från sida.ITCs

Bland traditionella aktiviteterna kan nämnas
handelsinformation, exportfrämjande institutioner
och upplärning eller undervisning. ITC har varit
operationellt inblandad i tillkomsten ettav
100-tal exportfrämjande institutioner och bereder



skolning året4 000av ca inom sittpersoner om
utbildningsprogram. Här ocksådrivs utbildning av
lärare och assistans till uppbyggnadges av egna
utbildningsanstalter.

vid sidan stödet till exportfrämjandeav och
-utveckling stödITC viager ett
importstödsprogram, är särskilt relavantsom för de

länderna.minst utvecklade ärTotalt ungfär 830 av
ITCs riktaderesurser mot de minst utvecklade
länderna. För närvarande har ITC verksamhet i

sådanaomkring 25 länder.
Begränsningarna i möjligheterlTCs drivaatt

tekniskt bistånd tvåär olika slag. Viktigastav är
tillgången till finansiella såBehoven ärresurser.

inomstora u-världen att kunde behövaman mycket
än demer USD milj.40ca finnssom nu

tillgängliga, även dessa i föroch sigom
representerar sådubbelt mycket fannssom

börjandisponibelt i 1980-talet.av
Den andra begränsningen rör möjligheten att

rekrytera tillräckligt stor förpersonal att
administrera det växandesnabbt tekniska
samarbetsprogrammet. ITCs har dubblats påprogram

årtre förmen implementeraresurserna att
är nästanprogrammet oförändrade.

Ökningen i programmet kan framför allt
tillskrivas växandesnabbt frånbidrag UNDP. Det
visar u-ländernaatt själva handelsfrämjandetger
högre prioritet än tidigare.

IICsM§diumIerm_Elan_1Mm2 för 1992-1997 har
nämnts diskuteratssom vidovan förstaett tekniskt

möte i januari 1990. överarbetatsDen har följdsom
därav. Planen tar de ovannämndaupp subprogrammen

påmed sikte expansion tillgångssidan,exportav
marknadsutvecklinq efterfrågesidan, förvaltningen

den generellaav ekonomiska miljön och
institutionellt stöd till handelsfrämjande. Olika
element i subprogrammen diskuteras från synpunkten



framhållsharmonisering.funktionell Detav
kompliceradebakgrund degenerellt mot av

rådaförhållanden troligen underkommer attsom
u-länderna kommeroch ITC att1990-talet, att

tillämpa sofistikeradebehöva utveckla och ochmer
användamarknadsföringsstrategier,agressiva mer

förbättra kvalitetinformation, ochadekvat
exportprodukterpåstandard etc. ettI par

strategi försärskilda avsnitt diskuteras ITCs E
aHärprioriteringar.perioden betonasoch dess att å
imåstekontinuerligt sin strategiITC ochanpassa

försina möta ändrade ibehovattprogram
förutsesu-världen. regionala strategierBl.a. -

frånutarbetade konsulterITC staff members ochav
berörda regioner. Vidare betonas bl.a. att man

lägga vikt vidbetydandeatt samarbeteavser en
rörande företagsinriktadimport management och

på flerårsbasis. Prioriteringarnaverksamhet ses
flexibla riktlinjer för framtida arbeteITCssom
för u-ländernasoch uppfattning behov ochegen om

utsikter. väntar störreemellertid ingaHan
förändringar i relationen mellan subprogrammen -
möjligen inom ochvart ett dessa.av

prioriteringar,strategiResonemangen ochom
vilka ärendast delvisantytts attovan, se som

diskussion ägderesultat den MTF, iav om som rum
dåjanuari föränderliga1990. betonadeMan den

värld vi införmed EG 1992,sernu
Östeuropa-förändringarna och Uruguay-rundan. Det

viktigt följa utvecklingatt denna Mötetvore noga.
ocksåunderströk strategi försundatt MTP bordeen

underlätta för givarländerna att globalge
är öronmärktacontributions, ej för speciellasom 5

framhållsprojekt. vidareDet att kunde bliHTP
överskådligare på funktioner,den baseradesom

såliknandeprodukter, marknader eller att man
överlappningar.undvek i varjeborde fall visaHTP

relationerna mellan subprogrammen tydligt. Vissa



subprogram kunde slåskanske ihop Mötet välkomnade
beskedet särskildatt arbetsgruppen tillsatta för

överatt ITCsse struktur. betonadeMan i detta
sammanhang behovet stärkaatt policy-funktionenav
inom ITC. Man ocksåunderströk högatt kvalitet på
ITCs produkter förutsatte ytterligare personal och
finansiella resurser.

Under loppet 1989 312 projektav ivar arbete
eller avslutades. Bil. 3-5.

hudQ§I§niäIIIC_l229:l22lI från FNS
generalförsamlings fyrtiofjärde session stipuleras
att USD 7,5 milj.ca skall tillskjutas från FN
UNCTAD årenGATT förresp. 1990 1991. Dettaresp.
är ITCs reguljära budget. Utöver denna beräknas
trust uppgåfunds till USD 50 milj. frånca 55 %

frånUNDP, resten givarländer. Av dessa 50 milj.
utgör %13 stöd till administrationen cost
support.

Den nuvarande organisationen framgårITCav av
bil. 6. Vid sekretariatet i Geneve finns ungefär
250 anställda. På den reguljära budgeten 67
professionals och 130 general service Påstaff.
trust funds är 30 experter,ca L-staff, anställda
och 17ytterligare professionals är knutna till ITC
på det administrativa stödet 13 8. Ett problem
anses att den reguljäravara budgeten förslårej

hållaatt tillräcklig arbetsstyrka på permanent bas
vid sekretariatet. påExpertisen L-staff-villkor
har ej exekutiva befogenheter.

ITC tar ut avgifter för publikationer, för
informationsmaterial traders dataur base och i
samband företagsorienterademed projekt och market

service.news
nnçxans eget tekniska biståndsprogram uppgick

år 1989 till USD 1a milj.ca Dess ärsyfte att -stärka kapacitet för formulering tillämpningochav
policy, åtgärderav strategi, och instrument för

utveckling internationellav handel, främjaatt
bättre funktion i det internationella ekonomiska
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tillsystemet stöd för inhemsk utveckling gghg;;
stödja ekonomiskt samarbete mellan u-länder.

nåförMetoden att detta syfte skall länkaattvara
operationella aktiviteter till sekretariatets
funktion och analytiska arbete.

Biståndsprogrammet täcker sådanabl.a. fält,
där ocksåITC ha såsomnaturligsynes roll,en
identifikation områden där teknisktav samarbete

handelnskan bidra till utveckling, träning av 1tjänstemän och ekonomer i utlandshandel vidarem.m.
UNCTAD tekniskt biståndger under särskiltett 4

Iför tjänster,program överlapparsom ITCs

3
verksamhet. ocksåUNCTAD har tagit ettupp program
för u-landshandel med socialistländer Östeuropa,i
liksom särskiltett råvarorförprogram jfr ITC.

ocksåUNCTAD har ett betydande för shippingprogram
m.m.

4. SVERIGE-ITC ÅRENGENOM

Sverige deltog i beslutet bildaatt ITC genom
sin representation i moderorganen. Redan 1966 då
ITCs totala budget uppgick till USD 380 000ca hade
Sverige lämnat mindre bidrag. årSamma fick
Rolf Lindsjö svenska regeringens uppdrag att
närmare analysera förITC att organisationense om

någravärdvar betydande frånmer satsningar svensk
sida. Vid denna tid bestod ITCs hela stab 4-5av

och verksamhetenpersoner hade självklart blygsam
omfattning. Lindsjös uppfattning om
utvecklingsmöjligheterna positiv,var sedan han
tillbragt månaderfyra i organisationen. vid denna

ansågtid SIDA att handelsfrämjandet var en
intressant sektor för stöd. Lindsjö bedömde
möjligheterna stora viasom att hjälpaITC t.ex.
Tanzania, framför allt via etablering Tradeav
Promotion offices.



Sverige började aktivt delta i JAGnu och
profilerade sig alltmer, framför allt attgenom

störstaden bidragsgivaren viavara trust funds
genom beslut SIDA, vilket pådrivandehadeav en

påeffekt andra i-länder bland medlemsländerna.
Sverige såkom att medverka aktivt i
ITC-verksamheten under 1970-talet och 1980-talet,
att frånSIDA-chefernaen av denna tid betraktade

avdelningITC ensom SIDA.av
Under 1970-talet fann stundom attman ITC

såbedrev diversifieraden och utspridd verksamhet
med standardiserade lösningar att det fanns behov

uppstramande initiativ.av såg nödvändighetenMan
prioritera,attav framför allt sökaattgenom

hjälpa till att organisera handel och utbilda
lämplig sådanförpersonal verksamhet. Underlaget

inte tillfredsställandevar överallt. SIDA började
söka välja ut speciella stödobjekt integreradesom
delar det biståndetsvenskaav till ett antal
länder. Sveriges multibi-projekt hos ITC hade sin

irot denna verksamhet. Sverige alltsågav ITC
bidrag till stöd för särskilda insatser inom ramen
för svenska landprogram.

så småningom kom behoven stöd tillav
handelsfrämjande allt tydligare att konkurrera om

biståndsbehovandra i mottagarländerna. Som en
följd härav mattades SIDAs intresse för ITCs

något.verksamhet Swedfund etablerades. Visst
stödarbete bedrevs via MångaUNIDO. länder kom att

ejanses och ej hellermogna anpassbara till det
stöd kundeITCsom omvärderingEnge. innebar för
Sveriges del reduktionen antalet länder,av som
kunde mottagligaanses för insatser via ITC.

svenska trust funds till ITC fortsatte
emellertid växa.att slutetI 1970-taletav visade
SIDA särskilt stimuleraintresse för att
hanteringen u-ländernas import.av

Sverige deltog aktivt för fåatt till stånd
den konsultstudie utfördes isom mitten av
1970-talet Mc Kinsey.
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början 1980-talet inleddeI SIDAav en
utvärderingomfattande tolv SIDA-finansieradeav

fund-projekt, bland viatrust dem ett ITC.par
övriga FAO, IAEA, ILO, ochUNESCOorgan var

UtvärderingarnaINIDO. presenterades i rapporten
Rolf Beijer Utvärderarna1986. Lindahl.Ingemar-

konstaterade bl.a. att ITC hasyntes kompetens,en
frågaiSIDA kunde dra tekniknytta ochsom av, om

projektadministration. Vidare framhöll utvärderarna
inneboendeatt FN-organen har svagheter berorsom

på byråkratierär internationellaatt de med
politiskt känslig ställning, stundom yttrar sigsom
i ytlig projektadministration,analys, svag vag
rapportering, otillräcklig uppföljning och
utvärdering bristfälligsamt analys politiskaav

förhållanden.och sociala obligatoriskaDen
finansieringen administrationen i samband medav
trust fund 13 8 billiga lösningar, vilketgynnar
inte alltid är positivt.

Utvärderingen iutmynnade ett antal
rekommendationer till SIDA bl.a. koncentreraatt

2trust fund-projekt till större, bättre beredda och ,4bättre integrerade påprojekt grundade klart 2I:formulerade behov, tillräckligaatt satsa
administrativa inom SIDA, att aktivtresurser vara

iengagerad projektberedningen, att sigengagera
aktivt i övervakningen så långtprojekten, attav
möjligt integrera multibi störremed bilaterala
projekt, göra experimentellaatt s.k. projekt FOM
till del fortlöpandeSIDAs utvecklingsfilosofi.av

mångaavslutandeI kommentar delade SIDAen av
utvärderarnas synpunkter. drog bl.a. följandeSIDA
lärdomar: framgångFörutsättning för är att SIDA
ägnar ingåendesamarbetet uppmärksamhet och omsorg.

måsteSIDA vad.SIDA villveta och kan. Delegering
uppföljning misslyckasutan regel.som

långtInte efter det att utredningsrappotten
framlagts omorganiserdes den svenska



administrationen stödet tillav ITC. Bakgrunden var
delvis ansågatt SIDA att exportfrämjandet inte
längre borde stödobjekt.ettvara Under de senaste

årenfem har biståndsveriges gåttvia frånITC UD
anslagsdisponerandesom och UDH högstasom

ansvarigt med IMPODorgan administratörsom deav
allmänna bidragen till exportfrämjande åri ca

milj.20 och SIDA med dels multibi-bistånd ur
landramat för exportfrämjande i Indien och SADCC

församt importhantering till Angola, Mozambique
och Guinea Bissau, dels ett FOM-projekt för
importfrämjande årtotalt i mi1j..25ca
Utveckl. bil. 7.se

Större bidragsgivare till ITC bil. 8-10.se
Nuvarande projektkatalog med stödsvenskt

framgår bifogad listaav med kommentarer se bil.
10.

märkaAtt är att förIMPOD 199091 föreslagit
rrc påklumpsummaen usn milj.1 för täckaatt
programme isupport allmänhet och s.k. non
projects. ITC har accepterat detta förslag, som
bl.a. pågrundar sig IMPODs uppfattning vissaatt
s.k. projekt har karaktären långtidaav ganska
vittsyftande åtgärdersatsningar i-
organisationens reguljära verksamhet därföroch-inte har karaktären egentliga projekt.av IMPOD
vill räkna åttabort 27 projekt.av Kompromissen
med ärITC att tvåendast projekt räknas bort som
icke-projekt för 1990-1991.

IMPOD betonar äratt det viktigt att UD och
IMPOD hjälps åtnu möjligt fåatt om modellen med
klumpsummor accepterad och sanktionerad också av
andra givarländer, framför allt de nordiska.

ERFARENHETERUNDERUTREDNINGSARBETET

Utredningsarbetet har bedrivits februari -april 1990 under loppet sammanlagtav veckor.sex
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Utredaren har intervjuat ett antal ipersoner
Stockholm, Geneve, Washington och New York se bil.
12. Intervjuerna berörthar UD, SIDA, IMPOD, ITC,

VärldsbankenUNCTAD, och UNDP.
in;g;gjgg;g3i§;ggkhg1mAv framgår i huvudsak

följande; utöver vad anförts:ovan
ärITC ett bra för förmedlingorgan stödav

desstill handel och främjande i u-världen. SIDA
har haft förtroendestort för verksamheten och
följt den många år.undernoga mittenI av
1980-talet omprövade emellertid sittman engagemang
och gjorde bedömningen att exportfrämjande inte
längre del.borde biståndsobjektvara för SIDAS UD
bestämde då att IMPOD skulle detvara organ genom
vilket det allmänna svenska stödet till ITC
kanaliserades. SIDA behöll ett multibiprojektpar
för Indien-SADCC,export ett FOM-projekt om
forskning och produktion undervisningsmaterialav
rörande import, samt ett ytterligarepar
multibiprojekt landramarna förav import.
Utvecklingen SIDAs ITC-stödav har varit positivt.
I multibiprojekten samarbetar självfalletman
mycket nära med ITC följeroch projektutvecklingen
noga.

IMPOD ha god handanses med utvecklingen av
det generella stödet till ITC. Organisationen är
ganska liten handelsagentmen som fungerar den
utomordentligt. ärKanske IMPODS kapacitet frågai

myndighetsuppgifternaom däribland att-
representera regeringen i inteJAG lika-
imponerande. Utvecklingen mot kontributioner i
klumpsummor, inletts,som förnuftignu anses men
kommer ställaatt ökade påkrav ledningen iITCav
fråga strategiutvecklingom därmed påoch även-
JAG-representationen. får räknaMan med mer av
kontinuerlig dialog generell strategiom och
prioriteringar än tidigare.

UDs hantering ITC-frågorna ärav delade mellan
U- och såH-avdelningarna till vida anslagetsom
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disponeras efter beslut inom UD-U, medan det
kontinuerliga föransvaret relationerna handhas av

Några påtagligaUDH. problem följdmer som av
denna splittring intehar Någotrapporterats.
allvarligt försök skapaatt genomtänkten
handelsfrämjandepolicy gentemot iITC samarbete
mellan de olika påaktörerna regerings- och
myndighetsnivå har intedock gjorts. Däremot
förekommer närmare samråd mellan aktörerna -
framför allt mellan UDH och införIMPOD -
JAG-mötena återkommandeoch andra besök i ITC.

IMPODs huvudsakliga arbete i relationen till
bestårITC i projektbedömning utvärdering.och

Projekten är pånormalt år.ett liggerDe ipar
växande pågrad mikroplanet. successivt rullande
utvärderingar tillfredsställandeanses ge besked om
utvecklingen.

UD har inte några närmaregett föreskrifter
till sig SIDA ellervare IMPOD till ledning vid
urvalet eller projektav förprogram bidragsvenska
i form trust funds utöver hållnaav de allmänt
biståndsprioriteringarna såsom tillväxt särskilt-
landsbygdens råvaror speciellt-, -
jordbruksprodukter inriktning på de fattigaste-,
u-länderna, främjande kvinnans rollav etc. Med
iakttagande dessa prioriteringarav har gjortIMPOD
sitt närmasturval hänsynmed till projektens
tekniska nivå, dvs. efter grundläggandeen
bedömning hur projekten ärav planerade, hur
vettiga och realistiska de verkar etc. Ivara
diskussionen mellan UDH och IMPOD har denna metod

ifrågasatts.inte
Intervjuer med kännedomharpersoner som om

GATT och UNCTAD relativt ITC att moderorganenmenar
framför allt ägnarGATT rätt liten- -

uppmärksamhet åt ITC. GATT har naturligtvis
generellt påinflytande möjligheterITCs främjaatt

påverkaexport och import. UNCTAD diskuterar ITCs



inriktning vid varje ärkonferens. dockDet
såotvivelaktigt är därdenatt JAG plats

färdriktningen för inomstakas vidaITC ut de ramar
främjandeanvisningar.UNCTAD skapat Detgenom

viktigaste för möjligheter bestämmaITCs att sin
väg ligger i JAG-diskussionen och huregen

tillgängliga disponeras.medel kan Funds i egen
självfallet påbudget kan ledningenstyras ettav

sättfriare änannat och öronmärkta pengar.
områdenUNCTAD har valt serie förut egeten

tekniskt samarbete, bl.a. shipping tjänster.och
innebärDetta naturligtvis förett problem ITC att

områden.verka inom samma
försökEtt till sammanfattning lättav

kritiska frånomdömen ITC svenska betraktareav
skulle kunna innebära följande: Konsultrollen är
svår för påITC. sig väldigtMan tar mycket och har
svårt att Ibland verkar det söktesovra. som om man
konkurrera på området.med privata konsulter
Raising funds blir sökerhuvudsaken. övertalaHan
donors recipients stödjaatt provkartaresp. en av
projekt inte alltid sprungit fram derassom ur egen
planering.

Någon hävdar är föratt litetITC
resultatorienterat, blirdet intressemest ett för
omsättningen, mindre vinst- ochen
förlusträkning, utvärderingarna är ej tillräckligt
tydliga, administrationen är belastad delvisav
ganska frånframförpersonal, u-ländernaalltsvag

ifrågasättersjälva. Man utbildningen och
skolningen ingm organisationen och samordningen av
resurserna.-

in;g;1igg;n§iggn§1g framgårAv framför allt
följande utöver anförts:vad ovan

reviewDen committee tillsatts inom ITCsom
med Dep.S Harb DirectorExec. ordförandesom

överskall hela strukturen organisationenochse
med avlägga år.syfte att i maj irapport Man avser



att fatta beslut i juni. viktigEn ärpunkt
relationen mellan expertisen inom avdelningen för
exportservice Division of Trade services, DTS
och desk inom avdelningen för tekniskt samarbete
Division of Technical Co-operation, DTC.

ärITC UNCTADS för biståndteknisktorgan och
samarbete. Relationen till GATT vållaroch UNCTAD
ej större problem enligt ledningen. Riktlinjerna
för verksamheten i de givna resolutionerna är

hållna.allmänt Man sammanträffar gångerett par omåret med UNCTADs liaison officer. ITCs verksamhet
redovisas i moderorganens styrelser. JAG har samma
medlemsstater UNCTAD.som Man har Jointen
Appointment and Promotion förBoard
personalrekryteringen.

KinseysHc påutredning 1970-talet tog för
litet hänsyn till ITCs roll tänkaresom och
rådgivare och lade huvudansvaret för verksamheten
på den geografiska axeln, the desk. Flaskhalsar
uppstår i produktionen och leder långsamtill
leverans. observatörer talar ettårigaom
leveranstider för rapporter, därigenomsom kan bli
obsoleta.

FNs budgetregler och andra administrativa
procedurer är opraktiska för såett litet organ som
ITC. ITC har ingen administrativ autonomi. Man
hoppas kunna övernu den administrativase
apparaten via den administrativenye chefen som

frånkommer FNs centrala administration.
Den nuvarande reguljära budgeten är inte

tillräcklig för att administrera de tjänster som
ITC skulle vilja förmedla. fårTrust funds via
cost sörjasupport för infrastrukturen i det
tekniska samarbetet. Om trust funds ickegavs som
öronmärkta medel klumpsummor kunde de räknas till
den reguljära budgeten. Detta borde underlätta den
totala planeringen verksamhetenav och ledningenge
ökad frihet att bestämma riktlinjer.

Den framtida utvecklingen u-världensav
handelsutveckling är intressestort förav
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vikt under 1980-talet. fråganviktigaDen är var
kapacitetIrcs och kompetens bästkan in ipassa

u-ländernas totala strategi för ökad tillväxt. I
planeringsprocessen bedrivs nära samarbete med

Residentgivarländerna och med UNDP och dess
Representative-organisation. ocksåITC har en
naturlig plats inom de för structuralprogram
adjustment Världsbanken görsom upp.

denpåArbetet aktuella förmp 1992-1997 kan
typisktett led ises som utvecklingen enav

strategi för ITCs verksamhet u-ländernagentemot
under 1990-talet. positivtI kritiska ordalag
hävdades vid det tekniska mötet i januari 1990
behovet analys, strategi, prioriteringar,av
handelsmål och systematik i främjandet. Man menar
också, att ITC borde ha större kapacitet att
analysera det internationella ekonomiska
läget det makroekonomiska läget i regioner eller-
länder, och att arbeta olikamed scenarier för den
framtida handelsutvecklingen. För detta borde ITC
ha think tanken skulle kunna omsättasom

övergripandeoch påresonemang strategier det
lokala planet. ocksåITC borde koncentrera sig mer,

vilkaveta insatser är påbäst låtaochman andra
bordeMan sökavara. undvika splittring.

möter ocksåMan inom ITC uppfattningen att
administrationen är behäftad med svagheter, framför
allt byråkratitung ävenen synpunktenmen att
ledningen inte tillräckligt influerar och
stimulerar de olika avdelningarna, där därför
anställda ibland sig arbeta ianser ett vakum.
Synpunkten ocksåframförs att de olika enheterna
har föroch storvar makten att blockera
varandra vilket försenandeverkar på verksamheten.

Av Världsbanken
gghnggxg;L framgårUNDP bl.a. följande:

UNDP har mycket goda relationer till ITC och
ITC bästadeanser institutionervara en av som man

har kontakt med. Samtidigt är det uppenbart att ITC

2go-
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såinte betyder mycket för UNDP dess totalaav-
expenditure täcker uppdrag till ITC endast en

Förprocent. ITC betyder dessa såmedel mycket mer,då de motsvarar än hälftenmer denav
icke-reguljära budgeten. siffrorna belyser ITCs
relativa litenhet FN-organ.som

Ledningen ITC har enligtav UNDP utmärkts av
god kontinuitet. Institutionens relativa litenhet
är fördel, skaparen förutsättningar för
effektivitet, undviker ocksåman politiska
kontroverser när inte någraharman
imperialistiska ambitioner. Man motsvarar
förväntningarna på ett affärsmässigt och tekniskt
professionellt sätt. Systemet för utvärdering
förefaller fungera tillfredsställande.

Ett problem UNDP påpekarsom Världsbanken i-än högre ärgrad relatioonerna på det-
makroekonomiska planet med expertorgan som
Världsbanken och ifrågasätterlMF. Man ITC harom

analytiskegen kapacitet för de ställningstaganden
behöver görassom för göraatt goda insatser på

handelsutvecklingens område.
Den allvarligaste anmärkningen mot ITCs

verksamhet i relation till mottagarländer och
UNDP-finansieringen gällasynes förprocessen att
välja ut de mest angelägna projekten. ITC fungerar
som mycket aktiven införsäljare ITC-uppdrag.av
Frågan är inte u-länderom övertalasofta att
välja ITC-uppdrag framför andra skulle liggasom
naturligare till för landets planering. Här kan
uppstå suboptimala lösningar, Residentsom
Representative svårthar förhindra.

Inom Världsbanken noterar att det inteman
förekommer såett intensivt samarbete kundesom man
vänta. Detta beror sannolikt minst lika påmycket
banken påsom ITC. Inom förprogrammet structural
adjustment utvecklas ett ganskanu lovande
samarbete. Banken borde dock i än högre grad kunna
finna lämpliga nischer där ITCs kompetens kunde
efterfrågas och in väl.passa
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iEn banken lättareatt ITCsagesman menar och
bättre kunde fungera tillpartner bankensom ITCom

självständigt givar-gentemot ochvar mer
mottagarländer. Särskilt givarberoendet är större

någotän i annat Citat:FN-organ. hasITC to fly
low in order to make all donors happy with their
earmarked contributions. inDonors fact shoot
themselves in the foot by keeping inITC shorta

haveleach. Recipients listento to donors instead
of ITC. harITC expanderat sina intäkter kraftigt.

frågar sigMan inte fund raising blivit målom ett
i sig i ITC. Banken skulle förmodligen föredra mera

policy-diskussion och policy-beslutav inom ITC.
Världsbanken påInom hänvisas det mer

principiella tvåplanet till dokument Donald B.av
Keesing och Andrew Singer How provide Highto
Impact Assistance to Manufactured Exports from
Developing Countries What in officalgoes wrong-
Promotion and Marketing Assistance for Manufactured
Exports from Developing Countries. Dokumenten
finns tillgängliga hos utredaren. korthetI anser
författarna påatt satsningarna skapandet Tradeav
Promotion Offices framgångsrika;inte varit man ser

påpositivt försöken företagsinriktatmer att ge
stöd.

6. SAMMANFATTANDESYNPUNKTEROCH SLUTSATSER

Bakgrunden till särstudiedenna är att ärITC
den Sverige högst prioriterade organisationenav

såinom FN-systemet till vida Sverige bidrarsom
ungefärmed tredjedel ITCs trusten av

fund-finansiering, någotvilket är än annatmer
bidrarland utgörmed och högre svensken

finansieringsandel någotän i annat FN-organ.
Orsaken till denna utveckling är framför allt
historisk iredan mitten 1960-talet komav-



organisationen tilldraatt sig frånstort intresse
svensk sida. bedömningEn dåtidaITCsav
förutsättningar utföll positivt och upphov tillgav

långvarig näraen relation. Beträffande den närmare
utvecklingen relationen hänvisasav till vad som
anförts ovan.

särstudien är framför allt avsedd att ge
underlag för överväganden den framtidaom
bidragsgivningen till ITC. De frågamedel ärdet om
kommer i dag frånformellt två källor, enligt
beslut UD-U under administrationav UDH ochav
IMPOD enligtsamt beslut SIDA. frånMedlenav de
båda källorna är ungefärav storlek,samma
20-22 miljarder, totalt drygt miljarder.40

ärITC FNs focal point för biståndtekniskt
och påsamarbete handelsfrämjandets område och har
sedan 1984 status executingav föragency
UNDP-finansierade projekt. ITC har i dag omkring
250 anställda i Genêve och påtotalbudgeten USDca

milj. år.65 årligenITC anlitarper 700 externaca
konsulter. Det skiljer frånsig FNs andra fackorgan

attgenom utlöparevara tillen andra GATTorgan,
och UNCTAD. ITC har därför ingen styrelseegen utan

advisoryen JAG.group Den reguljära budgeten
är ganska liten 20 % medan övrig finansiering
utgörs projektanknutnaav bidrag från givarländer
trust funds fråneller UNDP. Som följden av
ovanstående är fund raising ett mycket viktigt
inslag i verksamheten.

GATT och UNCTAD har gett ITC vida förramar
verksamheten via hållnaganska allmänt
resolutioner. Moderorganen förbehåller sig dock de
övergripande policybetonade ställningstagandena -framför allt handelspolitik. På vissa
specialområden shipping, tjänster m.m. har UNCTAD



tagit initiativ och lagtegna ett teknisktupp
biståndsprogram, begränsar eller överlapparsom

verksamhetsområde.ITCs karaktärITCs praktisktav
operationellt konsultorgan inom FN-familjen
markeras den projektanknutnaav verksamheten. som
beskrivits har institutionenovan påstor bredden
de tjänster, den kan erbjuda försom mötaatt
efterfrågan från givar- och mottagarländer.

är självfalletDet omöjligt på såatt korten
tid fåveckorsom framsex objektiv ochen sann
bild så kompliceradav organisationen så mångamed
olika aktiviteter ävenITCsom utredarenom man som
har viss erfarenhet organisationenav tidigare. Man
kan inte tydligt visa dess förutsättningar,
fördelar framgångar,och lika litet desssom
eventuella svagheter och nackdelar. Ett begränsat
antal intervjuer i Stockholm, Geneve och New York
kan inte klar bildge välen hur ITC fyllerav sitt

sådansyfte. En hade förutsatt genomgångnoggrann
ett antal projekt,av intervjuer i mottagarländer

etc. Denna särstudie kan emellertid antydange en
frågorde beträffandeom ITCs utveckling som

intervjuerna ochreser ett antal hypoteser vadom
eventuella problem på.kan Någonbero bestämd
uppfattning trovärdighetenom hypoteserna iav
jämförelse med varandra kan inte Eventuellages.
slutsatser och rekommendationer måste därför bli
tentativa förutsätteroch fortsatt närmare analys.

Den särprägladeganska strukturen hos ITC har
bådeattraherat givare och mottagare fåroch antas

ha bidragit till verksamhetens kraftiga expansion.
Detta har naturligtvis samband med det konkreta och
resultatinriktade i ett lättantal identifierbara
projekt. Man kan vänta sig omedelbara synliga
effekter och relativt snabba rättvisande
utvärderingar. Den allmänna uppfattningen ärITCom
också, både på nationell internationelloch nivå,
att funnitman modell fördelaren isom ger



konkretion och resultat och att ledningen är
kreativ i sin attityd möta u-världensatt växlande
behov främjande. Iav UNDP betyget äratt ITCges
ett de bästafem fårav organ UNDP-medel.som
också svenska iakttagare många århar sedan en
positiv uppfattning ITCs verksamhet ochom de
karakteristika angivits har självklartsom ovan
bidragit till intresset upprätthållaatt högav en
bidragsnivå.

Samtidigt möter uppfattningen breddenman att
på tjänsteutbudet kan skapa splittring av

koncentrationresurserna kundeen befogad,- vara
sovring och prioritering.en konsultrollen är

svår. rådgivningenResulterar och rapporteringen i
utvecklad handel Själva behovet trust funds ochav
andra projektanknutna bidrag kan motverka
utarbetandet genomtänktav strategi fören
verksamheten. aktivEn införsäljning projektav
kan leda till suboptimal använding av
biståndsresurser. Betydande diversifierade
åtaganden såinom begränsad organisationen kan ge
upphov till leveransförseningar. Organisationen har
administrativa blockeringar och domineradanses av

alltför byråkrati. Ärtungen relationen mellan
expertis och geografiskt ordnad beslutsmekanism den
bästa

Om den allmänna uppfattningen alltså är att
ärITC ett mycket nyttigt behövligtoch organ men

att det kanske kunde fungera ännu bättre framför-
allt påmed sikte 1990-talets problem blir det-
naturligt att koncentrera den fortsatta
diskussionen på de kritiska synpunkter som
framkommit sökaoch analysera vad eventuella
problem kan utgöra på.anses symtom följandeI det

därförtas tre olika huvudelementupp försom var
sig eller tillsammans kan tänkas inrymma
förklaringar till existerande problem eller
svagheter. De behandlar strukturen, organisationen
och administrationen ITC. Självklart måsteav man
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dock ha i minnet de speciella omständigheter som
alltid karakteriserar internationelltett organ
inom FN, relationen till medlemsländerna,
rekryteringsförhållandena etc.

särprägladeDen strukturen innebär vissa
nackdelar vid sidan de obestridliga fördelarav som
nämnts specielltDenovan. utformade relationen
till mottagarländer, givarländer och moderorganen

somskapar problem också får återverkan på
organisation och administration.

Det speciella i relationen yttrar sig b1.a. i
avsaknaden betydande reguljärav en budget. 80 % av
de totala budgetmedlen utgörs antingen trustav

frånfunds givarländer eller frånbidrag
mottagarländer via nästanUNDP, alla
projektanknutna givarländernas till-
interregionala program eller projekt,
mottagarländernas till regionala eller
landinriktade projekt. Det har blivit viktigen
uppgift för ITC att attrahera givare och mottagare
till dessa projekt. Givarländerna granskar
projektförslag från ITC göroch Ävenett urval. för
mottagarländernas del blir det inte sällan på
förslag ITC projektav kommersom till utförande
med UNDP-medel, eventuellt förbigåendemed andraav
angelägna användningsmöjligheter. Arbetet att finna
lämpliga projekt för införsäljning till givare
eller mottagare blir del funden raisingav och
påverkar den urvalsprocess inom ITC liggersom
bakom den projektsållningen.egna Den strategi

måluppfyllelseför inom sålundaITC styrsom
urvalsprocessen behöver inte sammanfalla med den

handelsfrämjandestrategi för och -utveckling man
kunde ha valt inte såvarit iom man hög grad
beroende trust fundsav och bidrag via UNDP. Man
kan mot denna vågabakgrund påståendet tillgångatt
till betydande reguljära budgetmedel att användas
enligt styrelsens och ledningens beslut desom-
flesta andra FN-fackorgan har skulle ha inneburit-
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friare händer för ITC att utforma och efterleva en
medveten strategi genomtänktamed prioriteringar.
Administrationen projekt under speciell tillsynav

givar- mottagarländeroch för varje projektav
innebär för övrigt i sig förbrukning kraften av

ståinte kan i proportion tillsom nyttan.
Moderorganens ursprungliga resolutioner som

påITC rollen komplement operationelladetgav av
planet därigenomoch för verksamheten kanramarna
också bidra till viss osjälvständighet eller
åtminstone osäkerhet beträffande gränserna för
självständigheten. vidaDessa mycket kanramar
tänkas möjlighetmotverka koncentreraatten
verksamheten och prioritera påvissa insatser
andras bekostnad. Moderorganens roller kanegna
samtidigt verka hämmande i vad avser
makroekonomiska överväganden policy-beslut.och

förefallerDet påstårimligt att iatt ITC dag
i hög grad kommit att fungera Mädchen fürsom en

påalles handelsfrämjandets måmikroplan. Detta ha
varit den ursprungliga avsikten med ITC ettsom
praktiskt operationellt konsultorgan. börMan

frågalikväl sig inte delvis inriktningom en ny
ändamålsenligkunde i dag.vara mer

Frågan sammanhänger vilkenmed uppfattning man
har hur handeln i u-världenoch med främjasom och
utvecklas bäst år.under kommande ärDetta en

svår frågamycket måsteoch falla utanför detta
begränsade uppdrag är naturligtvis störstamen av
relevans för måsteITC, ha eller anlita bästasom
tänkbara på området.sakkunskap

Frågan ocksågäller vilket slags vilkeneller
grad inflytande organisationen bör eftersträvaav
gentemot mottagarländerna själva. som antytts
tidigare kan det skillnad mellan denvara en

efterfrågestyrdanuvarande huvudsakligen modellen
och modell med genomtänkt strategien en
prioriterande begränsatett urval erbjudnaav
tjänster.



Betingelserna för handelns utveckling inom
u-världen framgent är enligt allmän mening
komplicerade kräver ingåendeoch överväganden.
Uppbyggandet infrastrukturella institutioner påav

områdehandelns åtgärdnaturlig mångavar inomen
u-länder och inom ITCs verksamhet många årunder

har årundermen avlöstssenare bl.a. direktav mer
företagsinriktade insatser. börITC som

minstkonsultorgan lika kompetentvara och
effektivt privat på området.konsultsom en Ett
FN-organ har emellertid inte anledning sökaatt
konkurrera urskillningslöst sådanamed konsulter

börutan omsorgsfullt söka finna den därroll man
har de bästa förutsättningarna göraatt mesta
nyttan.

Mot denna bakgrund den utvecklingsynes som nu
pågår inom ITC mot allt störreen medvetenhet
rörande utbudet tjänsterav hälsaatt medvara
tillfredsställelse.

diskussionDen nyligen ägt isom iITCrum
samband med antagandet mediumav term planen för
1992-1997 påtyder intressetatt inom
organisationen och bland medlemsländerna är stort
att analysera behovet av avanceraden strategimer
för verksamheten och de prioriteringar sådansom en
kan föranleda. övergångDen också sker blandsom
vissa bidragsländer bl.a. frånSverige- -
öronmärkta trust funds till generella bidrag, som
t.o.m. kanb1i del ITCs reguljäraav budget -bidrar också till ökaatt ansvaret hos ledningen
att ituta med strategiresonemangen med vidareett
perspektiv än tidigare-

förutsättningEn är naturligtvis att
relationen till GATTUNCTAD medger utvecklingen
mot sofistikeraden mer strategi kanske förenad-
med koncentration och specialisering härsom-

månantytts. denI medlemsländerna i godkännerJAG
kursändring bören relationen dock knappast utgöra
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något hinder. För bättreatt backa upp ledningen
känsligi period kundeen mindreett

arbetsutskott JAG kontinuerligtur mer följa
utvecklingen såtillvidaoch styrelseagera
gentemot ledningen. förefallerDet svårt tänkaatt
sig bättreett forum inom FN-systemet för det

tänkandetcentrala på exportfrämjandets område än
ITC the focal point. ökadMed självständighet

ocksåskulle bättre fungerandeen relation till
Världsbanken eventuellt IMF kunna etableras.- En-sådan värde, dåvore handelsfrämjandetav får ses

ett led isom den ekonomiska politik ett landsom
bör föra. De makroekonomiska övervägandena passar
särskilt väl för Världsbanken göra,att och det
kunde lämpligtvara att iITC växande utsträckning
användes för att genomföra de handelsfrämjande
åtgärder banken finner ändamålsenligasom från sitt
perspektiv jfr IBRD Doc. Secu 89-1454 l4.l1.89 -Strengthening Trade Policy Reform.

Om ITC koncentrerar sina insatseregna med
stöd grundläggandeav en analys och strategi kan
behovet läggaattav ut uppdrag för u-länder på
externa konsulter växa. Detta behov ocksåblir
tydligare frågai det företagsinriktadeom stödet,
där rådgivare från den offentliga sektorn saknar
erforderlig kompetens och erfarenhet. stundom
skulle de mest effektiva insatserna för att
tillgodose u-ländernas måhändabehov kunna bestå i
anlitande erkända privataav konsulter med
möjlighet påatt arbeta villkoregna och utan
administrativ anknytning till FN-systemet.

I detta sammanhang bör även understrykas att
det förefaller mindre ändamålsenligt att splittra
FNs tekniska bistånd på handelsområdet på flera
händer så skett framförsom allt attgenom UNCTAD
lagt och driverupp ett eget tekniskt
biståndsprogram vid sidan och delvisav
överlappande ITCs verksamhet. frågarMan sig



dessutom inte tiden förom mycketvore mogen en
större påreform handels- industriområdetoch inom
FN samordning degenom ären av resurser som

påuppdelade framför allt GATT, UNCTAD, UNIDO och
ITC.

På det organisatoriska planet finns vissa drag
ocksåinom ITC bör diskuterassom denmot bakgrund

här antytts. Bl.a. hänsynmedsom till
irekommendationer konsultrapporten lätITCsom

pågöra 1970-talet McKinsey har ITC en
matrisorganisation där den geografiskt ordnade
DTC med sina desk officers har ett betydande
inflytande ioch realiteten kan kontrollera
projektverksamheten. förhållandeI till denna gren
blir den funktionellt uppsatta expertisen i DTS
närmast serviceorganisation.en störreMed vikt vid
utbudsstrategi därtilloch anpassad behovsanalys
kan expertisens ställning i behövaITC stärkas.
Inom ITC verkar för närvarande speciellen
arbetsgrupp med uppgift att analysera nuvarande
organisation. beräknasDen lägga fram sitt förslag
i maj från1990. börMan svensk sida med stort
intresse studera resultaten för att i vilkense
riktning utvecklingen väntas gå.kan

Det kan dock inte uteslutas detatt skulle
behövas organisationsstudieen ny ITCav genom en
utomstående konsultfirma. är .Det tretton sedanar
sist, och den expansion verksamheten undergåttsom
sedan dess kan redan den sådanmotivera insats.en

gångenFörra Sverige initiativtagarevar till
studien. liknandeEn roll kan motiverad igen.vara

mångaITC har i avseenden uniken kompetens på
handelsfrämjandeområdet i sin samlade expertis.
Denna arbetar i skilda rumnu tenderarsom att

frånganska isoleradevara varandra. Om expertisen
på ett verksamt sätt skall kunna bidra till en
strategi- och prioriteringsutveckling borde det

uppgift för hållaledningenvara en att expertisen
orienterad rådgivningsfunktionerhur skildaom är



avsedda att samspela och samarbeta samt utnyttja de
synergieffekter uppståkansom ettgenom samarbete.
Detta skulle underlättas till ledningenom fanns
knutet ett stabsorgan think tanken under- -ledning framståendeav en ekonom med uppgift bl.a.
att funktionellt samordna expertisens arbete. Genom

sådan funktionen ocksåskulle den nyssnämnda
närmare samverkan Världsbankenmed kunna utvecklas.

ITCs administrgtiga är förhållandeiapparat
till organisationens överraskandestorlek tungrodd
och upphov tillger flaskhalsar med tidsutdräkt

följd. internasom Den översyn tidigare nämntssom
och den administrativenye chef tillträttsom nyss
kan förhoppningsvis lätta förhållandevisdenupp
kraft- och tidsödande byråkratin i ITC. En annan
organisation desk-expertisrelationenav kunde
sannolikt verka i riktning.samma En konsultstudie

nämntssom skulleovan kunna komma tillrätta även
med de administrativa problemen.

ITC har tämligenett väl utvecklat system för
projektutvärdering. Det har inte varit möjligt att
inom för dennaramen begränsade studie någongöra

-närmare bedömning detom nuvarande ärsystemet helt
tillfyllest. Det dock intressantvore ITC vidom
några tillfällen kunde utvärdera resultaten av
utförda projekt e;;anta1á;_gftgr slutförandet för
att bedöma långsiktigade effekterna sinaav
insatser. Detta skulle innebära behövligen
uppföljning verksamhetenav eventuellt med nya
initiativ följd.som

som nämnts är den generella uppfattningen om
ITC FNs handelsfrämjandesom positiv,organ och de
synpunkter lämnats i föregåendesom det har endast
avsett att belysa vissa element, måhända skullesom
kunna bidra till höja nivånatt på ITCs
prestationer ytterligare. såvittliggerDe



utredaren kunnat bedöma i linje med ledningens egna
aktuella Någonsträvanden. anledning till
väsentligt ändrad fråninställning sidasvensk

föreliggergentemot ITC inte. Enligt utredarens
sådanamening måttskulle dock och steg som

förordats för sig eller tillsammansovan var- -
ökakunna organisationens dragkraft förbättraoch

dess effektivitet.
härefterVad gäller handhavandet relationenav
fråntill ITC sidasvensk följandekan sägas:

Någon djupgående strategi för detegen svenska
stödet till handelsfrämjandeinsatser intehar
utvecklats i berörda inom landet. Liksomorgan
övriga givarländer har Sverige analyserat

frånprojektförslag söktITC och prioritera bland
stöddem med de biståndsmålgenerellaav som

regeringen angivit. I stort förefallersett svenska
förväntningar på frågaITC infriats.ha I trustom
funds har verksamheten för svensk del de Senaste
åren utöver SIDAS multibiprojekt varit- -
anförtrodd IMPOD, utmärktsom anses vara en
organisation handelsagentsom kanske harmen
något mindre förutsättningar utövaatt rent
officiella Överordnadfunktioner. IMPODS verksamhet
är samrådvilkenUDH, med sker och svensk policy
utformas. Om ITC skulle komma att utvecklas mot en
högre självstyrninggrad medav ledning av egna
stategier och prioriteringar blir den kontinuerliga
representationen fråni ITCJAG svenska sida en
ännu viktigare angelägenhet än hittills. blirDet
huvudsakligen via medlemsländernas representanter i
samråd målmed ledningITCs och medelsom
successivt kan formuleras justeras.och börMan
redan hänsynmed till den utveckling ägtsom rum

åretdet påsenaste runt t.ex.MTP sidasvensk- -
ägna åtuppmärksamhet hur representationen i
framtiden bör utövas söka måloch analysera de man
bör eftersträva.



samerna

insatser påFNs handelns och
handelsfrämjandets område är påsplittrade flera

UNCTAD,organ UNIDO, ITC m.f1.. dessaAv är ITC
det uteslutande operativa organet och har sedan
tillkomsten sökt tillgodose växande varierande
anspråk från mottagarländer UNDP-projekt- och-
givarländer trust fund-projekt. Det starka-
beroendet moderorganenav GATT och UNCTAD samt
givar- och mottagarländerna förefaller ha lett till

förflackningen kapacitetav och kompetens. Risken
för suboptimering i försöken tillgodoseatt många
olika beställares önskemål i relation till de egna
förutsättningarna är betydnade. Effektiviteten i
den rikt varierade verksamheten blir lidande av ensvåröverskådlig matrisorganisation inbördesmed
konkurrens och blockeringar.

Utredaren tidenanser inne förvara att
precisera och effektivisera ITCs verksamhet,
framför allt hänsynmed till u-ländernas växande
behov specialiseradav och sofistikerad påhjälp
handelns område. Det optimala alternativet kunde

ettvara FN-organ med totalt på området.ansvar Med
sikte påenbart ITC utredarenanser att börITC
koncentrera sina insatser i enlighet med tydligenmål- och strategiformulering. Denna förutsätter
analys mottagarländernasav behov samt ett urval avinsatser ter sig särskiltsom lämpliga för FörITC.
många angelägna insatser kan underkonsulter
anlitas. En verksamhet påbyggd koncentration till
vissa prioriterade områden och insatser förutsätter
strukturella och organisatoriska förändringar.

Utredaren rekommenderar
att verkligen styrelsefunktion på- sikt byggs ut
inom ITC med uppgift att bestämma centrets



strategi prioriteringar;och tills vidare bör ett
arbetsutskott inom JAG kunna fungera som
styrelse.
att ett stabsorgan skapas med uppgift att
förbereda frågastyrelsens beslut i strategiom

prioriteringar,och
relationernaatt till framför Världsbankenallt

stärksbyggs ut och via såstabsorganet, att den
nödvändiga landkunskapen i ökasITC och ITCs
verksamhet blir ett led i samordnade
FN-satsningar,

denatt reguljära påbudgeten sikt byggs ut genom
trust funds ärej direkt projektanknutna,som
vilket bör ledningen störrege att drivaansvar

målinriktad verksamhet,en
utomståendeatt fårkonsult ien uppdrag att

föreslå förändringar i nuvarande organisation och
administration, med syfte att effektivisera
verksamheten och undvika den konkurrens och de
blockeringar utmärker organisationen.som nu
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ITC: key deveiopmenis the first 25over years

Oct.196226 Proposalfortheestabiishmenlof Mor.1966 lTChires ñrstits expertstocarryinternationalTradeinformation technicalan out cooperationprojectsCentremadebytheBrazilian developing thesein countries:theGATTrepresentative Council.to consuitantstotal42throughoutthe
year.19Mar.1964 GATTCouncildecides estab-to 28Moy1966 First of theJointAdviso-sessionlishtrade informationandtrade Group theinternationaladvisory rypromotion onservicesin TradeCentreheld.theframeworkofGATT,-

May1970 Firstcontribution fromreceivedl 1964May GATTinternationalTradeCentre UNDPfor lTCstechnicalcoopera-Villaoperations Leinmmen tionprogramme.Bocage.Geneva. stallwith oiathreeprofessionalofficersandtwo 31Dec.1970 lTCs technicalannual coopera-general personnel.service withdevelopingtionprogramme Siabovethe mil-countriesgoes1Oct.1964 Mr.HerbertL.Jacobsonappoint- lionmarkfor firstthe time.edHeadoftheCentre. 12Jan.1971 Fourth oftheJointAdvi-session15D9c.1964 First ofInternational Groupissue recommendsthesory cre-TradeFORUMpublished ofEn- a smalladvisoryationin groupglish.FrenchandSpanish oflan- beconvenedfromexpertsto timeandcirculatedguages 10.000 totime.to in-dividualsandorganizations 0Apr.1971 Mr.H.L.JacobsonbecomesDi-engagedin internationaltradeor ofPromotion lTCrector andMr.trade-relatedactivities. v.15.SantiapillaiDirector
Programmes.July19651 Top ofTFCpost redesignatedasDirector. 10Jan.1972 First oftheTechnicalmeeting
CommitteeoftheJointAdvisory1 1966May lTC firstreceivcs fundsits trust Group.fromindividualdonorguvemmentsforprojects developing 31Doc.1972in lTC-implementedtechnicalcoop-countries. ñnancederation byprojects tmstfunds above annualS5go an29-31 m7Aug. ProposaismadebytheSecretary- millionfor thetirst time.GeneralofUNCTADandtheDirec- aoAug.1973 UnitedNationsEconomicandtor-GeneralofGATTforestab- SocialCouncilResolution1819LVlishing UNCTADGATTjointa lTC the focalreeognizesinternationalTrade asCentre. forpoint technical andassistance196730Oct. UNCTAD theTrade cooperationactivitiesinandDcvel-pment ex-iieldBoardendorses port withinthethe promotionproposalsmade UnitedNationsbytheExecutive system.HeadsoiUNCTADandGATTfor joint lTC.a 1BDoc.1974 UnitedNationsGeneralAssembl,afñmtslTCs subsidiarystatusasa196722Nov. GMTCouncilrecommendsthat ofboththeUnitedNationsorganlTCbeoperatedjointlybyUNCTAD andGATT.andGATI from Januaryias1968. 1 1975 Mr.Victor SanttapillaiE. ap-pointedDirectorof lTC.12Doc.1967 UnitedNationsGeneralAssembly 24Nov.1970 Proposaispublishedforthefirstadopts resolution theapprovinga medium-term oflTC.programmeestablishmentoi thejoint 1979-1981.Centre.

31Doc.1973 lTCsannualtechnicalcoopera-1Jon.1968 Au for thejointngements tion withdevelopingprogrammeinternationalTradeCentre S10thecountries mil-goesoverUNCTADGATI effect.intocome lionlevelfor liratthe time.lTCsstall oi profes-18consists
sionaloftloersand16general l Juno1979 Mr.P.C.AlexanderappotntedDi-ser-personnel.vice of lTC.rector
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UNCTADadopted V11903 Resolution2July atlTC-implementedtechnical31Dec.1979 coop- of lTC.thestrengtheningñnancedby par-projects trusteration on commodities.ticularly relationtoinS10annualfundssurpassanfortheiirstmillion timc. ofUNCTADSecretary-General1963Nov. ofGATTDirector-Generaland in-of lTCJon.1960 Topexecutiveposition up ofUNDPformtheAdministratorthatofAssistantSecre-gradedto UNCTADsbyoftheendorsementtary-General.through decisiona BoardTradeandDevelopmentUNGeneralAssemblysFifthof the Councilthat lTCandtheGATTwith thetluedesig-Committee. vis-seekexecutlng statusagencyDirectorof lTC.nated Executiveas bytherecommenda-visUNDP.asGroup six-JointAdvisory at itspublishedfortheProposals27Oct.1960 sec- 1983.Marchteenth insessionofondmedium-termprogramme
ITC.1981-1983. oi UNDP22Dec.1963 grantsAdministrator lTC.ef-toexecuting statusagencyinternationalDevelopmentStrat-50021960 fective 1984.January1for theThirdUNDevelopmentegy UNDP-ñnanced31 1963 lTC-implementedDoc.Decade.adoptedbythetheUN technical projectscooperation goGeneralAssembly.calls donoron forS5millionabove annualanfurther lTCcountriesto support techni-thefirst 1TCsannualtime.of techniin its programme coop- withcalcooperationprogrammetrade andin promotioneration developingcountriesamountstodevelopment.export technical314.93million.lTC co-theduringprojectsGroup four- operationAdvisory3 1961 Joint at yearApr. its ofthosewith75total164.establishesteenth work- na-session a andtional regional 6029projects.thefuturepartyto reviewing ar- interregional.lTCheadquartersfortheTechnicalements stall 253.totalandtheJointAdviso-Committee

Group. UNDP-ñnanced31 lTC-implementedDoc.1966ry technical projectscooperation ex-EngblomappointedGöran5May1961 Mr. forS10millionceed annualanDirectorof lTC.Executive firstthe time.
otSubstantialNewProgramme14S091.1961 V11callsform7 FinalActofUNCTADaAug.fortheLeastDevelopedAction lTC its activitiessupportto in con-adopted Paris.calls forCountries. in commoditiesandcemin ln-strengthened offor role lTCin technical leastassistancetoa creaeffectiveinternational developed throughlTCpromoting countriesrelationmarketing. andUNCTAD marketin to- access.headquarters Gene-5Oct. 1TCs in1961 new staff 25531 1966 lTCheadquarters totalDoc.oftlciallyinaugurated.va ofñcers.professional 12371 gener-L personnel. advisorsannual 4931Doc. lTCs al1961 servicecoopera-with developing with technicalcooperationprojectstionprogramme starrgeneral withexceedsS15 for and12million servicecountries staffnumberñeld 122projects:iirstthe time. and general6260 advisers ser-Group iii-Advisory26 1962 Joint at itsMor. totaloistaff. addition.invice arecommendsthatteenthsession postedhavebeen829 inexpertsTechnicalCommitteeandthe thetheñeldduring year.GroupAdvisory beJoint meeting: technicalDec.31 1966 lTCsannual coopera-annualmergedinto meeting.one developingwithtionprogramme recordlevelreachescountriesofGMT Ministeriai a29 1962 DeclarationNov. fundswithof326.36million. trustinvitescontractingpartiessession oi thisñnancing50.696 amountvoluntarycontribu-gruntto new 1313.34 andUNDP49.4%millionformslTC provideothertotions or technical1313.03 ITCsmillion.of to it.assistance theduringprojectscooperationfor oi thoseposals blished thethird with 127total267.1004:1962 yearn r regionalandof lTC. national 44medium-tenn projects.programme interregional.961983-1985. -
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INTRODUCTION
ln 1989.the InternationalTradeCentreUNCrADGATI lTC celebratedits twenty-ñfthanniversary. occasionwhich promptedan reafñrm theirmanygovemmentsto thesupporttoCentre.Over the the Centrehascontinuouslyreviseditsyears. traditional adapttoprogrammesthem thechangingtradeto promotionand developmentneedsof developingexport countries.Asof its efforts,[TC haspan movedinto tradein technicalconsultancynew servicesareas.e.g. andexport-orientedjoint lTCs result-Orientedventures. the enterpriselevelprogrammestrategyatrepresented majordevelopmentin itsa approach technicalco-operationduringto the 1980:.The

thisto approachfrombothresponse thedevelopingnew countriesandthedonorcommunityhaspositive.been

Duringthe underreview.theCentreimplementedyear themaximumto possibletheextentrecommendationsof the Joint Advisory Group JAG its twenty-secondsession;at thisretlectedin the thisto hopedannex that thereport. presentationof theserecommendationsandof thefollow-up actionstakenbythesecretariatwill the of Groupmeet the forrequest amoresystematicdescriptionof follow-up measures.
At its twenty-secondsession.JAGrecommendedthat llC proceedwith thepreparationotdocumentation its medium-termplanMFPon for 1992-1997.whichwouldbediscussed theatGroups twenty-third session.This substantivediscussion be precededbyto technicalwas ameeting thesubject.ln accordanceon with this recommendation.lTC prepanedDra Sectiona onTradePromotionand Export Developmentof theMedium-TermPlanfor thePeriod 1992-1997lTCAGXXlIIl18/Add.l. This draft discussed technicalmeetingwas at held in Januarya1990andthe recommendationsresultingfrom themeetingwill becirculated all Govemmentstoof Statesmembersot UNCPADandtheContractingParties theGAH.to

4. TheCentres expendimres technicalco-operationactivitieson reached estimatedrecordan529.6millionlevel of in 1989. increaseof 83.3nearlyan million. 12%. the previousi or overi years delivery.
i

,For thei secondtime in lTCs history. the volumeof activities tinancedby the Unitedi NationsDevelopmentProgrammeUNDP 52% hasovertakenthat ñnancedby rundtrust- -i contributions 48%.Delivery in UNDP-fundedprojectsincreasedby 18% nearly82.4- million.ori teachingthe record level of almost515.4million. while that of trust-fondfinancedprojects
r increasedby 7% 30.9million, thusteaching,or again, recordlevelof 314.3million.a some

REVIEW OF 1989 ACTIVITIES BY SUBPROGRAMME
lTCs technical co-operation activities carried throughare out projects.countrycomplementedhy regionalandintemegionalprojects.whichalsoprovidethesubstantiveresearchanddevelopmenti contribution the overallto Manydevelopingcountriesprogramme. givenowpriorityhigh expandingto the contributionot internationaltrade their nationaldevelopmenttoplans.which. in hasledtum. rapidincreaseto in thenumberota andregionaltechnicalcountryco-operationprojects.This sectionrefers only numberofto them. A completelist of lTCaprojectsby geographical givenin thestatisticalarea appendix.il Subprogramme 1: Institutional infrastructure for trade promotion-

the nationalat level
The objectives of this subprogramme assist in formulating.toare govemmentsi implementing.monitoring and evaluatingappropriatenationaltradepromotionstrategiesand

and establishprogrammes to strengthennationaltradepromotioninstitutionsor for carryingoutnationaltradepromotion Followingaself evaluationofprogrammes. the in 1987.andprogrammethe recommendationof JAG. activities geared improving the overall institutionaltowere
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frameworkof of ftnctions. ofoptimal reallocation developmenttradepromotionby encouraging
clearerandbenet mechanismfor andimprovingthett-ordinationstrategies development.export
between activein this ñeld.andbusinessorganizationsgovernments

Under geographicalthis implementationin alllTC projects undersubprogramme. were
during 1989. following cotntries:Benin.Botswana.includedprojectactivitiesin theTheyareas

IBurkina Faso. Ghana,Guatemala,the Gartbia.CostaRica. Catedlvoire. DemocraticYemen.
il-laiti. Honduras. Malawi. Morocco.Madagatcar.India. Indonesia.Jordan.Kenya. Lesotho.
2Nepal. advisersRwanda. of TanzaniaandZartbia.Long-termSwaziland.the UnitedRepublic

participated ConferencelTC UritedNationsin andtheprojects.ln countries.countryseven some .formulationTrade UNCTAD closely in project andand Development co-operatedon
implementation. eontlnuedsupportingresidentadvis-.rsln CostaRica.HondurasandGuatemala. i

for promotion.Severalotherefforts institutionalframework tradestrengthenthegovernment to
countries of developmentindicated in fonnulation medium-tomtheir interest the export
strategies. activitiesmixsions.Similarwhich lTC respondedthrough consultancyshort-termto

carried appendx thisin developingcountries indicatedin theother to report.were out as

PromotionCouncilAn advisory role of the Expor. andmission the Sudanreviewedtheto
formulated of technicalrecommendations its and the estallishmentspecific operations aon
secretariat. Guinea the structuringAdvisory for Burundi and ttudy andwork carriedout towas
responsibilities mdertakenwith viewof bodies. Indonesia. missionpromotional ln toaa wasnew
formulating streamliningassist the Govemmzntin theproject which would inter allaa
infrastructure Board advisedfor Gambia. NationalInvestmenttradepromotion.In the the was on
how enhance countrys non-traditionalcapacity plan implement theits andto exportto
developmentprogramme.
10. carried inln-depth frameworkfor promoionanalysesof theinstitutional outexport were a
numberof of tecommerdationsaimed betterformulationcountries.The studiesled the atto
distribution tltevestablishmentofworking mdof responsibilities.harmonizationof procedures
co-ordinating facilitate andpromotion.mechanisms developmentto export

intemgionalprojectll. An important of major tradethe implementationactivity onawas
identifydevelopment of project whyadjustment. objective thisfor structural The towassupport

operationallevel andpolicy desiredimpact thelevel did havetheir toatnotsome measures
For studiesthis. thispurpose.recommend remedysupplementary betaken countryto tomeasures

Cate stbmiued therespectivedIvoire. Guatemala Philippines completedandandthe toon were
Govemmentsfor theirconsideration.

Responsiälitierfor ForeignTrade12. InstitutionalNo publications.entitled ofDistribution
Institution.PronøtiønManagement LegalStatute: TradeandComparativeAnalysis were
distributedresponsibilitescompletedand formerexamineshowissucdin English.The are among

developingcountries.Thethe various foreign in 60 developedandentitiesdealingwith trade
the bestreconrnendationslatter analyses of TPOs formulatesthe legal documents 32 and on

handleeachsubject.tomanner
attended13. involvementin severalworkshopsEmphasis given training throughto aspectswas

thesestaff of developingciuntries.mainlyby commercialcounsellorsandhome-based At events.
andpromotionof variousfacetsof tradeoverview theattention directed providing tat anwas

hearinginwork thesetasks.should togethersuggesting institutionsdevelopment.and how ot
singleinstitution.responsibilityofmind that this bethesole acannot

developnentmarketExport2:subprogramme
theircountries improvedevelopinghelp toof subprogrammeThe objectives this14. toare theirofcompetitivestrengthentheand positioneffortsmarketdevelopmentproduct and to

marketandproducttnformatun.tradeelements:threehassubprogrammeTheexporters.
-302-
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development for agro-basedproducts. manufacturedproducts and technical consultancy
services and developmentof commodities.All threeelements backedexpon by researchandaredevelopmentactivities.

15. Tradeinformation integral of tradepromotion. foressential thepromotionpart ofan
andthe rationalizationof imports.Theexports tradeinformationservicesavailablethroughlTC

comprisethe provisionof information trade.including marketintelligencethroughon current
lTCs MarketNewsServiceMNS projects.advisoryservices how and tradeto set operateon upinformationservicesincluding electronicdataprocessingandtelecommunicationfacilities. the
preparationof guidebooks. books and other technicalmaterial.and the provision ofsource
in-serviceandother of training.types

16. ITCs productandmarketdevelopmentactivities all in operationfromsteps exportcover angeneralresearch.andspecificproductandmarketresearch thedevelopmentof products,to newadaptationof existing products. and marketing and promotion of products technicaland
consultancy services using appropriate marketing strategies. These activities concern
non-traditional such certain manufacturedexports goods engineering goods.electronicas
componentsand traditionalprocessedagriculturalitems.ln addition.ITCmore increasingly
involvedin the of technicalconsultancyservicesexport from developingcountries.

17. As resultof thebroadeningof the baseina developingcountries.theirneedexport rnany to
diversify marketsbecauseof slowergrowthin traditionaloutletsandthetrendtowardsregional

subregionaland economicintegration.South-Southtrade will increasingimportance.assumeConsequently.ITC will devote of its thispart toresources area
18. ITC continues give attention theto developmentto of commodities. basesexport its
expanding the commoditiesprogramme covered by the integratedon Programmefor
CommoditiesIPC of UNCTAD.While strengtheningits co-operationandjoint effortswith the
internationalcommoditybodies.ITC intends follow closelydevelopmentsto in. andco-operate
with. the CommonFundfor Commodities.

2.1 Trade information
a Technicalco-operatlon
19. ITC continued provideconsultancyto andadvisoryservices.trainingandmaterialsupport
in trade information almostS0 regional.to Subregionalandnationalprojectsin all developing

Bearinginregions. mindthe recommendationsof JAG its twenty-secondsession. speedat to upassistand in thedisseminationof.to. tradeinformation.access emphasiscontinues begivento to
applicationsandthe ofcomputer modemtelecommunicationstechniques.use

1989.20. During ITC continuedits collaborationwith the Latin AmericanEconomicSystem
SELA throughthe Latin AmericanandCaribbeantradeinformation foreignand tradesupport

PLACIEX and Caribbeanthe Communityprogramme CARICOM for the developmentof aCaribbeantradeinformation CARTlS. ln co-operationwith UNCTAD. ITCsystem provided
continuedassistance Preferentialthe Trade forArea Eastern Southernto and AfricanStatesPTA. in the creationof informationnetwork linking the PTA with countries.secretariat memberan
Collaborationcontinuedwith theregionaltradeinformation forCRIC countriesmembercentre
of Westthe African EconomicCommunityCEAO. Two subregionalprojectsfor thecreationof

networksinformation for the exchangeof economic four English-speakingand tradedata in
countries of the Economic Community of Central and fiveAfrican States CEEAC
French-speakingcountriesof theEconomicCommunity ECOWASof WestAfrican States were
initiated.
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Zl. A regional trade informationproject based the United Nations SocialEconomicandat
Commissionfor Asia Paciñc ESCAPand the concludedduring the Assistancewas year.
continued the Asian andPacific CoconutCommunityAPCC InternationalPepperandtheto
Community IPC and their countries for developmentofmember the computerizedtrade
information lnputs regionalproject ofalsoprovided the Developmentsystems. to exportswere
from smallandmedium-scale Asia Pacificenterprisesin andthe assistin thedevelopmentofto

collection dissemination information.networksfor the and of trade

22. numberof national informationUnder projects.tailor-madein-servicetraining in undea
lTCprovided headquarters nine information ofñcerstrade from Dominicantheat towas

Ghana.Jordan.Republic, Mongolia.Zimbabweand leastdevelopedcountries.Ethiopia andtwo
Six of thetraineesNiger. werewomen.

continued its23. lTC for project-assisted Informationthe Trade Servicessupport at
theacquisitionheadquartersthrough of 2.500itemsduring 1989.some

i
Information supplyb il

1.900ad høc24. About for informationand duringmarketingadvice answeredrequests were
information1989.The providedincludedstatisticaldataobtainedfrom COMTRADEdatathe

informationbaseand from the TRADERS againstdatabase.which suppliedcompany were
Charging being gradually introduced.for the processingof complex tradepayment. more

such productmarketfilesinformation preparedfor ñeld projects.requests. as

lTCs adapted the COMTRADE25. dataseries.whichcomputer toprogrammeswere new
third revisionofbased the the StandardInternationaltrade ClassiñcatimSlTC and theon

CommodityDescriptionHarmonized and CodingSystemHS. in reportingHowever.delays
tradingseveralimportant countries byfrom caused the introductionof IIS vill also delay the

of ITCs ImportTabulationupdating SystemITS for theperiod1984-1988.

offor exchange electronic26. Tests mail with numberof developingcountriesand thean a
lTCs electronicof bulletinboarddevelopment continued.IlC&#39;s Libraryproducedhadewere a

computerizedlibraryfor based of the Unitedmodel the CDSISIS softwaremanagement on
Educational.ScientificNations andCulturalOrganizationUNESCO. lTC distributorbecamea

packageforsoftware its projects and organizedspecialized itsof this training courseson
utilization.

increasingly briefslTC produced using techniques 35market selected27. computer some on- -their markets. concemedand which disseminated of andproducts theproductsto exporterawere
60 invitedin developingcountries.Feedbackfrom systematically andorganizations over users

ofusefulness thebriefs.Guidelines how marketbrief:coniirmsthe anddisseminatetoon prepare
in developingpublished improve similar activities organizatiatsbyto encourageorwere

productionof briefs of importThe market closely co-ordinated numbercountries. with a
ofñces.promotion

proñles Efforts made300 added theTRADERS base. being28. Some datatocompany were are
datafor maintenance.updatinganddevelopmentof thatextra-budgetary theseek resourcesto
withcountriespromotion organizations developingcontinued supply trade inlTCbase. to

researchbecomingavailableand.in of varioustradedocumentationinformation supportnewon
ofactivities. informationfiles throughtheadditionenrichitsdisseminationand system someto

3.600items.

1989.infonnationcontinued expandinUNCTAD lTC in tradeCooperationbetween and29. to
lTC anddevelopedbetweencontinues specificinterplay hasbeenand betechnicalClose to

enterpriselevelanalysislTC datathe project tradesuch betweenUNCTAD atprogrammes onas
theRecognizingSystem DataASYCUDAAnnotated of CustomsUNGADandthe programme.
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wealth.specificityandimportancefor developingcountriesof informationcollectedandstoredby bothorganizationsin their respectivedatabases.ITC andUNCTAD intend embarkto on ajoint for co-ordinateddisseminationprogramme of this information.such importera andasexporters profiles. tariff andnon-tariff and marketinformation.measures specificto targetaudiencesin andbusinessgovemment in developingsectors countries.UNDP for thissupporteffort beingsotightjointly by the organizationswhichhavetwo agreed intensitysuchjointtoendeavours.

30. The 1988edition of lTCs WorldDirectoryof TradePromotionOrganizationsandOtherForeignTradeBodies.producedfrom computerizeddatabase. disseminateda in March1989.wascoveredtheservicesprovidedby 650organizationsworld-wide.some A third updatingof itsdirectoryof on-linedatabasesandtelexservicesfor tradepromotionactivities undertaken.wasThe productionof pilot version of directory ofa specializedimportersa associationswasinitiated in late 1989.A revisededition of the brochure lTC activitiesandservicesin tradeoninformation issued.was

c Market NewsService
31. The MarketNews ServiceMNS continued expandits productto andcountrycoverageduring 1989.With the additionof bulk-packedconcentratedfruit juices.theServicenowcoversfive product ln theproductgroups. freshfruits andgroup vegetables.S4products monitoredarein 12 Europeanimport markets well the North Americanas markets;as information thisonproduct transmittedgroup 75 developingto countries.TheServicefor spicescommon coverstheworldmarketfor 13products;S2developingcountriesparticipatein thisService.TheServicefor flowerscut all majorimportedcovers varieties.includingorchids. theEuropeanandNorthonAmerican markets.niirty-four exporting developingcountriesreceive information thisonproduct TheServiceforgroup. andsemi-tannedhidesraw andskinscoveringthe worldmarketprovidesinformation 54developingto countries.
32. MNS evaluatedin 1988was and recommendedthat shouldwas deepenits informationby providing market intelligence exportingdevelopingto countries the form of feasibilitystudies.analysesof marketdata, ln 1989.MNSetc. produced numberof positiona papersconcerningproductsof specific interest developingto countries.MNS in EuropeandNorthAmericastartedthedistributionof monthlybulletin.a
33. Financing for the MNS received fromprogramme UNDP and trust-fund donors.Extensionsof projects in thecurrent pipeline.llie Internationalare TropicalTimberOrganizationHTC hasapproved MNSprojectfor tropicalan timberandtimberproductsand trust-fundtwodonorshaveagreed financethisto Servicejointly throughITTO headquartersin Yokohama.ThisService expected duringto theñrststart of 1990.Aquaiter specialprojectfor theinclusionoftheMiddle Eastern marketshasbeenconsumer submitted UNDPfor consideration.to
34. The subscription underwhich individualsystem MNS end-users obtain informationcanagainst hasbeenpayment furtherdevelopedand expectedthatby theendof 1991all receiverswill bepayingsubscribers.

2.2 Product and market development
a Agro-basedproducts
35. To obtain completepictureof activitiesa in theagro-based thisparagraphshouldsector. bereadin conjunctionwith Section2.3. Export developmentof commodities.since of themostactivitiescoveredin thatsection agriculturalcommodities.Co-operationconcern activitiesin thisproduct mainly took theformsector of theprovisionof advice the adaptationof productson to
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market requirementsand productiondevelopment.marketingsupportto marketresearchantmissions.study in-servicetraining and seminarsworkshopstours, specifc products.oftenonrelated theto researchwork andpublicationsof ITC.
36. Followingtherecommendationsof evaluation,theactivitiesof the interregionalprojectanfor floricultural productswill be fourconcentrated countries Ecuador.Kenya.Malaysiaandon -Thailand largelyin theformof theprovisionof technicaladviceandmarketitgactivities theat-enterpriselevel. Floricultural products coveredby MNS. At regional ani nationallevels.are

given in Pakistan.Seychelles.support Sri LankaandZimbabve.was to exporters
37. The Market News Servicecontinued large number fresh hortlculturalofto cover aproductssee 31. Paperscoveringproduction,post-harvesthandlingand:marketingpara. aspects

prepared specificproductsof interestwere numberof developingcourtries.foron to exampleafresh beansandon At the regional nationaland levels. advisoryactivitiesmangoes. wereundertaken post-harvesthandling. quality control, grading.on pachging.storage. foretc.. anumberof countriesincludingCostaRica,Ghana.Honduras.Malawi, Sr-iLankaandZimbabwe.

38. Marketing researchand production developmentactivities fruitprocessed andonvegetables undertakenfor several countries. Costa Rica, Cotedlvoire.were Egypt.e.g.Guatemala.Indonesia.Turkey and Uruguay. ln CostaRica. assistanceha: coveredmarket
diversifrcationfor freshstrawberriesand ofstudy thefeasibilityof further pncessingthemfora

Market developmentactivitiesexport. for cardamomin Hondurasenablecthat country tostrengthenits major import marketsand higher throughpresenceon betterto ensure reventespost-harvesthandling,classiñcationandpackaging.ln Guatemala.additionalmarketprospectsfor frozen vegetables highlighted through tailor-madeassistance level.were Aat cimpanysystematicapproach the developmentof frozento vegetablesbroughtexport theattentionofn
producersand potential investorsin Uruguaythe possibilitiesof and :xpandednew expon-orientedinvestments.

39. Severalmarketdevelopmentmissions carried during aliathe Saudiout towere year.merArabia and the United Arab Emirates for the of fresh horticulturtl productsfromexport
Zimbabwe.

40. majorA market marine products published.Entitled Sqrtd,Cuttleñshandsurveyon was
Octopus: StudyA of theWorldMarketfor Ccplralopødr. covered majorvorldeight marketsand
its findings presented Squidthe 89 Lisbon conference cephalopdsorganizedwere at byon
INFOFISHandAgro-EuropeLondon Ltd. Severaltrademagazineshave lTCsrevi:wed work

this product The studyclearly indicatesgoodon for ofthe expmsiongroup. prospects experts
front producingexportingcountries.The enterprise-orientedproject Export developmentof
shrimp from Central American countries such post-harvestaquacultrre.aspectscovers ashandling. processing,improved utilization of shrimp and marketing. majorAwaste export
nationalproject developedfor Mauritania.was
41. Exportsof drled fruits and ofnuts major importance developingcountries.are to manyincluding leastdeveloped.Duringthe 10 lTCs activitiesin tlismany past productyears. sector
have been the national level. Theat need strengthenthe capazitythrough theto support
implementationof major interregionalmarketdevelopmentproject strongiyfelt. On pilota abasis. marketstudycover-ing major importmarketandtrading carried duringa a centre outwas
the and technicalco-operationneedsanalysis undertakenin selected AfricanEastyear a was
countries.

42. The projectentitled Computerized intelligence products.trade andon pepper jepper
implemented itsin closecollaborationwith Community.hasin firstthe InternationalPepper
phasesubstantially Jakarta-basedIPC secretariatintradestrengthenedthe capacity of the

IPCsstrengthenin; links wrthinformationandintelligence.andfutureactivitieswill begearedto
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membercountries.Spicesandspiceproducts coveredby MNS. At thenationalare level. ITCimplementedtechnicalco-operationprojectswith China.Honduras.IndiaandIndonesia.

b Manufactured products
43. ln the promotion of of manufacturedexports products, emphasis placedgreater onadapting existing products developingor products the specificnew to demandmeetcharacteristicsot markets.Whiletarget providingthisassistance. effort made developevery tocapacityin thedevelopingcountriesa thesetasksto theircarryout This be lengthyon own. can awhen designcapacitiesprocess need be developedandto linked with the marketingexportof enterprises.management The ñrst lTC fashiondesignworkshop silk held inon garments.Chinain May 1989.resultedin for of thisrequests of assistancemore type and longerover aperiod achieve lastingto results.more
44. Through integratedmulti-yearan technicalco-operation lTC assistingprogramme.selectedagriculturalmachinerymanufacturersin Argentina.ChinaandZimbabwe.Theassistancegiven has alreadyimprovedthe internationalcompetitivenessof products.Training insomemarketingandexport theestablishmentof after-salesservicenetworksin selected marketstargethaveresultedin measurableincreasesin exports.
45. Participatingenterprisesin Argentinarecorded increaseot 20%in theiran insome exports1989 result ofas activitiesa inprogramme marketsin CentralAmerica.new The Chineseparticipantsstaned sell smallto selectedtractorsto marketsin WesternEuropeandeonsolidatedsalesin countriesexport such ThailandandPakistan.as TheZimbabweanparticipantsimprovedtheir performancebyexport 40% existingmarketsandbeganon sell for the ñrst timeto on abasisregular numberof markets.on a new
46. Thesepreliminary resultshave beenachievedwith the panicipatingenterprisessharingsubstantiallyin the of activities.cost ln 1989.programme [TC projectfundsof $300.000werematchedby the $200.000 by the enterprisesspent activities.i.e. 40%on otprogramme totalexpenditure.

47. ITC initiated developmentassistanceexport in non-conventional equipmentenergy toselectedenterprisesin Brazil and India. Advisory servicesin productandmarketdevelopmentprovided participatingtowere companies.As resultof theprojects tradepromotiona efforts.aBrazilian signifrcantly increasedcompany its portfolio for crystalllnesilicon wafers.whichreached S3around million. lTC publishedin 1989volume of the market entitledsurveyPower-generaringand TransformingEquipmentfør Non-conventionalEnergy:An OverviewofMarketProspectsin SelectedAsianCountries.

48. A feasibility study launched providewas basicinformationto the for theon prospectsdevelopmentof large-scalelIC projecta healthtechnology.whichon wouldprovidetechnicalselectedsupportto enterprisesin Asia andAfrica currentlymanufacturingexportingequipmentand for the disabled.components price. designat andquality levels correspondingto currentrequirements.Field researchin selecteddevelopingcountriesin Asia andtheMiddle Eastwascompletedin 1989.

49. A andsurvey productsoncopper completedin 1989.copper Themainobjectiveofwas this
study. be publishedin 1990.to into trends world productionassesscurrent andinternational

andtrade identifyto products and marketswithcopper the promisingmost forprospectsdevelopingcountries.The study developmentsconcentrates worldrecent marketson on copperandparticularlythetradein semi-manufacturedproducts.copper
50. Nationalandregionalactivitiesin textilesand concentrated salesmissionsgarments andonadvisorymissionsdealingwith marketresearch.productadaptation.designandorganizingfor

enterpriselevel. Many projects.export at especiallythose silk and multi-yearcotton.on are
307--
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Sudanprojectsfor benefitof countries China.Ethiopia.India.Thailand.the andthethe such as
lTC in developingthesilk mark tool forUnitedRepublicof Tanzania. hasalsobeeninvolved asa

expansion.market

ofmajor woodenfurnitureandbasic review processedwoodproductsA study work51. on ona
fumiture,completedin 1989.A numberof technicalassistanceactivities enterpriselevelat onwas

in China. Malaysia. the Philippines.Sriand builders woodwork undertaken Asiatoys were
Thailand. Theselargelydealtwith adaptationand marketingproductLanka. export management.

China. developmentNational projects in lndia. Morocco Turkey had market52. and
enterprise-orientedcovering leather leather products. mostlyand Thesecomponents were

regional enterpriseleveLAn Asian project alsocoveredleathermanufactures lICactivities. at
implementing marketdevelopment of regionalAfrican leatherdevelopmentstarted componenta a

behalfof theUnited Industrial OrganizationUNIDO.Nations Developmentschemeon
technical progressedforEnterprise-oriented assistancein rubberandrubberproducts the53.

SelectedMarketslndiaandMalaysia.and entitledRubberProducts: Studyofbenefitof Aasurvey
1989.publishedinwas

majorstudy startedin 1989 explore feasibilityof establishing commerciallytheS4. A towas a
self-sustainingorganizationfocusing in artisanalStructuredand increasingdirect tradeon

from smallandmedium-sizedproducera.Theorganizationwould offer advisoryandalsoproducts
servicesin development.assistance export

of the aboveprojects.joint opportunities identiñed and will beS5. ln venturemany were
1990e.g. in silk products.agriculturalmachinery fuminrre.in andpursued

developmedium-[TC hasstarted long-termspecialized for thepromotion56. to to programmes
emergingtechnologies engineering in such agriculture.in and productsof trade sectorsas

healthandinformationcommunication.environment.energy.

technicalof consultancyservicesc Export
countries[TC continued workclosely in developing thattheenterpriselevelwith finns57. to at

increase technicalconsultancytheir sharein the internationalmarketforwished toto enteror
1989. Centre theln the concentrated the ñnancingproblemsinherentservices. to exporton

services.of suchdevelopment

engineering.technical services dealt with by lTCThe consultancy currently58. are
informationoperation software.training. andconstruction. and maintenance. tradecomputer

plants.turnlrey

andITC will focus identificationof in which otherfuture the59. ln governmentyears. on areas
subregional financial companiesinincluding ia essentialnational support. tosupport.or

wishlng credlbility andcountries foreign establishtheirmarkets.developing toto penetrate to
developedpartnership joint-venture similar companiesfromwithinto arrangements ororenter

countries.developing

commoditiesof2.3 Export development
following maincommodities theactivitiesof llC&#39;s inandorientationThe60. covercontent

researchdistributionandmarketingmarketdevelopment.nationaland systems.productareas: informationtradetrading. systems.market promotion. commoditydevelopment.and
internationalwithco-operationdevelopment.and human lndiversification resource ofintegratedorganizations.multi-yearccmmodityandinternational programmetsorganizations
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developedfor coffee.technicalco-operationcovering these naturalrubberareaswere cocoa.
products.Similar formulatedforandtropicaltimber silk silkproducts. andtea programmeswere

spices.andproducts.

Centres commodity-specific dealswith andThe work currently products;6l. cocoa cocoa
productsother thanoil: coffeeandcoffeeproducts; and products;coconut cotton.copper copper

hardñbres;and cloth; jute products;andjute and products;naturalcottonyam grey meat meat
products;silk and silkrubber products;spices; tropical timber and timberproducts;andtea;

oil seeds.fatsvegetable andoils;

projectof for62. proposals technicalA co-operationactivities the ofneeds Africanset to meet
developedtea-exportingleast countries technical ofreviewed symposium 23Specialistsatwas a

trade industryfrom the and of severalmajor African countriesexporting early 1989.tea tea
led theestablishrnentThis of priorities for lTCs future inwork follows:humanto teaas resource

development,generic promotion. processing.marketing and distribution. and studiesand eresearch.

ITC continued63. its project activities coffee. furtherwill itsdevelop ofon programme
sectoral andplans under sectoral 1990in in four leastsurveys are to outway carry surveys
developedcountries.i.e.Benin.theCentralAfricanRepublic.Haiti andSierraLeone.

64. Personnelfrom the coffeetradeandindusuyin Angola.Bolivia, Burundi.Ethiopia.Haiti.
Liberia. Malawi. Papua Guinea,New Uganda.the United Republicof TanzaniaandZambia
participatedin in-servicetrainingactivities.In addition. OctoberNovemberin 1989.ninepersons
from the coffee trade industryand in selectedsmall coffee-exponingcountriesin Africa
including leastdevelopedcountries underwentin-servicetraining in tasting.gradingandcup

withtrading in Kenya. Further in-service training planned in Kenyaexporters and. in
co-operationwith .thelnter-African CoffeeOrganizationIACO. in Abidjan. Catedlvoire in

1990.early

65. Further roundsof disseminationseminarsandactivities following the publicationofup
lTCs commodityhandbook carried in Africa. Asia.theCaribbean Centralandoncocoa outwere
America.ln-servicetrainingfor participantsfromAfrica. Asia. Caribbean.the LatinAmericaand

SouthPacificthe continuedand nationalproject improvethe quality of undertoa cocoawas
implementationin Indonesia.Other of technicalassistance includedintypes on cocoawere a

Ghanain and forcountry proposed Nigeria.ln addition. resultof theprogramme abovewere asa
disseminationseminars.work started shippersmanual extensionof thetraderson a cocoa asan

thereguide.and forplans studyof theworldtradein ñneandflavour Workcontinuesare a cocoa.
project the needsandpotentialforto the genericpromotionof ina lowon assess twococoa

importing countriesand producingcountries.For trainingtwo studiespurposes.case on cocoatrading prepared.A project forproposal theorganizationof commoditywere marketin Bahia.a
Brazil alsoprepared.was

ñrstlite66. volumeof lTCs traders guide vegetableoils oiland seeds completedandon was
publishedinwill be early 1990.This volume trading andtechniques.Thesecondsystemscovers
shouldvolume be completedlater in the The project.which designed three-yearyear. as a

activity. includes follow-up in the form of disseminationworkshops;these foreseenare to
afterpublicationof theguide.Thefirst roundof disseminationseminarssoon will takecommence

in Asiaplace andthePacific.

lTC67. continued collaboratewith APCCmembercountriesandthe APCCto secretariatin
inJakarta strengthening the computerized information linking them wellsystem as as

communicationsby electronicbulletin boardandelectronicmail. In order enableAPCC taketo to
the operationof the infonnationtrade in-servicetraining ITC headquanersinsystem. atover
informationtrade andprocessingof statistical provided APCCstaff.data towas
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68. ITCs technicalco-operationactivitie in naturalrubberandtropicaltimbercotton.copper.
describedin subsection above.b proposalforare A workshop naturalnibberhasalsobeena on

prepatedfor submission donor for financing.to countrya
69. lTC co-operating closely with Africanthe Oil Palm Development Association
AFOPDA in thedevelopmentof regionaltradein oil palm inproducts WestAfrica.
70. In addition. proposal covering rural commodities developed assista towas
commodity-exportingcountriesin building effective informationtrade thesesystemsup on
products.

71. lTC participated in meetingsof the relevant specialized councils of GATl and in
intergovemmental of FAOandUNCTAD Consultationsselectedcommodities. seniorgroups aton
andworkinglevelswith GATTandUNCTADofficials enhancedtheusefulnessof lTC activities.
inter alia. commoditiesandled betterco-ordinationof activities.on to

Subprogramme Specialized3: national promotion servicestrade
72. The main objectiveof this suhprogmmme help developingcountries buildto to uptechnically sound efficientlyand managedtrade-relatedinfrastructuresand facilities that will

businesscommunitiesin their effonssupport intemationallyproduce competitiveexportableto
products.Of late. the suhprogrammehas beengiving increasingemphasis the enterpriseto
approach.

3.1 Export packaging
73. Export packagingcontinues be subjectof vital in developingcountriesto a concern asdemonstratedby the steadily increasingnumber of for information and technicalrequests
assistance.

74. Some13 packagingprojects operational 1989.in Theseincluded major projectwere a
establishing developmentand training for packageprinting South-Eastin Asiana centre a

and directof assistancecountry. enterprises usingmaking and packagesina programme to
countriescoveredby theSouthernAfricanDevelopmentCo-ordinationConferenceSADCC. ln
addition. severalnationalprojectshelpedwith ofthe establishmentand operation paekaging

throughtraining andconsultancyinputscentres and through of informationthe provision and
testing equipment.Theseprojectshelpedproduceraand of packagingwith theirexportusers
technicalandcommercialproblemsandled the creationof associationspackaging andtheto
stagingof packagingconferencesandexhibitionsin ofnumber countries.a .
75. The packaging element withevaluatedin 1989together theexport programme exportwas
quality control element.The and recommendationsof evaluationthe presentedreport are
separately.

76. Fact-finding.programmingandadvisorymissions 27 countries carried duringto outwere
1989.lTC alsoparticipatedin numberof conferencesandsimilar includingthe Worlda events.
PackagingCongressin Singapore.the AsianPackagingFederationCongress FAOin Seoul.two
conferencesin nationalMoroccoand regional in Unitedand Algeria. Iraq. Tunisia.theevents
Republicof Tanzania Zimbabwe.and

77. Based forITCs experiencein packaginginformationservices. consolidatedstrategyon a
effective speciñc ofandpragmaticoperations. the needs developingcloselyadapted countryto

beingdevelopmenthasbeen A similar fordeveloped. humanexporters. strategy resource now
offromalleducationalestablished. of trainingA largecollection materialsand partsprogrammes

developedexpected beaudio-visualaidsworld from which ofthe hasbeenassembled toseta
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of CanadahasPackagingAssociationof Packaging.Thecollaborationwith theIndianInstitutein
adaptationbytraining fordocumentationandtraining materialsfrom its nationaldonated course

trainingneedsof developingcountries.ITC theto
packagingcomputerizedPACKDATAdevelopingcountries coveredby the78. hventy arenow

revised the andsubstantially duringnetwork.Softwarefor the databasesinformation yearwas
ofof 1.400volumesITC documentation consists aboutuser-friendly. s packagingmade nowmore

of textbooksSmallcollections packagingandapproximately160titles of periodicals.documents
organizationsinsupplied tradepromotionsubscriptions packagingperiodicalsand toto were

disseminatingpackagingforEthiopia. Ghana.Nepal and Thailand.TheBangladesh. system
mailinglistimproved.Work expandedparticularly enterpriselevels. beinginformation. at onan

startedin 1989.for this purpose

Co-operationPRODEC of thethe assistanceof for DevelopmentWith the Programme79.
publishedof Economics. of packagingmaterials-Helsinki School manual procurement wasona

packagingmaterials.Thisemphasizeslocal possibilities of indigenoussupply andthewhich use
usefulwill alsobefor SADCCsubregionbutmanual prepared packaging in the towas users

developingcountries.other

packagingpublicationsinclude of lTCs PackagingNotes.80. Other Export exportset newa
packaging.togetherwithpackagingmachineryspeciñcationsandmodifiedaunospherenoteson

of PACKDATA-Nøws.ñrst issuethe

PackagingInstituteparticipated theASIAPACKexhibitionin Singapore.TheFrenchITC81. at
for ITC its theEUROPACKexhibitionin Lyons.provided standatspace on

networksin Africa andAsia forelementwill continue regional82. The to supportprogramme
for Centraltransferof packaginginformationandexperience.Such proposedschemethe a now

PACKDATAlTCs introducedinto leastfivecomputerizeddataserviceswill beAmerica. at more
countriesduringdeveloping 1990.

financing3.2 Export
developingfinance of facedbylnadequate the heart the problems83. export at many

intendedtheexpansionof this elementin their Activitiesundercountries exports. programme are
thisdeveloping ñnancial andservices alleviateassist countriesin introducing schemes toto

facilitiesobjective infrastnrcturalTheprimary establish strengthenappropriateproblem. to or
finance, services.andrelatedwith credit andinsurancedealing supportexport export guarantee

centralthe mobilizationof underthe leadershipof theinvolves nationalbankingThis systems
active upgradingof theknowledgeplay role in national developmentandthebanksto exportan

Bankof officials of the ITC closelywith theWorldskills institutionsconcemed. collaboratesand
regionaldevelopmentbanks thisandthe matter.on

BankthroughDevelopmentreview ITC assisted PTATradeand84. Duringthe under theyear
of tradefor introductionmissions ñnalization of proposals theresearch advisory in theand

for EasternandSouthernmember of PreferentialTradeAreaftnancing in countries theschemes
lICtrade.of lotta-regionalfacilitate expansiondesigned theAfrican StatesFPA. These towere

CentralZambiaand theof Tanzania.Mauritius. the United Republicco-operatedwithalso
forservicesfinancialCABEl improveintroduceEconomicIntegrationBank forAmerican to

and.in severalmadespecificproposalsln eachbenefitof the cases.the exportsector. werecase.
thelonger-termprovideof co-operation toprojects supponincorporatedinhavebeenthese to

institutions.ñnancing
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85. regionalA workshop the financerehabilitation export-orientedofon management
enterprisestook place in Guatemalain collaborationwith the Associationof Latin American
DevelopmentFinanceInstitutionsALIDE and seminars conductedin Jordanandthetwo were
UnitedArabEmirates ñnanceservices.exporton

Fact-Ending86. missions credit insuranceand in Kenya.organizedexporton guaranteewere
Lesotho. Qatar with one-weekseminar credit insurance. Swaziland.htrkey witha on a

seminarone-week commercialrisk cover. the United Republicof TanzaniaandZambia.on
ZambiaLesothoand haveprojectsof technicalco-operationin financingwith lTC.export

87. ln lTC hasendeavoured provideassistancerecent selectedAsiancountriesintoyears. to
financeupgrading mechanisms.Theexperiencegainedfromexport theseprojectsandtheneedto

broaden ofthe training facilities beyond feasiblethat in lednationalprojects therange to
preparationof large-scaleprojectentitledExport FinanceandSupportServicesin Asiaandthea

projectPaciñc. Die will assistparticipatingcountriesin improvingfinancialservices theirto
for term-lending. and post-shipmentfinance. credit andexponers pre- guaranteeexport

insurance.andthe related services. 1989In missionsseveralneeds andanalysessupport were
in preparationundenaken for around45 workshopswhich will thisbeconductedunder project

period.three-year in collaboration with the Association Financingof Developmentover a
lnstitutionsin AsiaandthePacificADFIAP.

88. Mtb the assistanceof lTC. ñnanceschemebecame inoperational Lesotho.exportan to
comprehensiveprovide in this theexpanding community.support sectorto export

89. A monograph documentationdealingspeciticallywith financialexport serviceson export
finalized.was

3.3 Costing pricingand for export
under90. Activities this element seek mainly help alleviate the lack ofprogramme to

knowledge and expertise and the insufficient of accountingin ascertainingandcostuse
ofcontrolling the exportahleproducts.ln addressingcost thesedeñciencies.lTC increasedthe

exportersknowledgeand collecting.skills in identifying. classifying. interpretinganalysingand
with viewelements helping them reduce unproñtableandeliminatecost to toa costs export

lTCoperations. alsoprovidedassistance privateinvestors institutionsand developmentto export
export-orientedprojectin identification.foimulation ofandappraisal the scarcity identifiedas

projects andinvestment the weaknessof the studiespreparedin that regard constituteda
for thestumblingblock developmentof resultedin high of failure.exportsor ratea

91. lTC concentrated trainingactivitiescoupledwith directadvice selectedenterprises.on to
evaluationof theFollowing inelement 1989see 195. recommendedthatprogramme para. was

shouldattention begiven tiain-the-trainers in of largeview the numberoftomore programme:
thatcouldbenefitfromenterprises suchuainlng.

regionalSeveral organizations92. requestedlIC assistance identification.in projectexport
appraisalformulationand in this ln those regionaltraining tookto eventsarea. requests.response

co-operationwith the Secretarlat Americanplacein Permanent of General Centralthe Treatyon
integrationSlECA AmericanEconomic andALlDE which from Centralseveralparticipantsto

co-operationCaribbean Other training inandthe invited. alsoheldcountries eventswere were
Kuwait.AIDO Iraq.UNlDO and the Arab industrial DevelopmentOrganization inwith

SaudiArabia.andMauritius

Theypreparation.from andCABEI. underFollowing ADFIAP projects93. severalrequests are
usedbedevelopmentof studiespertinentthe regionsinwill the questionto intocasecover
pricing,andincorporating costingregionallevel. variousdisciplinessuchtraining events a ason
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export-orientedproject identification. formulation, appraisaland frnancing.Furthermore.amission undertaken Malta assistthatwas to in identifyingto its needsin prioritycountry exponSeveralothermissionsareas. programmedfor 1990.are
94. Underthis element training packseeprogramme 146 publishedfor ina para. was usetraining Furthermore.events. project proñle document developeda basicwas to serveas ainformationfile for thepromotionof export-orientedproject interestpotentialinvestors.an Anto
important of publicationpan projecta new appraisalhas beenexport preparedon and the
publication expected beissuedin 1990.to

3.4 Trade promotion communications
95. JAG itsat twenty-secondsessionendorsedtherecommendationsof theteclmicalmeeting
that examinedthe theevaluationof thisreport element.on lTC hasundenakentheprogrammeactionsdescribedbelow the permittedto byextent resources.
96. The of this elementname hasbeenchangedfromprogramme trade fairs andcommercial
publicity trade promotionto communications reflectbetterthe ofto activitiescarriedrange outunderthe element.Trust funds obtained replenishthetrainingto kitswere exhibitionstandondesign. A projectdocumentseekingto recommendationshasout beencarry preparedforsomesubmission donors.Moreover.to lTC continued ñnancingexplore possibilitiesto enableto tootherout recommendations.carry .
97. During the underreview.severaltradefairyear activities carried in Africa. AnoutwerelTC consultant commencedthe first of severalmissions Gabonand Zaire assistto intopreparationsfor the exhibition being organizedby the Communautééconomiquedes EtatsdAfrique centrale-CEEAC. which will beheld in KinshasaduringJuly 1990. lTC assistedinpreparationsfor specializedleatherfair organizeda byPTAin EthiopiaAddis Ababa January1990.This leatherfair. the ñrst specializedfair organizedby FPA. providedmembercountrieswith the opportunity display wideto of leatherproducts.An lTCa advisercarriedrange out aone-monthmission Ouagadougouto evaluatethe resultsofto the 1988SaloninternationaldePartisanat Ouagadougoude SlA0 and advise how improveto thebiennialto Anotheron eventconsultantadvisedthe Governmentof Rwanda the organizationof. and prooeduresfor,onparticipationin internationalfairs. An ITC adviservisitedZambia and workto startprogrammepromotionalbrochuresforon selectedenterpriseswith high potential.export
98. In of regionalsupport enterprise-orienteda projectin Asia.missions thePhilippines,SritoLanka andThailand carried provide in-plantwere andout to marketingassistance printerstointerestedin ñnding work. and marketexport promotionactivitiescommencedin the UnitedKingdom andthe United States.Several havealreadycontracts resultedfrom this assistance.which inbegan 1988.

99. An lTC advisedconsultant tradefairs Governmentthe ofon Uruguay how strengthentoonits institutionalinfrastructure enable participateto extensivelyinto tradefairs.more
100. lTC providedlecturersfor regional seminar tradefair participation.a organizedinonNairobi by PRODEC-IMPORT.in Asia, lTC lectured similar seminarteam organizedan inat aColomboby PRODEC-IMPORTfor participantsfromAsiaandLatin America.Like theseminarin Nairobi. this of preparationsfor thepartwas exhibitionthatPRODEC-IMPORTexport willhold in Helsinkiin November1990for 22 African.AsianandLatin Americanparticipants.
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Quality for3.5 control export
101. Under enterprisesthis element. lTC provides technical andtosupponprogramme
institutionsin improvementdevelopingcountries willing launchqualitycurrentlymanaging toor
andcontrol for products.exportprogrammes
102. Projects llC in Chile.improvement beingimplementedbyquality controlandexporton are
Indonesia.Madagascar. countriesLDCs.SADCCregion for leastdevelopedthe and.in general.
Theprojects training.provideconsultants.testing infonnationdocumentationandequipment.

103. An interregional control inseminar standardizationand quality thethe role ofon
international from 18 French-speakingtradeof LDCs took placein Genevawith participants
LDCs.following LDCs 1988.similarseminarfor English-speaking implementedina
104. All developingcountries informationandpublicationsfront lTC qualityreceive exporton
improvement English.ThelTC QualityControlNote quarterlyinandcontrol. Export produced
FrenchandSpanish. Manual Total QualityControl Level alsobeingThe theEnterpriseaton
widely distributed Spanish availableand utilized; Arabic. English and versions andare a
Hungarian Manualversionhas producedby HungarianStandardsBureau.The Foodbeen the on
QualityControl 1990.for SmallandMedium-SizedEnterpriseswill hedistributedin early

105. Regular leading organizationswith international.regionalandnational concemedcontacts
with standardization includeand quality maintained. organizationscontrol These theare
following: Association OrganizationfrançaisedenormalisationAFNOR. African Regional for
StandardizationARSO. Standards OrganizationASMO. Britishthe Arab and Metrology
StandardsInstituteBSI. CanadianStandardsCouncil CSC. institut fur NormungDeutsches
e-V DIN. EC. FAOWHOEconomicCommissionfor EuropeECE. EuropeanCommunity
CodexAlimentariusCommission.GATI. InternationalOrganizationfor StandardizationISO.
andUNIDO. ITCparticipatedin SixthGeneralAssemblyof ARSO. Nairobi.andinthe heldin the
internationalConference QualityControl. Organizationorganizedby theLatin American foron
Quality.whichtool: in BuenosAires Janeiro.place andRio de

National3.6 commercial representation abroad
106. This consideredelement evaluatedin 1988and evaluationthe reportprogramme waswas
by technical meeting in endorsedtheJanuary1989. JAG in its twenty-secondsessiona
recommendationsof thetechnical recommendationsmeeting;follow-upaction taken theseonwas
in 1989.A diplomaticservicesundertakenof thecommercialrepresentationroleof thesurveywas
of developing training.in thiscountrieswith view enhancinglTC assistance.particularlyintoa
area.

107. Advisory undertaken.lnandfact-findingmissions Colombia.GuatemalaandIndiato were
the of Colombia of commercialand India. made of the operationscase surveys were
representationofñces promotion inin Europe. of nationalFollowing the trade systemsa survey
the five membercountriesof CACM, oftheCentralAmericanCommonMarket programmea
activities commercialrepresentationdevelopedfor the regionalproject for strengtheningwas
servicesin Central officialsandAmerica.Theñrst activities. regionalmeetingof seniortwo ana

implementedinformation inofficials.workshop trade promotion for headquaners wereon
hasprojectNovember India. preliminaryandDecember.respectively.With regard conceptto a

Governmentprovided thebeen Governmentfor consideration.Assistancepresented the toto was
commercialnationalof instructions for theof preparation of manualUruguay in the a

representationservice.

in Europestationedcountriesrepresentativesof developing108. Workshopsfor commercial
ProductsforOfficeSwedish Promotionandthe Importorganizedjointly with PRODECwere KingdomUnitedtheHelsinki andStockholm.withfrom CountriesIMPOD in sDeveloping
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DevelopingCountriesTradeAgencyDeCTA in London.andwith Czechoslovakthe Chamberof
Commercein Prague. A commercialrepresentationworkshop held in Ethiopia. ITC alsowastook in workshopfor Indiancommercialpart representatives.a organizedin New Delhi by the
ForeignServiceTraining Institute.andin workshopfor Asiancountries thepromotionofa on.. tradewith the socialistcountriesof EasternEurope.organizedby UNCTADUNDPESCAPin
Moscow. Participantsin theseworkshopsincludeddiplomatswith tradepromotionfunctions.
109. ITC hasrevisedandextendedthe of its trainingpackfor commercialrepresentativesscope

that fullyto andanticipatedtrademeets promotionensure current requirementsof developing
countries.Thepack.which designed providedevelopingcountrieswithto indigenoustraining
capacity,shouldbe forready publicationin 1990.

110. Translationinto Frenchof theHandbookfor Qâicial TradeRepresenrariveshasstanedand
theSpanisheditionof thehandbook availablefor distribution.now

3.7 Legal of foreignaspects trade
111. Exportersandimportershave complywith intricateanddiverseto regulationsin ordertotheir foreigntradeout operations.To nationalcarry lawsandregulations.andadministrativeniles
of exportingimportingcountries. networkof intemationallyagreedrulesfor tradea relationshas
beenaddedin decades. increasinglydifficultrecent for tradersin developingcountriestokeepabreastof thevariousrulesandregulationsin foreigntrade. Thenationaltradepromotion
bodies. well businessorganizationsresponsibleforas as advisingtraders commerciallegalonfacesimilarproblems.Theobjectivematters. of ITC assistance alleviatetheseproblems.to
112. Early in 1989.developingcountries informed of the possibilities of obtainingwere
additionalassistancefromITC iii this andseveral for suchassistance received.area requests wereAssistance provided such updatingwas matters commercialinformation.on trainingof staffas
and the establishmentof appropriatemechanismsfor advising traders. Moreover. direct
assistanceandlegaladvice given enterprisesin AsiaandCentralto America.were Thesettingupof legal informationcells suggested of answeringwas queriesfromasa means urgent exportersand importerswho familiar with internationalnot contracting. operationalare modalitiesfor
setting suchcells understudyin countries.up In addition.are informationandsome numerous
training workshops. seminars.events Conferences,roundtables responding specificneedsto
tookplace all levels.at

113. Research modern hasbeeninitiatedon contracts the largedemandof developingto meet
countries.Subject theavailabilityofto computerizedlegaldatabase plannedresources. bea tothedatabasewill be theset disposalof foreignup; at trade in developingcountrieswhooperators
need know lawsandregulationsin theirto markets.target

Closelinks114. establishedwith thefollowing organizations,were others:EC.GATT.amongInternationalChamberof CommerceICC. InternationalDevelopmentLaw Institute IDLI.
NationsUnited Commission InternationalTradeLawsUNCITRAL. UNIDO.and Theseon links
ITCallowed benefitfromtheseorganizationsto human andavoidduplicationof workresources

ledand active co-operation.ln addition.to discussions held with the Commonwealthwere
Secretariat theholdingof joint symposium legal of foreignon tradefor thebenefitofa aspectson
African developingcountries.

3.8 Export co-operation schemesfor small and medium-sized enterprises SMEs
export-oriented jointand EOJVsventures

Smalla and medium-sind enterprisesSMEs
ITC115. continued provideassistance smallandmedium-sized inenterprisesto to attempttoan

participationofwidenthe theseenterprisesin the tradeof theircountries.export
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feature thesignificantcompleted.AAsia wasregional project in116. three-yearA was
deslgnlngandpotentialwithidentifying SMI-ismethodology for exportofdevelopment a promotionSMEformanualtrainingneeds.Atheir specificassistance to meetprogrammes independentAncompleted.beingfor SMEguidebookpublished; exporteraagencies awas vital need.andconceived.timelywell metconcludedthat aof the projectevaluation was

andthattheachievedbeingobjectivesdevelopmentconsideredthat theFurthermore. werewas
regions.in otheradaptedforprojectcouldbeusedin themethodology use

handicraftandplayed bysocio-economicroleof important cottagerecognition thell7. ln
trade.thecontributionof their export twowellcountries todevelopingin most asassectors thehighlightedseminarsThe vastduring theheldthis themeseminarsregional year.on were

integratedforframeworkoutlined programmeof these andpotentialuntapped ansectors aexport
institutionalissues.anddevelopmentmarketdevelopment,humanmarketing.covering resource

duringtheconductedinformationneedsSMEsseminars theregionalTwo export were118. on trainingSMEs.Ainformationdisserninationofcollection. and tothefocusing storageonyear.
completion.nearinginformation SMEsofdissemination trademanual toon

1990.in Aexpandwill1989andcontinuedinactivitiesassistanceandresearchAdvisory119.
PerspectivesavdCountries IssuesDevelopingfrom SMEsinEøqzorrsentitledmonograph - variousheldbysymposiaof seminarsandnumberITC participatedinpublication.forready a

duringtheagenciesinternational year.

EOJVsjointExport-oriented venturesb
countriesAsianin fiveenterprisescontinues help toprojectin thiss three-yearITC to120. area

selectedandenterpriseshad been1989. 104SeptemberByjointidentify partners.venture
activities will besimilarfor 68 of them.identifiedbeenhadjointpossible partnersventure

ofavailability1990subjectregionsinAmericanMediterraneanAfricanLatin totheinundertaken
funds.

EOJpromoting Vsfortechniquesdisseminationseminarsnationalregionalandlwo on121. one
and four islandLDC:including fivecountries.participants from l7conducted forwere subject.theandworkshtpsof seminarsnumberITC participatedincountries. ondeveloping a

IDB forBankDevelopmertlnter-Americanthesessionorganizedbyworkingincluding a workshopsregionalconductedITC alsocountries. onin Latin AmericanEOJVs twopromoting
publishedin 1990.of will bepromotion EOJVstherelatingmonograph issuesAsubject. tothis on

thatfound the1990. evaluationin Theevaluatedby UNDPprojectregionalITCThe122. was
foundlnddevelopingcountriesandin toof enterprisesrealneed a wayaddressedhadproject a

need.thatmeet
assistanceeoncentrateditsin ZurichUnit basedAdvisoryManagementITC Export123. The

Thailand andandSn LankaPhilippines.Malaysia.the onecountriesIndia.Asianñveon forexercisepilotconsideredCdtedlvoireAssistancedlvoire.Cote tto wasAfrican country providesUnitTheregion.Africanñeld in thethisexpandinglTC activities inofthe purpose itscapital.Sinceanimarketing.enterprises such managementprivate aspectsasassistance onto Europeanandcountriesdevelopinginbetween24 sponsorsinception. agreementssome
signed.beenhavecollaborators

thesessiondiscussion atinformalspecialofsubjectthein thisactivities aiTCs were124. area introducedanlTC kadthatgeneral agreementsession.Theretwenty-second wasJAGs approach promotingsystematic tothoughtful andadoptedhadandinnovative aprogramme beshouldgeographicalprogrammes coveragethat thesuggestedalsomeetingTheEOJVs.
qualitativecompromisingits aspects.withoutgradually.broadened
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physical distribution3.9 International IPD for importsandexports
this inlTC beganactivitiesin thelate1980s.The125. pursuedin 1989consistedofstrategyarea

elaborationof methodologyfor IPDstudies thebasisof which studiesthe carrieda on case were
selectedproductsfromcertaincountries. forWorkshops andimporters heldout exportenon were

GuatemalaandHonduras.in

126. Disseminationworkshopsand seminars carried Colombiain for the benefitofoutwere
theenterpriselevel in 1989following distributionof volume ofat I theManualexponers theon

PhysicalDistributionof Export Goods.TheFrenchversionof volume publishedin 1989was
English Spanishandthe and versionswill beissuedin 1990.Theabove-mentionedmethodology

revisedandusedfor studyof thephysicaldistributionot fresh in the of ñvewas a mangoes caseAmericanLatin countries. findingsthe of which will be discussedin early 1990.This
methodologywill also be used for studies different productsfrom tive AndeanGroupon
countries.

nfour-year127. A regionalprojectfor 19Latin Americancountriesbecameoperationalin Bogota
1989.Aprilin

ITCs128. approach IPD enterpriselevel. developedwithinto themanagement ofat context
internationaltradelogistics. theanalysisof theservices forresponsible the ofcovers components

IPD chain.the ln this regardclose co-ordination beingsought basiswithpermanenton adifferent specialized organizations of the United Nations and with relevantsystem
non-govemmentalorganizations e.g. Federation intemationale des transitairesagents et
assimilésFIATA. internationalAir TransportAssociationIATA. InternationalCivil Aviation
OrganizationICAO. Organisationintergouvemamentale les intemationauxtransponspour
ferroviairesOTIF. the UNCTAD ShippingDivision andthe UNCTAD SpecialProgrammeonFacilitation.Trade

129. Theknowledgeandexperienceacquiredin Latin Americawill be usedfor thebenefitof
developingother countries.initially in Africa. Programmingmissionsandseminar:havebeen

planned and will be followed by studies selected exportimport products.up case onCo-ordination theregionallevelat anticipated.

Subprogramme Commodity4: promotion
lTC130. continuedits marketpromotionactivitiesfor jute productsin Japan.theUnitedStates

andWesternEurope.An lTC studycarried earlierrevealedthatthere potentiallyout largewasa
market for jute geotextilesin North America.A brochure.which will be distributed theto
administrationsof largenumberof UnitedStatescities, will list the applicationsa andtypical
speciñcationsofjute geotextiles.

Under131. the jute market developmentproject in selectedWesternEuropeancountries,
activities in 1989continued backing geotextiles.to and Promotionalconcentrate carpeton
material distributed the industryandto tradein selectedWesternEuropeanwas countries.carpet

ITCand participatedwith jute informationstandin the internationalCarpetFair in liarrogatea
United Kingdom. Media advertisingfor jute backing preparation.under brochureAcarpet
outlining the technicalandnaturaladvantagesof jute geotextilein variouscivil engineeringas
applications alsobeingprepared.

132. Themarketpromotion forcampaign 30 jutekg rice bagin Japancontinuedin thea new
form of advertisingandthedistributionof documentation thetrade.TheJapaneseFoodAgencyto
has approvedthe bag for by the agricultural and hopedthat this will leadsectoruse to
increaseddemandfor thisproduct.
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projectIJO. AOrganizationInternationalJutewith thecontinued133. Closeco-operation
approvedbyStatesin theUnitedbacltingsecondary wasof juteproposalfor thepromotion carpet

ñnancing.forconsiderationUNDPforsubmittedandwill bethe U0 Committee Projects toon plannedmother1989in May andin Europe oneOne organized Westernbuyer-seliermeetwas
for 1990in theUnitedStates.

representativesinAssociation.andbusinessSisal134. FAO. the Londonln withconsultation
promotionalforproposalpreparedTanzania. ITCof aBrazil Republicand the United a
markets.Europeantwinein selectedagriculturalof sisalconsumptionincreasetoprogramme

prepared proposalllCrubberizedcoir.studyof pilot market a135. Followingcompletion ona UnitedtheGermany.ofRepublicFederalin theof thisproductfor the consumptionpromotionof
coir hasalsoincludinggeotextilesñbre-basednaturalKingdom proposalandSweden.A on activitiesdevelopmentandmarketproviding for product areprojectsbeenprepared.National

Sri Lanka.beingimplemented Indiaandin

promotiontradeHRD fordevelopmentSubprogramme Human5: resource
activities. ITCHRDdevelopingcountriesgiven by136. of the importance toin recognition
needs. Theseshort-termspecializedintrainingcontinued ernphasizedirect to meetareasto

strengtheningoftheapproachcomprehensivecomplementedbytraining toactivities awere
traininginstitutions.

activitiestraining5.1 Direct
activities.l-[RDoverallITCsofproportionconsiderable137. Direct training madeup a of nationalmadehavetraining greateruseNational. and regionalaubregional programmes

oftheir generalTrainingexecution.planning programmes afromexpertisein all phases. to
orientedtechnicailyspecializedfavour of programmes.inbeingphased ornature out moreare complexityincreasing ofreflect theduringimplemented theThe of training yeareventsrange ofñcials acquirepromotion toandtradeexecutivesneedforinternational andthetrade export

fortechniques tradeevaluationworkshoplevel.inter-regionalup-to-date thetechniques.At ona
organizationspromotionof tradeofficialsfor seniorin Genevaheldpromotionprogrammeswas

evaluation fordeveloped systemsparticipantstheworkshop.Duringthein developingcountries.
organizationsrespectivetheirundertakenbymissionstradefairs.selectedactivitiese.g. trade

andothernationalprojectsthrough means.whichITC will continueto support
co-ordinatetakenbeenspecial has totrainingdirect138. In implementing careprogrammes.

optimizethe oforganizationsin orderinternational useof other toITCs activitieswith those
organizedby otheractivitiestraininginparticipationITCstraining result.Asresources. a UNCPADnotably andorganizations.otherSimilarly.signiñcantly.institutionshas increased

with Unitedco-opentionITCsITCs trainingactive inGATT. roleplayed programmes.an OrganizationsTradingof StateAssociationInternationalorganizations.the WorldBank.Nations
ofinstituteanationalcommissions.economicASTRO. regionalCountriesof Developing

institutions.regionaltinanceorganizationsandcommodityinternationalpackagingandstandards.
expertiseandfromthebenefitedhavetrainingfurtherstrengthened.ITCshasbeen programmes

associationsandtradeorganizations.promotionoffrces.facilitationassistanceof import export
geographicalgender.participantsbyinformationmatrix givinginstitutions. Aregionalother on

recommendedbyappendix.statisticalin thegivenregion of training asandtype programme
JAG.

trainingdirect events.madeinbeingexperienceandexpertiselocalof139. Extensiveuse forseveraldonorsmadebeenProposalshave torecommendation.JAGwithagainin accordance a
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financing foundation in tradepromotionofa severalmonthsdurationfor LDCscourse andsmall
developingcountries.Subject availability of funds.to preparationscould begin in 1990and

implementationin 1991.programme

Strengthening5.2 of training institutions
140. This activity continued receivemuchattentionto in view of its contribution remedyingtoshortagesof qualiñed in tradepromotionand marketing.manpower At the interregionalexport
level. advisoryandoonsultancymissions made numberof institutions.Into severalwere a cases.project proposals preparedand submittedfor ftnancing. An interregionalwere workshoponspecialissuesin HRDfor foreigntrade held in Manila for seniorrepresentativesof selectedwas
training institutionsfromall developingregions.The of theworkshop thepurpose to presentwasof ITCs researchoutputs and developmentrecent R D activities including training
materials and obtainfeedbackregardingto theorientationof futureR D activitiesfor HRD. ln
addition.trainingmethodologies wereandmaterials developedfor thetrainingof trainers.with
emphasis computer-designedvisual aidsanddesktopon publishingapplications. theAt regional
level. ITC co-operatingwith nine Asian training institutions developandimplementshort.to
practical training aimed promotionexecutivesprogrammes at and trade officials.export
Following severalworkshopsfor trainer-s training methods. writing and curriculumon casedevelopment specificsubject panicipatingon institutionsmost offerareas. now toprogrammesthebusinesscommunitywith little, internationalassistance.any.
141. Anotherregionalprojectin southemAfrica. aimed strengtheningtraininginstitutions.at

in full operationwith theassistancenow of PRODEC.Trainersfronttheuniversitiesof Lesotho.
the United Republicof Tanzaniaand Zimbabweparticipatedin seriesof workshops thea onoftechniques carrying marketout research.export At thenationallevel. eveningtwo-yearanewin internationalmarketingprogramme launchedby the Institut supérieurdewas etCommercedadministrationdesentreprisesISCAE in Morocco. ITC providedassistance ISCAEin thetoform of training consultancies.training of trainers.trainingmaterials, developmentprogrammeand visitsstudy selecteduniversitiesto andinstitutionsabroad.

142. objectiveofThe such help training institutionsprogrammes to in the planningand
implementationof comprehensive.long-termtraining in foreigntradeas opposedprogrammes totheshorter.extension-type thatused begivenpriority. Severalcourses to traininginstitutionsin
otherdevelopingcountriesalsorequestedITC for similar andITC developedsupport ventures.
model for adaptationandimplementationprogrammes bytheseinstitutions.undertheumbrellaof

Executivesthe Export DevelopmentProgramme. l-inartcingfor special version of thisafor LDCs hasbeensecuredandtheprogramme projectwill be implemented pilot basisinon aLesothoandtheUnitedRepublicof Tanzania.

Mozambique143. ITCln eontinued providetechnicalassistanceto the schoolfor foreignto
Escola deQuadrostradecadres ComercioExterior throughpara trainingprojectandexportan atrainingimportproject supportedwithon consuitancies. projectsThe main activities theareenhancementof training capacitythe of the training of trainers.developmentcentre. and

adaptationof training materials.and direct training. ln China, nationalproject airneda atupgradingthetrainingcapacityof thestaff of selecteduniversitiesandinstitutesfor foreigntrade
hasled the ofestablishment institutionallinks betweento Chinese foreignand businessschools.

During144. 1989, co-operation in of theGhanaExportSchoolstartedwitha programme suppon
fmancingfrom project.national A programmingmission undertaken Brazil plana to towas a

ot HRD activitieswith emphasis strengtheningselectedtraininginstitutions. hopedrange on
thattheseactivities implementedwill be under major project.nationala
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145. ITC closelywith theLatin AmericanAssociationfor Foreigntraining in Tradeco-operates
ALACCI. which established co-operationmechanismbetweenLatin Americantrainingwas asa
institutionsfollowing theterminationof regionallTC projectfor thestrengtheningof traininga
institutionsin thatregion.

5.3 Training materials programme
146. Thedevelopmentandproductionof trainingmaterialsin 1989contributedsubstantiallyto

activities.all l-IRD New materials developed.existing handbooltstranslatedinto otherwere
languagesandothermaterials updated.Thetrainingpack costingandpricingwere exporton was

inreproduced bookformatand collectionof readings costingandpricing madea a exporton was
available thepack. An updatedandexpandedversionof trainingto pack tradeaccompany ona

exhibitions.fairs and Originally published in English. translatedinto French. Awas new
handbook trainingneedsanalysisfor export-Orientedenterprises Spanish.publishedin Aon was
handbook marketing publishedexport in French and Spanishand theon managementwas

managinghandbook training translatedinto Spanish. collectionof selectedexport A Asianon was
studiesin marketingof smallandmedium-sizedexport enterprises Bachpublished.case was case

accompaniedby teaching A manual guidelines for writing business innotes. on cases
developingcountries published trainers developtheir materials.towas toencourage owncase

following147. The publications developed for training institutions interested inwere
micro-computerintroducing applicationsin theireducational Manual selectingprogrammes:a on

theMostApprøprlateHardwareandSoftwareand Monograph ComputerApplicationsin thea an
Field of Training.

baseof existing148. A data trainingmaterials.giving detailedinformation principalcontent.on
audienceand languageof publication undertarget preparation. A catalogueof training

materialsin all threelanguageswill bepublishedin early 1990andupdatedregularly.

Subprogramme 6: Import operations andtechniques
Under the subprogramme.149. lTC provides assistance developingcountriesin importto

materials import informationprocurement. and training. import regulationsandmanagement.
and relatedprocedurer: ln 1989national import projects operationalin Algeria.areas. were

Djibouti.Angola. Burundi. Egypt. Ethiopia. Ghana.Haiti. Malawi. Mozambique.Rwanda.
Sudan.TunisiaSenegal.the andDemocraticYemen;regionalprojects underimplementationwere

andthe Southfor Africa Paciñc.OtherlTC nationalprojectsthat includedimport components
inoperational theGambia.Mongolia.andtheNiger. Preliminaryassistanceexpected leadwere to

projectsimport provided Viet Nam.Six interregionalprojectsalsoformedto to of thewas part
of these.tiveimport involved headquarters-basedactivities andanother yearlyprogramme; a
basedtraining in Canada.programme

ITC co-operation150. with developingcountries in import has resulted inmanagement
foreignexchangesigniñcant savingsin numberof thelast 10 Recentexamplesa casesover years.
reductionby about20%includethe in thepurchasepricesof leadimportedintoMauritaniaby one

resultofmanufacturer. bettersupplyinformation. about20%.in theand reduction.alsobya a
materialsof packaging importedprice into Djibouti. programmingimprovednationalimport in
stimulatehelped inRwanda competition importersand import pricesto reducetoamong many

10%by favouringabout importers conditions.by purchasing lnunder advantageouscases more
ITCs impon assistance signiticantthe institutionalTunisia. andenterpriselevels madeat a

implementationthe of progressiveforeigncontribution tradeliberalization.to

codingexamplesof improvementsleading theforeignexchangesavings151. Other to neware
industrialfor stock of imported goods implementedin importantmanagementsystem an

Verde: betterenterprisein Cape significantlyreduced of certainimporteditems towastage owrng
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handlingduringunloading hmisian betterguidelinesfor formulationof specificationsat ports;
conformanceandsupplierquality majorEthiopianimportingenterprise;and of manualata use a

of improvedimpon proceduresin Mozambique.

152. the objectofThesubprogramme self-evaluationin 1988.whichproduced numberwas a a
of recommendationsconcerningllC&#39;swork in import ofAs result these.variousmanagement. a
actionshave undenakenbeen guidethe developmentof the subprogramme the longerto over

including: work improved for identifying importproblemspreparatory andterm. systemon an
lTCsprogramming import projects;growingemphasis assistance importingenterprises;toon

formulationof project proposalfor the designanddevelopmentof import intelligencea an
network provide data supply markets importers;increasing ofto national importon to use
symposia discussmajor issues high level and launchimportto projectactivitiesat two suchto
symposia presentedin GhanaandMalawi in 1989; andexpansionof on-the-jobtrainingwere
activities.including training abroadwithin enterprisesandorganizationsin bothdevelopedand
developingcountriessuch the carried Canada,in Ethiopia.IndiaandPortugal.as ones out
153. Trainingcontinues be essential of the import subprogramme.Fourregionalto andan pan

national import seminars organizedin 1989.One-yearnumerous in importwere courses
andcommercialEnglishfor importersmanagement heldin AngolaandMozambiquewherewere

200about nationalofficials receivedtraining.Managementtraining strengthenedcentreswere
with import in countriessuch Algeria.Angola.Burundi.Djibouti.Mozambique.programmes as

Niger.the RwandaandTunisia.The trainingof import trainersbecame major focusof lTCsawork in these and other countries,and regional and interregionalworkshopsand training
for import trainers organizedwith variousprogrammes of funding and inwere sources

collaborationwith specializedinstitutions.particularlyin Europe.

154. Thedevelopmentof technicalreferencematerialsandtrainingaidsin imponmanagement
remained priority for the subprogrammein 1989.Amongthe materialsproduceda in the yearthe following: practical guides.were two within the of projectprocurementone on context
import: working draft. andanother exchangerisk in impon videoon management; cassettesonbid evaluation.and and clearance;port compendia. of modelcustomson two contractsonerelevant importsof varietyofto goods.andanothercoveringthevariousdocumentsusedina the
impon comprehensiveandself-containedintermediateprocess; commercialEnglisha forcourseimporters.complementingthe advanced producedearlierandthe basic whichcourse course
expected becompletedin 1990ato commercialFrench currentlyunderpreparation:course aexercise of capital goods.case whichprocurement expected beon convertedintoto acomputer-aidedtraining tool this topic in the future.on near
155. lTC began comprehensivereviewof technicalthe materials has far developedina thisso

in order bring these datewitharea, to regard breadthand ofdepthto technicaltoup coverage.
andapproachesadopted.contents presentation.coherenceandcomplementarity.

156. ln addition computer-aidedtraining.lTC initiatedto work thedevelopmentof modelon asoftwarepackagefor inventory andpurchasing ln collaborationwith Universitymanagement.
CollegeDublin. the developmentof approach computer-based in importtoan expertsystems

also advanced.At the national level.management computer-based for nationalwas systems
import programming developed and improved for Burundi and Rwanda. and thewere
Computerizedtelecommunicationsnetwork in Egypt linking the import projects focal point
organization international data basesand importing organizationsinto theto country was
expanded.A proposal preparedandfrnancing beingsoughtfor projectwhichwouldwas now a

lTCallow develop long-term and cohesiveapproach applicationsin imponto toa computer
management.

One157. trendthat likely increasinginfluence the future ofdevelopment theto exertan on
subprogramme the growing tendencyof donor countriesoffering bilateral development
assistancegradually transferresponsibilityfor undersuchaid beneñciarytheto procurement to
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themselves.govemments As recipient agenciesin the developingcountries concemedgearthemselvesto theseresponsibilitiesaccept which often involve substantialdisbursements- onimportedgoods theirneedfor training.improved and advicewill increase.systems management-
158. Anotherimportantfactor consider thegrowingto of environmentalissuesawareness andtheir relation imports.Thus. lTCto be called play substantialmay roleto in theupon a morefuture with regard theprovisionof informationto importsof hazardousgoods dealton withnotby other organizations.including speciñcationsand suppliercertiñcation schemes.and theadoptionof prudent practicesin this connectionprocurement by developingcountries.

Subprograrnme 7: Special of technical co-operationprogramme
with the least developed countries

159. This continued play catalyticprogramme role in lTCsto overall technicala co-operation
ln 1989.programme. 30% of lTCs delivery of technicalover co-operation devotedwas toassistance LDCs;this assistanceto ñnancedfrom bothUNDPandtrust-ftmdwas lTCresources.assistsLDCsmainly throughnationalandregionalprojects.complementedby activitieswithinspecializedinterregionalprojects.

160. The will also co-ordinatelTCsprogramme participationin Secondthe United NationsConference the Least DevelopedCountrieson be held in Paris in Septemberto 1990. Inpreparationfor Conference.the entitledProposalsfor lTCsa of actionpaper in foreigncoursetradedevelopmentfor LDCsin the 19905 preparedandreviewed meetingin Genevawas at inaNovember1989. This meeting attendedby seniortradedevelopmentwas personnelfrom 14LDCs. representativesfront nine developedcountries fromand FAO. GATI. UNCTAD andUNIDO. Followingthemeetingthe revised issuedand and will bepaper presentedbywas lTCthereviewat conference.

161. The recommendedthat lTCs technicalpaper co-operationwith LDCs beshould basedonñve major activities.adapted required the needsof individualtoas countries. Theseactivitiesinstitutionalinfrastructureforare: tradedevelopment; productandmarketdevelopment;export
services;export importsupport operations and import and humanmanagement: resourcedevelopment

162. in thefuturesectoralmissionsandprogrammingmissionsundertakenby ITC in LDCs willtakethepapersreeommendationsinto account.
163. ln 1989.within its overall with LDCs. ITC particularprogramme attentiongave tocommoditiesand technicalco-operationto activitiesin theproductandmarketdevelopmentofprocessedand semi-processedcommodities. lTCs technical co-operation activities in
commoditiesin LDCs concentrated lPC commoditiesandproducts whichthe Centreon hasonaccumulatedknowledgeandexperience.Projects and products.and silkonpepper andpepper onsilk products alsoimplemented.were
164. lTC carried sectoralout tropical beveragescocoa. coffeesurveys and tea andon afeasibility study processingof robustas;wet implementedon training workshopsandin-service
training activities; prepared trainers manual coffeea and coffee promotion; and heldondisseminationseminars studiesof trading.The Centreon case also carried marketcocoa outpromotionactivitiesfor selectedjute productsin Japan Westernand Europe.A tninefs manual

tradingcotton preparedon and workshopheld tradingwas operations.a cottonon
165. A seminar the role of standardizationandquality control inon the internationaltradeof
French-speakingLDCs held in Genevain November1989see 103. Among thewas parasubjects dealt with standardization. technical regulations. inspection. certifrcation,were
metrologyandqualityassurancecontrol.Eighteenparticipants seminar.attendedthe they came
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from Benin,Burkina CentralAfricanRepublic.Chad. Comoros.Djibouti.Faso.Burundi.the the
Guinea.Haiti. Mali. Mauritania, Niger. RwandaandTogo.the

ITC projects LDCsln 1989national ln

Sourceof funding
Region fundsUNDP Trust
Africa Botswana Benin

BurkinaFaso Botswana
Ethiopia BurkinaFaso
Gambia Burundi
Lesotho Ethiopia
Malawi Lesotho
Mauritania Malawi

MauritaniaMozambique
MozambiqueRwanda

Tanzania.UR. Rwanda
Tanzania.U.R.

AsiaandthePacific Bangladesh
Bhutan
Nepal

Europe.Mediterranean Djibouti Sudan
andMiddle East Sudan

DemocraticYemen.
CaribbeanLatin Americaandthe Haiti

166. ITC givespriority in all its training participantsfrom LDCs. and numberofeventsto a
training undertakenbothby ITC withandin co-operation othertraining institutions.events. are
oriented LDCstowardsthe developmentrequirements.export mimmi

Subprogramme 8: Technical co-operation with hambers of commerce
business organizationsand other

167. With the growing tendencyin countriesdeveloping recognizethat the privatetomany
be factorimportant in development increasinglythesectorcan govemmentsan process. are

willing businessinvolve organizations trade national.in theto promotionpartners atas
subregionalandregionallevels.A development initiative taken Chairmanofthe by therecent was

Groupof in New York involve South-Souththe 77 businessorganizationsin thepromotionofto
trade.

Chambers168. Following the SecondMeetingof ot Commerce DevelopingandIndustryof
1988.of Group ot in Delhi. India. in threeCountriesMembers the 77. held New December

American took in 1989in orderof African, Asian Latin chambers placeregionalmeetings and to
information betweendevelopingthe exchangeof tradediscuss improve countrytoways

ofof Group 77requested Chairman thechambers.ITC by the to preparatoryoutcarry awas
UNCFAD lnITC will beco-operatingwithinformationnetwork.for ofproject the settingup an

of andMeeting Chambersof CommerceThirdCentrealsoparticipatedin thethis endeavour.The
NovemberZimbabwe.in 1989.Countries,heldinDeveloping Harare.Industryof
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169. ln the beginningof 1989.lTC startedimplementing UNDP-tinancedprojectswithtwo
selected and central African countrieswestern aiming the establishmentof subregionalat
information networksfor the exchangeof economicand tradedataandfor which the national
chambersin theparticipatingcountries organizations. October.ln consultationscounterpartwere

held with theGeneralUnionof Arab Chambers thepreparationof projectwere improveon toa
the exchangeof tradeinformationbetweenArabchambers.

170. At the nationallevel. ITC continuedits activities within the UNDP-ñnancedthree-year
ofproject technicalco-operationwith the RwandaChamberof Commerceand industry. in

Malawi. theITCnationalprojectprovidedadvisoryservicesandtrainingfor theMalawi Chamber
Commerceof andIndustryin identifying the forneed varioustradepromotionservicesandthe

and provide these services effectivelytoways regular basis. Followingmeans on a aprogramming and technical advisory mission the United Republic of Tanzania.to aUNDP-ñnancedproject of technicalco-operationwith the TanzaniaChamberof Commerce.
industry andAgriculture underconsideration.Anotherprogrammingmissiontookplace theto
SomaliaChamberof CommerceandIndustry.Technical advisorymissions undertakeninwere
January1989 Gambiathe Chamberof Commerceto Industryand Federationofandthe Jordanien

of Commerce.Chambers

training171. Two seminarsfor chambersof held in 1989in Austria andthecommercewere
Republicof GermanyFederal specific ot tradeinformationservicesof chambers.aspectson

172. With thepublicationof 2volume of thetraining materialForeignServicesof Chanrbersof
Commerce.thetrainingpackfor chambersof complete.commerce now

II. OTHER TECHNICAL CO-OPERATION ACT IVITIES

TradeA. between developing countries socialistand the countries
of Eastern Europe

of173. ln JAGrecommendations.the Centreduringpursuance 1989took further towardssteps
itsstrengthening technicalco-operationactivities assistdevelopingcountries advantagetaketo to

andof expandingtradeopportunitiesavailable the marketsof thesocialistnew countriesofon
Europe.Eastern

174. ln co-operationwith PolandandCzechoslovakia.ITC organized training thetwo events.
ñrst in Polandcoincidingwith thePoznanFair. andthe insecond Prague. disserninatefindingsto

studiesofof lTC the potential of thesemarkets.These provided opportunityevents an to
developing representatives makeon-the-spotcountry to of trade possibilities.assessments
UNCTAD representativesparticipated in both Discussions continuing for theevents. are
organizationof similar in other socialistcountries. ITC staff membersevts participatedin
training organizedin Sovietthe Union for selectedparticipantsfrom developingprogrammes
countries.

Consultations175. held with UNCrAD regularintervals closerwere at co-operationto ensure
co-ordination betweenand the organizationsin theirtwo respectivetechnical cooperation

ITC participatedactivities. in seminarsandworkshopsorganizedby UNCrAD. includedThese
seminar:fornational India Republicotandthe Korea tradeandeconomiceo-operariontwo on

socialistcountriesofwith the EasternEurope. regionalseminarin Morocco tradebetweena on
countriessocialist of EasternEurope and the Maghrebthe countries.and intenegionalan

SovietUnion ofin the for members the Associationof South-East Nationsworkshop Asian
promotionof socialistASEAN tradewith the countriesof EasternEurope.on
1989. CountriesDuring studies.USSR Marketfor from Developing176. A Products andtwo -forMarket Products Dâvâåøpingfrom Countries. published. ln addition.Poland A awere-
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Supplement the1987ITC study Czechoslovakiato prepared.Thesestudieson will bewas wereorextensivelyusedandtheir disseminatedduringthetrainingcontents organizedby ITC andevents
UNCTAD outlinedin theparagraphbelow.as
177. Preliminarydiscussionshavealreadytakenplace that lTCthe studyto theSovietensure onUnion updatedandthatdisseminationseminars thefindingsof thestudy organizedinon theareSovietUnion in 1990for participantsfrom developingcountries.
178. ITC participated in product-specific seminarsorganizedby UNlDO in the UNlDO
consultations foodprocessingindusniesin Tbilisi. theSovieton Union. alsoparticipatedin theUNCTAD workshopheld in Moscow possibilitiesfor expandingtrade inon betweencocoaAfrican developingcountriesandthesocialistcountriesof EasternEurope.
179. ITC followed closely the developmentsthat took placein EasternEuropein late 1989.Consciousof the forneed in developmentsupport andtradepromotionexport that likely toarisein thesecountries.ITC preparingitself for strengtheningof its technicalco-operationacapabilitiesfor thedevelopmentof joint with EasternEuropeancountries.programmes within thelimits of its mandateandprovidingadequateadditional beidentiñed.resourcescan
180. ITC alsodeveloping comprehensivemulti-yearintegrateda of co-operationprogrammewith Bulgariain specific within its mandate.areas

B. Technical co-operation developing countries TCDCamong and economic
co-operation developing countries ECDCamong

181. inAs previous ITC continued TCDCyears. ECDCto and 1989insupport within its ongoingsubprogrammesin different of foreigntrade.aspects Activitieswhichpromotedtheexchangeofskills andthe developmentof trade developingcountrieshavebeenamong dealtwith in earlierparagraphsof this They undenakenreport. within subregionalgroupingswere such ASEAN.asCEAO.SADCC.theAssociationof ExportPromotionOrganizationsof CentralAmerica.Panamaandthe DominicanRepublicASOEXPO. the AndeanGroupandPIA. underregionalprojectssuch PLACIEX in Latinas America. and within various interregional projects. Theseinterregional projects had aiming thecomponents promotionofat economicand technicalco-operationin andbetweenAfrica. AsiaandLatin America.
182. An increasingnumberof interregionalthree- tive-year andto marketdevelopmentexportprojects enterpriselevelat underimplementation;thesehaveare substantial relatedcomponentsthedevelopmentto of tradebetweendevelopingcountries.Oneof thecrucial elementsof theseprojects the adaptationofconcerns products offer specificdemandsinto other developingoncountries. encouragingand necessitatingincreasedco-operationparticularly in technologytransferbetweendevelopingcountries.Theinterregionalprojectsinvolvingdevelopingcountriesin all continentscurrently deal with agricultural machineryand equipment:equipmentandfor the disabled;components non-conventionaland non-polluting equipment; silkenergyproducts:andvegetableoils andoil seeds.
183. Considerableefforts however. still required increaseare. trade and technicalto andeconomicco-operation the subregionalat and regionallevels well betweendevelopingas ascountriesin differentcontinents.

C. Participation of in trade promotion activitieswomen
184. A global ITC the role ofstrategy in tradedevelopmenton agreedwomen andwas uponseveralprojects.financedboth by UNDP anddonorcountries.havecommenced.While suchactivities undenakenin developingare regions.themajormost projects in Africa whereare twoprojects under implementation.One for CEAO.are the Action plan for the promotionof
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womenentrepreneurs;theother for SADCCcountries. assistanceprojectpreparatory thea onDevelopment of SADCC for tradedevelopmentan strategy andpromotionfor women. In LatinAmerica. the ITC project for entitled Export developmentofwomen. artiñcial flowers. hasalreadyresultedin actualexperts.
185. No marketing forexport implemented:events lTCPRODECwomen trainingwere aneffectivecourse businesson for marketing. organizedmanagement in Finlandexport inSeptember1989for 14 and fromentrepreneurs SMEswomen in Asian developingmanagerscountries; and lTCESCAP Subregional workshop foran executiveswomen on exportmarketing. heldin Thailandin December1989for 20 executivesandwomenexport tradewomenpromotionofñcersfrom South-EastAsiandevelopingcountries.
186. ln the development ofplans countries.priority given development.many rural SMEs.toalleviationpoverty andemploymentcreation, ofall which in which couldplayareareas womenimportantrole.an expectedthat theformulationof andregionalcountry for theprogrammesFifth UNDP ProgrammingCycle will give additionalemphasis the role of into thesewomenAmatters. numberof projects.all designed enhancethe contributionofto tradetowomendevelopment.have beenprepared.Issuesrelated in trade coveredto by all ITCwomen areprogrammingexerciseswhererelevant.andemphasis given assistingto entrepreneurswomenplayto role in tradedevelopment.strongera mere hasbeen considerableincreasein interestbyanational planning authoritiesin using technical co-operationfunds assistexport-orientedtoof thesectors where play importanteconomy role.women an

III. EVALUATION

A. Programme evaluation
187. The ITC elements packagirtgprogramme and qualityexport control evaluatedexport wereby independentan consultant in 1989. The of the consultant.report presented infrCAGXXllI1l7. discussedby the technical meeting from 22-24was January1990;therecommendationsof the meeting given in documentITCAGXXllIl20. ITCare activitiesinproduct and market developmentwill be evaluatedin 1990. for discussionby JAG itsattwenty-fourth session.Subject the JAGs endorsement.to the subprogramme institutionaloninfrastructurefor tradepromotion thenationallevel will beevaluatedin 1991for discussionbyJAG its twenty-ñfthat session.Thissubprogramme evaluatedin 1980and wouldbetimelywasreviewitsto after decadeof effort. Theprogress elementstradea promotionforprogramme smallandmedium-sizedenterprisesandexport-orientedjoint subject self-evaluationventures towerein 1989.in accordancewith proceduresestablishedby theUnitedNationsSecretariat.

B. Project evaluations
188. Eight projects evaluatedduring 1989.Of these. interregional.threewere in Latinwere twoAmerica. in Asiatwo and in Africa. Five financedfromone funds threebyand UNDP.were trustFive fall into the market developmentsubprogrammeexport and into thethree specialized
nationaltradepromotionservicessubprogramme.

189. lTCs enterpriseapproach showing results. evidencedin of the evaluations.as someBetter resultshaveoccurredwherein-deptlt assistancehas beengiven limited numberofto aenterprises, rather than spreading thinly whole A number of theresources over a sector.evaluationsrecommendedassistancein depth in order the impactmaximize ofgreatereven toprojectactivities.
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Export market development
190. ln interregionalproject developan marketsfor agro-bascdto products.the mainphasis

placed stimulatingthe of floriculturalwas on products.Aexport market published.surveywasdisseminationseminarsorganizedwith attendanceof 700around interested andadvicepersons.given individualenterprisesto andfarms.Theevaluationfoundthat theconsultantsused ofwerehigh Calibreandthat their advice appreciatedby the floricultural producers.Thewas published
market in distributedaccordingsurvey part standardmailingwas lists. whichto did producenotoptimal results.Theevaluationrecommendedthat ITC re-examineits methodsfor distributing
publications.with view ensuringdistributionto thosedirectly interesteda in the productinto
question. Futurefloricultural developmentworkshouldexport limited numberconcentrateon aof countries three-yearperiodin orderover achievein-deptha impact. alsoto recommended
that the project broader of productscover anda spectrum idemifyresearch otheroutcarry toagro-basedproductsthat shouldreceivepriority attentionfrom ITC.
191. ln Latin American activitiesone country. carried in six product woodenwere out sectors:furniture.leathershoes.tropical fruits. products. andthemetal-workingindustry.Coconut pepperNewdesignsfor furniture andshoes.adaptedfor markets. producedandfirmsexport were wereattempting reproducethem.to Exports incorporatingthese designshad beennotnew yetachieved.Usefuladvice fumished theestablishmentofwas paclringstationsfor tropicalon fruits

productionsitesat and conditioningtechniques.Theevaluationconsideredon thatbetterresults
wouldhavebeenproduced theconsultantshad timewith limited numberof firms.spentmore aratherthanspreadingtheir time considerablenumber. in of theover a respect coconut.pepperand metal-working the projectsectors. did useful work in stimulating the establishmentof
producers associationswith mandate developto For the futurea the evaluationexperts.
recommendedthat in-depthassistanceshouldbe given limited numberof firms. cover-ingto aadditional such organizationaspects for costingas andpricing andqualityexport. control.andthat the finns shouldbe carefully chosen functionof their interestin co-operatingwith theasaprojectandapplyingits recommendations.

192. In anotherLatin American assistance givenin fourcountry woodenfurniture.sectors:wasartificial flowers,tropical flowersandcashew Theassistancecoverednuts. limitedamore rangeof enterprisesin depththantheprecedinggreater with results: tripling ofcase. concreteexport awoodenfurniture three Sl75.000andexpons of artificial flowerover 1989in thatyears exportsbeneñted300families. ln of tropical flowers,respect tirm for which investmentstudya an wasundertaken unable obtainthewas to bankloan expandproductionfornecessary In theto expon.cashew theprojectsector. stimulatedthecreationof associationof smallco-operatives.whichanresultedin their obtainingbetterprices.Work donewith thelocal usersassociationwas transportimprove internationalto physical distribution the whole of productsinacross exportrangeco-operation with neighbouring countries. Further assistance in all these sectors wasrecommendedin order build theto achieved.on successes
193. The evaluationof the third phaseof interregionalthe multi-productMarket NewsService
confirmed its usefulness of theto productsexporters covered: fruits and vegetables.spiees.
flowers. and hides and skins. ln countriesinformation disseminationmechanismssome werefound be inefficient andtheyto shouldbe improved.TheevaluationrecommendedthattheMNS
shouldbroadenanddeepenits services includemarketintelligencestudiesto helpexportingtoenterprisesin their market planning;strategy study stimulatemarket demand;maketowaysmarket releases readableand issuenews users manual;andorganize conferencemore fora adeveloping trade agriculturalandcountry representativesin North Americain improveorderto
marketingstrategiesfor perishableproducts. The evaluationalso the MNSrecommendedthat
reduceits dependence donorfmancingthroughsubscriptions ITCandintegrationinto regularon
activities.
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194. A project in African found havean country establishedto effectivewas exportersaninformation service which satisfactorily serving departments.was businessgovernmentassociations.banksandenterprises.An activeselectiveinformationdissemination insystemwasoperation.based information 700 thaton regularly updated.Exporton exporters marketwasundertakenfor farmsurveys machinery.pharmaceuticalwere productsandfruits andvegetables.
and promotional brochures produced for various products. Thewere evaluationexport
recommendedfurther assistance develop Computerizedto applicationsin information.trade
including desktoppublishing. development fora themanpower andprogramme export sector.development forexport specificproductprograrnmes sectors.

Specializednational trade promotion services
195. The evaluationof ITCs interregionaladvisoryand training work in costingandexportpricing. and project developmentexpon establishedthat five-year period. excellentover atrainingmaterialshadbeendevelopedandpublishedandtraining of high professionalqualityagiven around1.000 in thebusiness.to bankingandpublicpersons Within the ofsectors. contextstrengthening business training institutions, training-of-trainers had beenprogrammesimplementedin of costingandpricingrespect expon and this module integratedinto thewascurriculaof numberof them.A limited numbera of opponunitystudiesexport undenaken.wereOwing insufficient fundingto these sometimes completed in sufñcientwere not detail toconstitutebankableprojects.but in enterprises ablesomecases thecomplete studiesfromtowereother lnvestrnentsfollowedin certainsources. in others willing investorcases: found.a notwasThe evaluationrecommendedthat in future trainingof-trainers approachrathera than directtraining be generally adopted within the framework of strengthening businesstraining
institutions, in order obtain wider impactto from limiteda This should includeresources. amodule projectdevelopment.expon Trainingon materials. publishedin English.shouldnow alsobe availablemade Spanish.FrenchandArabic.Thepublicationsshouldbecomplementedbysoftwareappropriate assistbothclassroom-programmesto andself-learning.Exportopportunityfeasibilityand studiesshouldbe adequatelyftmdedand only undertakenwhen interestedaninvestorhadbeenidentified.

196. The evaluationof ITCs regionalproject in Asia andthe Pacific develop fromto exportsSMEsshowedthat the projecthad succeededin its immediateobjectivesof strengtheningthe
of SMEcapacity developmentagencies impart orientationto SMEs.facilitateexpon theiran toparticipation in activities. and disseminateexport export-related advice and services.

Achievementof furtherobjective. give SMEdevelopmenta to agenciesthecapacity establishtotheir trainingcapability development.own wouldexport requirefurther Thereresources. wasmuch evidencethat the developmentobjective improved performanceof SMEsexport wasbeing achievedduring the project period. The evaluationrecommendedcontinuationof theproject.particularly enableSMEto developmentagencies offer developmentto training.exponAttentionalsoneeded begiven facilitatingto thedisseminationto of informationthroughexponcomputerizedtechniques.

197. The evaluationof the regionalproject developto expon-orientedjoint in Asiaventuresconcludedthat the projecthadachievedsignificantresultsand that forcein wouldagreements
lead investment.increasedemploymentto and otherswould do whensufñcientexports: timesohad for relationshipselapsed developbetweento and collaborators.The evaluationsponsors

projectconcludedthatthe needed keepin closertouchwith collaborators.to and becausesponsors
had materializedandthisagreements known bysome not the project.The evaluationwasnot

recommendedcontinuationof theproject.but for limited of for firmsnumber countriesand ina
tighter product clusters.Project shouldconsultants timespend assisting tomore sponsors
formulateinvestment othercollaborationplansandthink through their strategies.or corporate
The shouldproject self-financingtowards by provided.chargingfinns for assistancemove
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BODIESORGANIZATIONS ANDORGANS,RELATIONS WITHIV.
BODIESSYSTEM AND OTHERNATIONSOF UNITEDTHE

bodies.UNCTAD andwith itsconsultationsITC had extensiveDuring the paren198. year.
consultationwith UNCTADmechanismofestablished1988.ITC hadGATT. In permanenta

technicalimplementationof their co-operationusefulin co-ordinatingtheproved bewhichhas to
of furtheridentify andwith GATTConsultationshave takenplaceactivities. to meansways

UNCTADandGATTCo-operationwith bothGATl ITC.co-operationbetween andstrengthening
participateincontinued1989 addition.ITCactivitiesin particularlyactive.lntrainingin towas

UNCTAD GATI bodiesandworkingof various andworkthe groups.

UNDPA.
RegionalandlnterregionalCo-operationwith UNDP intensiñed the level of both the199. at

relationshipin thefield. This contributedheadquancrsandResidentRepresentativesBureausat
ITC. ITC continuedincreasein funding of projectsexecutedbythe steady by UNDP toto

participateactivelyin varioushigh-levelUNDPmeetings.

United economic commissionsB. Nations regional
200. ITC co-operation inter-African tradeand co-ordinationwith ECA in all regionaland
developmentactivities Conferenceof the Africanfurther pursued. ITC attendedthewas
Ministersof Trade strategies for strengtheningAfricas trade organizedbyandoptions sector.on
ECAandtheOrganization ITC participatedof African OAU in AddisAbabain April. alsoUnity
in the ECAsecondAfrican Symposium StateTradingOrganizations.organizedjointly by andon
ASTROin PortLouis.Mauritius. October.ITC 4thRegionalConferencein thepresentatwas on
theIntegrationof StrategiesWomenin Implementationof theArusha forDevelopmentand theon

oftheAdvancement Nigeria.Womenin ECAin in November.Africa. organizedby Abuja.

201. ln addition. relation ofdevelopmenteffortsin theUnitedNationsProgrammetoprogramme
Action for African Economic co-ordinatedwithRecoveryandDevelopmentcontinued be theto
ECA hade and Development ITC particularDivision. ln supportingthis placedprogramme.
emphasis co-oniinatedproductionandmarketdevelopmenton

202. The Centrecontinued EconomicCommissionfor Latinclosely with theto co-operate
AmericaandtheCaribbeanECLAC exchangeof informationandparticipationthroughregular
in regional inter-countryand activities.

203. Cooperationwith ESCAPcontinued regularbasis.particularlyin theimplementationon a
of regionaltrade marketinginformationactivities.ITC organized andexport exporta courseon
marketresearchfor executives Asianregion.ITCfrompublicandprivate enterprisesin theexport
alsoparticipatedin subregional marketingworkshopfor executivesorganizedbyexporta women
ESCAP.

204. March.ln modalitiesfor joint approach the formulationof theto meettoa programmes
ofneeds the AsiaPacific of ITC. ESCAP.region inter-agencymeetingreviewedatwere an

UNCTAD andUNDPin Jakana.Indonesia.

C. Nations specialized agenciesUnited
of thisexampleOffice ILO. An205. Close with InternationalLabourcontinued thecontacts

materials.inof trainingcooperation lTCs included developmentparticipation.which thewas
implementationof ILO training equipmentthe procurement.programmeonan
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206. lTC participatedin symposiumfor representativesof employers organizationsin Araba
countriesin Bahrain.organized ILOby in co-operationwith theBahrainChamberof Commerce
andindustryandsponsoredby theMinistry of TradeandAgricultureof Baluain.
207. Co-operationwith FAO continued.particularlyconcerningñshery flowersproducts; and
plants;freshand fruitsprocessed andvegetables.includingfruit andjuices;hides skins:jute and
hard fibres and relatedproducts;oil seeds.vegetableoils and fars; and tropical timber. ITC
continued participatein relevant of FAOto meetings the intergovemmental Specialgroups.
mentionshouldbemadeof closecollaboration FAO. Sisalbetween ITC. theLondon Association
and countriesexponing and importing sisal harvest which intwine. resulted innovativeanpromotionalprojectthathasalreadyreceivedftnancingfor its ñrst years activities.During its
pilot startingin springofstage the 1990. projectthe will France.the FederalconcentrateonRepublicof Germany Scandinavianand ITC providedcountries. technical andspeakerspapers

severalissues FAOECDCon seminar tropicalhorticulturalproducts.heldin Bangkokto inan on
October1989for panicipantsfrom Asia andthePacific.Collaborationwith FAO expectedtointensifysincetheintergovemmental of lPCthe commodities expected begroupsonmany toare
designated internationalcommodity Commonbodiesby the reparation ofFund. technicalas
co-operationprojectsfor theSecond ofAccount theFundwill require furtherstrengtheningofa
theworkingrelationsbetweenthe organizations.two
208. As follow-up theInternationalConference Controlof.theAcceptance. andTradea to in.on
lrradiated Food held Genevain in December 1988. lTC collaborated closely with the
International ConsultativeGroup Food lrradiation. which jointly sponsoredby theon
InternationalAtomicEnergyAgencyIAEA. the WorldHealthOrganizationWHO andFAO.
ITC participatedin meetings tradein irradiatedfood, and[AEA providedexpertise theon to
secondmeetingof theInternationalSpiceGroup foodirradiation.In foundgeneral. thaton was

numberof countriesacceptedgreater trade in inadiated fooda reducethe incidenceofto
food-homediseasesandthehealthrisksconnectedwith the of chemicalsfor thepreservationuse
of food. Developingcountriesshow increasinginterestin irradiationtechnology.whichan may

alternative fumigantswhich increasinglyrepresent bannedby health authoritiesan to inare
importingcountries.severelyaffecting in particularof freshfruits vegetables,and fromexports.
developingcountries.

209. Early in the senior ofñcers of UNIDO and ITC review existing workingyear. met to
the light ofarrangements approachesadoptedby both inorganizations their technicalnew

co-operationprojectsand agreedthatefforts wouldbeintensiñed expandprogrammes. towas
co-operation joint project fonnulationandimplementation. alignto well researchandtoas as
otheractivities wherebothorganizationshadcomplementaryintereststo e.g. tradesectors and
industry informationnetworks. effortsJoint resultedin integrated.govemment-executedan

marketdevelopmentprojectin Philippinesexport the andsimilar initiatedin Pakistan.work was
A regionalpackagingprojectin Africa jointly formulated nationalpackagingprojectwas aswasa
in Tunisia

210. ITC convened meetingwith officials from UNIDOs Servicesinvestment Division ina
Viennaandheadsof the UNIDO investmentPromotionServices ofñcesinin Europeandseven
North America. The discuss intensify co-operationin promotingtopurpose towas ways
export-orientedinvestmentsandjoint in developingcountries.ventures
2ll. Throughinter-agencysubcontracting. organizations securedspecializedinputsthe havetwo
from eachotherin suchproduct hides skinsand leatherfootwearandjuteand leather.sectorsas
products,both nationalandregionallevels.at
212. Headquartersstaff of organizations productandmarketboth co-operatedln suchareas as
development.joint tradeinformationand quality control.packaging.costingdatabases.ventures.
andpricing, rehabilitationof industries particular RehabilitationProgramme andin Africas
legal of foreigntrade.aspects

330- -



lTCAGOCXIID 191
Page31

lTCs Liaison213. Officer participated Generalin the UNlD0 Conference.held during
20-24November1989. which formal ofpresentation theupdatedworkingat arrangementsa was
made.

214. Close continuedwith the World Bartk. A major project tradedevelopmenteontacts on
for adjustmentstructural referred under subprogramme continued be1suppon to to

implementedin co-operationwith the World Bank. A Synthesis preparedand thereportwas
conclusionsot this takeninto in the formulationof lTC medium-termthereport accountwere
plan for theperiod1992-1997.Anotherexampleof co-operationwith projecttheWorldBank a

sub-Saharanfor Africa. which aims reviewing the role of boardscentral tender andat
procedures.and launchingtraining in public in fiveprocurement at procurementprograrnmes

Subregionaltrainingcentres.

215. ltigh-level fromA mission the Inter-AmericanDevelopment lTCBank visited holdto
discussions futureco-operation nationalandregionallevels.on at .
216. Contactscontinuedwith the internationalMonetary AfricanFund.the DevelopmentBank.
the lnter-AmericanDevelopmentBankandotherLatin Americandevelopment regionalbanks.
associationsof developmentfinanceinstitutionsandcommercialbanksin developingvarious
countriesregarding futureand projects.current

D. Commission of the European Communities
217. lTC continuedits relationshipswith theCommissionof theEuropeanCommunitiesin 1989
in several A of co-operation enterpriselevel for ASOEXPOmemberareas. atprogramme
countries implemented.Assistance provided in developmentforwas exportmanagementwas
marineproducts;planning completedfor additionalproduct freshhorticulmraltwowas groups.
productsandmedicinalplants.which beadded the in 1990.to toare programme
218. feasibilityA studyentitledMarketing andAssistanceCentrefor Artisanal fromProducts
DevelopingCountries jointly launchedby the Commissionand lTC in 1989withMaywas
ñnancing from UNDP. Subject the of the study. which completedbybeto outcome to
end-March1990.the organizationswill in the establishmemot the proposedtwo co-operate
centre.

219. The of the will be the developingcountries effons expandcentre topurpose suppon to
productionand ot artisanalproducts. envisagedthatthe will servicestenderexport centre on

purelycommercialbasis.a

220. Finally. Commissionthe llCand completedpreparationsfor joint uaining foreventa
lusophonecountriesin Africa whichwill behostedby theGovernmentof Mozambiquein early
1990.

CommonwealthE. Secretariat
221. Consultationscontinued be held Secretariat.with the Commonwealth The secondto
meetingof the InternationalSpiceGroup held in Singaporein March 1989.hostedby thewas
Governmentof Singaporeandjolntly convenedandorganized CommonwealthSecretariatby the

lTC.and A buyer-seller for jute 1989andjute products successfully inheld in Maymeet was
Rotterdam and London. jointly organized Organization.by the International Jute the
CommonwealthSecretariat lTC entitledand the ongoingjute promotionprojectsuppontoasa
Jute Market heldDevelopmentin SelectedEuropeanCountries. similar planned beA meet to
in UnitedStatesin 1990.the
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F. Import promotion offices IPOs
222. The yearlymeetingof importpromotionoftices lPOs took place ITC in Genevafromat
25 27 October1989. At this meeting.to improveco-ordination IPOsandtomeasures among
betweenlPOs ITCand agreedwere upon.

G. State trading organizations STOs
223. Co-operationwith ASTROcontinued.particularlyin organizationof trainingthe activities
andthe compilationof training materialfor STOexecutives.ITC. alongwith UNCTADandthe
InternationalCentrefor PublicEnterprisesICPE. supportedASTROin implementationthe of aUNDP-fundedtechnicalassistanceproject.lTC alsoparticipatedin technicalsymposiaorganized
by ASTRO ECA.and aimed streamliningandstrengtheningtheoperationsandat ofmanagement
African STOs.

H. International Chamber of Commerce ICC
224. ITC continued closelywith theto InternationalChamberco-operate of Commerceandits
International ofBureau Chambersof Commercein implementing various activities. The
ExecutiveDirectorof Centrethe participatedin meetingof the ICCUnited Nations GATIa -EconomicConsultativeCommittee.held in Parisin March 1989.ITC also representedatwasvariousotherICCconsultativemeetings.

International commodity bodies
225. ITC continuedits close co-operationwith various bodies dealing with commodities,

African Timber Organization.namely. Asian andPacific CoconutCommunity.Associationof
Natural Rubber Producing Countries. Cocoa Producers Alliance. international Cocoa
Organization.International Coffee Organization.InternationalCotton Committee.Advisory
InternationalInstitutefor Cotton.International Organization.Jute internationalNaturalRubber
Organization.InternationalPepperCommunity,InternationalSilk Association.InternationalTea
PromotionAssociationandInternationalTropicalTimberOrganization.

Centre226. addition.theln participatedin the work of the FAO IntergovemmentalGroupon
HardFibrcs; J KenafandAllied Frbres; Oilseeds.Oilsute. andFats; Teaincluding theon on on
Groupof Expens Tea: and Meat. ITC alsofollowedthe ofwork theGATI Internationalon on
MeatCouncil UNCTADsand lntergovernmentalGroupsof Experts SelectedCommodities.on

with227. ITC workedclosely the InternationalTropical Timber Organizationand givenwas
for implementationresponsibility of ITTO projects. major of marketsfortwo the woodena survey

householdfurniture and provision of world-wide market service for tropical timbera news
products.

228. Frequent maintainedwith staff of FAO. GATT,Contacts UNCTAD andUNIDO theare on
and implementationdevelopment of commodity-relatedprojects. Given lTCs objectiveto
identificationthecontinue and preparationof projects and developmentalprogrammeson

its of referencewithin for selectedcommoditiesfor submission Commontheterms tomeasures- - bodiesFund. Centresco-operationwith international intensityinthe commodity expectedto
the future.near
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CommoditiesforFundCommon
ofparticularly thoseFund.Commonln thedevelopmentsfollowcontinueITC will229. to projectsandformulatemdidentifyITC willuctivities.oo-opemiontechnicalitsrelevanceto own of forreferencewithin itscommoditiesselected termsfordevelopmentmeasuresonprogrammes fmancing.forSecondAccountthesubmissionto
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Annex

Follow-up JAG recommendationsto

At its twenty-secondsessionin 1989.April Jointthe Advisory Group made numberofa
recommendationsconcerningtheCentresactivities.A ot therecommendationsandthesummary
correspondingfollow-up actions givenbelow.

Recommendations Follow-up action

Overall activities

llC should with its tnrst-fund CentreThe hasobtainedincreasedpursue forresourcesdonors and with UNDP initiatives its technical co-operationto programme asobtainincreasedtinancingfor its technical indicatedin theintroduction this anditsto report
co-operation statistical appendix ITCAGXXllllprogramme. 19-

Add.l.
üirrcnt lTC ettor-ts reinforce its TheCentreto strengthenedfurtheritsco- co-operation
operation with other international with other internationalagencieswhosework
agencies should be continued and has bearing trade promotion anda on exportexpanded. development.Regular maintainedcontact.:were

with intergovernmentaland non-governmental
andbodiesactivein this with vieworgans area a

complementingexport-orientedto activitiesand
avoidingduplication.

Project design.evaluationand technical increasedattention given theseissuesbytowasbackstopping.andappropriateselectionof the[TC secretariat Thepracticeof carryingout.should continueexpens be given generalto sectoral studiesassessment wasattentioninutmost order helpsafeguard introducedto determinethe priorityto needsof
the qualitative of the lTC developingaspects countriesfor technicalco-operation

time of rapidquantitativeprogrammeat within broadframework.a Efforts madea towereexpansion. enlargethe geographicaldistributionof experts
by increasinginterviews with candidatesand
wideradvertisingof vacantposts.

lTCs regular should be The secretariatwillresources the disparitytry to correctincreased keep with theexpansionto between the of llC&#39;space growth technical
of its programme. ao-operation andthe growthof theprogrammes

regular its disposal in its budgetatresources
submissionfor 1992-1993.

ln the future, the Annual Report should This hasbeenprepared complywith theannex toreflect systematicallythe Groupsmore recommendation.measures
taken follow JAG recommende-to up on
tions. shouldbe distributed usualas
severalweeksbefore JAGthe meeting.

-334-
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Subprogramrne 1

lfhe Centreshouldmakerenewedefforts addition in numberofln increase theto an
strengthen activities under this projects. attention givento togreater was an.--..subprogramme. assistanceincluding ln-depthanalysisof thetradepromotionpoliciesto

nationaltradepromotioninstitutions. and strategies of developing countries to-. identify why policy beingnotmeasureswere
remedialeffective and appropriateto suggest

measures.
The Nationalelement recommendationwill beconsideredThis duringprogramme
commercial representation abroad thediscussion themedium-termplan.on
should integratedbe into subprogramme
Institutional infrastructure for trade
promotion the national level.at

Subprograrnme2

CentreThe shouldcontinue expandits rationalizeMcasures taken andto towere
tradeinformation serviceswith emphasis streamline ITCs technical capacity in trade

modernmethodsfor speedy informationand of SystemsAnalysto.on postaccess a was
and disseminationof. informationtrade Centreselectroniccreated strengthenthe datato

TTCand upgradingtechnicalcapabilitiesin processingcapability. assistagreed thetoon
tradeinformation nationalandregional Group of 77 develop integratedtradeat to an
level. In doing. lTC should seek information link the chambersofso systemto
complementarity with relevant trade in countriesthat ofmembers thecommerce were
information of other Group. Greater than thoseavailableprçgrammes resources
internationalinstitutions. required,however. enablelTCto toare assume

its full responsibilitiesin thisarea.
CentreThe should itsstrengthen technical Activities in ofnumber export-orienteda

hackstopping capabilities for its projects enterpriselevel.particularlythe thoseat
enterprise-oriented development silkconcemedwith agriculturalmachinery. andexport.
projects. these effectiveChannels silk-basedproductsand technicalconsultancyas were
for the provision of result-oriented services. increasingly lTC guidehave led to
product and developmentmarket into joint subcontractingenterprises ventures.
assistance. ofand other collaboration. Furthertypes

financial requireddesperately tosupport
lTCs ITCstrengthen capability here. has

forcesestablished task addressthistwo to
projectsproblem. the ñrst export-orientedon

strengtheningtheand the second rosteron
recruitment of eonsultants forthrough the

projects.export-oriented
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lTC shouldcontinuegiving assistancein ITC expandedits activitiesin the deve-export
the developmentof non-traditional lopmentof non-traditionalexpon throughproducts the
productsincluding technicalconsultancy initiation of biodegndableprojects andotheron
services. emphasizing products. environment-related products. includingnew
wheneverappropriate.Interest shown utilizing ecologically cleansystemswas non-
in Centresthe ongoing enterprise- conventional of lTC increasedsources energy.
oriented projects that provided product its activitiesin technicalconsultaucyhy widen-
and market development itsing additional.thoughsupport small.to tocoverage an
developing enterprisesproducing numberof developingcountry countriesoutsidetheAsia
exporting equipment by Paciñcpowered and region and by including computer
ccologically clean non-conventional softwareoffshore electronic data processing

of At the time. its subject Thedevelopmentofsources energy. thesame among areas.
should also expandessential for subprogramme.however. severelyhamperedsupport
thedevelopmentof traditional by thelack ot financialexports. resources.
increasedtrust-lund and UNDP ITC continued its efforts projectsupport to prepare
should be soughtfor lTCs activities proposals in co-operation with otheron
commodities.in panicularthoseof special international organizations and recognized
relevance the rural development commodityto bodies.Particularattention paidwas

of developing countries. projects for agro-basedcommoditiesprogrammes to that
Accordingly. the Centreshouldcontinue would have bearing niral developmentthea on

eiforts technical effortsofcurrent to developingcountriesandprepare proposaltoa
co-operation project proposals in provide trade information for severalsupport
collaboration with relevant international rural commodities has been developed.The
organizations. FAO intergovemmental Centrecontinues its effortsto topursue secure

specificcommodities,andother fuiiding for theseprojectsandwill lookgroups intoon the
commoditybodiesrecognized againstthe possibility of obtaining ñnancing from the

financial framework be offered in the Commonto Fund.
future by the secondwindow of thenear

CommonFundfor Commodities.

Subprogramme 3

TheCentreshouldproceedwith its efforts Efforts continued obtain ñnancing for thisto
financing for the project projectto and the results will be communicatedsecure

proposal assistdevelopingcountriesin duringtheJAGsession.to
organization ofthe export support

exhibitions.

shouldThe Centre continue strengthen Co-operation with UNIDO into carrying out
assistanceits technical in theñeld of joint activities export-orientedjoint venture:on was

for in co-ordinationwithexport. strengthened and meeting withventures heads ofa
UNIDO andotheragencies. UNIDO investmentpromotionofficer heldwas

in Geneva improve co-operation.Activitiesto
startedin Africa andLatin additionAmerica.in

Asia. and be funher subjectwill expandedto to
availabilityof funds.

shouldexaminewith assistanceCentre its Research started the ofThe has intoparent type
of assistancethat could that countriesbodies could be provided developingthetype to

developingcountries for the help them their of services.provide expandtoto exports
tradedinternationally. The defineservices consultant recruited help ITCof toexport

potential ot in mindtheassistance.hearingareas
work undertaken by other agencies. was336--
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requested practicalto concentrate on
commercial of interest developingaspects to
countries.After lTC.reviewin theconsultant
recommendations will be discussed with
UNCTADandGMT.

Suhprogramrne5

attentionincreased shouldbegivenby the SeniorTrainingAdviserhasA beenrecruitedto
Centre providing expandedtraining establishlinks training institutionsforto among

developing countries. with foreign trade. trainingdevelop materials.support to to to
emphasis strengthening training provide advice setting institutionson on up new
institutions.reiining andadaptingtraining and consultancy capacity within existinga
methodologies.providing direct training institutions.and databank trainingto set aup on
in fields. and long-termtraining for opportunities in trade promotion offered bynew
LDCs.supportedby on-the-jobtraining. institutions.other projectA proposal was

prepared organize comprehensivebasicto a
in tradepromotionand tailor theto tocourse

needsof leastdevelopedandsmallerdeveloping
countries.

Subprogramme6

implementingIn the subprogramme.the Ihe orientationof the subprogrammetowards
Centreshould maintain its emphasis results has been maintained and projecton
theresultorientationof thesubprogramme proposals preparedcoveringtheprovisionwere
while stressingthe provisionof informa- of import market intelligence and increased
tion of supply and the applicationsin importon sources computer management.
application of innovative management
methods.

Subprogramrne7

The Centre should maintain its lTC continuedits LDCs instrong strongsupportto
the least developedsupportto countries 1989. in forpreparation the United Nations

andcontinue enlist the co-operationofto Conference Countries.theLeastDevelopedonits trust-fund donor: in this endeavour. prepared detailed summarizingllC&#39;sa paperllC should withproceed preparationsfor co-operation with LDCs in l980sthe and
theSecondUnitedNationsConference outlining proposalsfor l990s. Thistheon paper
the Least Developed Countries Paris. reviewed in workshop attended bywas a
3-14 September 1990. This should representatives of donor countries and
involve reviewof lTC co-operation internationalagencies.pasta
with LDCsand concertedview futurea on
assistancestrategies.
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Other technicalco-operatlonactivities
TheCentreshouldstrengthenits efforts ITC completedto andpublishedin 1989two moreassist developing countries taketo studies in its series of regular budgetadvantage oi expanding trade publications the markets in the socialistonopportunitiesin the socialistcountriesof countriesof EasternEuropefor productsfromEastern Europe. taking into developingaccount countries. The studies coveredpossiblefields of co-operationwith other Poland and the Soviet Union. This series ofinternationalorganizations. studies will be continued in the 1990-1991

biennium and will take otaccount recenteconomic changes in Eastern Europe. The
Executive Director visited Hungary in
November 1989 initial in theas stepan
developmentof technicalza-operationprojects
with that Resourcespermitting.country. lTC
standsready increaseitsto co-operationwith
Eastern European countries within the
frameworkof its mandate.

in order to betterintegrationensure ofa ITCs strategy strengthenthe rolepaperto ofactivitiesfor in tradedevelopmentwomen in trade promotion ñnalizedwomen andwasinto its overall work. the Centreshould will bemadeavailable into earlygovemmentsproceed with the development of 1990.lTC hasenlargeda its pipeline of projectstrategyto strengthenthe role of proposalswomen concerning the important ofareain trade promotion the basis of theon in tradedevelopment.womenrecomrnendationsot the December1988
workshop. in this the Centrerespect.
undertook ñnalizeto the strategypaperresultingfrom the workshopand maketo

availableto ihe Centregovernments.
alsounder-took reinforceitsto pipelineof
projectproposals. of whichresultedmanyfrom the workshop. insupport of that
strategy.

TheGroupendorsedtherecommendations Funding for secondadviser commerciala onoi the technicalmeetingwhich examined representation obtained and recruitmentwasthe thereport evaluationofon the iTC procedures started. Trust fundswere wereelementsprogramme national trade obtained repienishtrainingto kits exhibitiononrepresentation. well trade fairsas andas standdesign.A undertakenof thesurveywascommercialpublicity. lhe Centreshould commercial representation role of theundertake the follow-upnecessary diplomaticservices developingof countrieswithactions. view enhancingIlC assistanceto ina this area.As regardstradefairs publicity.and the ofname
the element changed tradeprogramme towas
promotioncommunications reflectbettertheto

of activities carriedrange under theout
element.programme

-338-
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reparation of documentationon
ITCs fourth MTP

ITC shouldproceedwith the preparation On recommendation.the basisof the Groups
of documentation its fourthMTPwith the draft section promotionandtradeon exporta on
view substantivediscussion the developmentto of United Nationsthea at
Groups twenty-tltird session thebasis Medium-Term 1992-1997Plan for the periodon
of discussionsthe theGroupstechnical prepated. technicalat discussedatwas was a
meeting. meetingin January1990.
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FRÄM ÅNDVERI AND L ANDE B VI T

milj. kronor

8586 8687 8788 8889 8990

a Ex iPromor n

Sveriges1. allmänna bidrag
UD 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0

SIDA-landramar:2.
Indien 10,0 10,0 10,0 10,0-

SIDA-SADCC -

Totalt SIDA-landr EXPORT 11,6 11,3 11,1

1+2Totalt 13,8 25,6 27,3 27,1 32,0

b Im O ir ra n

Stöd till1. forskning och
produktion undervis-avningsmaterial FOM

2. SIDA-Iandramar:
Angola
Mozambique -
Guinea-Bissau -

1+2Totalt 10,0

-345-
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Bilaga 111989-08-14

Nedanstående kommentarer refererar till ITC PM 19.5.1989 sid 2-6ITCsamt PM 21.6.1989. vilket innehåller:
Annex 1 Minutes Technicalon Consultations ITC.at 14-15June, 1989

2Annex Letter forwarded to the Swedish Mission...
3Annex Confirmation of ITC request...

Budget revisions projects:on

a special Programme for Lbcs. Export Development
at Enterprise Level for Coffee and Coffee
Products INT[6062

b Rubberized Coir: A Pilot Market Study inSelected west European Markets INT6068
c Strengthening of Commercial Representation

services in Latin America RLA6067
d Development of Export strategies for High

Quality Frozen Vegetables URU6066
a och c har reducerats medan b och d har ökats.

349--



påpekarvidärvår uppfattningbeskriver19.5. 1989 sid 2PM på grundprojektåterstår för nyaproblemet liteföratt resurser andel.på för storbeslagläggericke-projektenattav
erhållaattförslaget enaccepteratkan konstatera ITCIMPOD att täckaprincipifördollar attmiljon USfixerad klumpsumma på 1

överensparter ärBåda omprojects.och nonProgramme Support 199091budgetåretklumpsummemodellenformellt medatt starta attfinansdepartementet,från menfår okförutsatt IMPODatt
modellen.förbereda förredan 19891990

börinsatservilka somöverens1 stort sett parterna omvar förelåg vissaDockicke-projekten.hänföras till
ásiktsskillnader:

enligt:uppfattningprojectsNon
ITCIMPOD

ofandOrganization Management
nejINT6035TradeNational

VenturesSchemes JointExport 8
Sized Enter-for Small Mediumand

INT5039prises

ResearchTrainingCo-ordination
INT5040

Training In-ofStrengthening
INT6041stitutions

TradeDevelopment ForManpower
INT6042Development

AppliedTraining Programme on
INT6043DevelopmentExport

ComputerizedITCsDevelopment of
Trade Informations Systems.

jajaINT6036
supply Informationof Trade

jajaINT6037
vårpå attinsisteraanledning attingenfinnsPå detta stadium och35projektenblev attKompromissenföljas.skulleuppfattning

19901991.icke-projekt39 borde betraktas som
fåmöjligtåthjälps attoch UD omIHPODviktigtär attDet nu andraocksåsanktioneradochaccepterad avklumpsummemodellen

startaindoktrinering börnordiska. Dennadefrämstgivarländer.
JAG-möte.arsvid nästafå kulmenhelst sinomgående och
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INT6035:

Organization and Management of National TradePromotion Infrastructures and Programme
insatserDe här utförs är mycketsom centrala för ITC och harreguljär karaktär. Från och.med 199091 skall ITC sökainrymma dem inom för klumpsumman. Ävenramen fortsättningsvisbör vi påpeka handelskammareprojektatt bör samordnas medinsatser inom detta område.

INT6036-

Development of ITCs Computerized Trade Information Systemsfor Development Countries

Från och med i år 198990 betecknas denna i högsta gradreguljära aktivitet icke-projekt. Formelltsom skallprojektet alltså nästa år utgå och inrymmas klumpsumman.i
INT6037;

Supply of Trade Information to Developing Countries
Kommentaren identisk med INT6036

INT6038a

Co-operation with Development Banks in the Management andRehabilitation of Export-Oriented Projects
IMPOD har föreslagit ITC koncentreraatt sig på ggutvecklingsbank för att möjligt anknyta tillom enterpriseapproach konceptet och därigenom uppnå praktiska konkretaresultat.

INT6039/

Export Schemes and Joint Ventures for small and Medium SizedEnterprises in Developing Countries
Från och med 199091 skall ITC inrymma dessa insatser inomklumpsumman. Alternativt kan tänka sig uppdelningman en avintressena på á sidan Exportena schemes åoch den andraJoint Ventures.

Därvid skulle ett oavgränsat projekt för t exsubcontracting kunna skapas. sådantEtt projekt skulle deeventuellt kunna finansieras Sverige.av



INT6040 V
Co-ordination of Training Research and Development

Från åroch med i 198990 betecknas denna reguljära aktivitet
icke-projekt. Formellt kommer den såledessom 199091att

inrymmas i klumpsumman.

INT6041y

Strengthening of Training Institutions

Projektet har fått rättvisande rubrik,en ny, mer menbetraktas från och årmed i icke-projekt. Alltsåettsom
skall det årnästa formellt inrymmas i klumpsumman.

INT6042

DevelopmentManpower for Trade Promotion

kommentarerSamma punkt 6som ovan.
INT6043V

Training Programme Applied Export Developmenton
kommentarerSamma punkt 6som ovan.

10. INT6049V

Dissemination SeminarsConsultations in Selected Developing
Countries

Förhoppningsvis skall dissemination fasen resultera någoti
någraeller enterprise approach projekt. Den nuvarande

allmännaganska uppläggningen är det viktigt att manfortsätter med. projektet utvecklas då till blimen att ett
icke-projekt något eller några år inom förom ITCsramenför råvaror.insatser

ExecutiveCEPLAC. Cocos Planning Commission, Brasilien, har
önskemålframfört portugisisk version Guiden. IMPODom en avsanktionerathar tryckkostnaden,att dollarUS 15 000,maxfrånkan outnyttjadetagas 19891990. övrigtIresurser,
tillhänvisas speciell utvärderings-PM skriven Mr.avPapazafviepantos och Leif Salomonsson.

11. CPR6050/

DevelopmentExport Assistance to selected Enterprises in the
RepublicPeoples of China ProducingExporting Silk Products

politiska situationenDen 1 Kina påverkar tills vidare ej
påprojektet sättannat än att ITC att vissaom anserbör skjutasinsatser konsultbesök såetc gör detta.upp man
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Eftersom frågadet är enterpriseettom approach projekt
har IMPOD efterlyst a preciserade mål formmer i dollaraveller volymer b redovisning i efterhand vad uppnått.manantingen i verklig ellerexport andra kvantifierbaragenomindikatorer c angivande de åtaganden commitmentsav somde kinesiska företagen gör.
INT6G5l-

OperationsManagement of Import and Techniques with emphasisMaterials Managementon

SIDA önskar IMPODatt sanktionerar fortsatt stöd.
IMPODs förslag: Inom IMFOD bör inför budgetåretman 199091fundera på det inte är dagsom lämnaatt för dennaansvarettyp projekt till någotav land.annat Dessa funderingar bördock stämmas med ITC i godav tid inför budgetåret 199091.

13. INT6056

Production of Systematic Market Briefs
Det bör i bade ITCsvara och IMPODS intresse detatt sker ennära samordning vid produktionen dessa Marketav Briefs.Den holländska uppfattningen hur produktionen bör gåom tillmärklig.synes

14. INT6058

Development Enterpriseat Level of Trade DevelopingamongCountries in Technical Consultancy Services
Detta projekt skall genomföras i nära samarbete med IMPOD. Pågrund IMPODS begränsadeav personella måste ITC haresurserhuvudansvaret för såväl planering genomförande.som Dock börIMPOD kunna medverka till finnaatt lämplig underkonsultstationerad i Sverige. Kanska skall IMPOD kontaktaExportrådet direkt.

IMPODs bidrag från ordinarie budget har tillsatts SEK175 000.

Relativt börsnart uppläggningen projektet stämmasav avmelan ITC och IMPOD.
15. INT6060:

Export Marketing Assistance Africanto and Central AmericanProducers of Cotton Yarns and Grey Cloths
ITC har ombetts tillatt IMPOD bekräfta 198990 skallomkunna betraktas slutar för dettasom mycket allmänna projekt.Projektet bör med andra ord utgå årnästa 199091.
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16. INT6061:

strengthening Export Financial Services

Detta projekt skall påinriktas Centralamerika och Afrikas
minst utvecklade länder och till finansiellasyfta att genom
mekanismer få igång nedlagd kommerproduktion och ITCexport.

rådgivare ändamålet.att specialiserad förengagera en
l7. INT6062.

Special forProgramme LDS: Development EnterpriseExport at
Level for Coffee and Coffe Products

IHPOD har efterlyst uppdaterad projektbeskrivning, varviden
speciellt vilka uppföljningsaktiviteter planerasnoteras som
i de länder där projektet genomfört sektorundersökningar
sectoria1 surveys.

18. INT60631

Vegetable Oils and Oilseeds TradersGuide: Dissemination
Seminars

IMPOD har efterlyst något projektförslagomfattandeett mer
rörande uppläggningen seminarierna. bakgrundHotav av
erfarenheterna från distributionen kakaomanualen ombadsav
ITC att speciellt planera distributionennoggrant av
rubricerade guide.

ê
19. URU6066 1

z
Development of Export Strategies for High Quality Frozen
Vegetables

IMPOD accepterade från gjordaITC besparingar underatt
19691990 pá strengthening of Commercial Representation
services in Central America RLA6067 för över dollarus
30 000 till rubricerade projekt.

20. RLA6067

strengthening Commercial Represention services in Central
America

totala besparingarnaDe på uppgårprojektet till dollarus
85 000. Delar detta belopp. nämligen dollar 30 000.USav
överförs till URU6066 skall delsResterande beloppse ovan.

förutnyttjas öka 19891990 års medatt budget dollar 30US
000. dels ingå på reservkontot, 25 000.US dollar

ITC genomför i skrivande stund tillmission Centralamerikaen
och IHPOD skall inom framtid erhållanära ettenprojektförslaq. påpekatSpeciellt dehar IMPOD vikten attav
berörda ländernas irepresentationer innefattas
arbetsuppläggningen.
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påpekadeIHPOD vidare att projektet bör falla inom förramensub 1. National Institutionalprogramme Infrastructure forTrade Promotion.

21- musase
Training Course in Graphic Design of Export Packaging andLabelling

,
Detta är det andra projektet genomföraITC skall isomsamarbete med IMPOD. För detta samarbete gäller försomprojekt INT6058 att IMPODs bidrag framför allt ärfinansiellt. nämligen 125SEK 000.

Relativt börsnart uppläggningen projektet stämmasav avmellan ITC och IMPOD. .A
22. INT6070V

Computerized Trade Intelligence Pepper and PepperonProducts: Development of Software and Linkages with IPCMember Countries

Detta projekt kommer stödjasatt under år 19891990.ett ITChar informerats.

23. CPR6073

Export Development Assistance Selectedto Enterprises theinPeoples Republic of China ProducingExporting Hooden
Furniture

IMPOD efterlyste typ informationsamma mål, måttav mätaattresultatet etc CPR6050.som
IMPOD skall söka medverka i utvärdering projekteten avhösten 1989 eller våren 1990.

24. INT60175

Programme Support

Från och med 19901991 skall Programme Support ingå iklumpsumman.

25. INT6072

Concentrated Trade Promotion Assistance Selectedto
Developing Country Chambers of Commerce

IMPOD har framfört krav på dettaatt projekt fortsättningsvis
skall bli specifikt. ITC harmer inriktat detsammasom svarpå Tanzania. Handelskammaren. institutionen är i dettasomfall, 1 detta land är i sin linda och därför krävs insatsenfrån ITC under en1§ngre;1§ under 19891990 i Tanzania. ITCskall revidera projektförslaget så rådgivareITCsatt får femmånaders kostnader täckta detta projekt och månadav viaenProgamme Support. 355



26. INT60

Export Development Planning workshop for LDC:
ITC förväntas inomatt kort översända detaljeratett förslagpå uppläggingen workshopen,av planeras ägasom underrumoktobernovember 1989.



27. INT60

Promotion of Consumption of Sisal in Western Europe

Detta projekt, är det enda projekt den 1som startasnya somjuli 1989. skall till viss del drivas i samarbete med IMPOD.
Kontoret har för avsikt avsättaatt 250000SEK för enmarknadskampanj i Sverige och eventuellt övriga Norden.
Beloppet bör till största delen eller i helhetsin kunna tasfrån IMPODS speciella budget för SADCCeftersom Tanzania
är huvudleverantörerna skördegarnen av framställtav avsisal.

avIMPOD bör snarast stämma med ITC och den svenska konsulten
uppläggningen projektet.om av

Ytterligare tre projekt skallnya startas efter denstrax 1u januari 1990. skallITC1 till IMPOD översända projektdokument och
IMPOD skall under hösten 1989 vilka projekt önskar satsaange manpå. Några projektidéerförslag finns angivna 1 21.6.1989,ITCs PMsid 8.
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POL STÅNDICY-RELATERAT BI

Jörgen Levin

särstudie till8 Multibiståndskommitténs betänkandeBistånd internationellagenom organisationer



INTRODUKTION

besvärliga ekonomiskaDe problem drabbade ett flertalsomländer i tredje världen under 1980-talet inneburithar att debåda institutionerna,Bretton-Woods Världsbanken och IMF, har
ökatfått inflytandeett på den ekonomiska politiken,

speciellt i afrikanska länderna.de anpassningsprogramDe som åintroducerades i början fått1980-talet störrehar alltav enför både u-länderbetydelse biståndsgivare.och intensivEn åförtsdebatt har under de tio årensenaste dessaom programsföroch länderrelevans resultat fattiga människorfattigaoch i
världen.i tredje å

studie är därförmed dennaSyftet allmän beskrivningatt ge en
anpassningsprocess berörden u-länder.ett antalstortav som

ärStudien inriktad förklarapå innebördenatt begreppetav
anpassning, kritikresultat och tidiga anpassningsprogramav

förändringaroch de iskett dessa under slutet 1980-som av
kapitel beskrivs varförtalet. är nödvändigI anpassning1 och

möjlighetervilka land påverkaett har sin situation.att De
stöddatidiga bankfond anpassnings-programmen redovisas i

kapitel sammanfattning2. En kritik riktatsden demotav som
tidiga beskrivs i kapitel resultat3. Programmensprogrammen

idiskuteras kapitel utveckling tidiga4. Den deav programmen
pågått pågår berörs ioch kapitel avslutningsvisoch5som

förändringarnadiskuteras föroch dess konsekvenser svensk
biståndspolitik.
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NÖDVÄNDIGHET1. ANPASSNING nu-

Krisens1.1 uppkomst

ekonomiskaDe chocker drabbade världsekonominsom under 1970-
talet har haft förödande effekt på u-länder,ett flertalen

bidragandestarkt tillorsakmen deras ocksåen problem har
varit den ekonomiska politik länderna.bedrivits isomTillsammans har inneburitdetta situationen länderatt i många
blivit akut. capita inkomstenPer exempelvishar i Sub-Sahara
Afrika fallit störreunder delen 1980-talet och exkluderatavNigeria nivån lägre än nivån1987 vivar 1967. om antar att
inkomstfördelningen ej förändrats nämnvärthar innebär detta

fattiga iatt antalet absoluta ökattal kraftigt. Rapporter
från bl bekräftarUNICEF [l989, 1987] detta visara och

pådessutom sjunkandei näringsstandard, ökad
spädbarnsdödlighet, relativ minskning antal barn iavi primärskolan försämradoch kvalite i undervisningen ien ett

länder.antal

försämringDen skett har pá bådeberottsom externa och
interna faktorer. långsiktig förEn strategi vändaatt den
negativa utvecklingen bör därför åtgärderhelst bestå av somrör båda skuldbördanproblemkomplexen. växthar allt undermersärskilt för80-talet, afrikanska ländernade söder Sahara.omlångsiktigTotal skuld andel stigit tillBNP harsom 85av

i vissa länderprocent och nått astronomiska nivåer.
Långsiktig skuld är förandel exempelvisBNP Tanzaniasom av1 Zambia144 procent, 228 Guinea-Bissauprocent och 321 procent1 Världsbanken länder[1989c]. Ett flertal i ärAfrika således

i insolventa Bigsten inte[1990]. kan något rimligtDe under
scenario klara betala sinaatt skulder.i av

skuldbördanTabell 1.1:

i MiljarderProcent BNP USDav
1981 1987 1981 1987

u-länderAlla 23 42 503 996i Afrikaêub-Sahara 26 85 50 109I Ost-Asien 28 40 50 102
Låginkomst Asien 8 16 60 142
Hedelinkomstländer 30 47 134 260
Latinamerika 27 52 209 384

ialla: Världsbanken [1989a].3



Åtgärder förbättrakan uwländernassom situationexterna ärökat bistånd,bl skuldavskrivninga och stabilisering ellerenkompensation flukturerande råvarupriser. prognoserav olikaIvärldsekonomiskade förhållanden förutspåsom dessvärre inga
dramatiska förändringar närmasteunder den femårsperioden. Definansiellatotala flöden till länderskuldsatta beräknas bli
oförändrade. Offentliga långivare förväntas visserligen öka

överföringar,sina detta kompenserar endast nedgångdenmen
i privataskett de kapitalflödena.som ofTerms trade

förväntas försämras ytterligare närmasteunder de åren. Enförbättring under slutet perioden medför dockav att terms offörblir oförändrad förtrade de ländernaskuldsatta över den
närmaste femårsperioden.

Även miljönden externa inte visar på några förbättringarom
under de kommande åren vissa åtgärderhar föreslagits i syfte

förbättra situationen.att Man kan dock konstatera att det
osannolikt i-ländernasverkar mycket att transfereringar till

u-länderna eller i världsekonominspelreglerna radikaltskulle
förändras närmasteunder de åren. förUtgångspunkten endiskussion den framtida ekonomiska politiken u-ländernaiav

därförmåste precis denvara, under desom senastesomdecennierna, världsordningenatt liksom de i-resurser somärländerna villiga föra överatt till u-länderna i stort sett
är ärgivna. alltsåDet dessa bestämmer ärvadramar som sommöjligt. Vi kan dessutom konstatera sigatt skuld-vare enavskrivning ökateller bistånd löser de strukturellaper sei länderna.problemen de skuldsatta måste angripasDe med
inhemska ekonomisk-politiska åtgärder. möjligheterDe ettsomlitet land har att utforma den ekonomiska politiken diskuteras

nästanärmare i avsnitt.

Ekonomisk politik1.2

söker hjälpland med sinEtt ekonomiska politik uppnå vissaav
förmål, inom givna restriktioner. målsättningarvanligaramen

är hög tillväxt,till exempel låg inflation, fördelninggodenvälfärd inkomsteroch och visst mått självtillit.ettav avländerde flesta berörsEftersom ärstudiedenna såsom avländer,små ej möjlighetkallade någonhar förändraattsom
världsmarknadspriser internationellaeller ränteniváer, måste

världen utanför given.de innebärta Detta att densom
ekonomiska politiken i måsteett land till deanpassas
störningar påverkar målen.som

mr Världsbanken199011, [l989c]

Se láneformerSärskilda vid skuldomförhandlingar och CCFF,
bilaga 2.2



utsätts för störning,negativekonomi externI ensomen världsmarknadspriser på viktigexempelvis fallande en
stigande importpriser, minskarellerexportvara

påverkar investeringar, produktionvilketimportkapaciteten,
För förhindrasysselsättning negativt.inom landet attoch en

sysselsättning stimuleraproduktionnedgång i och kan staten
förstai ekonomin.efterfrågan ocheller utbudet Efter och

länder, specielltoljechocken parerade flertalettandra
efterfråge-u-länder, de chockernafattiga externa med

åtgärder. innebar investeringar,stimulerande Detta att
sysselsättning upprätthållas påproduktion kundeoch kort

ökadesamtidigt bytesbalansunderskotten.sikt, men
Kapitalflöden eller landets valutareserv underkan en

täckabegränsad period underskotten, eftersommen
är begränsade möjlighetenliksom lånavalutareserver att

är längresådan strategi inte hållbar underen enpengar,
tidsperiod. expansiva politikenkonsekvens denSom en av

också finansieradesuppstod budgetunderskott,stora medsom
ökadhjälp upplåning från riksbanken, vilket resulteradeav en

stigande inflation. mån växelkurseni korrigeradesden inteI
kraftigt övervärderad, vilket innebarblev valutan att

jordbrukssektorn, påmissgynnadesexportsektorn, oftast
Världsbankenindustrisektornbekostnad den skyddadeav

tillsammans[1990a]. stagnerande medEn exportsektor en
ineffektiv industrisektor förvärrade ytterligare underskotten
i ekonomin.

ekonomi förändrade förhållandeninte sig tillEn som anpassar
bedriver förocheller orealistisk ekonomisk politik kanen en

tid undvika anpassning biståndsgivare tillsammans medattom
långivare Närfinansierar växandeandra landets underskott.

blivit alltför finansiärernalandets inteobalanser ochstora
längre är villiga finansiera bliratt underskotten, det

nödvändigtemellertid sig. Situationen dåharatt anpassa
dessvärre, änblivitofta, allvarligare kompliceradoch mera

påbörjatsanpassningen i tidigareett skede.om

3Balassa länderi studie visathar att[1984] somen
sig tillsnabbt ochanpassade de chockerna 1974-76externa

hjälp påexportorienterande har1979-81, med reformer,av
tillväxt änlängre avsevärt högresikt ekonomisk dehaft en

bibehöllländer importsubstitutionsstrategi.sin harDettasom
medfört länder sigockså anpassade blevde snabbtatt som

än länder där anpassningenmindre uteblev.skuldsatta de

6



Ett land med kraftiga oeko s ba befinner siga o a ansertypiskt i foljande situation Buiter[l988]:

1. ett stort finansiellt iunderskott den offentliga
sektorn,

2. stora utlandsskulder begränsadeoch möjligheter fåatttillgång till krediter på kommersiella villkor, dvs ej
kreditvärdigt,
kapitalflykt3. från landet,

4. stort bytesbalansunderskott,
övervärderad5. växelkurs,realen
hög6. inflationstakt,en

7. stor offentlig upplåning inom landet,
8. smal otillräckligoch ofta intäktsbasen för den

offentliga sektorn och
hög9. arbetslösheten och omfattande undersysselsättning.

Syftet med gtgbilisegingspglitigkg åtgärder därförblir attkomma till rätta med ovanstående obalanser.

En typ karaktäriserasobalanserannan kanav strukturellasomhänföroch sig specifikt till olika marknader, tillmer
exempel inhemskade finansiella marknaderna, valutamarknaden,
arbetsmarknaden Åtgärderoch varumarknaderna. för rättaatttill dessa tillobalanser syftar förbättra utnyttjandetatt avtillgängliga benämnsIbland också problemresurser. med denomoffentliga sektorns storlek och uppgifter strukturellasomobalanser. Åtgärder för rätta tillatt §§;gktg;gl1gQ§§l§n§g;
inom olika benämnssektorer §t;gktg1glAgnpa§§nigg.

En anpassningsprocess i ekonomi därförkan på tvådelasen uppolika typer anpassningar, stabiliseringspolitiska åtgärderav
och strukturell anpassning.

1.3 Ekonomisk-politiska anpassningsátgärder

vårtI vi såledestypfall har icke-kreditvärdigtett land med
stora underskott i bytesbalansen och stor utlandsskuld. Etten
underskott i innebärbytesbalansen importeraratt landet mertjänster änoch det Periodervaror exporterar. med underskott
i ärbytesbalansen inget ovanligt behöver i sig inteoch
medföra åtgärder,kraftfulla måste alltidett underskottmen
finansieras utländsk Påmed valuta. sikt användskort landets
valutareserv till täckaatt vid längreunderskotten, menperioder blir nödvändigtunderskott det län påattav ta uppinternationelladen kreditmarknaden. Förutsättningen är då att

ärlandet kreditvärdigt, bedömsdvs framtidakunna klara avamorteringar räntebetalningar.och bedömslandet ejom somkreditvärdigt är inte längre möjligtdet lánefinansieraatt
sökaunderskotten. då få ökatkan bistånd lättnaderHan eller

i skuldtjänsten. När möjligheter är uttömdadessa har landet
inget än självtdock valannat balansera sinaatt valutafloden

7



minskad import ökadellergenom förutsättningexport. förEn
påatt ett land sikt skall upprätthållakunna aktivitetsnivån

i ekonomin är alltså rimlig balans i betalningarna tillen ochfrån utlandet.

Vi tidigarehar pekat på de visade påprognoser somoförändrade finansiella flöden till länder.skuldsatta Detalternativ återstår är därmed förbättringar isom handels-
Förbalansen. åstadkommaatt måstedetta stimuleramanproduktionen ocheller reducera totala efterfrågan inom landet

handelsvaror. ärHandelsvaraav antingen kanen vara somimporteras.exporteras eller ökadGenom produktionen avhandelsvaror vi såledeskan öka importeraexporten eller
mindre.

ekonomiska politikDen pá siktkort föras förkansom attminska bytesbalansunderskottett tvåhar komponenter, nämligen
utgiftsminskning och real devalvering. ökaOm snabbt kundemanproduktionen naturligtvis föredradetta framförattvore att
minska utgifterna, äroftast svårtdet på sikt. Närkortmen

gällerdet utgiftsminskande åtgärder inriktaskan dessa mot
privat eller offentlig konsumtion investering.och

för bådeKonsekvenserna produktion inkomstfördelningoch på
långkort och sikt påverkas vilka åtgärder väljer.av man

andra iDet elementet anpassningsprogrammet, realendevalvering, innebär förändring i relativpriserna tillen
exportsektorns importkonkurrerandeoch den fördelsektorns
relativt den sektor icke-handelsvaror.producerar Syftetsom

prisanpassning ärmed denna föra överatt till deresurser
sektorer producerar handelsvaror, så produktionenattsom avsistnämnda ökar. Förde förändraatt relativpriserna kan manförutom devalvering till genomföraexempelen enfinanspolitisk åtstramning. Höjning inkomstskatter elleravindirekta minskarskatter privataden konsumtionen, delvissombestår icke-handelsvaror. Nedskärningar inom offentligadenav

innebärsektorn också minskad efterfrågan icke-påen
handelsvaror. Efterfrágeminskningen påverkar relativpriset så

relativprisetatt på handelsvarorna stiger, vilket i sin tur
medför produktionen ökar.att dessaav

Bistånd skuldlättnadoch1.4

iEtt anpassningsprocessproblem är tidsaspekten dvs denen
tid innandet tar reformerna förändring.positivgenererar enVi tidigarehar konstaterat bästa produktionenatt det vore om

handelsvaror ökassnabbt därmed minskakunde ochav
iunderskotten bytesbalansen. är svårt påeftersom dettaMen

sikt,kort nödvändigtocksåkan det minskaattvara
utgifterna. Figur visar genomsnittlig konsumtioncapita1.1
för de fattigaste hushållen i40 procent ett typland med
kraftiga makroekonomiska- och strukturella obalanser. En

8



utebliven anpassning innebär försämringdenatt i levnads-
standarden skett sedan fortsätter70-taletsom Cf. När
åtgärder vidtas vändafor att utvecklingen vid innebärt dettemporär nedgångatt blir oundviklig,en eftersom ärdet
nödvändigt minskaatt utgifterna. ekonomisk-politiskaMen
åtgärder ökarsnabbt produktionen handelsvarorsom ochav enökad tillgång på utländsk begränsavaluta kan i bästaoch fallCf.helt kompensera denna nedgång anpassningen påbörjasom

tidigare näri ett skede ärobalanserna mindre ärakuta, det
lättare begränsa nedgången. världsekonomiskaatt denOm miljön

bättre änskulle utvecklas vivad antagit, skulle
anpassningsprocessen blir mindre dramatisk. detMen betyder
inte anpassning undvikas. äratt kan viktigtDeten att komma
ihåg att ett land kraftigamed makro- och strukturella

förbrukadobalanser och dessutom kredit-värdighet på sikt
måste sig antingen spontan eller organiseradanpassa genom en

genomtänkt anpassningspaketEtt är därför föredraattprocess.
framför kaotisk anpassning.en

nn

Lägsta bas-behovs standardBN:

Cf: Anpassning tillgång utländskmed stor valutaav

begränsadAnpassning tillgång utländskc;: med valutaav

Utebliven anpassningCf:

Genomsnittlig konsumtioncapita förFigur procentde 401.1
hushållenfattigaste

författaren.Källa: figuren korrigerad[1987]. Anm.UNICEF av



ökad tillgång till utländskEn ivaluta syfte finansieraatt
nödvändigt importbehov begränsarett således nedgången i

figuren. därför,Bistånd kan vissaunder omständigheter,
lindra nödvändigaeffekterna den anpassningen, vilket årav
syftet lånmed de och krediter kanaliseras viasomInternationella Världsbanken.valutafonden och vi går inInnan
på BankFond-stöddade anpassningsprogrammens utformning och
resultat viska kort redovisa stöddet det svenskasombiståndet bidrar med.

Huvudsakligen utgår stödet från två anslagsposter i
bistándsbudgeten. förstaDen utgörposten den del somkanaliseras via Internationella Utvecklingsfonden IDA och

berör Särskildaden andra posten de insatser i skuldtyngda
länder inrättades 198586.budgetåretsom denI postensenareingår bidrag till särskildadet för Afrika SpecialprogramAssistance,Programme of organiseratsSPA Världsbankensom avi syfte mobiliseraatt bistånd från givarländerna förmer deafrikanska ländernas återhämtning. stöd tillAven IHFS ksutvidgade strukturanpassnings-facilitet ingår iESAF denna
post. berörDe medel anpassningprogrammen inkl.som
skuldregleringar, utifrån dessa utgjordeposter, underbudgetåret ungefärlig198990 andel 7%en de totalaav avbiståndsanslagen.

Se bilaga för utförligare1.1 redovisningen
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urassnmasraoanm52 .

Vi diskuterade föregåendei kapitel olika möjligheter attlindra de negativa effekterna anpassningsprocess.av en Enviktig aspekt tillgången på utländskvar valuta. Tvåinstitutioner därmed fått ökadsom betydelse underen detsenaste decenniet är Världsbanken Internationellaochvalutafonden IHF. viktig uppgiftEn i ärfondens arbete attassistera medlemsstater befinner tillfälligasig isombetalningsbalanssvårigheter. I det typfall beskrevssomtidigare förbrukadmed kreditvârdighet spelar fonden också enroll k lender of lastsom resort dvs tillgängligs finnsdenför landets centralbank sista likvidagarant medsom medel.Fondens ställskrediter .till förfogande för underlättaattnödvändiga stabiliseringsåtgärder. innebärDet intedock attfondens äruppgift finansieraatt ett medlemslands omfattande
ihållandeoch bytesbalansunderskott, eftersom fondensbegränsade är föravsedda ländersallaresurser behov. Devillkor gäller för fåatt tillgång tillsom fondens krediterär därför betydelsefulla.

likhetI ställermed fonden även Världsbanken krediter tillförfogande för underlättaatt anpassninqsprocessen i länder
med kraftiga makroekonomiska- och strukturella obalanser.
Fundamentala obalanser i ett lands ekonomi visathar sig habetydande negativa på möjligheternaeffekter bedrivaatt etteffektivt projekt-bistånd. inneburitDetta har störreatt enandel utlåningBankens ärocksåav inriktad pånumera attunderlätta olika länders anpassningsprocess. Denna verksamhetutgör viktigtett komplement till traditionellaBankens
projektlán, projektlånen ändå förmen merpartensvarar avBankens utlåning utgör för närvarandeoch 75 respektive 70
procent IBRDs och utlåning.IDAs totala likhetav I med fondenär de krediter ställs förfogandetill från Världsbankensominte villkorslösa. närmareviInnan går påin villkorde somgäller förstviska summariskt redovisa olikade krediter från
Banken äroch Fonden föraktuella landett med kraftigasom
obalanser förbrukadoch kreditvärdighet.

Anpassningslån2.1

krediterDe ställsIDA, IBRD till förfogande frånsom Bankenär i huvudsak strukturella anpassningslån SAL och
sektoranpassningslán SECAL. mindreDe omfattande och merpolitiskt acceptabla har börjanSECAL sedan ökat1980-taletavi betydelse föroch drygt 70% totala utlåningen.densvarar av

5En sammanställning olikade begrepp berörav somanpassningsprocessen redovisas i bilaga 3.1
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Förutom finansiering från Världsbankenextern är icke-ettkreditvårdigt land med kraftiga obalanser med stor sannolikhetäven IMF-krediter.kvalificerat för Fondens ordinarie
långivning k stand-by avtal hargenom s syfte attsomunderlätta genomförandet kortsiktigtett stabiliserings-av

eftersom ökadnenprogram. andel utlåningenen haravkanaliserats u-ländertill med kraftiga betalninqsbalans-
problem, tidsperiodhar den tidigare gällt för lån visatsomsig otillräcklig. Extended Facility,vara Fund somintroducerades utvidgade1974, tidsperspektivet för den
ekonomiska anpassningen till i vissatre och fall år.fyra
Ytterligare åtgärder vidtagits för fattigaste ländernadesom

ärIDA-status särskildaden utláningsverksamhet sommöjliggör utlåning på muka villkor för underlättaatt den
ekonomiska anpassningen. faciliteter,De ochSAFnya ESAF, somintroducerats tillsammans Policymed ärFramework Papersdärför försökviktigtett till bredare på medellångansats,ensikt, tillrättaatt komma med de specifika problem somexisterar i fattigaste länderna.de

viktigEn vi tidigareaspekt nämnt är villkordesom somställs för få tillgångatt till Bankens och krediter.Fondens
VärldsbankenEftersom IHF och ett lands regering ofta har

olika uppfattningar vilka reformer genomförasskaom ochsomi vilken omfattning, är förhandlings-process oundviklig.enFörhandlingarna givaremellan och mottagare har Hosleyavbeskrivits[1987b] utifrån olikatre nivåer. första nivånDen
berör utformningen anpassningsprogram.ettav En mottagaresförhandlingsposition gentemot tillIMFBanken beror stor del

förmåganpå att presentera alternativa ekonomiska analyser.
eftersom givarenMen också möjlighethar att hota med

indragningar lån innebär detta ärland iav att ett oftast
underläge givare.gentemot ärbetydelse ocksåAven ett lands

utländskbehov valuta dvsav graden ett lands obalanser.avFundamentala obalanser till följd utebliven anpassningavbegränsar därför handlingsutrymmet ytterligare i
förhandlingsprocessen. nivån berörDen andra implementeringen

reformerna dvs vilka reformer faktiskt realiseras.av Visomdiskuteraska lite närmaredettasenare påmed avseende
resultat, den direktprogrammens har påeffekt tredjemen ennivån, givarens vid förhandlingar.respons nya

Anpassningsprogram2.2

återgåLåt till det typfall tidigare.oss beskrevssomKraftiga externa internaoch hög inflationstakt,obalanser,

se bilaga för2.1 utförligareoch beskrivning2.2 IHFsen av
ordinarie faciliteter

se bilaga 2.3



övervärderad växelkursreal begränsade möjligheteroch att på
kommersiella villkor få tillgång till utländsk valuta varutmärkandenågra fördrag därdetta land, anpassning var ennödvändighet. hjälpHed anpassningslån såledeskanav
anpassningsprocessen underlättas.

Målsättningar för anpassningsprogram ärettsom anges att
tillrättakomma med internade externa och obalanserna, skapa

förutsättningar för återhämtning ekonomiskadenen avtillväxten genomföraoch förändringaratt strukturella i syfte
undvika framtida betalnings-att stabiliseringsproblem.och
övergripande målsättningen är säkerställaDen dock att envaraktig ekonomisk tillväxt, är nödvändig för páattsom man

sikt skall kunna minska fattigdomen. år självklartinteDet
fattigarede delarna befolkningenatt på siktkortav gynnastillväxten. är rimligtDet dock äratt antaga detatt attav

nödvändigt nedåtgåendeatt bryta den i genomsnittligtrenden
capita inkomst, för på sikt förbättraatt skall kunnaper man
fattigas Utifrån målsättningarnade standard. kanovani anpassningsprogram,reformer ett utformat IMF,avVärldsbanken landets regering,och in idelas olikatre

element:

A2A§§IE§;

Stabilisering VärldsbankenIMF och1.

Reformer minskamed syfte att totala
efterfrågan landet utgifts-inom
minskning

VärldsbankenStrukturell anpassning2.

Reformer avsikt förändramed att
produktions-mönster i landett

för stimulera produktionReformer att
tillväxt ioch landett

anpassningsprograms olikafigur Ett element3.1

13
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kraftiga makroekonomiska ärett land med obalanserI syftet
stabiliseringspolitiska åtgärderna tillrättamed de att komma

innebär minskaKonkret detmed dessa. att de externa och
interna dvs efterfrågan tillobalanserna, att vadanpassa som

inom landet. strukturella anpassningen ärproduceras Den
ökadäremot inriktad produktionen inommot att landet och

tillväxten.därigenom ekonomiskastimulera den

utformningenvidproblem anpassningsprogramEtt ett med deav
ärbåda finna optimal kombinationkomponenterna att deen avåtgärder.båda vi inriktartyperna enbart påOm attav oss
efterfråganminska den totala inom blirlandet resultatet

arbetslöshet ytterligare försämradoch Ålevnadsstandard.
sidan vi koncentrerar påandra i ökareformer syfte attom oss

produktionen, bästa,det kvarstår huvudproblemet, dvssom vore
utländskpåbrist Tillgången på utländskvaluta. valuta spelar

därför avgörande avvägningenvidroll bådamellan deen
komponenterna.

anpassningsprogram förEtt land kraftigaett med obalanser och
förbrukad kreditvärdighet måste bestå båda komponenterna.av
vid kraftiga makroekonomiska obalanser emellertidkan det varasvårt genomföraatt strukturell anpassning tillsyftaren somökad effektivitet förbättrad tillväxt.och landI ett meden

makroekonomiskaakuta därför förstobalanser brukar mangenomföra stabiliseringspolitiskade reformerna.

reformer ingår iDe stabiliseringsprogramett utformatsom avgodkäntochIMF landets regering nämntstidigareharav som
syfte tillrättaatt komma makroekonomiskamed desom

obalanserna. viktig åtgärd ärEn begränsa offentligaatt den
tillgångsektorns krediter från åtgärdRiksbanken. Dennaav

tillsyftar minskaatt därmedstatens budgetunderskott och
förbättra bytesbalansen. minskaAtt statens budgetunderskott
är också betydelse för ökaminska inflationstaktenatt ochav

privata investeringarnade i förutsägbarlåglandet. ochEn
inflationstakt är fördessutom fundamental betydelse attav

skall lyckas med devalveringspolitiken, den andraman
möjligheten minskaatt ett bytesbalansunderskott. En
förutsättning för devalvering önskvärd åratt ska effekten geärdetatt devalvering,real inhemskadvs att deen
relativpriserna förändras till den konkurrensutsatta sektorns
fördel. finns såledesDet åtstramningett samband mellan en av

budget positivastatens och effekter devalvering.av en
problem ärEtt med bådereformerna budget-attovannedskärningar devalvering, på sikt,och kort drabbaren

befolkningen på sätt.olika Utgiftsminskningen alladrabbar
eller mindre, till mindreiexempel formmergrupper av

tillgång till offentlig service halsovård.utbildning ochsom



En devalveringen däremot innebär inhemskaatt relativpriser
forandras, vilket övrigasexportproducenterna på degynnarbekostnad. Afrika finns exportörernaI i utsträckningstor på
landsbygden, vilket innebär att nettoeffekten av endevalvering sannolikt blir positiv för huvuddelen avlandsbygdsbefolkningen.Stadsbefolkningendäremotdrabbasbåde

utgiftsminskningen försämradeoch relativpriser.av Många avreformerna alltså inneburit förändringarhar i tidigareden
ekonomiska politiken favoriserade stadsbefolkningen påsom
landsbygdsbefolkningens bekostnad. olikaDe upplopp somförekommit förklaringsinhar i detta. Det andra elementet i
anpassningsprocessen, äranpassning, inriktatstrukturell mot

förändraatt produktionsmönstret därigenom stimuleraoch
produktion tillväxt. förändring produktionsmönstretoch En avi ett land med externa obalanser har ökasyfte attsomproduktionen exportvaror importkonkurrerandeochav varor.Växelkursförändringar är även här förett centralt element att
stimulera produktionen dessa. att enbart devalveraMenavinnebär inte automatiskt att allokeras tillresurser
handelsvaru sektorn. Handels- arbetsmarknadspolitiskaoch

ärreformer därför föravsedda underlättakompletteraatt och
övergången.

Reformer stimulerar produktion tillväxt ärochsom merspecifikt inriktade olika kombineratmot sektorer medmen
reformerna industrisektornInom har exempelvisovan.
devalvering handelspolitiskaoch tillreformer syftat att
utveckla effektiv livskraftig industristruktur.och Påen merföretagsnivå incitamenthar reduceringskapats tullargenom avpå råmaterial finansiellaoch reformer skagenom som ge enbättre fungerande kapitalmarknad. ärJordbrukssektorn densom
mest betydande i många länder stimulerats prisreformerhar av

ökatillsyftar inhemska producentprisernaatt de på bådesom
grödor.export- och främstandra har skettDetta genomdevalvering också hjälpmed institutionella reformermen avinom statliga uppköpsmonopolen.de Investeringar i

infrastruktur teknologi tillsammansoch effektivaremed enfördelning insatsvaror krediter också varit viktigaoch harav
för ökakomplement produktionen.att

stabiliseringspolitiska åtgärdernaI de viktenbetonades av
i Förbalans budget. nåstatens underskott, påatt hanterbara

sikt, därförkort nödvändig.utgiftsminskning påKenvar en
längre sikt kompletteras detta med reformerstrukturella med

ökasyfte inkomster förbättraatt offentligastatens och den
sektorns effektivitet. kan skeDetta bl genoma en

därskattereform, indirekta ökadfårskatter betydelse,en
rationalisering utgifter inomreformerochav
administrationen. berört statligtAndra reformer har agdade
företagen utvecklingsländer äri många belastningstorsom en
för Åtgärder förfinanser.statens avlasta statsbudgetenatt

varit decentraliserahar bl budgetansvaret tillatta
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företagsnivá, anställningstopp ner-skärningi vissaoch fall avanställda privatisering företagen.antalet och av



3. KRITIK AV TIDIGA ANPASSNINGSPROGRAM

Många kritiktyper riktatshar mot de tidigaav BankFond
stödda anpassningsprogrammen. Vi koncentrerar på treosskritikerbetydelsefulla och deras synpunkter på tidigade
anpassningsprogrammen.

United Nations Economic Commission3.1 Africafor

huvudproblem,Ett blev alltmer mittenakut undersom 1980-avförsämringentalet, den fortsatta i levmdsstandarden hosvar
lägre inkomstgruppernade befolkningen många länder,iav

speciellt i Afrika. Anpassningen visade sig komplicerad änmer
ursprungligen förvåntats.vad förhållandenasocialaDesom

anpassningenunder blev hos olikaECA och Non-GovernmentalOrganisationss viktig utgångspunkt för ifrågasättaatten
delar anpassningsprogrammen.stora traditionella[eav

stöddaBankFond beskrevs ECAprogrammen av som:

because they implemented if fiscal,oftenare aspriceand balancestrade inends thenselves, andare arevirtually complete sets of production increases.tomeans
condition imbalances,Human incomes,related to empLoyment,as

nutrition, health education,and prioritydo receive equalnot
attentionin macro-imbalancesuürheyto ;ggghggistictooare

inadequatelybeing in, sensitivegrounded specifictoor
economic,national human and realities...andcultural they

in time perspective. Africa waitcannot forare a
attainment equilibriumthe of external fiscaland balance

seeking improvebefore to condition,the human longnor can
investmenthuman institutional,term to strengthen the

scientific, technical productiveand operatingcapac-ty in
environmental balance be postponed.

tämligenstår traditionellaklart deDet att anpassnings-
från utgångspunkt otillräckliga förECAs taattprogrammen var

påi med problemen afrikanska kontinenten.dentu Men
förnekas nödvändighetensamtidigt inte mpassning, ellerav en

utrycksdet ECA:avsom

adjust.Africa disequilibrium,has to Balance of payments
imbalances, inflation.fiscal wished.cannot be passedaway or.in adjusting, transformationunadressed. Butof the of the

that fundamentally socio-aggnvate thestructures toserve

NGO KritikenWorking the worldGroup Bank mot de19891.on
BankFond-stödda anpassningsprøgrammen itidiga sammanfaller

kritik framförtshuvudsak med den ECA.som av
°ECA [l9B9b s.20]



economic situation constitute attention.must the focus of

alternativDet presenterats består,ECA till skillnadsom av
från traditionella stöddade BankFond till storprogrammen,beskrivningar måldel de bordeav uppfyllasav dvs.som
lindrad massfattigdom förbättradoch levnadsstandard fören

Förbefolkningen.hela uppnåatt måldessa utgår ifrånECA att
Afrika få ökatkan ett externt resursflöde från multilaterala

bilaterala biståndsgivare,och skuldreduktion förbättradoch
diskuterartrade.terms of Man dock litemycket hur den

inhemska makroekonomiska anpassningar skall gå till vilkaoch
ekonomiska politiska åtgärder behövs för närdenna. Avensomgäller utvärderadet att traditionellade beskrivsprogrammenindikatorer exporttillvåxt,BNP- och betalningsbalanssom och
budgetbalans marginellt relaterade till målsom de someftersträvas.

grundläggande skillnadEn mellan VärldsbankenIMFECA och är
således förutsätteratt ECA förändringarstora i denvärldsekonomiska miljön, däremotmedan BankenFonden tar dennagiven och koncentrerar sig påsom tillrättaatt komma med
obalanserna i land.ett skillnad ärDenna förklaring tillenintensivaden debatt pågått mellan de bådasominstitutionerna. Politiska visioner är nödvändiga i världenorättvismed världsordningen samtidigt, på kort sikt,menmåste också den situationenreala beaktas. I ett land medkraftiga obalanser förbrukadoch kreditvärdighet är detoundvikligt betalnings-att och ärbudgetbalans storavbetydelse förutsättningoch för uppnå långsiktigaen att mermål. Hed tanke på de olika diskuterats iprognoser somtidigare kapitel och de antaganden gjorts angående densomvårldsekonomiska miljön är ECAs dessvärre,program,irrelevant. innebärDet intedock att relevant kritik ochenskilda policyförslag saknar betydelse.

kritikDen riktats tidigamot desom BankFond-stödda
är till stor inriktadprogrammen del på de antaganden sompå.baserasprogrammen Eftersom underliggandeprogrammensteorier utgår ifrån fungerande marknadsekonomi innebären det

att problem kan uppstå i miljö där marknader fungerarendåligt. Det medförakan att de förutspåsresultat som av enireform kan vissa längrefall änta tid förväntadesvad somi vissaeller fåextrema fall motsatt effekt. tidigaAtt deanpassningsprogrammen ej lyckades tillrättaatt komma med
obalanserna förväntadeunder den tidsperioden delviskanförklaras försämradfortsattav miljö ävenexternen menirrelevansreformernas i vissa länder. är därförDet av

WECA, Africa Recovery News Feature
Kritiken även framförtshar UNCTAD [1989]av
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betydelse, påpekas hänsynECA,som att ta tillav specifikaforhållanden i ett land vid utformningen ettavanpassningsprogram.

3.2 World Deverlopment Institute for Development Economics
Research WIDER

likartadEn kritik, dock genomarbetad, framförtsharmer avWIDER. Kritiken främsthar inriktats på stabiliserings-depolitiska reformerna i anpassningsprogrammen. härAven pekarpå att specifika förhållandendeman existerar i ett landsom
närar stor betydelse gällerav det att bedriva

stabiliseringspolitik. 5
påpekarHan ärdet viktigtatt att medveten exempelvisvara omde politiska riskerna, traditionellade tillsom programmenviss del försummat,har den makroekonomiska strukturen ilandet länkeffekteroch inom olika sektorer.Olika ekonomisk-politiska innebärstrukturer traditionellaatt reformer somdevalvering, åtstramning och liberalisering olikaen avmarknader bör omständigheterna.efter ökatanpassas Ett

samarbete Världsbankenmellan IMF, och landets myndigheter ärdärför också viktigt, eftersom misslyckad stabilisering kanenfå ödesdigra föjder, ekonomiskt.både politiskt och

3.3 United Nations Childrens Fund UNICEF

En organisation i FN-familjenannan omsorgsfullt studeratsomanpassningsproblematiken är KritikenUNICEF. främstharinriktats på ensidiga orienteringprogrammens mot destabiliseringspolitiska därreformerna, alltför kraftigaåtstramningar inverkar negativt på återhämtningen avtillväxten. UNICEF har betonat vikten att kompenseraavutsatta fördels begränsaatt negativagrupper effekter, menäven för underlättaatt genomförande.programmens Enmodifiering tidigade bör därför innehållaav programmenåtgärder långsiktig tillväxtsom genererar och ett skydden avhumankapitalet.

Utgångspunkten i äralternativUNICEFS anpassningatt en avnågot är nödvändig.slag fråganDen relevanta diskuterassomär därför hur anpassningsprogramett förska utformas attbegränsa sociala kostnader samtidigt prioriterade målsomuppfylls. likhetI med ärECAS alternativ, förutsättningenför de alternativa föreslåsreformer ökatUNICEF ettsom avfinansielltexternt stöd antingen ökat inflodegenom av

Taylor [1988]
förEn checklista relevanta faktorer vid utforming avstabiliseringspolitik bilaga och4.1, 4.2 4.3se
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kapital skuldreduktion.eller viktig distinktionMen mellanen
ärochECA UNICEF att de alternativa åtgärder presenterassomäven oförändradeUNICEF kan, under kapitalflöden, påverkaav

traditionella förde därigenomatt lindra negativaprogrammen
sociala Viktigaeffekter. är särskildareformer bl a meso-åtgärder är viktigtett komplement till påreformersom
makronivå. traditionellaDe till börjanprogrammen, som en var
starkt koncentrerade till de makroekonomiska reformerna,
förväntades stimulera produktion sysselsättnig påoch
mikronivå. i många länderEtt problem kraftigavar
strukturella obalanser introduktionenoch ett syfte med avförbättra integrationenSECALs att mellan makro- ochvar
mikronivån. ärfortfarande inom vissa områdenMen det oklart
vilka effekter på makronivåreformer på mikronivånhar i
samhället åtgärdas. Keso-åtgärder äroch hur de ska därför ett
viktigt förkomplement och utformas dels skyddaatt utsatta

för främja tillväxt.och dels ekonomiskatt Reformernagrupper
berör allokeringbl offentliga utgifter, distributiona av avkrediter, producentpriser, indirekta subventioner,skatter och
lönebildning sysselsättning.och

socialainomReformer den omfördelningsektorn genom av
till prioriterade områden, enligt ocksåkan, UNICEF,resurser

bidra grundläggandetill tillgodoses, föratt behov kan
särskilt förbättringutsatta direktAvengrupper. en av
målinriktade interventioner, kompensationsprogram,genom sesönskvärt. är grundläggandeSyftet att skydda levnads,som en
hälso- näringsstandard,och innan anpassningsprocessenredan

ökat produktion inkomsterhar tilloch nivå.acceptabel Deten
kan bl ske beredskapsarbeten direkt riktadeocha genom
åtgärder för upprätthålla näringsstandardatt hos utsatta

Institutionella är ocksåreformer betydelse,storgrupper. av
i prioriteringar för särskiltdels utsatta delsochgrupperför öka befolkningens, särskiltatt kvinnornas, aktiva

i utvecklingsprocessen.deltagande

måste här införDet dock betonas ståratt ofta ettmanavvågningsproblem. avsätter tillJu attmer resurser man
lindra socialade konsekvenserna på sikt, mindrejukort

blir för stimulera tillväxten förkvar att snabbtattresurser
krisen. finns ingetkomma givetDet hur dennaur svar omavvägning göras.skall



Anpassningsprogram3.4 socialaoch aspekter

Eftersom stor del kritikenen de tidigamotav anpassnings-berört socialadeprogrammen äraspekterna lämpligtdet attde olika åsikterna.summera upp olika ståndpunkterDe somintagits kan i följande påståenden:summeras

a utan anpassning skulle de fattiga bättrehaft det ECAnär ärb anpassning nödvändig bör fattiga och andra
utsatta lämpligaskyddas med åtgärdergrupper UNICEF
och
anpassning innebärc på siktkort uppoffringar i utbyte motförtjänster på langre sikt VärldsbankenIHF

första påståendetDet i förkan och sig riktigtvara om manbegränsarendast sig till den inledande perioden under enanpassning. På längre sikt år dock förödandekonsekvenserna
fig.1.1.se Eftersom det oundvikligt med anpassningvar enär det konstruktivt diskuteraattmer hur temporäraden

nedgång ska begränsas eller undvikas anpassningensunder
inledning. En befogad kritik de tidigamot är attprogrammendetta problem oftast negligerats. Vi ska diskutera desenaremodifieringar skett äroch dessa tillräckliga försom om att
skydda utsatta på kort sikt. längrepágrupper, siktAven kan
vissa drabbas förändrade förhållanden.grupper pga dettaHur
påverkar fattigdomen har heller inte uppmärksammats
tillräckligt i tidigade förändringaroch deprogrammen somocksåskett ska diskuteras i kapitel.senare



UTVÄRDERING4. OCH RESULTAT AV ANPASSNINGSPROGRAM

Utvärdering4.1 anpassningsprogramav

vi går in på de stöddaInnan BankFond anpassningsprogrammens
år viktigtresultat det att medveten de metodologiskavara omexisterar,problem i utvärdering. Vi föregåendeisom haren

kapitel redovisat några kritiska påsynpunkter de tidiga
anpassningsprogrammens Bedömareeffekter. har beskrivit

katastrofala, samtidigtprogrammen som andra talarsom omframgång. sådan spännviddEn omdömeti innebär äratt det avvikt kännedomstor att ha vilka kriterier och metoderom somanvänts.

utvärdering bör utgåEn från målsättningarde uppställtssomför anpassningsprogrammen. övergripandeTvå frågor då kansomställas är:

Har1. reformerna varit framgångsrika, hänsynmed till attminska obalanserna därmedoch medverka till varaktigenekonomisk tillväxt
deHar sociala2. kostnaderna minimerats

metoderDe använtsnormalt vi utvärderingsom etten avanpassningsprogram har bestått av:
Före-efter1. metod
Anpassningutebliven2. anpassning
Kontrollgrupp2a. metod
Modifierad2b. kontrollgrupp metod Counterfactual
EnskiltZe. land Counterfactual,

förstaDen användermetoden sig före-efter föranalysav enett land eller länder med anpassningsprogram.en grupp avResultatet programmet tolkas utifrånav olika makro-variablers värden före bestämdoch efter tidsperioden avanpassningsprogrammet. De yttre chocker påverkade ettsomländerflertal börjanunder även1980-talet och underavanpassningsprocessen, olika effekter vid olikagenererartidpunkter för ett land. är därförEtt problem isoleraatt
programmets effekter från andra faktorer påverkarsomutvecklingen i före-efterett land. En analys kan varavärdefull för att studera utvecklingen i däremotlandett menförklarainte ärorsakerna. därförDet svårt hänvisa tillatt
positiva eller negativa effekter enbart ett resultatsom avett anpassningsprogram.

se bilaga 5.1



Den andra ärmetoden, förden relevantasom att studera
effekter och resultat anpassning, utgår ifrånav en enjamforelse häntmed vad hade anpassningen uteblivit.som omolikaTre varianter använts.metoden förstahar Den zaavutgår ifrån länder har haft anpassningsprogram undersom enbestämd tidsperiod. jämförelse görsEn med kontrollgruppen avlandet tidsperiodunder ej genomfört anpassning.som samma En
fordel med denna första,metod, ärden hänsyngentemot att tastill globala förändringar påverkar länderna. Ett problemsom

dock att tidigareeffekterar eller specifikaandraav programförhållanden i ignoreras.landett vanligaste variantenDen avmetoden utgår från genomsnittliga förändringar i ett antal
makrovariabler för länder anpassningsprogrammed länderoch

Skillnadenutan. tvåmellan de effektergrupperna ses som avett anpassningsprogram. förhållandenspecifikaEftersom och
omständigheter i landett kan ha inflytandeett betydande på
ett anpassningsprograms variantresultat har denna denavandra begränsningar i användning,metoden sin påmed avseende
anpassningsprogrammens effektivitet.

Ett ovanståendeproblem med variant är att globala
förändringar inte elimineras,helt kan eftersom externa
chocker i få varieradlandett kan vidgenomslagskraft olika
tidpunkter. modifiering försöker därförEn metoden att taav ähänsyn till särskilda omständigheter, påverkat landettsom åzc ländereller föreZb och underen grupp av
anpassningen. simulera tidigare fördaGenom att den ekonomiska åpolitiken alternativaeller jämförascenarios och resultaten
efter zperiod anpassning såledeskan ytterligareen av man åisolera effekterna anpassningsprogram. ärett svårighetEnav sförutsägadock att vilket scenario inträffatskulle hasom
utan anpassning. komplikation börtrots dennaMen enbalanserad bedömning anpassningsprogramsett resultat ochav
effekter utgå ifrån detta k scenario.counterfactual ås

Anpassningsprogrammens4.2 resultat

utvärderingEn bör,anpassningsprogram diskuteratsettav som
utgå ifrån hänt anpassningvad hade uteblivit.ovan, som om enFöre-efter nämnts värdefullmetoden metoden kan i sigsom varaför utvecklingen länder.att studera i landett eller grupp av

blir dåMen resultaten mindre för bedömarelevanta att
effektiviteten anpassningsprogram. Däremotett kan metodenav

signaler vissa specifika åtgärder olikaoch effekter,ge om
bör uppmärksammas vid utvecklingfortsattsom en av

före-efterExempelvis studie frånharprogrammen. enVärldsbanken visat på relativt iskillnader[1988a] stora
olika indikatorers utveckling Afrika,mellan Sub-Sahara hogt

länderskuldsatta länder.manufakturexporterandeoch De
slutsatser ärstudien situationen ikan dras att sub-som av

förvärratssahara Afrika relativthar de andra landerna. Men
förändradetill är däremotorsakerna situationenden oklara.
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beräkningari[1989b] harECA visat årliga tillväxt-att den
takten, 1980-87, för länder-0.53 procent ivar Sub-sahara
Afrika med traditionellastarka anpassningsprogram. Mot-

beräkningar försvarande länder ingamed ochsvaga program varrespektive2 måste här3.5 procent. påpekasDet att
anpassningsprogrammen tillsyftar eliminera föratt obalanser

därigenom läggaatt stabil för tillväxt.grund framtidaen Han
måste alltså också på häntvad hade ekonomiskamed dese som

innanobalanserna, någrakan ärdra slutsatser. alltidDetman
möjligt upprätthålla viss tillväxtatt några årunderen omundviker genomföra åtstramningsåtgärder.att i likhetMenman

är svårtmed det någradraatt slutsatser orsakernaovan omhärleda tilloch anpassningsprogrammendessa med denna metod.

Vi istället här tillska början koncentrera på tvåen ossutvärderingar använder sig olika variantersom av av en
counterfactual-metod. Världsbanken,En utarbetad Reportav onAdjustment Lending, och studie Paul Hosley, World Banken av
Policy-Based Lending Evaluation.1980-87: An Hosleys

använderstudieomfattande sig olika variantertreav varav enär likvärdig Världsbankensmed studie. Trots attegenskillnader existerar mellan båda studiernade påmed avseende
tidsperiod och anpassningslån utvärderartyp Hosley SAL,av

ärBanken ochSAL likartade fig.3.l.SECAL resultaten En
majoritet länder anpassningsprogrammed visar bättrepåav

hänsyn till förändringarresultat med i real export och
betalningsbalans relativt till länder Däremotutan program.

investeringarnahar förandel minskat länderBNP medsom av
länderrelativt bådautan studiernaDe harprogram program.

gäller förändringardetvad i tillväxtenekonomiskaden något
olikartade resultat. Mosleys studie visar vi koncentrerarom

på tidiga anpassningslánmottagare att har haftSALoss av enpositiv påeffekt ekonomiska tillväxtenden medansvagmen
däremot Världsbankens studie visar neutral effekt. Enen

studie från Världsbanken, därRAL II, metoden harsenare
modifierats ytterligare hjälpmed k counterfactualav sbekräftarscenarios, ovanståendeMosleys resultat med

på ekonomiska tillväxten,avseende den investeringar och
förändringar i Studien för ländervisarexport. undersom enlängre använtperiod sighar anpassningsprogram positivav en

påeffekt tillväxten.ekonomiskadenav programmen,
Investeringarna däremotandel minskatharBNP ochsom av

visar liten, förbättring.ej signifikant,exporten en men

allvarlig årkonsekvens anpassningsprogrammen nedgångenEn av
i investeringarna, är förutsättning för långsiktigsom en entillväxt. möjligheter vi tidigare diskuteratDe for attsom
minska offentligabudgetunderskott minskastatens att devar
investeringarna offentliga konsumtionen.ocheller den çn
förklaring till nedgången i investeringarnaoffentligade ar

årpå sikt, känsligapolitiskt mindreatt de, kort an en
átstramning konsumtionen. nedgång inom deskettDenav som
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privata investeringarna har i studie Lopez visat[1989]en avsig påverkadstarkt fluktationervara iav ett landsväxelkurspolitik. stabil trovärdigEn växelkurspolitikoch är
således förstor betydelse återhämtningav en avinvesteringarna.

RESULTAT AV ANPASSNINGSPROGRAM
INDIKATOR Real Real Invest- Betalning Kapital-

ekono-METOD eringarexport sbalans flöden
misk tillväxt
tillväxt

1.Kontro11
QFUPP
Mosley Neutral-

+svag

NeutralVärlds- + US- +-anken
IRAL

Världs- Neutral + USsvag US- -banken +
RAL II

.Landsi-
mulering

osäkerMosley US US US-

JS uppgift saknas

viktigt ihåg åratt kommaMen att resultaten i de olika
studierna påbaseras länder. innebärDet detatten grupp avländerfinns enskilda visar på både bättre sämreochsom

än deresultat aggregerade resultaten. ärAven det relevantomländerstuderaatt längreunder perioden grupp harav som en
involverad ivarit anpassningsprocessen finns det ett antal

begränsningar med pá gruppindelningen.avseende länderDe somVärldsbankensiingår studie karaktäriseras storaavi utvecklingsnivå.skillnader hänsynMed till olikade
tidigare påvisatsresultat med påavseende kontinenternassom

förhållandenspecifikaolika bättredet exempelvisattvore
Latinamerika Asien förSSA, och sig. detMengruppera var

bästa tidigare nämnts, utvärdera förvarje landattsomvore,
fördel utvärdera ärsig. med att iett landEn ett attprogramökad möjlighet till ingående studeradet att land-enger mer

specifika effekter anpassningsprogram,ett har storav ensom
vid forbattringbetydelse etten av program.

25



Malawi klassificerats i tidigasom program-ländergruppen har,
trots aggregerade positivagruppens båderesultat, i MosleysVärldsbankensoch landstudie haft negativ utvecklingen avbetalningsbalansen längreefter period anpassning.en avspecifika förhållanden innebar policy-åtgärderprogrammets
ej fick den effekt avsågs. VärldsbankensIsom senasteutvärdering RAL II har anpassninqs-programmens effekter på

k top performers redovisats. Värdefullas slutsatser kansomär i länderdras att de har kommit tillrättasom med de
makroekonomiska obalanserna återhämtninghar tillväxtenen avägt Resultatet beror till pårum. stor del reformernaomimplementeras inte,eller vilket i sin tur påberor detpolitiska iutrymmet det aktuella landet. Dessvärre är
analysen de k underlaggingav performerss alltförbristfällig i förrapporten någraatt dra slutsatser omtillorsakerna den relativt sämre utvecklingen.

Effekter på4.3 fattiga grupper
ökningabsolutaDen antalet fattiga människorav har skettsomi anpassnings- ävenoch icke-anpassningsländer är till stordel orsakad den stagnation i världsekonominav inträffadesombörjanunder 1980-talet UNICEFav [1987]. Eftersom storendel kritiken de tidigamotav berörthar dessaprogrammenäraspekter det stor betydelseav att effekterna av programmenbeaktas. Dessvärre är det relativt komplicerat att klarge enbild anpassningsprogrammensav effekter på levnadsstandarden.För förstadet är svårtdet isoleraatt effekter ettavanpassningsprogram. För ärdet andra bristerna stora medpåavseende tillgång kvaliteoch på socio-ekonomiska data ochför det tredje är långsiktigade positiva effekterna svåra attutvärdera självaunder anpassningen. preliminäraI de studiergjorts går intedetsom finnaatt något systematiskt sambandförsämringarmellan i levnadsstandard och assningsprogram,anbortsett från vissa effekter.Påkortsiktiga kort sikt bördärför anpassningsprogramett kompletteras åtgärdermed somskyddar fattiga eftersom visatde siggrupper, positivhainverkan 1evnadsstandarden.på På längre ärsikt däremot defördelningpolitiska aspekterna osäkra åtgärderoch de somföreslagits ska vi diskutera i kommande kapitel.

Världsbanken [l990b]
Bourginoun [1989]. påExempel olika åtgärder redovisa i

bilaga 7.1
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4.4 sammanfattning resultatav
Anpassningsprogrammen hade under delen 1980-taletsenare av enpositiv effekt på den ekonomiska tillväxten för länder somtidigt blev involverade i anpassningsprocessen. Demakroekonomiska obalanserna har reducerats ökadgenom enexport minskadoch import. Däremot har investeringarnaminskat, vilket gjort förutsättningarnaatt för långsiktigenekonomisk tillväxt försämrats. länderInom gruppen medavtidiga anpassningsprogram finns det bådedock mindreochmerframgångsrika länder. lärdomarDe kan dras desom avframgångsrika länderna är att landett implementerakanom enreal devalvering och komma tillrätta med de makroekonomiskaobalanserna sker stimulering produktionenen svag underav deförsta aren. den ekonomiskaom politiken är konsistent ochtrovärdig kommer de privata investeringarna ökaatt ochytterligare stimulera produktionen och isparandet ekonomin.Problemet i därde fall utvecklingen varithar mindreframgångsrik är implementering.reformernas

Den försämring levnadsstandardenav skett undersom 1980-talet, främst i sub-sahara Afrika Latinamerika,och är ihuvudsak orsakad krisen i världsekonomin börjanav under av1980-talet. Att enbart förvärradeden situationense ettsomresultat anpassningsprogrammen är därförav felsyn.en grovBrister i de tidigare har dock funnits,programmen speciellt
med särskildapåavseende åtgärder för att skydda utsatta

under inledandedengrupper perioden. långsiktigAven en meranalys socialaav aspekterprogrammens ihar de tidiga
saknats.programmen

En åraspekt den politiska dimensionenannan är storsom avbetydelse vid reformernas genomförande. tidigareDe alltför
BankFond influerade ideologiskaoch dess innehållprogrammen
har upplevts olika regimer kortsiktigav strategi försom ensäkerställaatt skuldáterbetalningar till de privata bankerna
Bacha [l987]. inneburitDetta har ävenatt uppgörelseom ennås mellan landets regering VärldsbankenIMFoch kan detta få
konsekvenser i stadium närsenare reformerna skaimplementeras, eftersom visatdet sig bristatt påensamförstånd mellan parterna har negativ effekt påenreformernas implementering.

regeringsEn motvilja till genomföraatt reformer berorsåledes på ett flertal faktorer. viktig internEn faktor arregimens politiska utrymme. komplikationEn i ett flertal
afrikanska länder är regimensatt politiska presumtivabas och
opposition åroftast koncentrerad till områdena:de urbana Enregering görafår då avvägning mellan tillfredsstallaattenden urbana befolkningens behov och bedriva politikatt en somde fattiga på landsbygden. tidigare fördagynnar Den politiken
har i länderde flesta inriktats mot den urbana sektorns
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utveckling på bekostnad den rurala lågasektorn.av Genom
producentpriser har landsbygden finansierat den urbana
strategin, vilket på många håll fick till följd att
jordbruksproduktionen sjönk och inriktadesalltmer mot de
informella förändringmarknaderna. iEn tidigare fördaden
politiken varit avsikterna anpassningprogrammenmedsom en av
år därför, visatdet sig, politiskt känslig fråga.som en

nästaVi i kapitelska beskriva förändringden iskett desomtraditionella anpassningsprogrammen. Viktiga frågor vi skasomärdiskutera bristerde påpekats åtgärdatshar ochom som omuppstått någondet har form consensus Världsbankenmellanav
kritikerde tidigare nämnts.och som



FÖRÄNDRINGAR5. I DE TIDIGA ANPASSNINGSPROGRAMMEN

långsiktig5.1 Hot strategien
Låt först kort deoss ursprungliga målsättningarnaupprepa medtidigade Under relativtprogrammen. kort tidsperioden skulle

komma tillrättaprogrammen med de makroekonomiska ochstrukturella obalanserna därmedoch förutsättningarskapa föråterhämtning den ekonomiska tillväxten.en av

Externa faktorer tillsammans med strukturella problem i olikaregioner, företrädesvis i sub-Sahara Afrika, innebar att depositiva effekterna fördröjdes.av programmen En allvarlig
konsekvens detta temporäraatt denav nedgångvar beskrevssomi figur förlängdes,1.1 dvs den genomsnittliga konsumtionencapita sjönk ytterligare vilket ävenper den gjorde i länder

undvek anpassning. Behovet särskildasom åtgärder förav attskydda de fattigaste, tidigt påpekadessom UNICEF, blevavdärför större.allt tidigaDe anpassningprogrammen kriti-ocksåserades bl förECAav alltföratt ensidigta varainriktade påmot att kort sikt åtgärda ett lands obalanser,
och att de saknade ett vidare perspektiv. intensivEn debattförts Världsbankenhar mellan och FN-organisationer,andra
inklusive iECA, syfte nå någonatt form främstav consensus,gällervad det hållbar utveckling på längreen sikt för denafrikanska kontinenten. Vi diskuterade tidigare problemet, attVärldsbanken och ECA argumenterade förbi därförvarandra och

svårthade nåatt utgångspunkt.en gemensam Intensivadiskussioner ägthar och vissrum har uppnåttsen consensus nuVärldsbanken,mellan IHF, UNICEF, ECA, AfDB inomoch m.flUNDPviktigarad områden. Fortfarande existeraren dock menings-
skiljaktigheter, låt först beskrivningmen kortoss ge en avom:är överensdet man

kan konstaterasDet att anpassning samtliga parteren av sesidel långsiktig strategi, därsom en en den humanadimensionen är stor betydelse. varaktigav En ekonomisk
tillväxt är nödvändighet, målsättningenen med dennamen harspecifierats till att förett medel nåvara att detövergripande målet, förbättrad levnadsstandard.en Enanpassning därförkan försvarasbara utifrån långsiktigenförbättring i livskvaliten för befolkningen. Ytterligare
uppmärksamhet måste, även på kort sikt, riktas attmot skydda
utsatta under anpassning. socialagrupper en skaprogramprioritera inomsektorer den offentliga sektorn skyddarsomökad uppmärksamhetutsatta En inriktasocksågrupper. ska motsysselsåttningsskapande åtgärder. är överensocksåParterna ompolicy-åtgärder måsteatt relevanta påmed avseendevara de

Världsbanken [1989d]
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specifika förhållanden i ett land, måstedvs de utformas,implementeras ägasoch de afrikanska länderna själva.av Enhög prioritet därförhar reformer syftar tillsom enförstärkning humankapitalet och institutionellaav den
kapaciteten inom varje land. §n modernisering och hållbar
utveckling jordbrukssektornav centralt element i Afrikasarframtida tillväxt. lämpligNy och teknologi förbättradoch enservice för rådgivning distribueringoch insatsvaror äraveftersträvansvärda mål. En stor betydelse för hållbarenutveckling ocksåhar ökatett förbättratoch regionalt
ekonomiskt samarbete mellan olika länder. utvecklings-Iär den offentliga sektornprocessen stor betydelse,av denmenprivata sektorns utveckling, tidigare begränsats, ärsom avfundamental betydelse. högEn prioritet i framtidaenlångsiktig utveckling ävenhar åtgärder för att skydda miljön.Förutsättningen för realiseraatt långsiktig strategi, därenreformprogrammen bör utformas de afrikanska regeringarna,avär ökaddock assistans från biståndsgivarna.en Eftersomskuldbördan allvarligt begränsar den framtida utvecklingen äräven kraftfulla skuldlättnadsátgärder nödvändiga, konstaterarolikade parterna.

förändringarDe skett i Bankenssom policy uttrycks ocksåtydligt i långsiktigaden studien Sub-Saharan Africa, Fromcrisis Sustainableto ödmjukaGrowth. Den framtoningen irapporten och Bankens nya policy återspeglar strävan attenkomma bort från det tidiga överoptimism,1980-talets sommanifesterade sig vi vet vad ärproblemensom och hur de skalösas. Numera betonas istället kompassriktningen och att detinte finns några entydiga i utvecklingsprocessen. Någrasvarpatentlösningar intepresenteras i rapporten årutan syftetistället bidraatt till fortsatt dialog olikamellanen givareoch mottagare, utifrån den uppnåtts förconsensus nåattsomlösningar pågemensamma krisen i olika afrikanska länder. Detcentrala itemat ärrapporten att sund makroekonomisk miljöeninte är tillräckligt för att transformera strukturen i deafrikanska ekonomierna. Nödvändigt i utvecklingsprocessen ärockså att den utgår från befolkningens aktiva deltagande, dvshuman-centereden utvecklings-strategi. kapacitets-Enuppbyggnad måste därför inomske olika särskiltsektorer, inomhälso- utbildningssektorn,och för nåatt framgångsrikenutveckling. utförligEn redovisning långsiktigadenavstrategi skisseras isom rapporten faller bortom försyftetdenna studie. Vi därförska koncentrera på de konkretaossförändringar berör anpassninsprogrammen.som



Förändringar5.2 i anpassningsprogrammen

bredEn enighet råder att utgörnumera om viktigprogrammen endel långsiktig strategi,i ären förutsättning försom en attlosa krisen i afrikanskade länderna söder Sahara.om Detidiga saknade vidareprogrammen detta perspektiv eller somdet uttrycks själv:Bankenav
The experience of the 19805 has shown, however, that it mustbe adjustment with difference. Different in thea thatsencegreater account must be taken of the various needs andcapabilities individualof countries. Different in thatreforms designedmust be justnot to immediatetheovercomefinancial difficulties, but should lead fundamentalto atransformation of production structures buildand solidabasis for improvementpermanent in livinga peoples standards.And different in that additional bemust takenmeasures toprotect the during periodthe transition.ofpoor Thesequencing fundingand adjustmentof must beprogramsimproved, and there must be clear and Africanstrong ownershipprocess.of the

Programmens förändringar därförkan utifrån två aspekter,sesdels användningnyanseraden traditionellamer deavreformerna och dels nytillkomna kompletterande reformer. Något
årstarkt betonassom att ägasett ska ett landsprogram avregering, vilket förutsätter att initieratsprogrammet och sålångt möjligt utformats regeringen. förstärktsom Enav rollför låntagarlandett vid utarbetandet Policy Frameworkavär därförPapers stor betydelse, vilket påpekas bådeav avVärldsbanken och förutsättningIHF. förMen ärdettaen attförmågan möjligheten förstärksoch till självständigameranalyser. Teknisk assistans i förbättra ländernassyfte att

kompetens vid utarbetandet anpassningsprogram betonasavdärför i modifieradestarkt de programmen.
En viktig aspekt vi tidigare berördeannan som var enregerings politiska förutrymme genomföraatt ett
anpassningsprogram. Utformningen därförett skaav programäven utgå ifrån politiska stöddet är nödvändigt för attsomgenomföra hållbartett Kompensation tillprogram. grupper sompåverkas negativt exempelvis avgångsvederlag ellergenomvidareutbildning för anställda inom offentligaden ärsektorn,
viktiga kompletterande ireformer modifieradede programmen.allvarligEn konsekvens tidigade år den nedgångav programmen

skett i investeringarna. Offentliga investeringarsom fåtthar
ökad uppmärksamhet. Viktigt år offentligaen att de

investeringarna förstärks inom därområdende de kompletterar
privatade investeringarna. återhämtning investeringarEn av

°Världsbanken [1989e]



infrastrukturinom och tidigare nämnts socialadesom
högsektorerna har darfor prioritet.en

privata investeringarna ärDe till stor del beroende denavmakroekonomiska miljön. länder mindreI med allvarliga
makroekonomiska obalanser ska därför särskiltprogrammeninriktas återhämtningmot dessa. Kraftiga obalanser ien av

måste däremot åtgärdasett land först, eftersom de har enbetydande påeffekt övrigaresultatet reformer. Av storavär nämntsbetydelse integrerasatt isom programmen en merlångsiktig förstrategi varje Vilkaland. konsekvenser detta
förfår olika biståndsgivare vi återkommaska till senare.

brist i tidigadeEn socialaatt de aspekternaprogrammen var
försummats.ofta hade Utformningen strategi i syfte attav en

fattigaskydda under anpassning viktiggrupper en var enutgångspunkt för den Social Dimensions Adjustment-SDA of
inrättades i Världsbankenenhet för några år sedan.som Det

pápekades tidigare brist påatt socio-ekonomiska data var enallvarlig begränsning, för utvärderadels att socialade
även näreffekterna gällerdet att utforma reformermen somförbättrarskyddar situationenoch för Påutsatta grupper.ärsiktkort syftet med enhetens arbete kompletteraatt de

tidigare socialamed förreformer, att skyddaprogrammen
utsatta Social Adjustmentcost of idelen. degrupper Aven
reformer inriktats minskamot iatt obalanserna statenssom

särskilda åtgärderbudget har introducerats skyddar desomfattiga. reallokeringEn utgifter högrestatens iska gradav
än tidigare riktas prioriterademot sektorer desom gynnarfattiga befolkningen. institutionellaAvengrupperna av
reformer inom den offentliga ökadfåttsektorn har enprioritet jämfört tidigaremed de Viktenprogrammen. av en
fungerande effektiv offentlig försektor betonas alltmer att
nå ett bra resultat de implementeras.reformer Detav somberör även privatisering företag,statliga iav somfortsättningen ska behandlas pragmatiskt. Eftersommerinstitutionella förändringar utbildning krävs för äroch detta

längre tidsperspektiv nödvändigt.ett säkerställaAtt en merlångsiktig finansiering ökad flexibilitetochav programmen enbistándsgivarna är därförhos viktiga aspekter.

långsiktigaden strategiI Världsbankenpresenteratssom avävenspelar längreSDA-enhetens arbete roll.stor ettIen
är målsättningenperspektiv integrera anpassnings-att
i långsiktigaden strategi berörtsprogrammen som ovan

Alleviation-delen.Poverty sociala dåreformer ska
inkluderas innandvs implementeras.ante ettex program



Bedömning5.3 förändringarnaav
förändringarDe skettsom under slutet decennietav harsåledes inneburit att den antagonism tidigare existeradesommellan olika institutioner avsevärt har mildrats. En stor delkritikden tidigareav riktatssom mot de BankFond-stöddahar iprogrammen och med de modifierade programmenuppmärksammats. Problemet inriktar sig på att realiseranumeraoch tolka vad de facto harsom annonserats. alternativaDeföreslagitsprogram ECAssom och UNICEF har, hänsynmed tillavgränsningarde vi gjort, till stor inkluderatsdel i denlångsiktiga strategi presenterats.som Något radikaltalternativ, på längre sikt, existerar således inte. frågaEndäremot är betydelsefull,som och diskuterassom nu mellanärparterna när och hurovan, dessa långsiktiga strategier skaimplementeras. förslagEtt till konkret uppföljningen mer avlånsiktigaden strategi skisserats försom Sub-Sahara Afrikavarithar att utarbeta lángsiktsstudier ländernivå.på
är ännu förDet tidigt att dra några generella slutsatser,förutom de har redovisats tidigare,som modifieradedeomresultat.programmens En bedömninggenerell kompliceras även

att ökadiav programmen numera grad ska utformas utifrån ettspecifikalands förhållanden. viktigEn fråga börsom mannärmare ärstudera vad detta innebär konkret. Aven ett landomsittutarbetar eget ska ävendetprogram i fortsättningengodkännas VärldsbankenIMF, vilketav i sig är naturligt. Menårfrågan vilket utrymme finnsdet för alternativa reformermiljö,i karaktäriserasen dåligtsom fungerandeav marknader.påpekades tidigareDet utvärderingatt en ett anpassnings-avbör ske utifrån varje enskiltprogram land. gäller ävenDet deförändringar skett i de modifieradesom medprogrammenpåavseende vad faktiskt harsom skett. därförDet kan intebegäras, med tanke på denna studies begränsning, att ge enuttömande redovisning förändringardeav faktisktsomrealiserats i ett stort länder.antal Vi iställetskakoncentrera på några allmännaoss reflektioner över demodifierade programmen.

fråga domineratEn debattensom under är1980-talet socialadeäraspekterna. Det också inom detta område de huvudsakligaförändringarna ägt Innan vi närmare bedömerrum. dessaförändringar ska vi kort sammanfatta vilka faktorer sompåverkar utsatta och fattiga situationgruppers under enanpassning. Analytiska modeller har utarbetats fortfarandemenär bristerna stora på det empiriska området, vilket innebär
förståelsenatt socialaav ärprogrammens begränsad.aspekterFör lindraatt negativa effekter för de fattiga under enperiod anpassning ävenoch på längreav sikt behövs enligt

°Världsbanken [1989f]
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ökatAddisonDemery innehav1987 ett produktivaav
ökadtillgångar avkastning på fattigasoch de tillgångar,en

ökad sysselsättning, tillgång till utbildning hälsovårdoch
transfereringar.offentligaoch

användetidigt siglandEtt humanettsom av recovery
tillkomplement ordinariedeprogram ett anpassnings-som

är därför lämpligtGhana. Det utifrånprogrammet var
ovanstående analys att kort beskrivning dege en av

gjorts.erfarenheter Programmet betecknas PAMSCADsom som
Actions Hitigate socialof to theProgramme costs of

initieradesAdjustment 1985 UNICEF, frånrepresentanterav
ministerier universitetetolika ioch Ghana. huvudsakligaFem

forkriterier projekt ingåde skulle i programmetsom var:
fattigdomsinriktningstark1. En

hog ekonomisk socialoch avkastning närEn år2. eller detta
svårt uppskatta andra påatt effektivitettecken stödoch
for social dimension.en
Begränsat institutionellt för säkerställabehov3. att enimplementering.snabb
Projekten ska komplettera ordinariede programmen.förstärkersynbar effekt förtroendetEn för5. som
anpassningsprocessen.

förslag från VärldsbankenEtt i samförstånd med landets
överlätregering förberedelsearbetet till inter-agencyken smission. Missionen Världsbankenledd bestod World Foodav av

Programme, ILO, WHO, UNDP, översiktIFAD, ochODA UNICEF. En
slutgiltiga förslagetdet redovisas i bilagaav 6.1 och 6.2.

täcker, tillsammansProgrammet ordinariemed det anpassnings-
väl områden poängteradesprogrammet, de AddisonDemery.som avär åtgärderundantagEtt dock ökar innehavet produktivasom avtillgångar tillgångendvs till längrePå ärland. sikt det

osäkert ordinariede får spridningseffektdenom programmen
till fattigade förväntats. ärOrsakengrupperna att ettsom

implementeras uppifrån visat sighar svårtprogram hasom att
aktivera befolkningen i utvecklingsprocessen. därförDet kan

svårt uppnåatt den k Poverty-Alleviation därvara delens
långsiktigtett perspektiv tillsammans medmer bottom-upenärstrategi stor betydelse. liknande iI ettav programUganda, svårt identifieraPAPSCA, det att fattigautsattavar

med undantag anställdastatligt förutsågsgrupper, av somförlora sina jobb. I stort sett hela befolkningen skulle
behöva klassifieras utsatt PAPSCA-programmetsom en grupp.inriktade sig därför på den k Poverty-Alleviation delen.s

därförblirProgrammet snarlikt vanliga bilaterala projekt,
när dessutom integreringden existeraska mellan PAPSCA-som

ordinarieoch detprogrammet programmet saknats.



Sammanfattningsvis kan sägaman att de olika multisektorprogram introduceratssom i bl Ghana,a Uganda, Bolivia ochMadagaskar tjänat tre olika syften. förstaDet syftet harvarit att mobilisera ytterligare bistånd, det andra ökaattmedvetenheten fattigdomenom och det tredje att underlättagenomförandet svåra anpassningsåtgärder.av Men programmen,varitsom mix olikaen kortsiktigaav långsiktigaochreformer, har ibland varit svåra att koordinera och dessutomär det osäkert nåttde de målgrupperom eftersträvades.som Ilångsiktigen strategi där målsättningen är att minskafattigdomen är därför den andra fasens inteprogramtillräckliga. Istället är nödvändigtdet åtgärdernaattutformas utifrån långsiktigtett perspektiv. I den tredjefasens anpassningsprogram, är integreradesom med enlångsiktig strategi försöker åstadkommaman detta.Målsättningen är anpassning med fattigdomsbekämpning. Desociala aspekterna inkluderasska ianteex tillprogrammenskillnad imot den andra fasen, där rördedet sig om ex post.
Det kan kanske önskvärtses som att omedelbart implementeraanpassningsprogram med fattigdomsbekämpning, ett problemmenkvarstår isom ett länderantal är de kraftiga makroekonomiskaobalanserna. Vi påpekade tidigare att det fanns ettavvägningsproblem med påavseende hur allokerar deman givnaresurser finns tillgängliga.som Ju avsättsmer resurser somför att lindra de sociala konsekvenserna på sikt,kort jumindre blirresurser kvar för att stimulera tillväxten, fördärigenomatt snabbt komma krisen. En stabilur makroekonomiskmiljö har avgörande betydelse fören övriga reformers framgångoch det är därför viktigt att .komma ihåg att demakroekonomiska aspekterna utgör förgrunden framgångsrikenlångsiktig utveckling. förutsättningEn för implementeraattanpassningsprogramnmed fattigdoms-bekämpning är således att demakroekonomiska obalanserna är hanterbara. I ett flertalländer i Sub-sahara Afrika kommer därför stabiliserings-politiska åtgärder även i fortsättningen att vara storavbetydelse, även tidsperspektivetom har utvidgats.numera Menärdet viktigt, vi tidigare nämnt,som att de utformas efterde specifika förhållanden råder i varjesom land. Denpolitiska dimensionen under anpassningsprocess,en som numeradiskuteras alltmer, är därför betydelse.Ettstoravsvårlöst problem, vi tidigare nämnt, ärsom vissaatt reformeri ett anpassningsprogram missgynnar drog fordelargrupper somden tidigare fördaav politiken. Reformer förändrar dessasomförhållanden kan utmana den politiska bas flertaletsomregimer i de afrikanska länderna och nationerandra arberoende Eftersom det visatav. sig att framgång ienanpassningsprocessen även beror på programmetssustainability är detta svår avvägningsfråga.en Den

se bl World Developmenta [1990]
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Glasnost översvept Ost-Europa Sovjetunionensom och änharlängeså varit blygsam i Sub-sahara Afrika. En fortsattanvändning anpassningsprogrammen,av givnaunder politiska
strukturer, därförkan utifrån två förstaaspekter.ses Denberöraspekten villkorde ställs för få tillgångatt tillsomanpassninglán. Eftersom finnsdet incitament till inteattgenomföra de politiska riskerna, årprogrammen, pga den kskonditionaliteten nödvändig.fortfarande samtidigt förMen attminimera politiskaden risken, den andra äraspekten, detnödvändigt biståndatt utifrån längreett tidsperspektivges
och att kompenserar missgynnade årman såledesDetgrupper.nödvändigt bådaatt beakta dessa aspekter.



6. SAMMANFATTNING

Utgångspunkten i denna studie litetett land,var ej kansomförändra världsmarknadspriser eller internationellaräntenivåer. Vid negativ störning måsteen således landet medhjälp sin ekonomiska politikav sig till förändradedeanpassaförhållandena. Uteblir denna anpassning eller landetombedriver orealistisk ekonomisken politik längreunder tidenfår detta till följd kraftigaatt makroekonomiska obalanseruppstår. möjlighetDen existerar försom ett land att kommatillrätta med dessa, under givna ärantaganden, att exporteraeller importera mindre.mer En strategi för förbättraatthandelsbalansen består därför två komponenter,av dels realendevalvering och dels utgiftsminskning.en Syftet.med strateginär att reallokera till produktionenresurser handelsvaroravdärmedoch nå förbättring i handelsbalansen.en Ett ärproblemdock att det på kort ärsikt svårt ökaatt snabbt exporten,vilket får till följd importenatt måste begränsas. Enbetydelsefull aspekt i Internationella Valutafondens arbete ärassistera länderatt befinner sig isom betalningsbalans-svårigheter. Genom krediter från IMF kan således importenupprätthållas under tiden åtgärder inriktassom ökamot attVärldsbankenexporten. Aven blev alltmer involverad, ochstrukturanpassningslån introducerades ett komplement tillsomkrediter.IHFs De IDA-krediter ställdes till förfogandesomsåledeskunde ytterligare upprätthålla nödvändig import. Menkrediterna från både Världsbanken och IHF inte villkors-varlösa. Ekonomiska reformprogram godkända landets regeringavfordrades. Dessa anpassningsprogram har under ett decenniumdebatterats livligt och förutsatts hård kritik. ärDet numeraklart att de kortsiktiga sociala konsekvenserna försummatshartidsperspektivoch deatt från början avságssom har varitotillräckliga. förklaraHen att tillorsakerna försämringdeniskett levnadsstandardensom under 1980-talet ettsomresultat anpassningsprogrammenav är vilseledandeenförenkling. Det har inte kunnat påvisats något samband, pålängre sikt, sjunkandeav levnadsstandarden och ettanpassningsprogram.

därmed inteMen sagt att ärprogrammen perfekta. socialaDeaspekterna, nedgången i investeringarna, bristande hänsyn
politiskatill aspekter, dogmatisk påen den offentligasynsektorn och alltför tilltrostoren till de marknads-orienterade ärreformerna några de vi tagitproblemav Deupp.förändringar skett under slutetsom i1980-taletav programmeninneburithar dock att uppnåtts Världsbankenmellanconsensus

kritikeroch dessIHF på viktigarad Nödvändig-områden.en
heten anpassning påpekas samtligaav en parter, och attav denbör integreras i långsiktig därstrategien den humanadimensionen betonas starkt.
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Uppmärksamheten bör därför inriktas mot fortsattenkonstruktiv fördialog förverkligaatt förändringarde somförändringarpresenterats. De skett sistaunder delensom avvi1980-talet har beskrivit ingivit förhoppningar,som nya menäven svårigheter.skapat dilemmaEtt mednya de BankFond
stödda anpassningsprogrammen är åatt de sidan harenaförkritiserats alltför snävtett perspektiv, åoch andraförsidan att de bli alltförkan omfattande. ärnumera detMen
viktigt ihågkommaatt att den strategi skisserats isomVärldsbankens långsiktiga studie är övergripande strategieninvolverar samtliga biståndsgivare bådedvs multilaterala,som
bilaterala enskildaoch organisationer. förutsättning förEn

framgångsrik långsiktig strategi är därför någonen att form
samförstånd och samarbete uppnåskanav mellan de olika

givarna. hållbar långsiktigEn utveckling förutsätter även ensund makroekonomisk miljö, där kapacitetsuppbyggnad inom ett
ärflertal möjlig.sektorer På sikt är därförkort ettstödfortsatt till anpassningsprogrammen stor betydelse,avsamtidigt är viktigtdetmen att det hela i långsiktigtettseperspektiv. Vilka beröraspekter detta på kort långoch sikt

vi diskuteraska lite närmare och belysa några aspekter
utifrån det biståndet.svenska

Låt först diskutera den internationellaoss miljön och hur den
underlätta övergångenkan till långsiktig strategi. Etten merförslag från Världsbankens långsiktiga ärstudie att englobal Coalition för de afrikanska länderna inrättas ettsomförforum diskuteraatt allmänna riktlinjer för en gemensamlångsiktig strategi. förefallerDet tveksamt sådanvara om endiskussionsklubb åstadkommakan några konkreta resultat. Enviktigare roll iställetspelar institutionerde existerarsomför säkerställaatt nödvändiga finansiella flöden. krediterDe
utgår på mjuka villkor frånsom ESAFSAF tillIMF och IDAstöd för ländernas anpassningsprocess är ävenoch kommer i

fortsättningen ett betydelsefullt stöd. viktigvara Enfacilitet inom dessvärreIMF, dess komplexitet ejsom pgaanvändaskunnat är Compensatory and Contigency Financing
Facility. Faciliteten ärsyfte att kompenseravarsråvaruproducerande länder u-länder,dvs förofta
flukturerande råvarupriser ävenoch höjdanumerainternationella räntor utgör därför viktigt förett skydd

länder. Särskiltdessa under anpassningsperiod är deten avbetydelsestor att dessa fluktuationer undvikas.kan

viktigtEtt annat ärsamarbete det Special ofProgrammme
Assistance SPA Världsbankenlanserades i syftesom 1987avmobiliseraatt ytterligare biståndsmedel från bilateralade
biståndsgivarna för tillfredsställaatt anpassningsprogrammens

Mobiliseringenbehov. kapitalflöden är såledesexternaav enviktig aspekt, ävenoch kommer närmaste femårs-under den
perioden att stödett betydelsefullt for ländernasvara
anpassningsprocess. förutsättning för utvidgaEn att
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tidsperioden därmedoch underlätta anpassningen för länderna
Sub-Sahara ärAfrika stödatt detta säkerställaskan ochoka.

En stor betydelse ävenhar bistånddet kanaliserassonbilateralt. Ett problem diskuterats är ständigadesomförhandlingar belastar administrativaett landssom kapacitet.
Kenya exempelvis involverat i förhandlingarvar 1984 med 25bilaterala multilateralaoch givare och 80 Non-Governmentalorganisations [Mosley, Tidigare nämndesl987a] att konkreten.uppföljning Världsbankens långsiktiga studieav attvarutarbeta långsiktiga ävenstudier ländernivá.på möjligEnfördel, påmed avseende bilateraladet biståndet, är att ensådan studie inventeraskulle kunna projektde pågår isomlandet ökaoch förutsättningarnadessutom för ökatettsamarbete och eventuell koordinering givarnamellan ochlandets regering. bördet påpekasKen sällanatt denna aspektstöds mottagarländerna,av eftersom de att det finnsanserfördelar med splittrad givarkår. ökningen En detavbilaterala biståndets integration i långsiktig strategi ärenväl förenlig stödmed ett kompletterar anpassnings-som

viktigprogrammen. En aspekt vi ärhar diskuteratsom desociala dimensionerna. En stor del det bilaterala biståndetavhar under lång berörttid dessa frågor. Eftersom det oftafinns kännedomgod förhållandenlandsetten och specifikaomsektorer, exempelvis utbildningssektorn, bör denna kunskap
utnyttjas till att komplettera påverkaoch modifieradede
anpassningsprogrammen. ökatEtt Världsbankensamarbete med ärsåledes lämpligt även på sektornivå, eftersom den socialadimension ingåska i de modifieradesom nu oftaprogrammenberör projekt där SIDA olikaoch NGos har stor erfarenhet.enbörDet återigendock påpekas stabilatt makroekonomiskenmiljö är förutsättning för framgångsrik utveckling.en en
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SÄRSKILDA LÄNDERINSATSER I SKULDTYNGDA BILAGA 1.1

Tabell:Särskildainsatseri skuldtyngdaländer:anslagspostensanvändning
budgetårenunder 198586-198889i milj.kn.

auducur AnslagBeslutat
mmm ändamål

198586 400 165.8 Betalning skuldull svenskaav statenTanzania465.4Moçubnqu:434.1.,Zambia145.91Nzcaragua och118.21Vietnam2.21.
198687 400 62.4

varav:50.0 stödull aterhantningsprouaa:Tanzania
12.1 Betalning skuldL111av svenskastaten:munen-Bissau.

193788 J60 62..6
varav:117.4Betalmng skuldtill svenskaav staten Sudan
200.0stödtill aterhanminuprograa:Moçambiqueuooi. Tanzaniar9ol.Uganda11m

Reglering0.2 del Guinea-Bissau:avviss skuldav ull Sverige.
150.0Stödtill återhintmnasprogranti anslutningtill det. särskilda:år Afrika.programet 9A 19381;TanzaniaMau,Iloçaáiqxie Giana421. 4201.GIÃneI-BISSIH42m.Uganda|20I.
150.0nr: tesubvenuonertill denutvidgade;ammar-anpassninga-minuten mar.

Skuldlterkdp:10.u Bolivia.
198859 410 471.4

varav:225.0Stödtill aterhantningsprouaaii anslutningu1l det.sarskilda :är Alrllü.programmet SPA193m:
mil.120 kr för sanlinansieringxloçaabiquemoi.x Uganda:30.Gunea-aissau4201ochsinToneochPrincipe10|;

105Illj. kr. för underlåtaau betalning vissaavVårldsbanksslmlduinnehasson Tanzamaav 65:.Uganda415ochGIUH1101. försant andan.samlautanför.AfrikaBangladesh Boliviam. .51ochsn unka:.51
6.4 Stödtill åzerhantmngsprogran.Guyanas

150.0ut: zesubvuitioner:111denutvidgadestrunuuanpassnnnøs-facilitezenESAF.
65.0 stöd1.111Nicaraguasátetmnuixngsprogru.
25.0 Reglerna; vissdel uoçanbiquesav skuldav :ill Sverige.

Sum.: 7301 1521.2 utfistaEJ modal den30per 1909:202.31111133132:un:

Källa: Utrikesdepartementet, Bi1.5.Prop. 198990: 100
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IMFS ORDINARIE FACILITETER BILAGA 2.1

Reserve Tranche

Ett medlemsland med hetalningssvárigheter kan omedelbartutnyttja 25 procent sin kvot Reserveav Tranche. Denna andelingar i landets valutareserv och betraktas inte Fond-som enkredit.

Credit tranche

Under credit tranche policy år krediter för medlemendisponibla i form fyra tranches. förstaav Den dessa, theavFirst Credit Tranche, utbetalas förutsättningunder attvidtarlandet åtgärder för lösaatt betalningsbalansproblemet.Begäran lán i de följande,treom the CreditUpper Tranche,kräver ytterligare anpassningsátaganden.

stand-by avtal

lângivningFondens sker vanligen k stand-bygenom avtal.sUrsprungligen sägs avtalet reservfinansieringsom en ettsomland kunde utnyttja vid behov. Numera stand-byses som endirekt kredit för underlättaatt genomförandet ettavkortsiktigt stabiliseringsprogram. Ett stand-by harprogramtraditionellt avsett period tillen månader.18upp
Förhandlingar vid ett stand-by ägerarrangemang mellan detrumberörda landets högsta ekonomiska myndighet och en grupp avtjänstemän som representerar fonden. Efter avslutadeförhandlingar bistår fonden lántagarlandet med att formulerakett Letter of Intent.s Brevet beskriver de aktuellaekonomiska problemen och åtgärderde regeringensom attavsergenomföra.

Även villkorde överenskommits försom att landet fåskatillgång till fondens begränsade ingår i brevet.resurser Devillkor fastställs berör växelkurser,som importregleringar,
statliga budgetunderskott, bankens kreditgiving,
utlandsupplåning samt policyn beträffande utländska
investeringar. Viktiga år vissa kvantitativa åtaganden ksperformance criteria, eftersom fortsatt kreditgivningenärfrån fonden beroende dessa. landet inteOmav klarar demålen bliruppsatta landet diskvalificerat från fortsattkreditgivning från förfonden programmet.



FacilityExtended Fund BILAGA 2.2
utlåningensedan del förskjutitsstor u-länderen motav

nödvändigtansågs utökadet tidsperioden föratt kommaatt
tillrätta betalningsproblemen.med Extended Fund Facility

avsåg utökaEFF skapades 1974 tidsperiodenatt försom den
ekonomiska anpassningen till år i vissatre fall år.fyra

möjligt förblev dessutom ländernaDet låna änatt 100%mer avhär ärsin kvot. utbetalningAven beroende de performanceavnämntscriteria som ovan.

Financing FacilityCompensatory och CCFF

Under 1960-70 talen skapades speciella ökadearrangemang somutláningsmöjligheter.fondens Ett den k Compensatoryvar sFinancing Facility innebarCFF stöd för länderettsom somhade betalningsbalansproblem exportintåktsbortfall.genomStödet i första hand riktat till råvaruproducerandevar
länder, u-länder.dvs ofta Lånemöjligheten utvidgades 1981till ävenatt länderomfatta mötte betalnings-sombalanssvårigheter på ökadegrund förkostnaderavspannmálsimport.

vidareEn utveckling ägde tillCFF den1988 kav rum sCompensatory Contingencyand Financing Facility CCFF. Degrundläggande ärelementen i intakta,CFF kompletterandemenåtgärder för extra beredskap i stabiliserings-sambanden med
godtagna fonden, introducerats.program, har Höjdaavinternationella räntor därmedkan kompenseras lån frångenomFacilitetensIMF. komplexitet har emellertid inneburit att den

inte användaskunnat översynoch dess utformning pågåren avför närvarande.

Buffer Financingstock Facility

Ett ärannat Buffer FinancingStock Facilityarrangemang
skapat är1969. hjälpaSyftet länderatt finansieraatt eninternationellt organiserad lageruppbyggnad förråvaror attavstabilisera prisutvecklingen. inomEtt land har denna
facilitet möjlighet låna tillatt sin45 procent kvot.upp av
Särskilda láneformer i skuldomförhandlingarsamband med

Två kompletterande kreditåtgårder skapades vårenunder 1989,
ett resultat det k Brady-initiativet.som förInomav s ramenett stand-by eller EFF-avtal tillkan 25 procentupp avlánebeloppet öronmärkas för användas tillatt skuldreduktions-

operationer. särskildakanDessutom additionella påmedel
till 40 procent landets kvot utlånas iupp samband medav

reduktion skuldtjänsten.av
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SÄRSKILDA FÖR LÄNDERNAINSATSER DE FATTIGASTE BILAGA 2.3

IMFs arbete påbaseras universalitetsprincipen, vilket innebärrättigheteratt och skyldigheter är för samtligasammamedlemsländer. Möjligheterna, för fattigastede medlems-staterna att under stand-by och EFF snabbt kommaarrangemangtillrätta betalningsproblemenmed har varit otillräckliga. Ensärskild utlåningsverksamhet, på mjuka villkor, därförharskapats för fattigaste ländernade för underlättaatt denekonomiska anpassningen. Detta frånavsteg universalitets-
principen möjligtvarithar eftersom anpassningskrediterna
inte tar fondens reguljära i anspråk.resurser

tvåDe lånearrangemang introducerats,nya StructuralsomAdjustment Facility SAF och Enhanced Adjustmentstructural
Facility därförESAF, ska försökett tillses som enbredare pá medellångansats, sikt, till rättaatt komma med despecifika existerarproblem i fattigaste länderna.desom

t du ac ttmer
Faciliteten introducerades i för1986 att biståmarslåginkomstländermedallvarligabetalningsbalansproblem.Genom
försäljning del guldinnehavIMFs skapadesav en 1976av den

k Trust KrediterFund. tillgängligas blev för de fattigaste
u-länderna med årlig ränta0,5 löptid.procent ársoch 10 Desista utbetalningarna gjordes i vilket innebär1981 attmarsåterbetalningar på lån upphör i april Amorteringen1991. avdessa Trust Fund-krediter finansierar SAF-lån.

Under period år, årligatre med utbetalningar,en kanav enkvalificerad medlem IDA-status erhålla motsvaranderesurser,maximalt 70 sin förprocent kvot, anpassningsprogram.ettavUtlåningen pá mjukasker villkor räntan ärdvs 0,5 procent perår återbetalningarnaoch börjar år125 efter utbetalning och
avslutas år länder10 efter denna. Av SAF-lån21 hade densom30 september sju1989 programländer.svenskavar
Mjuka villkor karaktäriserar även takten omfattningenoch i
reformerna anpassningen.under Konditionaliteten utgår från

k bench-marks ansluter sigs till ochsom programmenunderlättar utvärdering Viktigt ärdem. emellertiden attav
bench-marks inte utgör kriterier, avvikelsemarkantmen enfrån dem innebärakan dock måsteatt reformer för nästavidtas
årliga program.
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AdustmentStructuran ce Facilit ESAF BILAGA 2.4

lånearrangemangEtt annat infördes i december ärsom 1987Avsikten ärESAF. mobiliseraatt additionella biståndsmedel
till stöd för anpassningen. länderDe kan ikomma frågasomför ärESAF-lån under SAF-lån,samma som ett land intekanmensamtidigt ha båda lånearrangemangen. För närvarande 30
september länder1989 har ll däriblandESAF-avtal, Kenya och
Uganda. Finansieringen utgårESAF delvis frånav SAF-medel menfrämst från särskilda krediter bidragoch mobiliseras frånsomrikare länder. Krediterna används för utlåning från ESAF,bidragen användsmedan för att subventionera utláningsräntan.
Räntan är för närvarande 0,5 återbetalningarnaprocent och
börjar år125 efter utbetalning och åravslutas 10 efter
denna. Beloppet medlem kan erhålla maximaltsom motsvararen
250 överprocent kvoten treårsperiodav vissaunderensärskilda omständigheter kan utlåningen uppgå till 350 procentkvoten. Konditionaliteten utgårav från k performancescriteria utvärderas varje halvår. försom Ett krav fortsatta
utbetalningar är att dessa kriterier är uppfyllda.

kamewo ers

specifikaDe strukturella problem existerar i vissasomländer, kvalificerade för SAFESAF-lån, medförthar behovett
dels medelfristigtettav perspektiv närmareoch dels ett

samarbete Världsbankenmellan bilateralaoch givare.
Kombinationen treårigtett Policyav Framework Paper PFP och
ett anpassningsprogram för år är förutsättningett för attenerhålla SAFESAF-lån. PFP utarbetas lands regeringettavtillsammans Världsbanken.med IMF och bestårDet landetsavmakroekonomiska och strukturella mål för anpassningen under entreårsperiod, identifierar den strategi följasska ochsombeskriver finansieringsbehov möjligaoch finansieringskällor.

läggs förstPFP förfram diskussion Världsbankensi exekutiv-
styrelse därefteroch i Godkännandefondens. sker formellt avinstitutions ledning. Förändringarresp i gjortsharPFP efterutvärderingar och innehåller särskiltallanumera PFPs ettavsnitt socialade konsekvensernaom anpassningsprogramettaväven, däroch är möjligt,det åtgärder för lindraatt de
negativa effekterna.

den översynenI vårensenaste underströks återigen1989 vikten
låntagarlandetatt får förstärktav vidroll utarbetandeten

dessa dokument. Det rekommenderadesav också dokumentenatt
användasskulle för mobiliseraattmer externa Okaderesurser.informella kontakter mellan fondstaben potentiellaoch

givarländer ansågs lämpligtett medel.som



BERÖRBEGREPP SOM ANPASSNINGSPROCESSEN BILAGA 3.1

stabiliseringa

Åtgärder för minskaatt aggregezgd efterfrågan ochav varortjänster inom landet. ärSyftet minskaatt underskotten ibytesbalans extern obalans ioch statsbudgeten internobalans.

Stabiliseringsprogramb

Ett vanligtvisprogram som utarbetas Internationellaavvalutafonden IHF därefteroch godkänds ett landsavregering, i syfte att stabilisera ett lands ekonomi.innehållerProgrammen särskildaoftast finans- ochpenningpolitiska åtgärder.

c strukturell anpassning

inomReformer mikronivá t.ex olika marknader, makronivádevalveringt.ex inomoch olika institutioner t.ex Qförbättrad effektivitet inom offentlig sektor. Syftet 5medärreformerna förbättraatt resursallokeringen, öka denekonomiska effektiviteten, förbättra tillväxtpotentialen 2ochminska landets sårbarhet för framtida chocker. Sammantagetdensyftar strukturella anpassningen till ökaatt detQQQIQQQIQQQ utbudet inom ekggomig.

Anpassningsprogramd

innehållerProgram som reformer relaterade till bådestabilisering och strukturell anpassning.

strukturellae anpassningslán SAL

Lån stöder strukturellsom anpassning. Inriktade pábetalningsbalansstöd, förutsatt stabiliseringatt 1ochstrukturell anpassning genomförs. Lånen bidrar främst medfinansiering importvaror.av

sektoranpassningsf lån SECAL

stöderLån strukturell anpassningsom i sektor ex.enindustri,jordbruk, energi. Huvudsakligen inriktade på atttillrättakomma institutionellamed och mikroekonomiska
störningar. delEn främstSECAL har berört finansiering av gimport i specifik sektor. 5en



HYbridlánq BILAGA 3 2.
Lån stöder anpassningstrukturell 1 sektor, medr som en men enx7 investeringskomponent.

Anpassninqslånh

på bådesyftar Hybridlån.SAL, SECAL och
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RELEVANTA FÖRFAKTORER STABILISERINGSPOLITIK BILAGA 4 l.

Background: ofahocha therequlrlngstablllaation. socialll. Overallnature oeeonnmlcllnltapeaandstructure...nuandotherconalderatlona.matris. Outputadiustment.shocksExternal Is freeoutput upwardanddownwardtovary within.somerangthiftsstrartgulation inExternal couldincludeadverse thecauses lf howwide therangelaso. macroresponsestagnstionfallingof trade. remittanceandorvolume.falling progressiveexport Incometerms redistrihutlonstimulatesdemand exhilaormilows.highercapital interest etc.debt. tionistrate regressiveon redistributionstimulatesdemand perhaorexchange lluw WiForeign What causes longii. bonanza the viaare suhstitutionoutput responsenlastthey . lfoutput fixed.what are thelimitingfactors; foreie.|.shocltsInternal overallcapacity.resources. seetoralcapacities.infrastructurelnllationstructuralist monetaristcauses iv. Withor ñaed.what rnaioroutput channel:forare adiustmemacroalñnancialInternal crisis liabilitypositionsWhat and viaforccdassetare saving theinflationtaxnrgroupsinvolved Processof innation.:ndlllightby ñnanceCapital nationalsWhat links internaliii are to What .structuralelementsln nion,are i.e. distributionconsiderationsexternal conflictsandpropagationmechanismssuch indexatiotascantractpolicy Hbexamplesinclude .Fastiv. ii.errors over- Are demandfactorsmonetary important. orexcess lf howso.inoomeredistributiutt. exchangebadlyuver-valuedatattempts s priceincrease:causedbydemandfactors intoincrease.:mapetc.rate. ofcostcomponentsfailures. naturaland shoclts othcrNatural matt-made ltarvest c Seetoraldisauregationsv. war.disasters, -Arethererelevantdisauregationa.such agricultureaa vs.noonsideraexternal ionsOther aariculture.traded non-traded.etccs.over-valuedexchangeIsthereal badlyrate ii. lf what adiustment hanismsso. byare llex-prisector.eg.permitstabilizationdrawin oñicialassistanceWill Iaccessor with ñaed ininelastlcoutput supply.flit-priceor with oroutput ntntlows.minmarketslf soonWillinternationalcapital how tradeso. adiusting.somethingelseoroverallperformanceorthodoay.respond better llalsnceto to ofor considerationpayments
HoweñectiveSocialmatrixandpolitical exchangecontrolsconsideration: Dotheyare permit degnsomeoffreedomdeterminin;What rnaior in internalthesocial interestmatrix ratesare groups ii. AreremittanceflowsimportantWhat theproductionflows lf whatandkeypricesassociatedwitheach:are echanismsso. thareheused controlcan ofto thefloworcapturepartgroup Aredelatobligation:importantiii. What eachgroupä Isdehlrnaior ntostlyandliabilities,andhow their externalandare assets are . statof andpricesdeterrninedreturnrates ownedlf how thedoubletransferso. problemnationWhat thepoliticaliv. rolesofthernaiorgroupsare the plusresourcesto trade.surplu.sstate henvchestravrtla toWhatpolicyoptions availablehelpthe andvulnerablev. are to poor iv. Moredrastically. partialrepudlationof externalpaymcpopulationgroups obligation:fordelat thecardsonvi. Otherpolitical erationa-geopolitics,regimestabilityand Financialmarketconsideratlons.corrtpromises.etc. Hastherebeenor willtherehave he bail-outofñrmato a hanorwithbalance-sheetproblemsWhat or willbe theelTcclswere nwealthpositionsandnet returns
What elementsof fragilityin theare andpaniculsystem.LI itsmanagementp.

Källa: Taylor [1988]
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BILAGAIi 2.
then:potential savinginthe for reasonAs:exccss economySpecialmaeroeconomicllnkages anyfromItolding down. likely bedivertedintocapitaltligoutput topublicinvestment privateinvestmentDoes crowd crowdin outor andlordomesticspeculationin real sparaetc thereestate,What thechannelsandhow besifectedhypolicythey a:are ean r pmmf| h°m hu i W MWWWWshiftintheWill oftradetowardagrieulturestimolateretardtermsa or “““°7 ñmmár°wlm°d kidemandfornon-agriculturalgoodslite thereintra-seetnt-aidistriho- theresparailelexchange undercapitalcontrolslsrate destabilizt;andorsupplyconflicts.for foodIional examplebetween andexport eacltangespeeulstioncapitalflightlikelyinanticipationotricuhu, or aman.l&quot;&quot;i°&quot;Arelevelsof likely beiniluenced elfectsdemand hyweslthto k A m m°°°°“°ml°°Y implmmNk W955-Changestheinflation due rundotmodiiiestion cmin stabilizationtax to marketingboards,food agencies.subsidy etcHowshouldexport tltorindexmonof of mom: mdtummaminnen money ht stabilizatitutintoa programme.genenny.mo

Changesbalancesheet whenin positionsofdebtorssndcretiitors IV. SpecialpolicyNamnshiftstheinflation markedly.rate A. Dcvsluationwealth followingChangesin positionshomeandabroadnet at a. ls inilatittnarylf what e.g.wipingnot. arereasons outquomaxi-devaluation. etcrents.tisoftheeiñciertcy collection aifectedhyshiftsinthe beapparatus ii. cotttractittnarylf for beforeJ-curvehowlongso, respons-andorinflation policy Will indirectmanocuvresrate tattratee becomeimportantWhat factorsuuderlyingcontractiona.an:inflationfmmthesidedrive ofcostsupncreases real effects,initial deñcit.trade theroleresponse,e.g. wageexternallythe conatrained what importcontentseconomy so. are marketingboardsexportdomesticproduction formation. how tntde-offsandcapital and are . expunsiottary from bindingiitrci;so. quotabetween rettts.aandinvestment sgricuitureheroadandexport tooutput or exchangeülllsllailll. whatexportresponse.ordevaluationexpansionaryunderthecircumstancesanagedWill be iv. Willchangesin ofthe crawling iotiuencerelativerate a peg retundomestic restrainedllowlapgcdiIi increase absorptionexport: foreignut anddomestic induceenough majorassets tohe capu.ill the.esponse movementsiniluencing .aetnrs L kc b&quot;°“i mipricelevel prices.completelytheoverall inilueneedhyforeign nr. Vit-t aboutsectonlpricesp-rti-Ily Willliberaliutionlead ittmpsinimportsofconsumerto or un...Haveñx- flex-pricemarketsWhat therelativeimportanceof and 59x55; ofnu 3004,;
Hex supplycomo-intñx-vricerulesbecomeincrusinzlv under ü. de-industriaiizationin liberaliutionlikelyresponsetoroleofthe Mimi inlies-pricemarketsWhat the traders iii whu win bgm; amg min annan umclunymd hmfor utchattuewidespresdindexstionrules theHow. rate. gagn;are wapes.

iv. Willliberalizstionor possiblyraisingtradebarrierstoprices. financial etc goarsntecummodity bankdeposits, cuntracts. localmarkets forthcall capitaliniiowsandordirectforeig.increases feedintoinflationWillinterest creditrestrictionsrate or mvntmcffofñnsnctng. capital. . the working. .by costincreasing c Rike ut. turn qwu aspieWill increase: iniistionsryittdircct betax-rate Are .t: qoota contracttonaryither eapartstonaryoreffectsintcrestrate ii. Do forum inilationwhenquotaa there devaluationmWill inereaaeslead savinglfinterest private howrate tomore so.. D. fula ofpayment:responses4 absorhedbe tnaeroecoooml,can Cao subsidies,andotherpoliciesbeemcientlyqootu. direetedWhat portfolios induceshift: will ininterest llowin changes rate:, atimulste importsulntitutionlf inexports whattimeframeor so.of ñnancialsystemwilltheyaffectoverallintennediationthe ii. What theroleofpublicinvestmentin provingtradabilityUnderKajen will oif emmahigh cholte creditrate: so economy-widebysectororIiquidüyellcctively thebankithat enda withsystem :xceüop iii. What theroleofincomcspolicies, inteducingahsorptittne.g.effect cash-tlow-wiliWhat the ofhigh ftscai theybewillbe rate:on. stimuiateexportsñnancingobiigationsll does seriousappliedfullytostate so. a iv. What speciñcpolicies aifectrernittanceliowsare andto eontrtaeffectsofariseWhatwill reductioninproblem bethe themacro capitalmovementsjust ofsaving. Le. due indeaationreal not togovernment Does foreignexchangeauctionmakesenseCanv. bea setupltlishilitiespublic avoidbiasinfavourofimportsof goodsanddangersnsumer o.speculation

Källa: Taylor [1988]
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BI LAGA4 3.

Publiclycontrolledprices. Will increasesofpublicenterpriseprices inflationarybe viacost-push dellationa by ucing thepublicor delicitandy sectoremissionWhicheffect strongermoney
ii. Distributionaland demandelfecrsofchangesinaggregate publicly

otmtrolledprices, foodsubsidiesand Farmgatee.g. pricesas ,regulatedbymarketingboards.
F. Area:- fors- ant° shock

Balancedinflation i.e. less ofrate. equal increaseofmoreor rates. ämajor of andelementsin thecomponents index.cost priceii. Widespread.formalizedindexation.
ii. What thefiscalanddistributionaldimension:are of theshoclt

packageWhatwillhetheireffects demand,andrisksonaggregat:ofprovoltingforcedsavingvia consumptionsurgcaG. Incomespoliciesandhumanwelfare
.Howdoincomespoliciesfit intothelinkagesin thesocialmatrix 5ii. Understagnationistadiustment,what the forprogressiveroom 3redistributionbefore Iimitswill begin bindoutput toiii. lf forcedsavingadiusttncnt important,what 3processesare rclative

price socialchangesand involvedWillgroupsare attemptsat zpolicyredistributionbyprice such foodsubsidiesmalfunctionas lctmstraintsdue supplylt sfiv. lf inflationrespondsdetrundfactors emissto howdoormoney
intopricechanges mechanismsfor tionof incornebymap
classsocialandeconomic z.Canstabiliutiors Orientedbe helpthe andvulnerablev. to poori.e.population have humanfacegroups, can a iH. The bottom proposedline: stabiliutionpackageinternallya

consistent coherentWilland satisfyinternalandexternalcon- ystraints conomy ln whatthe beon areascanoneexpect tosuccessful mainWheredothe dangersof failurelie

Källa: Taylor [1988]



FÖR UTVÄRDERAINDIKATORER ATT ANPASSNINGSPROGRAM BILAGA 5.1

Makrovariabler

Makro-indikatorer för olika områdenTabell 3.1

Tillväxt balansExterna Interna balans skuldExterna
indikatorer indikatorer indikatorer indikatorer
Genomsnittlig Genomsnittligt Budgetsaldo Utlandsskuld
real realt andel andelsom av som av
tillväxttakt växelkurs exportBNP

indexBNPav
okningreal
devalvering

Investeringar Skuldtjânst-InflationBytesbalans
andel andel kvotsom av som av

BNP BNP
Export
tillväxt

Mikggvgriggleg

HikroindikatorerTabell 3.2

Utbildningssektor Hälsosektor Hushållssektor
Förväntad InkomstmöjligheterAntal skolelever

i skolåldern livslängdbarn
Spädbarnsdödlighet Tillgång till jordDrop-out

lås-och födelseviktAntal Låg Tillgång till
skrivkunnigatot.b krediter
efolkning

Kaloriintag Effekter av
förändrade priser

Undernäringsjuk- Behov av
livsmedels-domar
subventioner

Tillgång Tillgång tilltill
hälso- ochvatten
utbildningssektor



BASIC ELEMENTS OF PAMSCAD BILAGA 6 1.

Figure Basic2. Elements the Ghanaof
Programme of MitigateActions theto
Social Costs of Adjustment PAMSCAD
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förReformer nåatt de fattigaste hushållen BILAGA 7.1

iReformer ÅtgärderförändringarEffekter för nåattanpassnings- för de de fattigaste hushållen
fattigasteprogram
hushållen

Eliminering Nedskärning Sysselsättningsskapandeav åtgärder
budgetunder- i och rehabiliteringar primär-avskott sociala hälsovård utbildning.och

sektorer Ersätta matsubventioner med ett
effektivt direkt stöd. Bibehålla

ökaeller utgifterna för
prioriterade sociala sektorer
under anpassningen.

Finans- och Okad Etablering sparklubbar ochavpenningpolitik tillgång möjligheter till grupplån.
till
krediter

Devalvering Positiva Åtgärder på förmeso-nivå att
förbättraeffekter marknadens funktion.

uteblir Riktat stöd service ochav
krediter ipga. förändrasyfte att

imperfekta produktionen. Direkta åtgärder
förmarknader. matsubventioner åt drabbade

städerna.igrupper
PåArbetsmarknads kort Förbättra arbetsmarknadens

-politik sikt, lägre funktion ökad rörlighetgenom avreallöner arbetskraft och
minskadoch arbetsmarknadsutbildning.

syssel- Beredskapsarbeten genomsättning. offentliga sektorn.
Liberalisering påBeror Negativa effekter på

handel typ sysselsättning begränsasav kanav
aktivitet långsammare itaktgenom en
hos reformen.
hushållen
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INLEDNING

Elefanten och åt,kan de hjälpas eller ärmyran -storleksskillnaden oöverstigligt hinder för samarbeteett

är dettaDet perspektiv bredvid elefanten oftastmyran som- -framträder när enskilda organisationer beskriversvenska sin synpå multilateralt bistånd mellanstatligaoch
biståndsorganisationer. bistånd principenMultilateralt är bra,

övernationellt viktig kommersamarbete när detbevaraom att men,frågantill eventuellt samarbete ökar tveksamheten.om
Mellanstatliga policyfrågor,åtsig samordning,ska ägnaorgan
infrastrukturella insatser. Enskilda organisationer E0,
däremot, bör påförsiktiga insig arbete änmed att annatvara ge

bedrivs pådet gräsrotsnivå, förlorariskerar attsom annars mansin särart, hävdar Förhållandetde flesta. liknar ochmyran
elefantens.

Samtidigt hävdar andra tider utmaningar bordeochatt nya nyainnebära också enskildaarbetsformer relationer förochnya nyaorganisationer. påorganisationer änEtt dörrenöppnarpar mer
glänt för bistånd.samarbete multilateralt hos dessamed ävenMen
finns viss försiktighet. såfår inte snabbtskynda attManen

påarbetet fältet kommer i kläm.

genomgående utsträckningönskan ocksåEn hos iär störreE0 att
påverkakunna mellanstatliga biståndsorgan. minst ärInte

föremålVärldsbanskgruppen genomgåendeför likasynpunkter. Men
är dessa tvekan införE0:s sig in i medarbete attatt ettgepåverka. nödvändigaDen hävdarkompetensen för detta saknas, man.
Möjligen kan sigtänka samverkan med andra E0attman genom

sådanförsöka bygga kompetens.upp en

flestade finnas förtroendeHos E0 verkar det ganska stortett
regeringens bistånd.för handläggning multilateralt ochE0av

biståndet.regeringen målförefaller likartade Därför ärha för
det för svenska förmodligen inte lika angelägetE0 heller att

påverkaoch organisationerna detmed mellanstatligadevara som
mångaär för andra länders NGO:s.

enskildaFörkortningen i betecknaanvänds förAnm. E0 atttexten
organisationer i Sverige, utländskabetecknarmedan NGO
nationella internationella organisationer.eller enskilda

SYFTE OCH METOD

enskildadenna studie varit beskriva svenskaSyftet med har att
biståndsorganisationers uppfattningarrelationer till, och om,

bistånd möjligamultilateralt fält.över bredast

centraltenkätundersökning därStudien genomförtshar som en
harorganisationerenskildaplacerade företrädare för svenska17

syftetmed attintervjuats. Urvalet organisationer har gjortsav
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svenskafå så representativ bild samladeden gruppenaven
möjligt. elvabiståndsorganisationerenskilda De organisa-som på grundmedtioner ramavtal medtecknat k SIDAhar togs avssom

sin storlek. är:Dessa

tekryteringsorganisation,Afrikagruppernas ARO
internationellaArbetarrörelsens AICcentrum,

Diakonia frikyrkan hjälper- bitåndsstiftelse,Handikapporganisationernas internationella SHIA
biståndsnämndLOTCO:s

Pingstmissionens u-landshjälp
Rädda barnen
Svensk volontärsamverkan, SVS

missionsrådet,Svenska SMR
gränserSwedish CooperativeUtan Centre

Utbildning biståndsverksamhet,för UBV

Bland övriga har företrädare för ungdomsförbund KFUK-KFUM,
kvinno- Folkpartiets kvinnorförbund, miljö- Jordens
vännerFramtidsjorden Svalornaoch volontärorganisationer
valts på sinRöda grundut. korset och Lutherhjälpen medtogs av
storlek. representativitetUrvalet medsamtidigt godtagbarger enpåavseende kristna, respektive olikapolitiskt inriktade,
sektorsorganisationer.

Följande intervjuades:personer
Anita Amlén, Folkpartiets kvinnorförbund
Björn Andreasson, Svensk Volontärsamverkan, SVS
Berndt Adelståhl, CooperativegränserSwedish CenterUtan
Karl Axel Elmquist, DIAKONIA
Sören Lindh, rekryteringsorganisation,Afrikagruppernas ARO
Alfhild Petrén, Rädda Barnen
Maléne Campell och Björn LutherhjälpenRyman
Christina Tillö, Svalorna
Margareta Hamberg, Utbildning bistándsverksamhet,för UBV
Leif PingstmissionensAgnestrand, u-landshjälp, PMU
Monica Andersson, internationella AICArbetarrörelsens centrum,
Göran Bäckstrand, Svenska röda korset, SRK
Hans Fogelström, biståndsnämndLOTCO:s

missionsrådet,Lars Hofgren, Karl Erik SMLundgren svenska
Per Hägermalm, Handikapporga-Nilsson, Björn Ahlsen,Lennart
nisationernas internationella biståndsstiftelse, SHIA
Ulf vännerFramtidsjordenRasmusson, Birgitta wrenfelt, Jordens
Barbro Thoren, KFUKKFUM

någrahållerdet materialetTrots breda inte förurvalet
översiktligavaritabsoluta Frågornaslutsatser. ställts harsom

för ingen tänkas haorganisationerna kundeatt synpunkt som
ifråga relationerskulle stängas Studiens slutsatserute. avom

olika organisationer blirmellanstatligamellan enskildaart och
riktmärken.därför med nödvändighet betraktasoch börosäkra som
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intervjupersonerna många givit oförberetti fallhar ettganska
intryck frågor ibakgrundsmaterial sänts förväg.uttrots ochatt
Detta kan också på grundläggande kunskapernatyda deatt om
multilateralt bistånd dåliga. fall kansämstaöverlag är I man

hellerinte utesluta visst ointresse.ett

SAMMANSTÄLLNING

1. Allmänna biståndetpå multilateralasynpunkter det

Nästan tillfrågade organisationerna uttrycker ialla enskilda en
bistånd.grunden positiv inställning till multilateralt Ytterst

invändningar.de tillfrågadesjutton principiellahar Menav
bistånd positivärgrundinställningen till multilateraltaven om

finns effektivtdock genomgående till hurtveksamhetstor passendetta följande:bistånd uttalande äri praktiken. typisktär Ett

biståndet positivt.principielltRent multilateralaär det- insatserkan tillsammansVi åstadkomma störremed andra länder
gå politisktockså neutraltatt och det bordegenom varasamman

klarlägga hurgentemot viktigtu-länderna. väldigtdet är attMen
det fungerar något höga löner,äni verkligheten. Blir det annat

multilateralatraktamenten, reseräkningarhotell- och detavbiståndet från GrahamdemAllvarlig kritik ju riktatshar mot
Hancock i 1989.Macmillan, Londonboken Lords of Poverty

Kritiken särskilt mycketär tydligare inte harhos dem som
samarbete hosbiståndsorgan.mellanstatliga ävenmed Men
organisationer Samtidigtkritiken.finnslitemed erfarenhetmer
valde meddock samarbete FN-organde organisationer har mestsom hållernågot. organisationeratt tona ned kritiken Dessa
visserligen läggerbrister,effektivitetenmed oftaatt menom

hand.på i första FN-för detta medlemsländeransvaret FN:s
frånfår dessa, hävdarekonomiskt stödofta allt för liteorganen

man.

Kritiken inte baradockgällerarbetsmetoderFN-organensmot
riktadesbristande kritik synpunktereffektivitet. ochMycket

dettaVärldsbanksgruppen finansieringsorganen.mot Menoch
återkommer intervjupersonerNågra, kunniga,vi relativttill.

arbetssätt.vänder i Ensig grundprinciperdessutom mot organens
påinriktningenhållning,apolitiskafackorganensattmenar

tilllederställning,sakkunskap politiskoch rädslan för att ta
tvingasU-ländernasjälvständighet.begränsaratt u-ländersman

därför dessain i inte valt attutvecklingsmodeller självadesom
modeller möjliga.framställs de endasom

överblickrelativt godFöreträdare organisation medför en annan särskiltsjälv inte haröver flera ävenarbeteFN-organs om man- inte ärpaternalismenmycket direkt hävdarsamarbete att-medveten, självaligger i arbetsformerna:men
jättekontor ochvarhelst de arbetar,bygger,FN-organ upp-
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institutioner insatser åtutför i mottagarlandet.folketsomIntrycket är utifrånde arbetaratt paternalistisk, förlegadenbiståndssyn. så fårOm arbetar defolk känsla attattman aveninte kan måsteklara sina någonproblem, utan attav egna annanlösa åtproblemen då biståndet.dem, idénmotarbetar medhelaman
förekommerDet också påkritik.ännu fränare lyderDenenföljande sätt:

som frånfungerar idagFN förstörs människor, inte minst-Tredje världen, komma in i tillVi kanatt FN-systemet.av
exempel inte någonanställa tidigare ivarit anställd FN. Desomhar ofta genomgått sådan attitydförändring atten varagenominne i vi inte vårtsystemet kan iatt använda dem arbete. De
accepteras inte våra samarbetspartners.av

kritikenDen uttrycks dock debara Fleraendaav aven person.intervjuade påpekar istället organisationerderas elleratt
samarbetspartners ibland svårt kvalificeradhar värvaatt

påpersonal sågrund de FN-projektflesta betalar högaattav
löner de drar tillatt sig kunnigaste.alla de
Även några organisationer kritiserar vad menadeom vara enmanpaternalism hos så önskanFN-organen uttrycker större enen grupp

att påFN-organen skulle sig roll.samordnandeom Enta mer av enganska utbredd uppfattning är mellanstatligadeatt
biståndsorganens främsta uppgift är formaatt ett
utvecklingsvänligt klimat. Samordningen kanefterlystessomgälla övergripande nivåpolicydiskussioner på internationell
eller insatser inom någon nationell i mottagarlandet. Bärsektor
finns till gåansågoch inmed de bordeoftareFN-organenattsomoch kräva motprestationer regering närmottagarlandetsavbiståndsinsatser görs.

Det tycks alltså frånfinnas demotsättning olikamellan kravenenskilda organisationerna Någrahär. ochu-ländernaönskar att
deras befolkningar få påverkaska i, FN-styrdadelta och det
biståndet Andra böratt FN-organen etttamer. menar merövergripande idag.än de gör motsättningen ärMenansvar
förmodligen skenbar. samordningönskar bättreDe som avenbiståndet utifrån biståndgör det ärsynpunkten dagensatt
oerhört givarcentrerat. frånsamordning efterlyser FN-Den man

utgåbör fråndärför anskaorganen mottagarlandets behov. En
brett omfattad synpunkt organisationuttrycktes pav enföljande sätt:

måsteFN större i framtiden. bilateralaDetges resurser-biståndet leder i längden givarländer,tillbara med allakaos
och organisationer på sittvill sitt särskilda bidrag,som gesätt och förhandlingar.genom egna

1.1 synpunkter förhållande biståndeti till bilateraladet

flestaDe biståndtillfrågade ialltså multilateraltattmenarprincip är fördelaktigt intressenbilateralt. Givarensänmer
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slår inte igenom så måtydligt skulle oftaoch mottagarlandet
bättre ha färreatt förhandlingspartners.av

dominerande ståndpunktenDen organisationerenskildaär dock att
sig sakna underlag för andelbedöma hur detanser att stor

multilaterala biståndet ska ha det samlade svenskaavbiståndet.Ett typiskt uttalande är detta:

svårtärDet frågan,besvara tilldelningenatt av resurser-till olika mellanstatliga måste utifrångörasorgan noggranna éanalyser. Därför bör mellanstatliga organisationer granskas merän vad skett hittills. finns idag inte underlag fördetMensom
krävaatt fördelning än den nuvarande.en annan

liten minoritet biståndEn de bilateraltsvarande attav anser
har större kvalitéer då imultilaterala.än det syftarMan

påförsta hand bilateralt bistånd enskildakanaliserassom genomorganisationer. Eftersom bistånd når direkt framdenna sortens
till behövande betraktas effektivt.detgrupper som mer
Ytterligare förhållandensynpunkt är föränderligasnabbtatten
mottagarländer kräver flexibilitet hittills harän vadmer somvisats i avvägningen bistånd.mellan multi- bilateraltoch

mål1.2 Synpunkter förhållande biståndspolitiskatill svenska1

tillfrågadeFlera de detycker, redan nämnts, att storaav som
bistånd utifrånsvensktmottagarna bör de svenskagranskasav

biståndspolitiska målen. Särskilt Världsbanksgruppen,gäller det
också United NationsUNICEF barnfond,Childrens Fund, FN:smen

AgricultureFood andFAO Organization Nations,Unitedof the
livsmedelsorganisation,och InternationalFN:s mat- LabourILO

Organization, Internationella arbetsorganisationen och UNDP
United Nations utvecklingsprogram.Development Programme, FN:s
Någon till multibiståndskommitténsoch med det ärattmenar

viktigasteallra uppgift Internationalgranskaatt IMF Monetary
InternationellaFund, dettavalutafonden Världsbankenoch ur

perspektiv. egentligaden synpunktMen enda generella som
frågan egentligenframförts är mellanstatliga hardeom organen alltsåbidragit till jämnare fördelning. synpunkt ärDennaen

fråga.formulerad som en

Sammanfattande bedömningar1.3

ökadekonstatera finnskan samband mellanMan detatt ett
organisationerkontakter med mellanstatliga och positiven

bistånd.inställning till ärmultilateralt treDet
sakförhållanden riktning:i dennapekarsom

fåStåndpunkten ökade anslagorganisationerenskilda böra att
på biståndetsmultilaterala enbartbekostnad förekommerdet

ingen,enskilda liten, ellerbland organisationer själva harsom
mellanstatligamed, knapphändig informationkontakt desamt om,

organisationerna.



biståndet blandb multilaterala störstOmvänt är stödet för det
tvådem organisationer flesthar harkontakter.mest Desom som

detkontakter positiva uppfattningenmed har denFN-organ mest om
multilaterala biståndet.

Samtidigt organisationer mycketfinns tredje meddetc en grupp
informationgod kritik dem,uttrycker starkFN-organen motom som

bristandederas effektivitet arbetsmetoder.mot och deras Men
även denna alltså inställning tillhar positivi grundengrupp enbistånd.multilateralt

Undersökningen inte några medunderlag för slutsatserger
anledning detta. riktning inte kanSambandets avgöras.kan Detav
inte uteslutas ökad information och kunskapatt FN-organenom

positiv inställning likatill gärnadem. det kanger en Menmer
så de organisationer anledningar redan äratt andravara som avpositivt inställda biståndtill multilateralt sökeroftaremer

sig till FN-organen information andraoch dem änskaffar mer omgör.

villDe minska biståndetanslagen till multilateraladetsom
anför främsta administrationskostnader ochhögasom argument
bristande nåreffektivitet dåligt tilli meningen hjälp framatt
fattiga. Detta ökatoförändrat elleranvändsargument mot ett
stöd till de mellanstatliga organisationerna.

Men kritik ocksåförs organisationerenskildasamma fram somavvill bevara påbiståndetanslagen till multilateraladet
nivå.nuvarande på bättrevisarDessa dessutomE0senare prov enkunskap alltsåde mellanstatliga inteKritiken kanom organen.viftas bort oinitierad.som

allmäntRent ocksåkommer kritikenden FN-organenmotvassastefrån E0 har tillgång på information.relativt god Desom sett sompå detta sätt är solidariska, sig ikritiska, vänder stormenutsträckning övrigamånVärldsbanksgruppen i vissmot och mot
finansieringsorgan sinmed kritik.

2. Enskilda biståndorganisationers relationer till multilateralt

svenska E0 har hittills liten medhaft samverkanmycket
mellanstatliga biståndsorganisationer. medVanligast samarbeteär
UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees, FN:s
flyktingkommissarie Relief and worksUnited Nationsoch UNRWA
Agency for Palestine förinRefugees the East, FN:sNear organ
hjälp till palestinaflyktingar, ärverksamhetorgan varspolitiskt i månoch viss okomplicerad.tekniskt tämligen De
enskilda organisationerna inte sig tillbinder upp
utvecklingsmodeller övrigai sittföljaintede skulle kunnasom
arbete.

övriga fall förekommerI där allt kontaktersamarbete och framför
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rör det sig i utsträckning mellan mellan-stor samverkanomstatliga och enskilda anisationer verksamhet ärorgan ornågon varsinriktade på verksamhet inom samhället,avgränsad sektor avexempelvis barn, handikappade, fackligkooperativ eller
verksamhet. finnsDär naturliga kopplingar vad gäller arbetets
karaktär.

Samarbete där enskildaden organisationens projekt inplaceras i
ett större sammanhang, utvecklingsstrategierdär och huvudsakliga
riktlinjer har bestämts något mellanstatlig förekommer 3av organ,inte. Några har sådantE0 dock iuttryckt beredskap deltaattarbete.

Totalt kom femtiotal påett kontakter i intervjuernatal detmenbör noteras de fematt största hälftenstod för drygtE0 avdessa kontakter påbilaga siffrase denna bygger deattsamtkontakter intervjuade påde tillkände och kom undersom
samtalen.

2.1 Samverkan

flestaDe åvärjer sigE0 i sina projektsamarbete medmotsvarmellanstatliga biståndsorganisationer. Många sigdem §anseravför småvara för orka intemed, andraatt har reflekterat över §frågan återoch andra har principiella invändningareller andra §
mot ett samarbete. finnsHär de denatttrorsom egnaorganisationens huvudmän skulle projektsamarbeteuppfatta somett
slöseri med de ocksåmedlen. finnshärMen ettegna parorganisationer hårt slår organisationensvakt densom om egnasjäl. En dem säger följande:av

Det är fel till exempel samarbeta medVärldsbanken attav-lokala enskilda organisationer. elefantärDet attsom ensamarbetar med finns risk förDet storen myra. enöverfinansiering. påblir tillgången medel ochberusadMan avglömmer sin roll. utifrån lokaladenPengar betyder att ;organisationen inte längre sina medlemmar.är beroende kan;Manavbygga administration visserligen brakan göra ettupp en somarbete, gräsrotsorganisation. Närär inte längre lokalmen man en
dåsedan försvinner ihop totalt, är;pengarna klappar verksamheten

långt värre tagitän aldrig de därman hadeute emotom man
pengarna. i

3finnsDet dock organisationer är öppna för samarbete imersomnågot projektenstaka betydligteller till ioch med störreenomfattning. Några funderar möjligheten användaöver FN-att linkörsportar regioner.till i ocharbete länderorganen som nyaAndra önskar mellanstatligaprojektsamarbete där demer av 3organisationerna olikaspelar roll flerasamordnande ochen ;enskilda organisationer i praktisktdeltar arbete.

rollEn FN-biståndmed störremycket kunskap önskadeperson enomför enskilda biståndet:organisationer inom multilateraladet :
SverigeI tillbör kunna kanalisera braman pengarmer-



På detorganisationer.bistándsprojektmultilaterala via enskilda
gårsådana projektviset sådant 4stryker under ocharbete somman baramålen. gälleri linje biståndspolitiskamed de svenska Det

finna bra modellatt för detta.en
samarbeteökatglädjeäven organisationerhos med ettMen sersom

samverkanväxa fram finns pris dennavilketmedvetenheten om
har. synpunkter:En förde fram följandeperson

Samtidigtproblem här.flesta organisationerDe har somett- tilltill internationella minskar ökar gapetdengapet scenen utvecklingen motfolkrörelsedelen och hämmararbetet. dettaav uppslutning kringfåinternationell samordning: det gäller att en
det gör.man

höjamåstepå internationellaOm ska spela den manscenenman- försin kompetens. med gemensamt centerkanske är bra ettDet
medlemmardå måste sinakunskapsutveckling. övertyga omMen man går junågotdet till.äratt bra avsätter De pengarnaman pengar

inte till åt hungrande.mat

sådant också minstasamarbete krävsI ett gemensamen- tillnämnare. tid hitta OmDet tar att mansyn.en gemensam allmän.påverka förinteexempel vill Världsbanken kan varaman
måste argumenteraoch kunnaha väl underbyggda synpunkterMan

ganska sofistikerat.

kunskapenFrågan lokaladenär dessutom hur ska bevaraman- vårpå vi skaffaroch dynamiken. ju där fältetärDet
erfarenhet.

2.1.1 Bedömningar

bristandebör flertalet klagar överMan E0notera att en
multilateralafrågor inomkompetens avhandlasi hanteraatt som betydandebiståndsorganisationer. naturligtvis ettärDetta

hinder för samarbete.

samarbeteeventuelltRädslan själ iförlora sinför ettatt
mindre E0.huvudsakligen blandmed finnsmellanstatliframståra organ Även deraspå sin roll.Större något säkra iE0 som mer

betydande.fall identitetsproblemetkan dock kan vara
mellanstatligamedviljankan samarbetaMan sammanfatta att

någraorganisationer i punkter:

generellt settsmåriktigt organisationerna ärenskildaDe
ovilliga till samarbete.

tendensertvå skildadockviss är detOvanför storleksgränsen
viljan till samverkan:styrsom

paraplyorganisationinternationellsaknara De E0 en egensom
tillär benägna samarbete.mer barn,verksamhet ex.sektorsinriktadb harDe E0 som en
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handikapp är merupositiva tilletc. kontakter.

frånundantagEtt regeln dock de harkontakter är E0 ettsomom
omfattande ocksåsamarbete benägnapunkt är atta. Dessa E0
ha andra kontakter förutom de samarbetar med,med FN-organ man

intede organisationer.trots att är sektorsinriktade

Observera dock dessa slutsatser osäkra. Underlagetatt är mycket
är enbart intervjuer organisationer.med företrädare olikaför 17

också påkan konstatera ståndpunktenMan böratt FN-organ taatt
samordnande relativtintasroll harde E0 settsig en mer iav som

kontakter med multilateralt bistånd.mer

Påverkan2.2

Genomgående finns påverkavilja hos destor E0 atten
mellanstatliga biståndsorganen. påpekassamtidigt attMen man
saknar nivåkompetens sådiskussioner på avanceradföraatt en

någonkrävs för på har. Föratt ska lyssna synpunkterdesom man
överlåterlösa detta problem tvåatt anvisas Fleraskilda vägar.

med påverka befintligaarbetet försökaatt till sina egna, rinternationella traditionellaparaplyorganisationer till deeller
politiska inte denna:uppfattningorganen.En helt ovanlig var

effektivaste påverka svenskaär denDet försökaattnog-regeringen, och det kan vi bland göraannat genomfolkrörelserådet. regeringeneffektivareDet är svenskaatt
på itrycker samband utbetalningarnamed pengar.av nya

påverkan ocksåbör Sverige efterinnebära strävarDenna attatt
sinfylla kvot inom olika hävdadeanställda de FN-organen,av

många.

på or anisationer emellanAndra hoppas ökat samarbete enskilda
Någraför den vägen bygga frist ende kompetens.att upp en egen,

få många i europeiska länder redanhar andranoterat att NGO:s
positiva tillbedriver denna arbete. demsortens En av som var

E0-samarbete sade följande:

på siktVi idag inte kanhar de krävs, menresurser som- går däråt.internationella tendensensamverkan väg, denvara en
då kunnaenskilda organisationer skaIdealt hoppas att varaman

påtryckare fördelningsfrågor sociala effekternär det ochgäller
strukturanpassningsprogram till exempel.av

påpåpekar arbetetvilken väljerväg dockOavsett attman man
får kontakten medprioritet.fältet första inte släppahar Man

situationen i Tredje Därför kommer arbetetden lokala världen.
påverka alltidpå internationellt planmed försökaatt ettorgan

underordnat.att vara
påverkaorganisation ettenda tyckte de hade kunnatBara atten

direktaprojektsamarbete gällde denmed FN-organ. Detett
Projektetnarkotika-projekt Latinamerika.utformningen iettav
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aldrig.emellertidstartades
fack-svenskasamladeorganisation dentyckte attEn annan skulleså denatttungterfarenheter vägerföreningsrörelsens

organisationmellanstatligapåverka vissa manomkunna
prioriterade det.

överreflekterattillfrågade inteMånga dockhadede ensav organisationer.påverka mellanstatligamöjligheten att

Bedömningar2.2.1

ärländervästeuropeiskaslående i andrafaktum är NGO:sEtt att
mellanstatligain i dialog medbetydligt sigbenägna attmer ge idaghåll finnsbiståndsorgan På ettfleraän svenska är.E0

Frågan äråsikter.omfattande formellt informellt utbyteoch av
intervju-Vårsåpass låg profil.varför svenska harE0 en ispekulationerundersökning inte tillunderlag änannatger dåin ärfråga. spelahypotetisktdenna kanfaktorEn rentsom organisationer kanSmånaturligtvis på organisationen.storleken

uppfatta sina knappa.alltföregna resurser som
godahypotetiskt, deocksåorsak skulle,En detta rentannan biståndsmyndigheterrelationerna svenskamellan svenska ochE0

detsvenska E0kunna uppfattarEnligt tankemodelldennavara.
statliga internationella foraisvenska agerandet som
tillfredsställande. inteDå följaktligen satsabehöver egnaman biståndsmyndigheterpå statligadialogarbeteettresurser som
sköter lika bra.

internationellt settärArgument talar för denna hypotes attsom organisationernaaktiva enskildafrån deNGO:s kommer länder där
statligaantingen hållning till denintar kritiskstarktenbiståndspolitiken från därländerStorbritannien ellerfr a bistånds-statligaNGO:s sköter mycket det arbeteav som

myndigheter i Sverige Nederländerna.sköter

attockså hypotetiskt, kunnatredjeEn orsak skulle, helt vara
derassvenska begränsarfolkrörelsekaraktärEO:s starka

påbiståndsfrågor ettmöjligheter övergripandearbeta medatt
bistånds-internationellt Medlemsdemokratin gör attplan.

organisationernastill ärinsatserna koncentreras det som ärorganisationsärskilda uppgifter. gällakanDetta somen dethjälpverksamhet,uppbyggd insamlings-kring ochtraditionell
organisationkan gälla organisation likavälkyrklig ensomen motiv.politiskt-ideologiskaverksamhet tydligavars styrs av

biståndInformation multilateralt3. om
mycketfinnstillfrågade detärHuvuduppfattningen attbland de

informationinte deninformation ärtillgänglig, dettaattmen efterlysesefterfrågas organisationer. Mestenskildasom av i detprojektsituationen,information ianvändaskansom följande:uttalandepraktiska typisktarbetet. Ett var
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svårtDet ärallmänna alltid attproblemet detär attsom- i informationen. tillfällighetervaritsovra harDet somrenagjort några multilateralavi gånger upptäcktatt har att
organisationer vi i länderbedriver i arbetesettstort somsammadär vi är verksamma.

allmän mellanstatligaMen iinformation effektivitetenkring
organisationers också. Några framhöll denefterfrågas attarbete
enda upprättavägen få information ärverkligt attanvändbaratt
ett

När mångadet även dengäller informationen Sverige tycktei att
fåbristfällig lättaresvårtillgänglig. är attiblandoch Detvar

information utvecklingsarbete,derasfredsarbete änFN:som om
någon.menade klagade:små organisationernaspeciellt de

Det svårt deär få materiali ochatt rapportertag om-mellanstatliga fårnågot oftastprojekt. Hittar manmanorganens sigbeställa visar detdet från någonstans attsedanutlandet och
smådet påär då för despråk. intefel skall detoch hur vara

lokala organisationer vi medsamarbetarsom
Här skulleefterlystes personalnationella bibliotek med som
kunna stå projektorienteradtill tjänst frammed letaatt
information.

Förutom organisationernadirektkontakter mellanstatligamed de
möjligaoch mångapersonliga ganskakontakter det framkom

informationskanaler. skälolika mycketutnyttjas deDessvärre avdåligt:

.1 E . .1 1K

ärinformationskälla.Ingen Detnämnde det användsom en
nationellapåuppseendeväckande justmed tanke att

informationskontor efterlystes.

. .5

aktivt.informationskanal EnIngen utnyttjade dennaheller
organisation hade kontakter.haft

utnyttjadeNågra hade personlig med dessakontakter menorgan
inte dem informationskanaler.som -

myndig-medmånga råd kontaktgodGanska nämnde detta ensom vadsägabåde får information och kanheterna och där manman
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tycker biståndet.om

mm l i

flestaDe hade någonhaft kontakt den nuvarandemed
ambassadören. många upplever det alltförMen som ensplittrad tjänst. påframkom idéer tjänst UDDet somom enhåller i enskildakontakterna mellanstatliga ochmellan organorganisationer.

vid ambassaderna särskildai Chile finnsGuatemala ochtex
fåför Ganska hadeNGO-kontakter.personer som ansvarar

utnyttjat pådenna informationskanal. Någon besviken dessavarkontaktpersoner. någonYtterligare bordedetmenade attannanfinnas särskilda labor attachées attachéer med attansvar-följa fackliga frågor på Tredjeivissa utvalda ambassader-världen. sådana någrahar vidUSA sina ambassader.av

delEn organisationer mångahar kontakter FN-attmenarmenförbundet alldeles lite information fackorganför FN:sger omoch utvecklingsarbete. nyligenganskaFN-förbundet harom
tagit på sig denna uppgift.

3.1 Sammanfattande bedömning

kan sådanMan konstatera tillfrågadeflertalet saknaratt
information skulle kunnamellanstatliga organisationer deom somha dåligtnytta uppenbarligen till, eller ärMen kännerav. maninte intresserade förutnyttja finnsde kanalerattav sominformation något avhjälpabistånd.multilateralt sättEtt attom
denna brist skulle utnyttjakunna effektivare NGO-attvaraambassadörstjänsten tillsättai i specifika ellerdetta syfteUD

tjänst multilateralaförseparat kontakter mellanen UD:s
avdelning och E0.

4. påSynpunkter organisationermellanstatligaenstaka

Världsbanksgruppen4.1

negativaBland de flesta finns den mycketE0 överstoren oro
sociala problemenutveckling spåren ekonomiskaföljer i desom av
i Afrika Mångaoch Latinamerika. med dettadem är, somav
bakgrund, kritiska till och andraVärldsbanksgruppen
finansieringsorgan. Någon utifrån till ochpolitisk analysär en
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med tveksam till det isvenska banken:medlemsskapet
Vår grundinställning till den harVärldsbanken är att-intressen är Sverige bör därföru-ländernas.motsattasom vara s.

lite inblandat månmöjligt. böri finns medoch densom manmanså aktiv möjligt alternativ tilli sökandet eftervara som
världsbankens program.
Någon banken svenskamotverkar allaattannan anser
biståndspolitiska mål målet ekonomisk tillväxtförutom om
eftersom organisationen föråldrade modeller.arbetar med

dominerande ståndpunktenheltDen Sverige börär dock att
fortsätta inomverka inga alterativatt Världsbanken. Man ser
till de strukturanpassningsprogram förknippasbankgruppensom vmed. hittaansträngningarnaMen i att
lindringar i de värst situation i medsambandutsattas

håll.strukturanpassningen från allaefterlyses i stort sett

framhåller sigflesta självaDe E0 de saknar kompetens attatt ge
in i diskussioner strukturanpassnings-med kringVärldsbanken

Ändå från ocksåkommer håll detflera kritik motprogram. en
initieradsvenska agerandet relativtdettagentemot Enorgan.

kommentar följande:var

Sverige har kringvarit lite senfärdigt i diskussionen-strukturanpassningens sociala hareffekter. Analyserandet
frånvisserligen fördjupats, dragitssamtidigt bortdet harmen

tillräckligfältet. Erfarenheterna därifrån ikommitinte medhar
utsträckning.

kritik miljöfrågorKonkret hur i Världsbanken ochhanterasav av
också från initieratVärldsbanksansvarigasvenska mycketkommer

håll. tillfrågadede specialstuderatEn har ett avav
miljölån. Länet denVärldsbankens aktuella prisas vad gäller

fåttutformning på fråga genomförandedet konkretpapperet. I om
återstår skrivit iväldigtdock innanmycket det banken
projektbeskrivningen verkligen genomförs.

påockså svenskamed detta detsamband framfördes synpunkterI
agerandet miljöenhet.Världsbankensgentemot

nordiskei tillallmänna denhar ordalag uppdragetUD gett-exekutivdirektören bildandeti stödjaVärldsbanken att av en
måste ihåg harmiljöenhet. varitdet ärkomma USAMen att somman

pådrivande där.mest
I

vid detmiljösakkunniga u-avdelningvid ochAnställ UD:s- dåfår inte bliinomnordiska kontoret detVärldsbanken. Men
får behövskarriärdiplomater trevliga jobb detutansom frågorna.förverkligen intressemänniskor ochhar kompetenssom

tvåfår föreveckoru-avdelning 100-sidig ettIdag luntaUD:s en
ärkan göraenda debeslut fattas. detska är helt chanslösa,De

allmänna krut.behövsyttranden. Detatt meravge

aktivitetinitiativkrävs gentemotochDet mer mer-
14



duktiga ochu-avdelning ärvidVärldsbanken. Tjänstemännen UD:s
ärdegåvågar utanförintegör bra jobb, de ramarna,ett men påså vadmycketinte lyssnalivrädda bordekonflikter.för De

tiden.andra helatycker

4.2 UNICEF
påockså synpunkter FN:sdelhelundersökningen framkom iDet en från enda,komsynpunkterdessabarnfond, UNICEF. Det mesta enav hierarkisk,alltförOrganisationeninitierad beskrevs somperson. informationen:snål medalltföralltför York-centrerad ochNew

månainteärprecis dem.lämnar bara det DeDe ut passarsom- någongå devidare sakska kunna och göraatt somman sammaom övrigt,förstil de harmärkligtär med den öppnaannanstans. Det
ocksåmångkulturell folkju därmedde har personal ochmen enfrån traditioner information makt.där betraktar somman

Enskilda medorganisationers möjlighet UNICEFsamarbetaatt
ligger fältnivå öppenheti samordning På störrefinnslokalt. en

samverkanän längre i organisationen. efterlHär stesupp en
melllan sigoch därUNICEF E0 tarFN-organet enp

sig ininternationellt börjarverkligensamordnande roll och ge
i övergripande situation.policydiskussioner Dessabarnsom

medövergripande ochdiskussioner bör med andraföras FN-organ
alltregeringar Framförpåverkar situation.verksamhet barnsvars

nämndes i dettaVärldsbanksgruppen finansieringsorganenoch
hållningkritisksammanhang. dialogerna intabörI UNICEF meren

än hittills:

går ochin orsakssammanhangDe sällan i diskussioner om- sådantliknande. förhållande mottagarregeringar ärtillDeras
hållningkritiskdeatt konservativtenderar inta änatt en mertill saker.

på tillAndra talade opolitisk, ibland gränsenalltförom en
inställning hos UNICEF.naiv,

Socialvård kunnaoffentlig bordesektoroch uppbyggnad av en- speciellaviktigt område utifrån derasett förvara UNICEF
påkompetens. hakarfinns inomdet UNICEF,Men manarrogansen sindet överbordetillfället. Därförtror förman man sepassar

roll.

övriga4.3 FN-organ

biståndsorganisa-Bland påde mellanstatligasynpunkter andra
tioner välinformeradeframfördes kan nämnas UNDPattsom av

organisation.ineffektiv Denbeskrevs mycketpersoner som en anställdamålskrivningen deoklara delsgör attför verksamheten

15
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inte förmår sittför arbetesärskilt mycket engagemanguppammaoch dels uppstår sig undanrika möjligheter dradetatt att
aretsuppgifter, enligt bedömning.denna

demUNRWAoch ordalag.genomgående i positivabeskrevs HosUNHCR
finns bland synpunkterförmåga tillvaragod EO:sannat taatteninsatser.och arbetelåga görutvecklingseffekten derasDen av
samtidigt viktigasärskilt iinsatser ärkompletterande E0att av
deras fall.

CulturalUNESCO Scientific andUnited Nations Educational,
Organization, vetenskap ochutbildning,organisation förFN:s
kultur skötafick sittvälgrundad kritik för sätt attenspecialundervisningsfrågor. närasaknasKapacitet för detta nog
helt idag. anslå tillSverige attDärför föreslogs böratt pengar

specialundervisning.upprätta avdelning inom förhel UNESCOen
Från utsträckning börhåll Sverige i ökadett hävdades attpar
stödja andTradeUNCTAD United Nations Conference on
Development, iställetutvecklingochkonferens handelFN:s omför åt Generalatt, sigidag, nästan enbart ägna GATTsom
Agreement handelsavtalet vadTariffs and Trade, Allmännaon
gäller u-länderhandelsfrågorna. handel bättreEn ger,gynnarsom biståndetenligt ändessa positiva effekterbetydligt störreE0,
någonsin kan ge.

5.SLUTORD

såvälbildSvenska relativtenskilda organisationer har avvagen utvecklingsarbede mellanstatliga organisationerna derasavsomNågra fåte. emellertid till det väl.känner

svenskablandSammanfattningsvis intressetkan säga attman biståndet är ganskaenskilda multilateralaorganisationer för det
multilateraltlågt. fåtal medBland litet kontakternaärE0ett

bistånd många, lågprioriterade.relativtmen
internationellaFramför allt de saknarE0 som egna någonfrågor inommedparaplyorganisationer arbetaroch de som påspeciell för samarbeteemellertid öppnasamhällssektor är

påsamarbeteolika direktsätt. Samverkan ske delskan genom också skedelskanfältet organisationer.med mellanstatliga Det
påverka desig förflera attsluteratt E0genom samman

mellanstatliga organen.
utvecklings-organisationersInformationen mellanstatligaom skulle kunnaÄvenbristfällig. information hurarbete är manom

samarbeta med dessa saknas.
flestapåtaglig. allraKritiken Devissa ärfackorganmot FN:sav stödetdet svenskaochhar kritiska till Världsbankenkommentarer

frånundantill intebanken. helleroch kommerUNICEF UNDP
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negativa ineffektivitetkommentarer. kritiken handlarDen mest om
och överfinansiering.

konkreta handladeDe förslag intervjuernakom fram undersom
företrädesvis förmedlahur ochsvenska medkanE0om varamultilaterala ibiståndspengar, sigslutahur kan sammanom mansyfte påverka kanmellanstatliga organisationer och huratt manfå fram utvecklings-relevant information mellanstatligadetom
arbetet.

mellanstatliga1. Trots tilltveksamheten medatt samarbete
organisationer många ändå föröppna emotatt tastorvar var Någondirektför projekt.multilateralasamarbete medpengar
uttryckte sådet här:

svenskaJag skulle vilja E0innebär attett systemprova som-erhåller direkt från avdelning förmultilateralastöd UD:s
samarbete mellanstatligamed multilaterala projekt eller
organisationer. utsträckningvissförekommer idag iredanDet

någon det.SIDA finns inte färdig för Dettadet formgenom men
skulle även regeringenkunna svenska attsätt förettvara
stryka viktenunder 11551 mellanstatligt arbete.av

påverka2. flesta småDe sig okunniga förkänner attE0 för och
mellanstatliga påverka saknasorganisationer. attIntresset
emellertid föresloginte lågprioriterat. Därföräven det äromnågra iintervjuade samverkade ettskullesvenskaatt E0av

påverka olikabevakade, informerade och försökteorgan som ommellanstatliga organisationer.

tillDetta skulle även skapa behövs för attden kompetens som någon deexempel vid vilketkunna olikadelta FN-konferenser, av
intervjuade efterlyste.

störreDet organisationernabra de enskildavore gavsom-möjligheter påverkansmöjlighetertill lobbying och andra genom
nivåer,de fick påatt olikadelta i följaeller arbeteFN:s

delta ii dendelegationer finnas democh med bland tas utsom
svenska kvoten till FN-arbete.

någotKyrkliga göraoch fackliga organisationer försökthar att
liknande kommissioni ochsamband med UNCTADkonferenser FN:s om

friståendemänskliga rättigheter representeradevaritdär de som
NGC-delegater.

De största vid delfinns FN-svenska redan idag medE0 en
konferenser har desakområde. detderas respektiverör Trotssom
sedan sinsemellan finnsfrågor. Bärlite imycket kontakt dessa
alltså ytterligare uppgift för gemensamtett organ:en

skulle enskildavilja övrigaha bättre kontakt med-organisationer. ochvid ILO-Observatörerna UNESCOfinns medsom
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möten skulle jag gångerhälsa välkomnavarmt de ett par omomåret kunde sammanträffa organisationer.med andra svenska

alternativEtt på någotlägga dessa uppgifter redanattvore
existerande såparaplyorgan i utökadefall skullesom ges

och kanslikapacitet.resurser

3. För det tredje alltså information detbehövs relevant ommer
multilaterala utvecklingsarbetet.

konkretEtt förslag särskildkomhär fram är att personsom enpå multilateralaUD:s avdelning mellanskulle sköta kontakterna
och mellanstatligaE0 organisationer.

ingåförslag får iEtt i svenskaannat är högreE0 gradatt
delegationer vid olika FN-konferenser.

tredjeEtt förslag är nationelladet borde skapasatt
informationsbanker till vilka sigkan vända för konkretE0
projektinformation och utbildning.

påkontaktperson ocksåEn erfarenheterskulle förmedlaUD kunna
från till biståndethandläggareE0 det multilateralasvenskaav

ocksåoch eventuellt direkt till mellanstatliga organ.
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organisationer,nellanstatligastatistik över kontakter mednos
enligt uppgifter från intervjuerna.

i Sverige-
Löpande UNICEF-kommittensamarbete 2med st

UNESCO-rådetLösa 3 stkontakter UNICEF-kommittén ochmed
Kontakter med u-avdelningUD:s 3 st
Kontakter med nordiska i Världsbanken 1 stkontoret
Kontakter med FN-förbundet 2 st

kontakterInga 9 st

i övriga världen-

Direkt: Indirekt:
1 StFormellt: UNFPAUNICEF 1
1 stWHOwuo 2

UNHCR 5
1Deltagit flera2 avUNRWA

specialaktxonerFNBECLA 1
lst

Informe1lt:ILO
UNHCR

WHO
Världsbanksgruppen

UNFDAC 2 st
wuo 1 st

Direkt: internationeçlaViaUNRWA
paraplyorganisatxonerzUNHCR

1 stILOFAO
Världs-UNICEF
banks-WHO

1 stunnao gruppen
UNESCO
ILO



Världsbanksgruppen 2 st
IDB 1 st

UNDP 2 st
UNHCR 1 st
Världsbanksgruppen 1 st
FAO 1 st

1 st

AmericaUnited Nations Commission forECLA Economic Latin- NationsJuitedOrganizationFood and Agriculture of theFAO -IDB Interamerican BankDevelopment- OrganizationInternationalILO Labour- UnitedUNDP Nations Development Programme- OrganizationUnited ReliefNations andUNDRO Drought- CulturalScientific andUnited Educational,UNESCO Nations- Organization
ControlUnited Nations AbuseUNFDAC Fund for Drug- ÅCtiVLLleSPopulationUnited NationsUNFPA Fund for- Refn1nesCommissionerUnited Nations High forUNHCR - United FundUNICEF Nations Childrens- PalestineforUnited Relief worksNations andUNRWA Agency- inRefugees the EastNear

World OrganizationWHO Health-
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Bilagedel.[41]ringskansli.
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i framtiden.[4]Miljölagstifmingen

Miljölagsüfmingcni framtiden.Bilagcdcl.
analys.[5]Sekretariatctskartläggningoch
organisation.[32]Naturvårdsverketsuppgifteroch
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