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Voorwoord

Nu ik mijn economische studie met deze dissertatie als afgesloten mag
beschouwen neem ik graag de gelegenheid waar mijn dank te betuigen
jegens allen, die mij met hun daadwerkelijke steun en met hun per-
soonlijke belangstelling daartoe op enigerlei wijze hebben geholpen.

Ik denk hierbij op de allereerste plaats aan mijn echtgenote, die met
veel toewijding en geduld mijn weg van eerstejaars tot promovendus
heeft willen meegaan en die met haar steeds stimulerende belangstel-

ling voor mijn studie en mijn werk een z6 belangrijk aandeel in het
gereedkomen van dit proefschrift heeft gehad, dat ik dit werk aan haar
opdraag.

Ik ben erkentelijkheid verschuldigd jegens de Academische Senaat
van de Hogeschool, de lectoren en de docenten die tot mijn econo-
mische kennis en mijn vorming hebben willen bijdragen. Ik moge hier
speciaal de Hooggeleerde Bosman noemen. Voor de persoonlijke be-
langstelling waarvan hij door de jaren heen blijk heeft gegeven en in
het bijzonder voor de fijnzinnige en sympathieke wijze waarop hij de
samenstelling van deze dissertatie heeft willen begeleiden ben ik hem
zeer dankbaar. Mede dankzij hem heb ik aan deze studie veel vol-
doening beleefd. Prof. Janssen wilik op deze plaats evenmin onvermeld
laten. Met zijn kritische opmerkingen heeft hij waardevolle verbete-
ringen aan het manuscript aangebracht.

De  Besturen  van de Staal-Stichting   I 966   te 's Gravenhage   en   het
Nederlands Instituut  voor het Bank- en Effectenbedrijf te Amsterdam
ben ik buitengewoon erkentelijk voor hun welwillende houding inzake
een financiele tegemoetkoming in de voorbereidingskosten van deze
studie.

Zonder de positieve medewerking, die ik van de zijde van alle in dit
boek behandelde financieringsinstellingen in de Bondsrepubliek, in
Groot-Brittannie en in Frankrijk heb ondervonden zou het aan dit werk
ten grondslag liggende onderzoek aanzienlijk zijn bemoeilijkt. De per-
soonlijke banden, die ik bij deze instellingen heb mogen leggen, hebben

voor mij een meer dan voorbijgaand karakter gekregen. Ik noem hier



VOORWOORD XI

in het bijzonder de Heren J. Leech en J. Ashdown van de CDC te
Londen, Ir. Dimitri Platonof van de Caisse Centrale de Cooperation
Economique te Parijs en Dr. H. G. Engelken van de Kreditanstalt fur
Wiederaufbau te Frankfurt a./Main. Zij, en anderen, waren bereid mij
soms zeer gedetailleerde en moeilijk te verzamelen gegevens te ver-
schaffen en uitvoerige toelichtingen daarop te geven.

Ik breng hier ook gaarne dank aan enkele mijner collega's bij de
Europese Investeringsbank te Luxemburg die in vele persoonlijke dis-
cussies mijn kennis en inzicht in de problematiek van de ontwikkelings-
financiering hebben verruimd en verdiept. Onder hen neemt de Heer
J. van Schil, adviseur op de financiele afdeling van de Bank een speciale
plaats in, vanwege zijn bereidheid tot het voeren van een voortdurende
dialoog en ook voor de aantekeningen die hij op het manuscript heeft
gemaakt.

Mijn ouders ben ik op deze plaats erkentelijkheid verschuldigd om-
dat zij mij eens de gelegenheid boden mijn studie en loopbaan naar
eigen inzicht te kiezen. Het moge lien een gevoel van grote voldoening
geven,  dat zij thans de voltooiing van mijn studie kunnen meemaken.

Tenslotte mijn vier kinderen: door mij tijdens het schrijven van dit
proefschrift zo nu en dan te ondervragen waarom ik toch zo druk bezig
ben om 'dokter' te worden, terwijl mij  dit werk een witte jas,  noch een
luisterding zou verschaffen brachten zij mij tot het besef van de be-
trekkelijkheid van de dingen, waaronder een promotie in de econo-
mische faculteit. Ik wens dat hun generatie zal leven in een wereld,
waarin een georganiseerde kapitaaloverdracht van rijke naar arme lan-
den niet meer nodig is en dat zij eenmaal terecht de vraag naar de zin
van dit proefschrift op tafel mogen leggen.

Luxemburg,  mei  I 970 J. Th. A.



I.  Inleiding

De kapitaaloverdracht van welvarende gdndustrialiseerde landen aan
ontwikkelingslanden heeft zich na  I 945 in verschillende richtingen ont-
wikkeld:
- multilaterale kapitaaloverdracht via internationale instellingen en

organisaties, zoals de Internationale Bank voor Herstel en Ontwik-
keling (Wereldbank) en haar zusterinstellingen (de International
Development Association en de International Finance Corporation),
de Verenigde Naties en haar organisaties;

-  bilateraal: de rechtstreekse kapitaaloverdracht  van  land  tot  land.
Dit schema is in het afgelopen decennium minder eenvoudig ge-

worden. In de beginjaren '60 was men voor het eerst getuige van de op-
richting van financieringsconsortia onder leiding van de Wereldbank
en  van de OESol,   een   vorm van kapitaaloverdracht, waarin zowel
multilaterale als bilaterale aspecten verenigd zijn. Ook was men ge-
tuige van de oprichting van 'regionale' organisaties, voornamelijk
banken, welke een deel van de kapitaaloverdracht voor hun rekening
namen.

Het regionale karakter van deze instellingen wordt nu eens bepaald
door de geindustrialiseerde landen zelf (bv. de Europese Investerings-
bank te Luxemburg), dan weer door de ontwikkelingslanden (de
African Development Bank te Abidjan, Ivoorkust), of omvat beide
categorieen zoals bv. de Interamerican Development Bank te Washing-
ton (de Verenigde Staten en de landen van Latijns-Amerika) of de
Asian Development Bank te Manilla (de vs, Japan en een aantal
Westerse en Aziatische landen).

De multilaterale en regionale vormen van kapitaaloverdracht vallen
buiten het kader van dit boek.

Hier zal aandacht worden geschonken aan de meest traditionele
en meest belangrijke  vorm: de bilaterale kapitaalhulp.   In   I 965  be-
droeg het aandeel van de bilaterale kapitaaloverdracht in het totaal

1 De 'Aid to India Club' was het eerste consortium dat in 1962 tot stand kwam 0.1.v. de
Wereldbank.
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van de publieke overdracht van de geindustrialiseerde landen meer dan
85 pct. Op een onderdeel ervan zal hier verder worden ingegaan. Het
merendeel van de Westeuropese landen heeft uit hoofde van voormalig
bezit van overzeese kolonien of anderszins, ondanks het ontstaan van
internationale en regionale instellingen voor ontwikkelingsfinanciering
en de financieringsconsortia, zijn bilaterale kapitaaloverdracht in de
laatste twee decennia uitgebreid, zoals Frankrijk en het Verenigd
Koninkrijk. Anderen zijn sedert het begin van de zestiger jaren voor
het eerst op uitgebreide schaal tot deze vorm van ontwikkelingsfinan-
ciering overgegaan, zoals Duitsland.

Het is goed op deze plaats in grote trekken de motieven samen te
vatten, waarom een aantal Westerse landen begonnen is met bilaterale
kapitaaloverdracht,  dan wel tot handhaving of uitbreiding ervan heeft
besloten. Deze motieven zijn van politieke en van economische aard,
maar dragen ook kenmerken van doelmatigheid, omdat:
-  de procedure van kapitaaloverdracht dikwijls eenvoudiger is dan die

welke via multilaterale of regionale kanalen plaatsvindt, en omdat:
- bilaterale kapitaalhulp meer 'betrokkenheid' met zich brengt van

het donorland ten opzichte van het ontvangende land.
Ook het handhaven van traditionele banden met vroegere kolonien

behoort, zoals gezegd, tot de belangrijke overwegingen van bilaterale
kapitaalhulp, doordat op regeringsniveau overeenkomsten van finan-
ciele en technische hulp worden gesloten en de bijstand wordt verbon-
den aan levering van goederen en de uitvoering van ontwikkelings-
projecten door het eigen bedrijfsleven. Tenslotte ligt aan de bilaterale
financiele hulp ten grondslag, een meer effectieve controle op de be-
steding van de ter beschikking gestelde middelen.

Voor bilaterale ontwikkelingsfinanciering beschikken de meeste
donorlanden over speciale organen en instellingen, die verantwoorde-
lijk zijn voor de uitvoering van onderdelen van het programma. Grosso
modo onderscheidt men een tweetal categorieen:
-  overheidsinstellingen of -organen,  die tot taak hebben kapitaal over

te dragen in de vorm van giften;
-  instellingen, die verantwoordelijk zijn voor overdracht van kapitaal,

waarop van de zijde van het donorland een claim tot terugbetaling
blijft rusten.
De kapitaaloverdracht vindt in het laatste geval plaats in de vorm

van kredieten en van leningen op middellange en lange termijn, al of
niet onder speciale voorwaarden met betrekking tot rentetype, looptijd
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en aflossing, maar ook in de vorm van aandelenparticipatie in het tot
ontwikkeling brengen van ondernemingen en bedrijven.

De instellingen die voor deze vorm van kapitaaloverdracht verant-
woordelijk zijn, worden aangeduid als 'investeringsbanken voor ont-
wikkelingsfinanciering', in welke aanduiding besloten ligt dat:
a.  de enige of voornaamste activiteit is, door middel van financiering

van concrete projecten van enigerlei aard (in het bijzonder in sec-
toren als industrie, landbouw en infrastructuur) een bijdrage  te
leveren aan de economische ontwikkeling van minder-welvarende
landen;

b.   het zelfstandige bankinstellingen zijn, wier functie:
- enerzijds gelijkenis vertonen met investeringsbanken die, in het

algemeen, leningen verstrekken en kapitaaldeelnemingen verrich-
ten op basis van bancaire beginselen,

- en anderzijds ook beantwoorden aan de doelstellingen van lokale
overzeese ontwikkelingsbanken2;

c.  hun financieringsbronnen geheel of grotendeels afkomstig zijn van
de centrale overheid, wat uit de aard van de ontwikkelingsfinan-
ciering voortvloeit.
Dit werk houdt zich in het bijzonder bezig met investeringsbanken

op nationaal niveau voor ontwikkelingsfinanciering; investeringsbanken
met een regionaal of internationaal karakter blijven dus buiten be-

..schouwing. Wij maken voorts bewust een tweetal verdere belangrijke
beperkingen:
- ten eerste hebben wij het oog gericht op instellingen die gespeciali-

seerd zijn in overdracht van kapitaal in de vorm van leningen en/of
deelnemingen;

- ten tweede zijn slechts instellingen gekozen die, binnen het West-
Europese territoir, beantwoorden aan de definitie.  Dit zijn:

in Frankrijk:
-   de Caisse Centrale de Coopdration Economique te Parijs;
in Duitsland:
-  de Kreditanstalt fur Wiederaufbau te Frankfurt, en

2  Volgens een definitie van J. M. Spiro in 'Les Banques de Ddveloppement et le Crddit aux
petits producteurs en Afrique Noire et en Amdrique du Sud' (Gentve 1966) kan een ont-
wikkelingsbank worden gedefinieerd  als: 'un organisme financier autonome qui se propose
de favoriser, de financer et d'aider de toute autre manibe toute activit6 6conomique sus-
ceptible d'accroitre directement ou indirectement le revenu et le niveau de vie de la popula-
tion'.
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- de Deutsche Gesellschaft fur Wirtschaftliche Zusammenarbeit
(Entwicklungsgesellschaft) mbic te Keulen;

in Groot-Brittannie:
- de Commonwealth Development Corporation, en
- de Commonwealth Development Finance Company Ltd., beiden te

Londen.
Ondanks het bestaan, in Nederland, van enkele instellingen die

werkzaam zijn op het gebied van ontwikkelingsfinanciering hebben wij
deze niet in de hiervolgende hoofdstukken opgenomen, omdat zij
niet beantwoorden aan de door ons gegeven definities. Dit wordt nader
verklaard in Bijlage III. In Hoofdstuk vI gaan wij uitvoeriger in op de,
ten tijde van het schrijven van deze tekst, in oprichting zijnde, Neder-
landse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden NV  (FMO),
die welin de termen van de definitie valt.  Het  feit dat deze instelling nog
niet 'operationeel' was, deed ons besluiten haar niet gelijkelijk met
de bovengenoemde instellingen in andere landen te behandelen.

Het relatieve aandeelvan de bankenin hettotaalvan debilateralepu-
blieke financieringshulp verschilt van geval tot geval, en van land tot
land, al naar gelang het accentvandepubliekehulpligtopleningendan
wel op giften.

Om een indruk te kunnen krijgen van het werkelijke belang van deze
banken in het ontwikkelingsprogramma van hun landen, stuit men op
de moeilijkheid dat enerzijds voor deze instellingen, wat de omvang
van hun activiteiten betreft, slechts concrete cijfers beschikbaar zijn
van de jaarlijkse aangegane financieringsverplichtingen en dat de
overmakingen per jaar aan het gezichtsveld worden onttrokken. Deze
laatste vinden eerst plaats na ondertekening van het leningscontract
naar gelang de voltooiing van het te financieren project vordert en
liggen dus in de comptabele sfeer. Aan de andere kant beschikt men,
wat betreft de jaarlijkse omvang van het kapitaalhulpprogramma van
de landen, slechts over reele kapitaaltransfers. Zo zal een vergelijking die
hieronder wordt gegeven slechts een indicatieve waarde krijgen (Tabel I).
De cijfers in de kolommen I en n van deze tabel, respectievelijk de
netto publieke leningen aan ontwikkelingslanden en het totaal van de
netto publieke kapitaalstroom (leningen dn giften) zijn ontleend aan de
twee meest recente publikaties van de OES03. De cijfers in kolom Iv zijn

3   Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling: 'Rdpartition  gdographi-
que des ressources financiers mises A la disposition de pays moins d6veloppds (versements)
1960-'64' en'1965', Parijs 1966 en 1967.



TABEL I Aandeel van de onderzochte banken in Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannie in de bilaterale kapitaaloverdracht van de betrokken

landen:  1960 t/m  1965 (in miljoenen dollars) -
Z

ultimo             I                    II III Ir                                                V                                        r
M

netto totale netto Iin aangegane IV in % van I IV in % van II           .0
publieke publieke % verplichtingen
leningen kapitaal- van van de banken                                                                

                  Z

0
stroom               II

(leningen
cn giften)

Caisse Centrale Caisse Centrale

Frankrijk 1960 75,0 784,0 10,0 53,0 70,0                         7,8

1961 83,0 870,0 10,0 59,0 71,0                           6,8

1962 104,0 861,0 12,0 74,0 71,0                           8,6

1963 143,0 821,0 17,0 86,0 60,0 10,5

1964 166,0 810,0 20,0 80,0 48,0                           9,9

1965 110,0 725,0 15,0 76,0 69,0 10,5

totaal 681,0 4871,0 14,0* 428,0 62,8* 8,8*

KfW DEG KfW DEG Kf-W    DEG

Duitsland 1960 172,0 242,0 71,0
- -

1961 218,0 329,0 66,0 427,0 -         196,0
- 130,0         -

1962 238,0 347,0 69,0 496,0 -         208,0
- 143,0         -

1963 258,0 399,0 65,0 642,0          1,8        249,0          0,7            161,0        0,5

1964 258,0 413,0 62,0 414,0          6,1         160,0          2,3            100,0         1,5

1965 256,0 432,0 59,0 468,0          8,4        183,0          3,3            108,0        1,9

totaal 1400,0 2162,0 65,0* 2447,0 16,3 199,0* 2,1* 127,0* 1,3*

CDC CDFC CDC CDFC CDC CDFC

Groot-Brittannie 1960 150,0 312,0 48,0 37,0 10,3 24,7 6,9 11,9 3,3
1961 210,0 417,0 50,0 30,0 6,0 14,3 2,9 7,2 1,4
1962 169,0 380,0 44,0 10,0 9,1 5,9 5,4 2,6 2,4
1963 161,0 370,0 44,0 29,0 10,3 18,0 6,4 7,8 2,8
1964 212,0 448,0 47,0 34,0          5,4          16,0          2,5               7,6        1,2

1965 168,0 428,0 39,0 38,0 13,2 22,6          7,9              8,9        3,1

totaal 1070,0 2355,0 45,0* 178,0 54,3 16,6* 5,0* 7,6* 2,3* U'
* gemiddeld percentage over periode.
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alkomstig van de jaarverslagen Van de betrokken instellingen.  Voor de
Kreditanstalt fur Wiederaufbau begint de reeks   met  het  jaar   I 96 I
omdat de instelling toen voor het eerst met taken van financiering in
ontwikkelingslanden werd belast. Voor de Deutsche Entwicklungs-
gesellschaft (DEG) betekent  I 963 het eerste jaar van activiteit,  na  de
oprichting in I962.

De cijfers van de Commonwealth Development Finance Company
Ltd. (CDFC) hebben betrekking op de boekjaren die ultimo maart ein-
digen. De verschillen die daaruit voortvloeien in vergelijking met de
andere instellingen, waarvan de boekjaren overeenkomen met het
kalenderjaar, zijn verwaarloosd omdat een correctie van de CDFC-

cijfers geen fundamentele veranderingen aanbrengt in de vergelijking.
In kolom v tenslotte zijn de jaarlijks aangegane verplichtingen van

de betrokken instellingen uitgedrukt in procenten respectievelijk van
de netto publieke leningen en van de totale netto publieke kapitaal-
stroom  van de landen.  Dat de percentages  voor  de Kfw boven  de  I 00
liggen houdt enerzijds zeker verband met het feit dat deze instelling
een deel van haar operaties uit eigen middelen financiert. Een andere
oorzaak is gelegen in het feit dat de tabel twee verschillende groot-
heden naast elkaar plaatst. Dit geldt overigens voor alle onderzochte
instellingen. Wij hebben er echter reeds op gewezen dat aan de uit-
komsten geen absolute betekenis moet worden gehecht en dat het er
slechts om gaat een indicatie te geven van de plaats van de banken in
het bilaterale financieringsprogramma van hun landen over een
periode van 5jaren (met uitzondering van de Duitse banken).

Uit de aldus toegelichte cijferopstelling kan, met inachtneming van
de gemaakte reserves het volgende worden geconstateerd:
a. Omdat leningen aan ontwikkelingslanden bij uitstek de financie-

ringsvorm zijn welke door deze banken worden gehanteerd, is het
van belang waar te nemen dat het aandeel van de leningen in de
totale netto publieke kapitaalstroom in de drie landen aanzienlijk
verschilt (kolom III):
- het gemiddelde over vijfjaar voor Frankrijk is I 4 pct., maar voor
Groot-Brittannie 45 pct. en voor Duitsland zelfs 65 pct.;
- Duitsland echter laat in de loop der jaren een afname van het
procentuele aandeel zien van  7 I  pct.  in  I 960 tot 59 pct. in  I 965;
-  de ontwikkeling in Frankrijk  en in Groot-Brittannie is anders:  in
Frankrijk stijgt het aandeel  van de leningen geleidelijk  van  I 0  pCt.
in  I 960 tot 20 pct. in  I 964, maar geeft vervolgens in  I 965 een flinke
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daling te zien; in Groot-Brittannie  is de ontwikkeling onregelmatig:
per saldo ligt het aandeel van de leningen in  I 965 (39 pct.) beneden
dat van I 960 (48 pct.).

b. Het aandeel van de aangegane financieringsverplichtingen van de
investeringsbanken in respectievelijk de netto publieke leningen en
de totale publieke kapitaalstroom verschilt eveneens per land en per

instelling:
- de Kfw treedt duidelijk naar voren als de instelling die zowel in
het totaal van het Duitse leningenprogramma als in het totaal van
de publieke kapitaalstroom een dominerende plaats inneemt;
- op de tweede plaats verschijnt de Franse Caisse Centrale met een
gemiddelde over vijfjaar van respectievelijk bijna 63 pct. en 9 pct., en
-  op  de derde plaats de Britse  CDC met respectievelijk  I 6,6  pct.  en

7,6 pct.;
- voor wat betreft het verloop van het aandeel van de banken in het
bilaterale programma is geen scherpe lijn te trekken.
Het is ook duidelijk dat de omvang van de operaties en het aandeel

van de Duitse DEG (respectievelijk  2,I   pct.  en  I,3  pct.)  en de Britse
CDFC (respectievelijk 5 pCt. en 2,3 pct.) in de schaduw staan bij de drie

eerstgenoemde instellingen. Dit is o.a. toe te schrijven aan het korte
bestaan van de DEG, aan het feit dat beide zich toeleggen op het zeer
specifieke terrein van de bevordering van particuliere investeringen in

ontwikkelingslanden, hetgeen uiteraard de keuzemogelijkheden van de
te financieren projecten beperkt, maar ook, en niet in de laatste plaats
zoals wij zullen zien, aan de financiele structuur van deze twee banken.

De investeringsbanken voor ontwikkelingsfinanciering opereren met
een grote mate van zelfstandigheid met betrekking tot de aanwending
van de beschikbare financieringsmiddelen. Ondanks dat zij nauwe in-
stitutionele banden onderhouden met de centrale overheid, vervult
deze laatste veelal slechts de rol van het'non obstat' bij de financierings-
operaties.

In de literatuur is in de laatste jaren ruimschoots aan 'development
banking' aandacht gewijd, maar de instellingen die hier ten tonele zijn

gevoerd zijn nog betrekkelijk weinig besproken.
De analyse van de instellingen is grotendeels verricht aan de hand

van de officiele jaarstukken. De resultaten daarvan zijn ter plaatse bij
de betrokken instellingen geverifieerd en aangevuld met uitvoeriger
gegevens die niet in de officiele publikaties werden aangetroffen. Dit
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heeft ons in staat gesteld een beschrijving van de instellingen te geven
naar historische achtergrond, activiteiten, passieve financiering en naar
modaliteiten van hun financiele interventies (Hoofdstuk II en Bijlagen I
en II).

Aan de hand van de beschrijving, van de kennis opgedaan uit de
officiele publikaties van de instellingen en ook van persoonlijke ge-
sprekken met verantwoordelijke personen bij ieder van de instellingen
is vervolgens getracht een typologie te geven van dit soort instellingen.
Daarbij wordt met name ook in het algemeen ingegaan opeen aantal the-
oretische en technische aspecten  van hun bedrijf. (Hoofdstuk III).  Een
synthese van de banken, een vergelijking derhalve, waarin aandacht
wordt geschonken aan de verschillen en aan de overeenkomsten in de
benadering van de specifieke taak die zij in de ontwikkelingsfinan-
ciering van hun land vervullen, wordt gegeven in Hoofdstuk IV. In
Hoofdstuk v hebben wij getracht de banken te beoordelen. Dit hebben
wij gesplitst in een beoordeling op basis van een aantal kwantitatieve
elementen, voornamelijk de balans- en de exploitatiecijfers, en in een
beoordeling welke een kwalitatief karakter heeft. Beide vormen van
waardering dienen complementair te worden gezien en beogen ge-
zamenlijk een kritische benadering te zijn van de instellingen zoals zij
zich tweeledig presenteren, te weten als bank en als instelling voor ont-
wikkelingsfinanciering.

Men mag verwachten, dat de ontwikkelingsfinanciering van de ge-
industrialiseerde landen in de komende jaren zal blijven toenemen en
dat dit een blijvend en integrerend onderdeel zal uitmaken van de
jaarlijkse nationale begrotingen. Het is ook aan te nemen, dat het aan-
deel van de bilaterale ontwikkelingsbijstand in het totaal van de ont-
wikkelingshulp van de westerse wereld  in de komende jaren tenminste
gelijk zal blijven. Als deze vooronderstellingen juist zijn, dan zullen de
investeringsbanken voor ontwikkelingsfinanciering, die thans in West-
Europa bestaan, en die zich met uitvoering van een belangrijk onder-
deel van de bilaterale bijstand bezig houden, waarschijnlijk niet meer
weggedacht kunnen worden in het totale bestel van de ontwikkelings-
financiering. Het is zelfs waarschijnlijk dat zij in andere landen nieuw
worden opgericht.

Uit de langjarige ervaring welke de meeste van de onderzochte in-
vesteringsbanken hebben bij de uitvoering van een onderdeel van de
bilaterale ontwikkelingsbijstand van hun land, zijn enige conclusies te
trekken die van belang kunnen zijn voor de verdere opzet en evolutie
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van de bilaterale westerse economische bijstand aan achtergebleven
landen. Vandaar dat wij in het laatste Hoofdstuk (VII), gebruikmakend
van de kennis die omtrent deze instellingen is opgedaan, een aantal ge-
volgtrekkingen maken en aanbevelingen doen op het gebied van de
bilaterale bijstand, zoals deze uit de tot nog toe gevoerde handelwijze
van deze investeringsbanken naar voren komen.

De cijfermatige gegevens die in dit boek zijn gebruikt en die voor-
namelijk zijn ontleend aan de jaarverslagen, zijn om redenen van
praktische en technische aard meestal met hetjaar  I 967 afgesloten. Het
bijwerken van de cijfers tot de meest recente gegevens zou overigens
waarschijnlijk weinig essentiele veranderingen hebben aangebracht in
het beeld, dat zich op basis van de cijfers tot en met I 967, aftekent. Bij
de beschrijving en de verdere evaluatie van de instellingen is niettemin
in de tekst rekening gehouden met de meest recente ontwikkelingen
die zich tot medio  I 969 bij de banken hebben voorgedaan.

Een laatste opmerking die wij nog maken, heeft betrekking op de
sedert november I967 plaatsgehad hebbende wijzigingen in de officiele
pariteiten van enkele Europese valuta's: de devaluaties  van  het  Pond
Sterling in november  I967, van de Franse frank in augustus  I 969,  als-
mede de revaluatie van de Duitse mark in oktober  I 969.

Zoals verder nog zal worden gezien zijn de financiele gegevens van
de banken teneinde tot een grotere homogeniteit van de gegevens te
komen, in dit boek meestal herleid tot Europese rekeneenhedeni
Daar onze cijfermatige analyse echter, zoals hierboven gezegd, eind
I 967 is afgesloten hebben wij uitsluitend  voor  de twee Angelsaksische
instellingen, te weten de CDC en de CDFC, rekening moeten houden met

de pariteitswijziging van het Pond Sterling:  met dien verstande dat alle
cijfers uitgedrukt in Sterling en daterend  van  v66r  I 967 zijn omgere-
kend tegen I £ - 2,80 ER en de cijfers van I 967 en daarna tegen I
£ = 2,40 ER. Een en ander is gedaan in navolging van de beide
instellingen zelf, die in hun jaarverslagen over I 967  (voor de  cDFc
I967/'68)  ook met de nieuwe pondenpariteit t.o.v. de Europese reken-
eenheid hebben rekening gehouden. De pariteitswijzigingen van de
Franse frank en de Duitse mark hebben op de analyse geen invloed
meer uitgeoefend. De cijfers die in dit werk zijn uitgedrukt in Europese

4 Een Europese rekeneenheid (ER) heeft de theoretische goudwaarde van 0,88867088
gram fijn goud en is derhalve gelijk aan de bij het IMF geregistreerde waarde van een
us dollar.
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rekeneenheden, betrekking hebbende op Franse frank en Duitse
mark houden dus nog rekening met de oude officiele pariteiten, d.w.z.:
I Franse frank = O,20255 ER en I Duitse mark = 0,25 ER.



II.  De  investeringsbanken voor ontwikkelings-
financiering in hun actuele verschijningsvorm

I. INLEIDING

Op de ranglijst van landen die bilaterale kapitaalhulp verstrekken
neemt de Verenigde Staten veruit de eerste plaats in:  60 pct. van de
totale netto publieke kapitaalstroom van de OESO-landen naar ontwik-
kelingslanden   was   in   I 965 van Amerikaanse origine; dit percentage
vertegenwoordigde een bedrag van 3,5 miljard dollar.

De daarop volgende plaatsen op de ranglijst worden ingenomen door
drie Westeuropese landen, te weten: Frankrijk met bijna driekwart
miljard dollar of I 2,5  pct.  van het totaal, Duitsland  met 432 miljoen
dollar  (7,5  pct.) en Groot-Brittannie met 428 miljoen dollar (7,4 pct.).
Gezamenlijk namen de drie Westeuropese landen derhalve meer dan
27  pct.  van de totale publieke bilaterale kapitaaloverdracht  aan  ont-
wikkelingslanden voor hun rekening. Onder de grote kapitaalver-
schaffers slootjapan de rij met 226 miljoen dollar of bijna 4 pct. van de
totale bilaterale kapitaaloverdracht.

Een en ander wordt weergegeven in navolgende tabel II.

Een analyse van de cijfers in deze tabel leert ook, dat de kapitaalover-
dracht in het kader van de bilaterale economische hulpverlening tot
heden nog steeds een weerspiegeling is van de vroeger bestaande en
huidige politieke en economische bindingen tussen de kapitaalverstrek-
kende en de ontvangende landen en van de speciale ligging van donor-
en ontvangende landen ten opzichte van elkaar. Uit de tabel blijkt
immers dat de kapitaalhulp van de Verenigde Staten een zeer behoor-
lijke spreiding over de werelddelen laat zien. Dit geldt ook voor de
Duitse Bondsrepubliek, die geen recent koloniaal verleden heeft ge-
kend en zich dus op generlei wijze in die zin politiek of economisch ge-
bonden voelt.

Duidelijk anders ligt het met de vroegere koloniale grootmachten.
De kapitaalhulp van het Verenigd Koninkrijk is nog steeds in belang-
rijke mate geconcentreerd op de landen van de Britse Commonwealth
en de vroegere kolonien in Afrika en Azie. De Franse kapitaalhulp



TABEL II Verdeling  van de netto publieke bilaterale kapitaalstroom  van de OESO-landen naar ontwikkelingslanden per continent:   1965           E
(miljoenen dollars)

Europa Afrika Amerika Azid Oceania Diversen Totaall

Australie                                   -                   0,7                 - 26,1 83,5 -0,01 109,3

Oostenrijk                              0,4                 5,0               7,3 17,4 0,01 0,02 30,1

Belgie                                   3,2                96,4               1,3                 0,3               -                 5,3               106,5
Canada 0,03 10,2               6,2 59,2 0,02 20,4 95,9

Denemarken                           0,4                 1,7               0,9                  1,1               -                 0,6                 4,7
Frankrijk                               4,7 525,7 129,6 24,3 31,0                9,2               724,5
Duitsland 39,7 93,4 45,4 226,3                - 27,4 432,2
Italie 19,4 46,1 -22,6                 9,1               -                 1,6                53,5
Japan                                   0,1                  0,5 19,7 205,7               -                 0,2              226,3
Nederland                             2,3                  1,3 20,4 15,3               -                 7,3                46,5
Noorwegen                             0,5                  1,1               0,01                2,0               -                 0,02                3,7           >
Portugal  - 21,2 - - - - 21,2 Si
Zweden                              0,5                5,3              -               10,1              -                1,3               17,1          C

Zwitserland                                                         1,2                                   2,1                                1,8                                    1,5                              -                                  0,6                                   7,1                        Groot-Brittannie 33,4 212,9 13,7 149,9               9,4                8,5              427,8

Verenigde Staten 249,9 461,2 613,5 2.022,9 18,4 96,7 3.462,6          44

:
Totaal* 355,7 1.484,6 837,1 2.771,0 141,4 179,1 5.769,0         3;

=
-
./

* Afrondingsverschillen.                                                                                         Z
BRON : OCDE: R6partition gdographique des ressources financiers, mises A la disposition des pays moins developpts  (versements) 1965, Parijs  I 967.             
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vertoont een nog sterkere concentratie, voornamelijk in Afrika, waar
het merendeel van de vroegere Franse bezittingen ligt. De Japanse
kapitaalhulp tenslotte gaat voor het merendeel naar naburige Aziati-
sche landen.

Hier moet echter wel worden opgemerkt dat de laatste jaren in de
wereld een duidelijke tendens tot grotere spreiding van de kapitaalhulp
wordt waargenomen, hetgeen niet in de tabel tot uiting komt. Deze
tendens is o.a. toe te schrijven aan de steeds groeiende activiteiten van
de multilaterale en regionale instellingen voor economische hulpver-
lening, zoals bijvoorbeeld de Wereldbank en de andere, in Hoofdstuk I
genoemde, instellingen, welke immers van huis uit niet direct gebon-
den zijn aan politieke en nationaal-economische overwegingen bij de
verdeling van de kapitaalhulp. Maar de toenemende spreiding is ook
het gevolg van een geleidelijke wijziging in de bilaterale ontwikke-
lingspolitiek van enkele donorlanden: de kapitaalhulp van Groot-
Brittannie overschrijdt langzamerhand de grenzen van de Common-
wealth; ook Frankrijk breidt de laatstejaren zijn hulpverlening uit tot
landen buiten de frank-zone.

Aan internationale economische hulpverlening in de na-oorlogse
conceptie is voor het eerst concrete vorm gegeven door de Verenigde
Staten,  die  in   I 947  met de lancering  van het Marshall-plan  een  keer-
punt bewerkstelligden in de ontwikkeling van de internationale econo-
mische betrekkingen. Het verschijnsel hulpverlening aan minderwel-
varende landen is sedertdien in toenemende mate een integrerend
bestanddeel daarvan geworden.

De hulpverlening kreeg in de afgelopen  I o jaren een aantal nieuwe
impulsen: in  I 960 met de afkondiging in de Verenigde Naties van de
Development Decade; kort daarna met de oprichting binnen de OESO
van het Development Assistance Committee (DAC) en meer recent in
I 964 en  I 968 met de Conferenties over Handel en Ontwikkeling van
de Verenigde Naties (UNCTAD).

Aldus heeft de aan het Marshall-plan ten grondslag liggende opvat-
ting omtrent internationale economische hulpverlening zich tot andere
Westerse landen uitgebreid. Parallel daaraan hebben de opvattingen
over hulpverlening binnen de multilaterale instellingen, zoals de
Wereldbankgroep, zich kunnen verbreiden tot een groeiend aantal
internationale en regionale instellingen, zoals de Interamerican De-
velopment Bank, de African- en de Asian Development Bank, e.a.

In de vs zijn structurele en institutionele aanpassingen aan de
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nieuwe opvattingen inzake economische hulpverlening geleidelijk tot
aan  I 96 I verwezenlijkt: sedertdien zijn voornamelijk twee instellingen
verantwoordelijk voor het merendeel van de Amerikaanse kapitaal-
overdracht aan ontwikkelingslanden te weten: de Agency for Inter-
national Development (AID)  en de Export-Import Bank of Washington
(Eximbank). Omdat  dit  boek zich verder zal bezighouden  met  West-
europese instellingen, laten wij het voor wat betreft de vs bij deze ver-
melding.

Het institutionele aanpassingsproces in de reeds genoemde West-
europese landen heeft zich eveneens geleidelijk voltrokken, pari passu,
wat betreft Frankrijk en Groot-Brittannie met het na-oorlogse dekolo-
nisatieproces. Beide landen beschikken thans ook over gespecialiseerde
instellingen en organen voor de diverse vormen van kapitaaloverdracht
in het kader van hun economische ontwikkelingspolitiek. West-Duits-
land en Japan tenslotte zijn eveneens in meer recente jaren overgegaan
tot verregaande institutionalisering van hun hulpprogramma's.

In Hoofdstuk I werd een definitie ontwikkeld van de instellingen
welke werden aangeduid als 'investeringsbanken voor ontwikkelings-
financiering'. Voorts werd in concreto een aantal banken genoemd die
onzes inziens beantwoorden aan deze definitie.

Duidelijkheidshalve en ook ten behoeve van een systematische be-
handeling in dit en volgende hoofdstukken worden zij hieronder nog
eens genoemd:
I.    Caisse Centrale de  Coopdration Economique  (CCCE).
2.   Kreditanstalt fur Wiederaufbau (Kfw).
3. Deutsche Gesellschaft fur wirtschaftliche Zusammenarbeit (Ent-

wicklungsgesellschaft)  mbH (DEG).
4.   Commonwealth Development Corporation (cDc).
5. Commonwealth Development Finance Company Ltd. (CDFC).

Deze vijfinstellingen zullen in dit hoofdstuk beschreven worden naar
hun actuele verschijningsvorm. De beschrijving heeft betrekking op
enkele hoofdaspecten, te weten:
-   hun werkterrein;
-  de financiele structuur en de herkomst van de middelen;
- globale financieringsmodaliteiten;
-  de controle op de gefinancierde projecten;
-  de organisatie.

In deze analyse zijn cijferreeksen gekozen vanaf I 960, niet alleen
voor een betere vergelijkbaarheid van de instellingen, maar ook en
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vooral omdat de bestaande instellingen zich omstreeks die jaren
duidelijk zijn gaan opstellen als investeringsbanken voor ontwikke-
lingsfinanciering (Kfw, Caisse Centrale  en  CDc),  dan  wel toen werden
opgericht (DEG). Alleen   de   CDFC   kent als zodanig   een iets langere
historie, doch werd ook eerst toen werkelijk'operationeel'.

Bij de beschrijving is geprobeerd elementen van beoordeling van de
instellingen zoveel mogelijk te vermijden. Ten behoeve van een meer
overzichtelijk geheel zijn de bij de beschrijving behorende tabellen
opgenomen als Bijlage I. Hun onderlinge vergelijking en een beoorde-
ling op basis van de hieronder verzamelde en gerangschikte gegevens
zal in de hiervolgende hoofdstukken geschieden.

Hierboven werden reeds in zeer globale trekken de ontwikkelingen
geschetst die tenslotte hebben geleid tot een institutionalisering van de
economische hulpverlening in de na-oorlogse era. Een meer gedetail-
leerde kennis van de omstandigheden welke in het verleden hebben
geleid tot het ontstaan en de verdere aanpassing van de banken aan de
zich wijzigende nationale en internationale omstandigheden is evenwel
onmisbaar voor eenjuist inzicht in de plaats en de werkzaamheden van
de banken op het terrein van de economische hulpverlening en meer
in het bijzonder van de kapitaaloverdracht.

Thans lijken echter deze omstandigheden zelf geen rol meer te
spelen bij de verdere ontwikkeling van de genoemde instellingen. Van-
daar dat de historische overzichten van het ontstaan van de banken in
een bijlage (Bijlage II) zijn opgenomen, zodat aan de wens van een zo
volledig mogelijk inzicht niet tekort wordt gedaan.

2. CAISSE CENTRALE DE COOP£RATION ACONOMIQUE (CCCE)

a. ACTIVITEIT

De oudste van de 5 instellingen en in zijn verschijningsvorm de meest

gevarieerde, is de Caisse Centrale de Coopdration Economique te
Parijs. De wettelijke basis van het huidige werkterrein van de Caisse
Centrale ligt vast in een aantal officiele teksten, waarvan een verorde-
ning van  I 960 de belangrijkste  is. De tekst van de voornaamste  bepa-
lingen uit deze verordening treft men aan in de in Bijlage II opgenomen
bijzonderheden over het ontstaan van de instellingen. De desbetref-
fende artikelen geven een globale aanduiding van de financierings-
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vormen welke de Caisse Centrale kan hanteren, van het geografisch werk-
gebied en van de sectoren welke door haar worden begunstigd. In werke-
lijkheid vervult de Caisseeen grootaantal taken zowel voor eigenrekening
en verantwoording als voor rekening en verantwoording van de Staat.

In het kader van de activiteiten voor rekening van de Staat:
- beheert zij enkele publieke Franse investeringsfondsen, die speciaal

bestemd zijn voor ontwikkelingslanden;
-  verleent zij haar medewerking aan het onderzoek naar de aanvragen

voor het uitgeven van leningen in Frankrijk onder garantie van de
Staat, een faciliteit welke aan enkele Frans-sprekende Staten in
Tropisch-Afrika is gegeven en aan privt-ondernemingen gevestigd in
die Stateni;

-  beheert zij overheidsleningen die aan bepaalde staten worden  toe-
gekend;

- verleent zij haar tussenkomst in de toekenningsprocedure van kre-
dieten voor leveranties aan Afrikaanse Staten en aan Madagascar;

-  vervult zij een aantal monetaire activiteiten.
In het kader van de werkzaamheden voor eigen rekening en verant-

woording:
-  verricht zij vaste kapitaaldeelnemingen;
-  verstrekt zij leningen en
-  verzorgt zij herfinanciering van exportkredieten op lange termijn.

Bovengenoemde activiteiten zullen hieronder nader worden be-
schreven.

i.  Werkzaamheden voor rekening van de Staat

Beheer van publieke Franse investeringsfonden:
In Frankrijk bestaan 3 investeringsfondsen waarover de Caisse het be-
heer voert, te weten:
-  het Fonds d'Aide et de Coopdration (FAC), bestemd voor de Frans-

sprekende Staten in Tropisch Afrika en voor Madagascar;
- het Fonds d'Investissement pour le Ddveloppement Economique et

Social des Territoires d'Outre-Mer (FIDES), bestemd voor de Franse
Overzeese Gebieden;

-   het Fonds d'Investissement des Ddpartements d'Outre-Mer (FIDOM),
bestemd voor de Franse Overzeese Departementen.

1   Tabel  I 0 (Bijlage I) geeft een overzicht van de Franstalige Staten in Tropisch Afrika, van
de later nog te noemen Franse Overzeese Gebie(len en Departementen.
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De bijdragen van het FAC geschieden voornamelijk in de vorm van
subsidies, soms in de vorm van leningen en in uitzonderlijke gevallen
ook van vaste kapitaaldeelnemingen.

Het FIDES verstrekt vrijwel alleen subsidies; bij wijze van uitzonde-
ring verstrekt dit Fonds ook leningen.

De bijdragen van het FIDOM hebben het karakter van budgetmid-
delen, waarover de Departementenjaarlijks kunnen beschikken.

Met betrekking tot deze Fondsen vervult de Caisse Centrale de rol
van beheerder van de middelen. Uit dien hoofde ontvangt zij de
middelen die door de schatkist aan de Fondsen worden verstrekt en is
zij verantwoordelijk voor de boekhouding. Het beheer over de mid-
delen wordt in de boeken strikt gescheiden gehouden van de 'eigen
middelen' van de instelling. De Caisse verricht de overmakingen aan
de Frans-sprekende Staten   en aan Madagascar; zij stelt voorts   de
leningcontracten op en vertegenwoordigt rechtens de Fondsen bij de
financieringstussenkomsten. Zij neemt ook deel aan de voorstudie van
projecten die uit de Fondsen worden gefinancierd, alsmede aan de be-
raadslagingen in de directiecomitds van de betreffende Fondsen.

Tabel  I  geeft een overzicht van de ontwikkeling van de jaarlijkse bij-
dragen  over de periode   I 959/60-I966  van   de 3 Investeringsfondsen
waarover de Caisse het beheer voert en beoogt o.a. een indruk te geven
van de omvang van de werkzaamheden die deze Fondsen voor de
Caisse met zich brengen.

Voorbereiding van leningen in Frankrijk door derden:
Een aantal Frans-sprekende Staten in Tropisch Afrika en Madagascar
alsmede privt-bedrijven die in deze Staten gevestigd zijn en daar vallen
onder een speciaal fiscaal regime, kunnen op de Franse kapitaalmarkt
leningen uitgeven onder garantie van de Franse Staat. Een dergelijke
garantie wordt verstrekt op hypotheek of borgstelling en de voorwaar-
den worden vastgelegd in een bilaterale overeenkomst. De directeur
van de Caisse tekent een dergelijke overeenkomst in naam van de
Franse Staat, alsmede de hypotheek- of borgstellingsovereenkomst.  De
Caisse verleent voorts haar tussenkomst bij het onderzoek met betrek-
king tot de aanvrage van de Staatsgarantie en in het voorkomende
geval in de procedure  van de feitelijke garantieverlening wanneer de
aanvrage door het Ministerie van Financien in principe wordt bewil-
ligd.
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Garanties  bij de exportfinanciering:
De Frans-sprekende Staten in Tropisch Afrika en Madagascar kunnen
in bepaalde omstandigheden genieten van financieringskredieten be-
trekking hebbende op levering van kapitaalgoederen of de uitvoering
van grote werken, op welke kredieten een garantie door de Compagnie
Fran aise d'Assurance pour le Commerce Extdrieur (COFACE) kan
worden afgegeven. Samen met deze laatste instelling verriclit de
Caisse het onderzoek naar de aanvrage voor een dergelijke garantie.

Omdat een dergelijke garantie in dit geval wordt ondergebracht
bij de Staat, brengt de Caisse haar advies terzake ter kennis van de
Minister van Financien en van Economische Zaken.

Het beheer van overheidsleningen aan bepaalde landen:
De Caisse Centrale verleent haar medewerking bij de verdeling van bij-
stand van de Franse overheid aan Laos en aan Vietnam, welke bijstand
geschiedt in de vorm van langlopende leningen. Zij is met name ver-
antwoordelijk voor de periodieke overmakingen. Hulpverlening aan
Cambodia in de vorm van langlopende leningen wordt verstrekt samen
met exportkredieten. De Caisse is belast met de leningverstrekking
conform een Protocol dat door de regering van Cambodja en door de
Caisse samen is ondertekend.

De Caisse verleent voorts medewerking aan de officiele Franse
hulpverlening aan Tunesu en Marokko, welke in jaarlijks te hernieuwen
overeenkomsten wordt geregeld en waarin wordt voorzien in export-
kredieten ('A moyen terme prolongd') en in langlopende leningen.
Over de bestemming van de kredieten en leningen wordt door de be-
treffende regeringen tevoren onderhandeld.

De leningen aan Laos, Vietnam, Cambodja, Tunesie en Marokko
verschijnen ongespecificeerd op de actiefzijde van de balans van de
Caisse.

Monetaire en enkele bijkomende activiteiten:
De Caisse vervult nog enkele monetaire activiteiten welke dateren uit
de eerste bestaansjaren. De voornaamste daarvan is de functie van
Emissie-instituut in het Overzeese Gebied St. Pierre et Miquelon en in
de Franse Overzeese Departementen.

Als bijkomende activiteit vervult de Caisse de functie van 'betaal-
kantoor' voor het Europese Ontwikkelingsfonds in die Frans-sprekende
Afrikaanse Staten, de Overzeese Gebieden en Departementen, waar de
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instelling over eigen kantoren beschikt. Deze functie is vastgelegd in
een   overeenkomst   van    I 959 tussen de Caisse   en de Commissie   van
Europese Gemeenschappen.

Een gelijksoortige functie heeft de Caisse  tot  I 965 vervuld  voor  het
Fonds National de Rdgularisation des Cours des Produits d'Outre-
Mer en het Fonds de Soutien des Textiles d'Outre-Mer. Daar de
werkzaamheden van deze twee fondsen in feite zijn overgenomen door
de EEG, zijn hun activiteiten gestaakt en brengen zij voor de Caisse
geen verdere werkzaamheden meer mee.

ii.   Activiteiten van de Caisse uoor eigen rekening en verantwoording

De meeste operaties welke de Caisse voor eigen rekening en verant-
woording verricht, geschieden in de vorm van langlopende leningen.
Deze worden rechtstreeks verstrekt aan de Staten, Gebieden, Departe-
menten en overheidslichamen en soms rechtstreeks aan onroerend-
goed-maatschappijen, energiebedrijven en aan privd-bedrijven. De
drie laatstgenoemden ontvangen ook leningen van de Caisse door be-
middeling van lokale ontwikkelingsbanken. Op de tweede plaats komt
de herfinanciering van exportkredieten op lange termijn. De kapitaal-
deelnemingen komen   op de laatste plaats. Sedert    I 960 nemen   de
kapitaaldeelnemingen steeds meer af, omdat de instelling van mening
is dat deze financieringsvorm niet past in de na-koloniale verhoudin-
gen. De Caisse heeft voornamelijk deelgenomen in het kapitaal van
publieke bedrijven, te weten landbouwkredietinstellingen, ontwikke-
lingsbanken, onroerend-goed-maatschappijen en energiebedrijven. De
deelnemingen in privd-bedrijven behoren tot de uitzonderingen. De
financiele bijdragen van de Caisse geschieden dikwijls door tussen-
komst van lokale ontwikkelingsbanken en kredietinstellingen. In het
verleden heeft zij tot de oprichting van dergelijke instellingen actief
bijgedragen, niet alleen door deelneming in het kapitaal, doch ook
door het gelijktijdig verstrekken van leningen.

De herfinanciering van middellange en lange termijnkredieten
stamt uit de na-oorlogsejaren. Zij heeft thans alleen nog betrekking op
langlopende exportkredieten die gedekt worden door de COFACE en
waartoe de Banque Fran aise pour le Commerce Extdrieur (BFCE) een
borgstelling heeft afgegeven2. Wanneer deze kredieten verstrekt wor-

2  De BFCE kent slechts negen aandeelhouders, te weten de Banque de France, de Caisse des
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den met een looptijd van langer dan 5 jaar, neemt de Caisse Centrale
op verzoek van de banken die de kredieten verzorgen de verplichting
tot herfinanciering op zich voor dAt deel van het krediet dat langer
loopt dan 5 jaar. Deze activiteit van de Caisse heeft uitsluitend be-
trekking op kredieten binnen de frank-zone, met name aan de Frans-
sprekende Afrikaanse Staten en Madagascar.

Exportkredieten met een looptijd langer dan 5 jaar aan landen
buiten de Frank-zone kunnen ter herdisconto worden aangeboden bij
de Cradit National.

De kredieten met een looptijd van minder dan 5 jaar worden in de
regel door de Banque de France in herdisconto genomen.

Naast haar financiele interventies schenkt de Caisse grote aandacht
aan technische bijstand, niet alleen aan de landen van de frank-zone,
maar ook aan Aziatische en Latijns-Amerikaanse landen. Ten behoeve
van de ontvangst en opleiding van stagiaires beschikt zij over een
speciaal instituut: het Centre d'Etudes Financi6res Economiques   et
Bancaires (CEFEB).

Sedert  I 955 bestaat ook onder auspicien  van de Caisse de 'Associa-
tion  pour les Etudiants et Stagiaires' (AES), welke stichting  tot  taak
heeft oplossingen te vinden voor de materiele problemen, welke stu-
denten uit ontwikkelingslanden tijdens hun verblijf in Frankrijk ont-
moeten en van werknemers, afkomstig uit Afrika, die in Frankrijk werk
zoeken.

De totale aangegane verplichtingen van de Caisse Centrale sedert
I 960  laten een regelmatige jaarlijkse toename zien. Blijkens tabel   2
(Bijlage I) bedroeg het cumulatieve totaal eind I 967 bijna 5 miljard
Franse frank. De werkelijk verrichte overmakingen vertegenwoordig-
den op dat tijdstip bijna 92 pct. van de aangegane verplichtingen.
(Tabel 3).

Tabel 3 geeft ook aan dat de Caisse Centrale het accent van haar
activiteiten duidelijk op de lening als voornaamste financieringsvorm
legt.

Ten aanzien van de geografische verdeling van de operaties van de
Caisse Centrale kan worden opgemerkt dat haar activiteiten zich tot
nog toe uitsluitend hebben afgespeeld in de Frans-sprekende Staten
van Tropisch Afrika  (eind  I 966:  65  pct.  van het totaal der interventies
sedert  I 946),  in de Overzeese Franse Departementen  (25  pct.)  en  de

Ddpdts et Consignations, de Cr6dit National, de Caisse Nationale de Crddit Agricole, de
Caisse Centrale de Coop6ration Economique en de vier genationaliseerde banken.
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overzeese gebieden  IO pCt. Sedert begin  I 968 verleent zij  ook haar tus-
senkomst in Algerie en is het interventiegebied uitgebreid tot alle
landen waar het Franse Ministerie van Buitenlandse Zaken de in-
stelling speciale financieringsopdrachten kan verstrekken. In theorie
is het werkterrein dus mondiaal (cf. tabel 4).

De verdeling van de financieringen naar sector van bedrijvigheid
wordt gegeven in de tabellen 5 en 6. De bijdragen aan particuliere be-
drijven (tabel 5) laten een vrij grote spreiding zien over een behoorlijk
aantal economische sectoren, waarin de mijnbouw een overheersende
positie inneemt met meer dan 39 pct. van het totaal. Op de tweede
plaats   komt de metaalindustrie (bijna    I 8   pct.) en vervolgens   de
voeding- en genotmiddelenindustrie ( I 2,5 pct.).

De overige sectoren komen ver daarna.  In de periode  van  I 946  tot
I 966 financierde de Caisse totaal  275  privt-bedrijven  met een gemid-
delde bijdrage per bedrijf van bijna 4 miljoen Franse frank. Het
merendeel van de bijdragen van de Caisse is evenwel gegaan naar de
publieke   en de semi-publieke sector: bijna   69   pct.   van het totale
financieringsvolume (tabel   6). Dit percentage moet worden terugge-
bracht tot rE 63 pct. wanneer men bepaalde bijdragen van de Caisse
aan de Staten en aanontwikkelingsbanken (meer dan I68 miljoen Franse
frank) aftrekt, die nl. direct aan de priv6-sector zijn toe te rekenen3.
Meer dan de helft van de bijdragen aan de semi-publieke sector is naar

ontwikkelingsbanken gegaan. De financieringsoperaties van de Caisse
Centrale hebben op nieuwe particuliere investeringen een mobilisatie-
effect gehad, waarover voor het eerst in hetjaarverslag van I966 enkele
gegevens zijn verstrekt. Deze zijn samengevat in tabel 7, waaruit blijkt
dat de bijdragen van de Caisse in I 966 zich tot de totale in dat jaar
verrichte particuliere investeringen in de Afrikaanse Staten en in
Madagascar ongeveer verhouden als I :4,5·

Uiteraard is het niet na te gaan welk deel van de particuliere in-
vesteringen werkelijk is verricht dankzij het feit dat de Caisse heeft ge-
intervenieerd, doch in aanmerking genomen dat de instelling bij de
andere financieringselementen die in de tabel zijn opgenomen een be-
langrijke rol speelt, moet het verhoudingsgetal de werkelijkheid wel
benaderen.

De netto-opbrengsten welke de Caisse Centrale met haar activi-
teiten boekte, bedroegen sedert het eerste jaar van publikatie  ( I 964)
blijkens tabel 8 gemiddeld rond I miljoen Franse frank per jaar,  met
3  cf. voetnoot bijtabe16 (Bijlage I).
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uitzondering  van  het jaar   I 966 waarin een aanmerkelijk lagere  op-
brengst werd behaald.

b. FINANCIERINGSBRONNEN

De financieringsbronnen omvatten:
-  een dotatie van de Franse Staat (kapitaal);
-  leningen van de Staat;
-   leningen van de Caisse des Ddp6ts et Consignations;
- reserves.
(tabel 9)

De dotatie van de Staat bedraagt 25 miljoen Franse frank en is te
beschouwen als het kapitaal van de instelling.

De leningen van de Franse Schatkist worden in de regel verstrekt
met een looptijd van 20 jaar, en met een aflossingsvrije periode van
5 jaar. De leningen bereiken de Caisse door bemiddeling van het
Fonds de Ddveloppement Economique et Social (FDES) en worden in
de boeken van de instelling aangeduid als 'eigen middelen' in tegen-
stelling tot de middelen waarover zij in naam van de Staat het beheer
voert, genoemd  sub  i). Het rentetype  van deze leningen varieert  naar
gelang de aanwending van de middelen, doch blijft in de regel be-
perkt tot 3 pct. Een deel van het bedrag dat op de passief-zijde van de
balans verschijnt onder de benaming 'Pr6ts du Trdsor pour Investisse-
ments' is bestemd voor specifieke operaties voor rekening en verant-
woording van de Staat. Daarom geeft het desbetreffende cijfer op de
balans niet helemaal precies aan wat naar de Caisse is toegevloeid ten
behoeve van haar financieringen voor eigen rekening.

Ieder jaar worden de te verstrekken leningsbedragen aan de Staten,
aan de Overzeese Gebieden en aan de Departementen door de
Minister van Financien vastgesteld. Ook bepaalt deze de omvang van
de nieuwe middelen waarover de Caisse perjaar kan beschikken. Deze
toezegging heeft het karakter van een trekkingsrecht van de Caisse op
de Schatkist.

Eind I967 beliep het totaal van de Schatkistleningen aan de Caisse
bijna 4, I miljard Franse frank.

Vanaf I 962 is de instelling overgegaan tot het betrekken van lenings-
middelen bij de Caisse des D6p6ts et Consignations (een Centrale voor
de  Spaarbanken  en de Sociale Verzekeringsinstellingen), waartoe  de
Franse Staat zich voor de terugbetaling garant verklaart. De Minister
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van Financien bepaalt ook hier de hoogte van het leningsbedrag dat
onder garantie kan worden verkregen. Het rentetype van de leningen
bij de Caisse des D6p6ts bedraagt 5 pct. of meer, hetgeen de Caisse
Centrale aanleiding heeft gegeven het gemiddelde rentetype van de
door haar verstrekte leningen in de afgelopen jaren enigszins te ver-
hogen. De middelen afkomstig van de Caisse des Ddp6ts bedroegen
eind I967 263 miljoen Franse frank.

De  reserves  van de Caisse die vanaf 1 964  voor het eerst  zijn  gepu-

bliceerd, bedroegen  eind   I967  58 I miljoen Franse frank. Zij worden
jaarlijks aangevuld uit de door de instelling gemaakte winsten. Deze
winsten behoeven met aan de Schatkist te worden geremitteerd.

C. FINANCIERINGSMODALITEITEN

De bijdragen aan Staten, Gebieden, Departementen en Overheids-
lichamen alsmede aan onroerend-goed-maatschappijen, energiebe-
drijven en privt-ondernemingen worden rechtstreeks verstrekt volgens
procedures die verschillen naar gelang de politieke status van de be-
gunstigde landen. Het projectonderzoek vindt in de regel plaats door
de betreffende agentschappen van de Caisse in nauwe samenwerking
met het hoofdkantoor te Parijs. Bij het onderzoek worden strikt ban-
caire beginselen gehanteerd met betrekking tot rentabiliteit, winst-
gevendheid, capaciteit van de leiding, enz.

De Conseil de Surveillance van de instelling is gehouden voor iedere
financieringsoperatie toestemming te geven met uitzondering van
projecten die niet uitgaan boven de I miljoen Franse frank. In dat ge-
val heeft de algemeen directeur van de Caisse volledige beslissings-
bevoegdheid.

De indirecte operaties van de Caisse met tussenkomst van lokale

ontwikkelingsbanken en kredietinstellingen worden vanzelfsprekend
via een enigszins afwijkende procedure verricht. Het feit dat de Caisse

sedert   I 960 in steeds afnemende mate vaste kapitaaldeelnemingen
heeft verricht, lijkt voldoende om op de modaliteiten van deze finan-
cieringswijze, hoewel zij officieel door de Caisse kunnen worden ver-
richt, niet meer in te gaan.

Ten aanzien van de leningsoperaties kan het navolgende worden

opgemerkt. De leningen aan Staten, Overzeese Gebieden, Departe-
menten en Overheidslichamen worden in de regel verstrekt met loop-

tiiden van ten minste 6 jaar en van maximaal  25 jaar.  In de praktijk
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liggen de looptijden tussen  I o  en 20 jaar, afhankelijk van het te finan-
cieren project, van de directe opbrengsten uit het project en soms ook
van de betalingsbalanssituatie van het betrokken land. De leningen
aan onroerend-goed-maatschappijen en bedrijven voor energievoor-ziening in de Afrikaanse Staten belopen I o tot I 5 jaar, in de Departe-
menten  I o tot 20 jaar en in de Overzeese Gebieden  I o tot  I 5 jaar. De
looptijden van leningen aan privt-bedrijven varieren sterk en zijn af-
hankelijk van de aard van het project.

Wat betreft de agossingsverplichtingen kan worden gesteld, dat de
leningen meestal vrijgesteld zijn van aflossing gedurende de eerste
5 jaar met uitzondering van leningen aan privt-bedrijven, welke laat-
ste een dergelijke faciliteit niet krijgen. De aflossingsvrije periode bij
leningen aan Overzeese Gebieden en Departementen bedraagt ge-middeld ejaar.

De Caisse past meestal als aflossingsformule de regel van de variabele
annuiteiten toe (Lineaire aflossingen op de hoofdsom en de rente te be-
rekenen over het resterende deel ervan). Dit hangt samen  met  de  ge-
noemde aflossingsvrije periode. Jaarlijks gelijkblijvende annuiteiten
komen echter ook wel voor met name bij leningen aan onroerend-goed-
maatschappijen, die meestal constant blijvende ontvangsten hebben.

Een versnelde aflossingsprocedure wordt alleen toegepast bij lenin-
gen aan privd-ondernemingen, wanneer nl. de bruto-verkoopcijfers
van het bedrijfhoger blijken uit te vallen dan voorzien op het moment
van de aanvrage van de lening.

Ten aanzien van het bedrag der leningen is de Caisse niet gebonden
aan een plafond.  In de regel varieren zij tussen 4 en  I o miljoen Franse
frank. Het bedrag wordt vaak vastgesteld aan de hand van bijdragen
welke het project bv. ontvangt  uit de Franse investeringsfondsen  of
van andere nationale en internationale instellingen. De leningen aan
onroerend-goed-maatschappijen en energiebedrijven bedragen in de
regel niet meer dan drievierde deel van de kosten van het project en
voor wat betreft privt-bedrijven niet meer dan 33 pct. van de vaste
activa. Op deze regels maakt de Caisse vaak uitzonderingen en neemt
te dien aanzien een soepele houding aan.

Het renteD'pe van de leningen is betrekkelijk laag en varieert tussen
de 2,5 pct. en 5 pct. Wanneerhet eenfinanciering betreft indeoverzeese
Gebieden en Departementen tendeert het rentetype naar het minimum;
bij leningen aan Afrikaanse landen daarentegen ligt het rentetype
hoger, hoewel ook hier variaties mogelijk zijn al naar gelang het
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project dat wordt gefinancierd. Het rentetype van de leningen aan
privd-bedrijven ligt in de regel tussen de 4 en 6 pct.

De leningen aan Staten, Overzeese Gebieden en Departementen
worden door de Caisse zonder garantie verstrekt. Voor rendabele in-
vesteringen evenwel kan het gebeuren dat de ontvangsten uit de in-
vestering worden verbonden aan de aflossing op de lening. Voor alle
andere leningen vraagt de Caisse een garantie van de Staat. Leningen
aan privt-bedrijven zijn onderworpen aan de gebruikelijke zekerheden.
(Hypotheken, zekerheden op bedrijfsuitrusting en andere zakelijke
en/ofpersoonlijke zekerheden).

Zoals reeds vermeld, hecht de instelling speciale waarde aan de in-
terventies door tussenkomst van de lokale ontwikkelingsbanken. Aan
deze instellingen verstrekt zij globale leningen en speciale leningen. De
globale leningen zijn bestemd voor de financiering van projecten van
zeer geringe omvang. Zij geven een trekkingsrecht van de ontwikke-
lingsbank op de middelen van de Caisse ter hoogte van de lening en
laten de ontwikkelingsbanken een zekere mate van vrijheid bij de be-
paling van de aanwending van de middelen. De speciate leningen aan
de banken worden verstrekt voor bepaalde wel-omschreven investe-
ringsprojecten.

Met betrekking tot het beleid inzake de financieringsmodaliteiten
welke de ontwikkelingsbanken hanteren bij hun operaties met midde-
len afkomstig van de Caisse Centrale, oefent laatstgenoemde een vrij
sterke invloed uit. Dit komt tot uiting in bepaalde voorschriften die
met name betrekking hebben op de looptijd, op de aflossingsverplich-
tingen, het bedrag en het rentetype van de leningen die de banken aan
de uiteindelijke begunstigde verstrekken.

De Caisse oefent ook een sterke controle uit op de door haar gefinan-
cierde projecten. Het gebruikelijke middel dat haar daartoe ter be-
schikking staat, is overlegging van documenten, facturen, enz. Daar-
naast bezitten haar agentschappen uitgebreide controlebevoegdheden.
De controle op de operaties welke via de ontwikkelingsbanken worden
gefinancierd, wordt door de lokale instellingen zelf verricht, hoewel
ook hier de agentschappen wel een zekere toezichthoudende activiteit
vervullen.

d. oRGANISATIE

De Caisse Centrale is een publieke instelling welke onder toezicht staat
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van de Eerste Minister en de Minister van Financien en van Econo-
mische Zaken. De instelling wordt geleid door een algemeen directeur
die verantwoording verschuldigd is aan een Conseil de Surveillance. De
samenstelling van de Conseil verschilt naar gelang het operaties be-
treft die worden verricht in de Afrikaanse Staten, dan wel in de Over-
zeese Gebieden of in de Departementen. Daarin hebben o.a. zitting
vertegenwoordigers van de verschillende belanghebbende Ministeries,
van de Centrale Bank en van de Caisse des Dap6ts et Consignations,
van kredietinstellingen met overzeese belangen, van het Plancommis-
sariaat, e.a.

De Caisse beschikt over I5 agentschappen in Tropisch-Afrika, over
4 in de Overzeese Gebieden en eveneens over 4 agentschappen in de
Departementen. Het totaal aantal personeelsleden bedroeg eind  I 968 :
755 waarvan 59 personen werkzaam in de overzeese agentschappen.

3. KREDITANSTALT FOR WIEDERAUFBAU (KfW)

a. ACTIVITEIT

De Kreditanstalt fur Wiederaufbau (Kfw) is een publieke instelling.
Zij  werd  bij  een  wet in  I 948 opgericht  met als voornaamste  doel  een
bijdrage te leveren aan de financiering van het na-oorlogse herstel van
de Duitse economie. In de eerste jaren hield de instelling zich voor-
namelijk bezig met de wederopbouw van de basisindustrieen en de
energiesector. Nadien werden de activiteiten verlegd in de richting van
steunverlening aan exportbedrijven, van de financiering van de
wederopbouw van de Duitse handelsvloot en steunverlening aan export
van de scheepsbouwsector. Nog later en in meer recente jaren is het
accent van haar activiteiten geleidelijk verlegd naar de financiering
van de regionale ontwikkeling in Duitsland.

In I96I kreeg de Kfw voor het eerst officieel taken opgedragen met
betrekking tot de financiele hulpverlening aan ontwikkelingslanden.
Deze werden vastgelegd  in een wijziging  van  de  wet  van   I 948. Sedert
I 96 I   bedragen haar tussenkomsten  in de Bondsrepubliek zelf gemid-
deld 900 miljoen Duitse mark per jaar, te weten eenderde van het
jaargemiddelde van haar gezamenlijke operaties in binnen- en buiten-
land.

In deze beschrijving zullen de binnenlandse activiteiten van de Kfw
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achterwege blijven. Soms zal wel terloops er naar worden verwezen
(zie bv. sub b.: Financieringsbronnen).

De tussenkomsten van de Kfw in het buitenland worden alleen ver-
richt d.m.v. leningen met middellange en lange looptijden en van
kredieten met een beperkte looptijd, de laatste met name ten behoeve
van de exportfinanciering. De Kfw-operaties kunnen in 2 hoofdcate-
gorieen worden onderverdeeld:
- leningen, in het kader van de tenuitvoerlegging van kapitaalhulp-

overeenkomsten tussen West-Duitsland en derde landen, welke
project-gebonden en niet-project-gebonden worden verstrekt;

- kredieten en leningen welke de Kfw verstrekt voor eigen rekening en
verantwoording. Hieronder vallen:
kredieten  in het kader  van de exportfinanciering, te weten: export-
kredieten, afnemerskredieten of financieringskredieten en voorlopige
krediettoezeggingen;
de zgn. 'vrije leningen';
leningen aan Duitse bedrijven, teneinde deze in staat te stellen een
nieuwe vestiging in het buitenland te financieren dan wel kapitaal-
deelnemingen in het buitenland te verrichten.
De Kfw-zelf kan geen kapitaaldeelnemingen verrichten noch kan zij

andere faciliteiten op financieel terrein, dan de bovengenoemde, ver-
lenen.

De project-gebonden leningen in het kader van de officiele Westduitse
kapitaalhulp worden door de Kfw voorbereid. De projecten worden be-
oordeeld op hun technische, financiele en economische aspecten waar-
bij bancaire beginselen worden gehanteerd. Het onderzoek gaat veelal
gepaard met een studie van het project ter plaatse waar het zal worden
uitgevoerd. Nadat het project is goedgekeurd wordt de Kfw belast met
de tenuitvoerlegging van het leningscontract. De niet-project-gebonden
leningen zijn veelal bestemd voor de financiering van essentiele impor-
ten door ontwikkelingslanden. In feite is het een vorm van export-
financiering via de officiele Duitse kapitaalhulpfondsen, doch er dient
niettemin een duidelijk onderscheid te worden gemaakt tussen deze
activiteit en die welke iets verder met exportfinanciering als zodanig
wordt aangeduid. De verslechterende betalingsbalanssituatie van vele
ontwikkelingslanden doet de Bondsregering de laatste jaren de voor-
keur geven aan de niet-project-gebonden leningen boven de project-
gebonden.

De Kfw financiert voor eigen rekening kredieten aan Duitse expor-
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teurs. Tegenwoordig is het merendeel van de kredieten bestemd voor
leveranties van kapitaalgoederen en grote dienstverrichtingen aan ont-
wikkelingslanden. In het midden van de zestiger jaren evenwel werd
nog een aanzienlijk deel ervan bestemd voor leveranties van Duitse
schepen aan West-Europese, niet-EEG-landen ten einde de exporteurs
het hoofd te laten bieden aan de heersende kredietconcurrentie op die
markt.

Het bedrag van de exportkredieten van de Kfw wordt bepaald door
de hoogte van het bedrag dat wordt gegarandeerd door de HERMES
Kreditversicherung AG4. Zij worden verstrekt in aansluiting op de
financiering welke de Ausfuhrkredit GmbH (AKA)5 verricht. Deze
laatste instelling gaat met haar krediettermijnen niet verder dan 5 jaar.
De Kfw neemt derhalve de financiering over van de AKA, die betrek-
king heeft op kredieten met een looptijd van langer dan 5 jaar tot een
maximum van Iojaar.

De beide instellingen vullen elkaar harmonisch aan omdat er ook
bepaald is, dat de Kfw gddn exportkrediet verschaft wanneer Duitse
leveranciers niet de mogelijkheid tot een AKA-financiering hebben uit-
geput. De kredietverlening van de Kfw is dus duidelijk complementair.

In het kader van de exportfinanciering verstrekt de Kfw ook kredie-
ten aan buitenlandse afnemers, ook wel financieringskredieten ge-
naamd, bestemd voor de financiering van de aankoop van Duitse
exportkapitaalgoederen en van grote dienstverrichtingen door Duitse
bedrijven in het buitenland. Het afnemerskrediet heeft in de aanvang,
en wel gedurende maximaal twee jaar ter overbrugging van de
periode van fabricage van de kapitaalgoederen of de voltooiing van de
dienstverrichting, het karakter van een normaal exportkrediet aan de
Duitse leverancier. Na deze periode wordt het exportkrediet a.h.w.
getran€/onneerd in een afnemerskrediet, dat wil zeggen dat de buiten-
landse afnemer de Duitse exporteur of leverancier subrogeert als debi-
teur t.o.v. de Kfw. De Kfw verricht in een keer de resterende betalingen
namens de afnemer aan de exporteur.

Deze transactie maakt onderwerp uit van een rechtstreeks krediet-
4 HERMES verstrekt als mandataris in naam en in opdracht van de Regering garanties voor
exportoperaties van Duitse bedrijven. De HERMES-garanties lopen via de bankrelaties van
laatstgenoemden.
6   De  AKA is opgericht  in  1 952  door een consortium van 23 banken waaronder de Deutsche
Bank, de Dresdner Bank en de Commerzbank. Het aantal consortiumleden bedraagt thans
54· De AKA verstrekt aan Duitse exporteurs kredieten met een maximumlooptijd van   5 jaar.
Tussen  I 948 en  I 952 werd deze activiteit door de Idw zelfverricht.
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contract tussen de Kfw en de buitenlandse afnemer. De looptijd van het
afnemerskrediet bedraagt maximaal  tien jaar, te rekenen vanaf het
tijdstipvan hetkredietcontract. Het afnemerskrediet is in feitetebeschou-
wen  als een faciliteit welke  aan de Duitse exporteur/leverancier wordt
geboden, met het doel diens balanspositie niet onnodig te belasten met
kredieten die hij zelf - veelal uit concurrentieoverwegingen - aan de
afnemer verstrekt en waardoor de financiering van het eigen bedrijf
wordt bemoeilijkt. De afnemerskredieten van de Kfw zijn, evenals de
exportkredieten, beperkt tot het bedrag, waartoe HERMES een garantie
afgeeft. Een verplichte 'voorfinanciering' door de AKA is er evenwel niet.

De Kfw geeft binnen het exportfinancieringsprogramma Doodopige

krediettoezeggingen af aan Duitse bedrijven teneinde laatstgenoemden een
steun in de rug te geven bij leveringsonderhandelingen met buiten-
landse afnemers.

Een dergelijke toezegging verbindt de Kfw nog niet  of het krediet een

exportkrediet zal worden of een afnemerskrediet, en laat haar nog vrij
ten aanzien van een aantal modaliteiten van het te verstrekken krediet.

De zgn. 'urbE leningen' worden voor verschillende doeleinden ver-
strekt, bv.:

voor de consolidatie van de schulden van buitenlandse debiteuren
ten opzichte van Duitse schuldeisers;

-  voor betalingsbalanssteun aan ontwikkelingslanden in het kader van
monetaire stabilisatieprogramma's van het Internationale Mone-
taire Fonds, en

- voor de ontsluiting van natuurlijke hulpbronnen in ontwikkelings-
landen welke van belang kunnen zijn voor de Duitse economie.
De leningen welke de Kfw verstrekt aan Duitse bedrilven voor het ver-

wezenlijken van overzeese vestigingsplannen of voor het verwerven
van deelnemingen in het buitenland, maken deel uit van het regerings-
program voor de aanmoediging van Duitse particuliere investeringen
in ontwikkelingslanden. Dit programma behelst onder andere bepaal-
de fiscale faciliteiten en garanties tegen politieke risico's. De leningen

zijn in de regel bestemd voor middelgrote en kleine bedrijven maar
worden bij wijze van uitzondering ook wel verstrekt aan grote onder-
nemingen. Zij gaan vaak samen met een participatie of een lenings-
operatie van de DEG (zie Par. 4 van dit Hoofdstuk).

Teneinde een inzicht te krijgen in het buitenlandse bedrijf van de Kfw
is in tabel I I van Bijlage I een overzicht gegeven van de totaal aange-
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gane financieringsverplichtingen vanaf I 960 in binnen en buitenland.
Daaruit blijkt onder andere dat de kredietverlening aan het buitenland
van   I 960  op   I 96 I Chet eerste jaar waarin de instelling  voor het eerst
officieel in ontwikkelingslanden begon te opereren) een grote sprong
heeft gemaakt en zelfs  in   I 962 opliep  tot  meer  dan   77  pct.   van  de
totale kredietverlening in binnen- en buitenland te zamen. Voorts, dat
de buitenlandse kredietverlening over de laatste zes jaren ten belope
van  I 3,6 miljard Duitse mark 69 pct. van het totaal bedroeg.

Tabel  I 2 geeft een vergelijkend overzicht van de ontwikkeling van
de aangegane financieringsverplichtingen per type financiering. Zij
toont een nogal wisselvallig verloop aan van de kapitaalhulpleningen
voor overheidsrekening en van de exportfinanciering, met een voor
laatstgenoemde categorie per saldo sterke stijgingin dejaren I96I-I967·

Het is opvallend dat de Kfw bij de buitenlandse kredietverlening te
maken heeft met een lange 'pijplijn' tussen de aangegane verplichtin-
gen  en de verrichte overmakingen. De laatsten bedroegen  eind   I 967,
voor wat betreft de officiele kapitaalhulp en andere kredieten slechts
33,4 pct. van de verplichtingen en nog geen 46 pct. voor wat betreft de
exportfinancieringskredieten. De verrichte overmakingen in procenten
van de aangegane verplichtingen bedroeg daardoor slechts iets meer
dan 36 pct. (cf. tabel I 3)·

Tabel I 4 toont de geografische spreiding van de kapitaalhulpleningen
van  de  Kfw per ultimo  I 966. Een dergelijk overzicht  voor de overige
operaties, die de Kfw voor eigen rekening verricht, is tot nog toe nooit
gepubliceerd. Niettemin geeft de tabel, blijkens mededelingen van de
instelling, een vrij juiste benadering van de geografische verdeling van
het totaal van de Kfw-operaties.

De Bondsrepubliek bezit vrijwel geen traditionele banden met ont-
wikkelingslanden. Dat is de reden waarom de spreiding van de opera-
ties over de wereld zeer groot is. Gemeten echter naar het volume van
de kredietverlening is een duidelijke concentratie waar te nemen op
enkele Aziatische landen (met name India en Pakistan) op Afrikaanse
landen, niet behorende tot de frank- ofSterling-zone, en op Turkije.

Vanaf de aanvang van haar buitenlandse kredietverlening heeft
de Kfw veel waarde gehecht aan samenwerking met buitenlandse
lokale ontwikkelingsbanken.   Uit de sedert   I 963 gepubliceerde  gege-
vens betreffende de kredietverlening aan deze banken (samengevat in
tabel I 5) blijkt ook een overheersende positie voor Azie (volgens ge-
gevens uit de jaarverslagen voornamelijk India en Pakistan)  doch in
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deze opstelling nemen dit keer ook Latijns-Amerikaanse landen (m.n.
Brazilie) een vooraanstaande plaats in. De indirecte kredietverlening
via ontwikkelingsbanken bedroeg ultimo  I967  met  7 I 0 miljoen Duitse
mark ruim 5 pct. van het totaal van de Kfw-operaties in het buiten-
land.

Wat betreft de sectorsgewijze verdeling zijn geen officiele publikaties
verricht. Uit van de Kfw verkregen gegevens blijkt dat de kredietver-
lening van de Kfw tot eind I967 voor meer dan de helft naar de publieke
sector is gegaan (landbouw, mijnbouw, bevordering van industrie-
vestiging en irrigatie). Het resterende decl (bijna 44 pct.) ging naar de
private sector en wel voor het merendeel naar de vervoersector
(20,5   pct.), de produktie en distributie van energie   (iets   meer  dan
I 4   pct.)   en naar telecommunicatie-, watervoorziening- en woning-
bouwprojecten.

Het is niet mogelijk een inziclit te krijgen in de netto-opbrengsten
van de Kfw afkomstig van het buitenlandse bedrijf alleen. De totale
jaarlijkse netto-opbrengsten, uit het gezamelijke binnen- en buiten-
landse bedrijf  van de instelling, vertonen blijkens tabel   I 6   een  vrij
regelmatig stijgend verloop met uitzondering  van de jaren   I 963  en
I 967, en bedroegen,   in   het  jaar   I967   alleen,   meer  dan 30 miljoen
Duitse mark (*  20 pct. van het gestorte kapitaal).

b. FINANCIERINGSBRONNEN

(tabel  I 7)

De financieringsbronnen van de Kfw bestaan voor wat betreft de
officiele kapitaalhulpleningen uit:
- budgettaire middelen;
- additionele overheidsmiddelen;
- speciale fondsen;

en voor wat betreft de activiteiten voor eigen rekening en verant-
woording, uit:
-   een aandelenkapitaal;
-   uitgifte van obligatieleningen;
-   uitgifte van kasobligaties;
- onderhandse leningen;
- reserves.

Sedert begin  I 966 bestaat er tussen de Kfw en de Bondsregering een
Algemene Overeenkomst, waarin o.a. is vastgelegd dat alle leningen
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uit hoofde van de officiele kapitaalhulp in beginsel worden gefinan-
cierd uit budgettaire middelen waarop een zddr geringe rente ver-
schuldigd is. Er is evenwel ook overeengekomen dat de Kfw daarop
geen beroep doet wanneer zij op andere wijze over middelen kan be-
schikken, teneinde te kunnen voldoen aan overmakingsverplichtingen.
De toezegging van de regering heeft het karakter van een 'lending in
last resort'.

De budgettaire middelen worden ter beschikking gesteld uit de Buiten-
gewone Dienst van de begroting. In afwachting van de vrijkoming van
de budgettaire middelen verzorgt de Kfv zelf zonodig tussentijdse
financiering. Wanneer budgettaire middelen niet toereikend zijn om
de aangegane verplichtingen in een bepaalde periode te dekken, neemt
zij haar toevlucht tot andere fondsen en tot de middelen die wederom
beschikbaar komen uit de terugbetaling op verstrekte leningen.

De additionele ouerheidsmiddelen bestaan voornamelijk uit leningen ten
bedrage van 500 miljoen Duitse mark welke aan de Kfw in de jaren
I 96 1-63 zijn verstrekt  door de Duitse 'Lander'. Deze leningen moeten
vanaf I 967 geleidelijk afgelost worden.

De speciale ondsen, waarover de Kfw kan beschikken, zijn:
- een gedeelte van de middelen die vrij zijn gekomen bij de beheers-

overdracht aan de particuliere sector van de Volkswagenfabrieken
(500 miljoen Duitse mark);

-   het  saldo  van   de  in   I 96     door de regering uitgegeven 'Ontwikke-
lingslening', waarop  door het Duitse bedrijfsleven is ingeschreven;

-  het ERp-fonds.6
Het ERp-fonds is ontstaan uit de tegenwaarde van de Amerikaanse

hulpverlening, welke aan Duitsland is verstrekt in het kader van het
Marshall-plan en van de GARIOA (Government and Relief in Occupied
Areas).  Het was de vrucht van een overeenkomst in  I 950 tussen de re-
geringen van de Verenigde Staten en Duitsland met het doel het
herstel van de Duitse economie mede te financieren. Het Fonds beliep
in de aanvang 6 mrd. DM. In I 96 I reeds waren de door de vs beschikbaar
gestelde middelen volledig terugbetaald. Het Fonds is gecontinueerd
en heeft sindsdien het karakter gekregen van een nationale besparing
op het federale budget. Dankzij  een goed beheer van het Fonds werd
bereikt dat, hoewel de beschikbare middelen  in  I 96 I 7 miljard Duitse
mark  bedroegen, de verrichte overmakingen uit het Fonds tussen  I 950
en  I 960  I 3 miljard Duitse mark hebben belopen.  De  wet  die  de  aan-
8 European Recovery Program
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wending van de ERp-middelen regelt is in  I 96 I  tegelijk met de taakuit-
breiding van de Kfw zodanig gewijzigd, dat sedert dat jaar tot een
plafond  van   I 500 miljoen Duitse  mark  voor  hulp aan ontwikkelings-
landen uit het Fonds beschikbaar kon komen waarvan de helft voor
operaties op het terrein van de exportfinanciering.

Het aandelenkapitaal van de Kfw bedraagt I millard Duitse mark,
waarop   I 5   pct.   (door de Bondsrepubliek  en  door de 'Lander'   in  een
verhouding   van 4:I)i s gestort.   Tot  aan   I 96 I,   het jaar waarin   de
nieuwe taken aan de Kfw werden gegeven, bedroeg het geplaatste en
gestorte kapitaal slechts I miljoen Duitse mark.

De Kfw is gemachtigd obligatieleningen uit te geven op de Duitse
kapitaalmarkt. Deze leningen worden normaal op de Duitse effecten-
beurzen genoteerd. Het nettobedrag van de uitgegeven leningen be-
droeg  eind  I 967 2,4 miljard Duitse  mark.  In de emissieprospectussen
wordt meestal aangegeven wanneer een deel van de lening wordt be-
stemd voor exportfinanciering.

De middelen die beschikbaar komen d.m.v. de uitgifte van kasobliga-
ties (eind I 967 0,84 miljard Duitse mark) zijn niet beschikbaar voor

financieringsoperaties in het buitenland. Zij worden hier pro memorie
vermeld.

De onderhandse leningen welke op de Kfw-balans verschijnen onder de
benaming 'andere krediteuren' betreffen in feite financiele transacties
welke de Kfw met andere banken en op de onderhandse kapitaalmarkt
verricht. Op dit terrein neemt de Kfw in de Bondsrepubliek een zeer
vooraanstaande plaats  in.   Eind   I 967 bedroegen  de  op deze wijze  ver-
kregen middelen 2, I miljard Duitse mark.

De  reserves  van  de Kfw beliepen  eind  I 967  meer  dan 500 miljoen
Duitse mark. Zij worden onderverdeeld in reserves op het speciale
ERp-fonds (I97 miljoen Duitse mark), wettelijke reserves  (I 25 miljoen
Duitse mark) en speciale reserves (bijna   I9 I miljoen Duitse  mark),
welke laatste worden gevormd uit de jaarlijkse netto-opbrengsten van
de instelling.

C. FINANCIERINGSMODALITEITEN

De o#ciele kapitaalhulpleningen die over de Kfw lopen, worden slechts
verstrekt op verzoek van de regering van het belanghebbende land.
Een Interministerieel Comitd, voorgezeten door een vertegenwoordiger
van het Ministerie voor Economische Samenwerking, onderzoekt of
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aan een dergelijk verzoek gevolg kan worden gegeven. In het bevesti-
gende geval wordt aan de Kfw het projectonderzoek opgedragen. De
instelling bepaalt de voorwaarden waarop de lening wordt verstrekt en
is belast met de afsluiting van het contract. De contractsvoorwaarden
worden door de Kfw met de belanghebbende ministeries besproken.
De wijze waarop de overmakingen zullen worden verricht, alsmede de
documenten die moeten worden overgelegd, worden in een speciale
overeenkomst tussen de Kfw en de leningnemer vastgelegd.

Wat betreft de leningoperaties voor rekening en verantwoording van de KfM/,
gaat het initiatief van de aanvrage in de regel van de leningnemer uit.
De beslissing om op de aanvrage in te gaan, wordt door de instelling
genomen, die daarbij strikt bancaire beginselen hanteert. Bij de export-
financiering is een garantie-afgifte van de HERMES nodig, wil de aan-
vrage in behandeling worden genomen. De Kfw verricht eerst de over-
makingen, nadat de financiering van de AKA beeindigd is.

De aanvrage voor een alnemerskrediet gaat uit van de exporteur. Na
onderzoek van de financiele positie van de afnemer, van de aard en
van de rentabiliteit van het te financieren project beslist de Kfw pas of
de transactie in aanmerking komt voor een afnemerskrediet, dan wel
dat deze alsnog in de termen van een exportkrediet valt. De bepaling
ten aanzien van de HE:RMES-garantie iS bij het afnemerskrediet gelijk-
luidend aan die van het exportkrediet.

De procedure met betrekking tot de uoortopige krediettoezeggingen is
zeer soepel. Een onderzoek blijft, in verband met de snelle beslissing
die genomen moet worden, veelal achterwege.

De procedure die wordt gevolgd bij de zgn. Unje Imingen verschilt
bijna niet van die bij officiele kapitaalhulpleningen.

Bij leningen aan bedrzjven t.b.v. verwezenlijking van overzeese investe-
ringen  of van participaties, onderzoekt  de  Kfw de kredietaanvrage vol-
gens normale bankregels. Aangezien financiering van deze leningen
uit het ERp-fonds geschiedt, dient het Bundesschatzministerium - dat
het beheer over het Fonds voert - haar goedkeuring te geven.

De gemiddelde looptiid van de officiele kapitaalhulpleningen die via
de Kfw lopen nadert in de laatste jaren steeds meer de 25 jaar. Voor
zgn. 'commerciele' projecten is de looptijd niet langer dan I 5 jaar en
voor 'infrastructurele projecten' tussen de 20 en 25 jaar'. De looptijd

7 Ondanks het feit dat de Kfw de onderscheiding 'commercieel' en 'infrastructureel' in de
jaarverslagen maakt, vindt men nergens een nadere aanduiding van deze begrippen. Naar
uit persoonlijke gesprekken bij de instelling is gebleken, geeft de Kfw er om administratieve
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van de export- en afnemerskredieten bedraagt maximaal I o jaar in-
clusief de AKA-financiering, welke laatste maximaal 5 jaar bedraagt.  In
de praktijk wordt de looptijd beperkt tot de garantietermijn van de
HERMES. De zgn. krediettoezeggingen van de Kfw worden verstrekt voor
een  periode  van  I 2  maanden;  de  looptijden  van  de zgn. urije leningen
varieren   al naar gelang  het te financieren object: monetaire stabili-
satiekredieten hebben een looptijd van gemiddeld 3 jaar, maar lenin-
gen voor bv. de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen kunnen gaan
tot 25 jaar. De imingen aan Duitse bedriiven voor overzeese investeringen
tenslotte hebben krachtens door het Bundesschatzministerium vastge-
stelde regels, een maximum looptijd van I 2 jaar.

De a#ossing op officiele kapitaalhulpleningen moet worden verricht
volgens de formule van de variabele annuiteiten en vindt in beginsel
plaats na een allossingsvrije periode. De leningen voor eigen rekening
van de Kfw worden voor alle categorieen verstrekt zonder aflossings-

vrije periode en op basis van variabele annuiteiten. Een uitzondering
wordt gemaakt voor de leningen aan Duitse bedrijven t.b.v. overzeese
investeringen die zonder uitzondering een aflossingsvrije periode van
4 jaar kennen.

Het bedrag van de kapitaalhulpleningen is in de regel niet hoger dan
de deviezenkosten van een project. In uitzonderingsgevallen financiert
de Kfw evenwel ook de lokale kosten. Het bedrag van de exportfinan-
cieringskredieten wordt meestal bepaald door het bedrag van de
exporttransactie minus het eigen risico-aandeel van de exporteur, dat
niet door de HERMES wordt gedekt. De bedragen van de zgn. vrije
leningen varieren van geval tot geval. Het bedrag van de leningen aan
Duitse bedrijven is vastgesteld op een maximum van I miljoen Duitse
mark per project, een plafond waarboven soms wordt uitgegaan.

Het rentetype van de kapitaalhulpleningen is vrij laag, in beginsel ·
3 pct. Bij de bepaling ervan is de betalingsbalanssituatie van het be-
trokken land doorslaggevend, zelfs wanneer voor een project een zo-
danige rentabiliteit wordt berekend dat een hogere rente verantwoord
zou zijn. Hogere rentetypes komen wel voor, zodat het gemiddelde
rentetype eind I 966 op 3,8 pct. lag. De export- en afnemerskredieten
hebben een rentetype van 6 tot 7 pct., evenals de zgn. vrije leningen en
de leningen aan Duitse bedrijven voor overzeese investeringsdoel-
einden.

en andere redenen de voorkeur aan een nadere aanduiding achterwege te laten en in de
praktijk is een scherpe scheidslijn tussen beide categoriean projecten dan ook niet te trekken.
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Wat betreft de garanties is de Kfw onderworpen aan bepalingen welke
inhouden, dat zo mogelijk wat betreft de kapitaalhulpleningen een
dubbele zekerheid wordt verkregen, te weten in het binnenland (veelal
een garantie van de Bondsrepubliek) alsmede in het betrokken land.
De 'buitenlandse' zekerheden varieren van een 'negative pledge' door
de leningnemer tot een borgtocht van de Staat waarin het project
wordt uitgevoerd. Ook voor de leningen voor eigen rekening verzekert
de  Kfw zich van een dubbele garantie; de binnenlandse garantie  is  in
de regel afkomstig van de Duitse Bondsrepubliek, dan wel van de
HERMES. De buitenlandse garantie heeft in de regel de vorm van een
cautie van de bankrelatie van de afnemer. Voor de zgn. vrije leningen
varieren de zekerheden al naar gelang het te financieren object. Bij
kredieten aan centrale banken bv. wordt geen garantie gevraagd. De
leningen aan Duitse bedrijven worden verstrekt onder zekerheden die
binnen het territoir van de Bondsrepubliek gebruikelijk zijn.

De Kfw oefent een strikte controle uit op de gefinancierde projecten door
middel van onderzoek van documenten en door bezoeken ter plaatse
waar de projecten worden uitgevoerd. Deze bezoeken worden verricht
door vertegenwoordigers van de instelling zelf en van de Deutsche
Revisions- und Treuhand AG. Gedurende de periode van de bouw van
het project worden de overmakingen in tranches verricht na ontvangst
van de documenten en van facturen waaruit blijkt dat betalingen door
de onderneming moeten worden verricht. De instelling is gemachtigd
overmakingen op te schorten en zelfs terugbetaling van de verstrekte
middelen te eisen wanneer blijkt dat de leningnemer niet aan zijn ver-
plichtingen voldoet of wanneer de middelen niet worden aangewend
zoals is overeengekomen. De bepalingen met betrekking tot de controle
zijn vastgelegd in het leningscontract.

d. ORGANISATIE

De Kfw kent een Verwaltungsrat, waarvan de leden o.a. afkomstig zijn
uit de Bondsregering, de Centrale Bank-, uit bank- en kredietinstel-
lingen en het bedrijfsleven. Zij oefent een permanent toezicht uit op
het beheer van de instelling en neemt beslissingen met betrekking tot
het verstrekken van leningen en kredieten.

De Kfw wordt geleid door een directie, bestaande uit 5 leden. Het
totale aantal personeelsleden bedroeg  eind   I 967:  423· Zij bezit  geen
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agentschappen in het buitenland, doch heeft naast het hoofdkantoor in
Frankfurt, bureaus in Bonn en in Berlijn voor de binnenlandse activi-
teiten.

4. DEUTSCHE GESELLSCHAFT FOR WIRTSCHAFTLICHE ZUSAM-
MENARBEIT (ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT) MBH(DEG)

a. ACTIVITEIT

De  DEG  is  in   I 962   door de regering  van de Bondsrepubliek opgericht
met het speciale doel de Duitse particuliere investeringen in ontwikke-
lingslanden te bevorderen. De instelling heeft vooral de laatste jaren
deze taak steeds meer gezien als het financieren van, en deelnemen aan
'joint ventures'. Deze bedrijfsvorm vindt sedert het begin van de zesti-
ger jaren steeds meer ingang wanneer het om directe investeringen in
ontwikkelingslanden gaat8. In deze constructie treedt de DEG naast een
Duitse (know-how) -partner   en een buitenlandse (lokale) partner   op
als 'Dritte im Bunde'.

De financiele interventiemogelijkheden van de DEG omvatten:
-  kapitaaldeelnemingen;
- leningen die gelijkenis vertonen met kapitaaldeelnemingen en

meestal parallel daaraan worden verstrekt; (de Duitse benaming:
beteiligungsahnliche Darlehen   en de Angelsaksische: equity-type
loans duiden er op dat deze leningen bijna op gelijke voet staan met
kapitaaldeelnemingen, hetgeen met name bij liquidatie van de
debiteur van belang is. Aan deze leningen zijn ook vaak rechten ver-
bonden die meestal uitsluitend aan aandeelhouders worden toege-
kend);

- globale kredieten ten gunste van bemiddelende instellingen (bv.
lokale ontwikkelingsbanken) ter financiering van kleine industrieen;

- borgstellingen en het verstrekken van garanties ten behoeve van be-
drijven waarin zij als aandeelhoudster optreedt.
De financieringsmiddelen van de DEG Zijn in de regel beschikbaar

8   Zie voor dejoint venture als bedrijfsvorm: Friedmann en Kalmanoff:  Uoint  International
Business Ventures'; voorts het in  I968 te Tilburg verdedigde proefschrift van Van Hilten:
'Joint Ventures' Kluwer, Deventer,  en ook Willems: 'Bedrijfseconomische aspecten  van de
internationale Joint Business Venture in ontwikkelingslanden': Openbare les uitgesproken
in Groningen (1963).
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voor projecten indien   aan de volgende criteria wordt voldaan:
- de financiering moet betrekking hebben op particuliere bedrijven in

ontwikkelingslanden, in het bijzonder op nieuwe en eventueel uit-
breidingsinvesteringen;

- de investering waarop een financiering betrekking heeft moet econo-
misch verantwoord zijn, een duidelijke bijdrage leveren aan de ont-
wikkeling van het land waarin zij wordt verricht en tegelijkertijd in
het belang zijn van de Duitse economie (levering van goederen,
Duitse promotor, enz.) ;

- het bedrijf moet een aanvaardbare rentabiliteit opleveren en zijn
financiele structuur moet gezond zijn;

- in de landen waarin investeringen worden gefinancierd dienen
wettelijke regelingen te bestaan (investeringscodes),   die   een   onge-
hinderde transfer van kapitaal en winsten toelaten.
Naast de genoemde financiele activiteiten, vervult de DEG een advise-

rende functie ten behoeve van Duitse bedrijven, die voornemens zijn in
ontwikkelingslanden tot directe investeringen over te gaan, een functie
welke ten nauwste verband houdt met haar opvatting dat deze inves-
teringen het best via de joint-venture-constructie kunnen worden ver-
wezenlijkt en waarbij zij zich bezighoudt met het samenbrengen van
geschikte bedrijfspartners.

De DEG ondervindt geen beperkingen in haar activiteiten ten aan-
zien van enig werelddeel of groep van landen.  W81 zijn de instelling
beperkingen opgelegd met betrekking tot sommige soorten projecten.
Zij treedt niet op als financier:
- van overheidsbedrijven of van bedrijven, waarin de overheid een

dominerende rol speelt;
- van infrastructurele projecten, zoals ziekenhuis-, scholen-, wegen- en

havenbouw;
- van projecten, welke overwegend het karakter van exporttransacties

hebben;
-   en  tenslotte ten behoeve  van het werkkapitaal  of van de herkapitali-

satie van bedrijven.
De activiteiten van de DEG Zijn tot heden nog niet zeer omvangrijk,

wat grotendeels toe te schrijven is aan het nog korte bestaan van de in-
stelling. Toch vertoont de groei van haar activiteiten, blijkens tabel  I 8,
een regelmatig verloop.

Ultimo    I 967 beliepen de totale aangegane financieringsverplich-
tingen van de DEG rond 58 miljoen Duitse mark, waarvan 42,8 miljoen
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( =    74 pct.) werden aangegaan    in   de   vorm van kapitaaldeelne-
mingen en de rest (26 pct.) in de vorm van leningen (vnl. equity-type
loans). De werkelijk verrichte overmakingen waren minder, te weten

35,4 miljoen Duitse  mark,  of 6 I  pct.  van de aangegane verplichtingen.
Deze bedragen hadden betrekking op totaal 46 projecten, waaronder
een 4-tal deelnemingen in het kapitaal van ontwikkelingsbanken met
een totaalbedrag van 20 miljoen Duitse  mark. Te zamen met de nog in
voorbereiding zijnde projecten beliep het totaal van de projecten I 03.

Van de aangegane financiele verplichtingen werd meer dan de helft
(58,4 pct.) gefinancierd uit eigen middelen, het overige deel uit mid-
delen welke door de Bondsrepubliek in de vorm van leningen ter be-
schikking zijn gesteld (tabel  I 9).

Tabel 20 geeft een overzicht van de geografische verdeling van de
DEG-projecten, waaruit voorshands een duidelijke voorkeur spreekt
voor projecten in Afrika met meer dan 60 pct. van het totaal.

De verdeling van de projecten per sector van bedrijvigheid wordt
weergegeven in tabel 2 I. Daaruit blijkt een vrij evenwichtige verdeling
over een behoorlijk aantal sectoren met accenten op de leer- en textiel-
industrie, machines- en voertuigenfabricage, de elektrotechnische en
fijnmechanische industrie en de chemische industrie. Toeristische pro-
jecten hebben sedert kort de bijzondere aandacht, met name de hotel-
financiering: begin   I 967  is deze ondergebracht  in een aparte  maat-
schappij: de Deutsche Hotelgesellschaft fur Entwicklungslander (DHG)
m bH. Het maatschappelijk kapitaal daarvan bedraagt 66n miljoen
Duitse mark, waarin naast de DEG een aantal omvangrijke Duitse
hotelorganisaties, de Lufthansa en enkele reisbureaus participeren.

De  DEG   kon   met haar activiteiten   in   I 967   voor het eerst quitte
spelen. Alleen  in  I 963  werd een kleine winst gemaakt  van 0,3 miljoen
Duitse  mark,  doch  in de jaren  I 964  tot en met  I 966 werden verliezen
geboekt van achtereenvolgens 2 miljoen, 4 miljoen   en I,5 miljoen
Duitse mark, welke werden gedekt door de Bondsrepubliek.

b. FINANCIERINGSBRONNEN

De financieringsbronnen van de DEG omvatten:

-   een aandelenkapitaal;
-   toewijzingen uit het budget van de Bondsrepubliek;
- reserves.

Het aandelenkapitaal bedroeg  eind   I 967 nominaal   I I5 miljoen
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Duitse mark, waarop 6I pct., of 70 miljoen Duitse mark door de
Bondsregering als enig aandeelhoudster was gestort. Op het uitstaande
kapitaal is de DEG niet gehouden dividend uit te keren.

De budgetaire toewijzingen worden door de Bondsregering in de
vorm van leningen aan de DEG verstrekt voor de financiering van be-
paalde projecten en kapitaaldeelnemingen in lokale ontwikkelings-
banken. Ultimo I967 beliepen deze toewijzingen   iets   meer   dan   I 9
miljoen Duitse mark. Zij worden verstrekt tegen normale op de kapi-
taalmarkt geldende voorwaarden, met uitzondering van leningen ter
financiering van zgn. 'proefprojecten' welke speciale voorwaarden met
betrekking tot looptijd en rentetype kennen.

De open reserves en voorzieningen met betrekking tot garantiestel-
lingen, lieten   eind   I 967 een totaal   van 3,6 miljoen Duitse   mark
Zien. 2,5 miljoen Duitse mark daarvan zijn ontstaan  uit  het  agio  (I o
miljoen) dat gepaard is gegaan met  de  in   I 966 doorgevoerde verho-
ging van het maatschappelijk kapitaal  van  75  tOt I I 5 miljoen Duitse
mark.

Een overzicht van de ontwikkeling van de financieringsbronnen
sedert I 962 wordt gegeven in tabel 22.

C. FINANCIERINGSMODALITEITEN

De financieringsmodaliteiten van de DEG laten zich moeilijk preciseren.
Dit is voornamelijk toe te schrijven aan het feit dat de instelling zich,
vooral in de moeilijke aanloopperiode, niet heeft gebonden aan strikte
regels met betrekking tot haar voorwaarden, waardoor gemakkelijk
een vertraging in de groei van haar activiteiten zou hebben kunnen op-
treden. In het algemeen kan gezegd worden, dat de DEG tot heden
een  grote mate van souplesse aan de dag heeft gelegd, hetgeen in de in-
terventiemodaliteiten tot uiting komt.

Wat betreft de kapitaaldeelnemingen staat voorop, dat de instelling
geen meerderheidspositie verlangt in het kapitaal van de te financieren
onderneming. De deelneming is in de regel gelijk aan die van de
buitenlandse (lokale) partner in de joint venture. De DEG beschouwt
zichzelf niet als te zijn een 'investment trust', hetgeen erop neerkomt
dat zij op den duur zelfs goed renderende deelnemingen afstoot. De
leidraad daarbij is, dat zij de verliesgevende periode van de deelne-
ming laat overcompenseren door de periode waarin winsten op de deel-
neming worden geboekt. In de DEG denkt men voorshands aan een ge-
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middelde periode van deelneming  van  I O  d I G jaar, alvorens  tot  ver-
koop van de aandelen over te gaan.

Wat betreft de leningsoperaties van de DEG kan het volgende worden
opgemerkt.

De aanvrage voor een lening kan zowel uitgaan van de Duitse als
van de buitenlandse partner. In laatste instantie beslist de Auftichtsrat
van de DEG over het toekennen van het krediet. Omdat in de Aufsichts-
rat vertegenwoordigers van de Bondsregering zitting hebben is een
speciale toestemming van de regering niet meer vereist.

De looptijden van de leningen worden per project vastgesteld. Er
bestaan geen minimum en maximum regels. In de praktijk komt de
gemiddelde looptijd neer op 5 tot I ojaar.

De wijze van aflossing welke de DEG voorschrijft is die van de varia-
bele annuiteiten, te weten lineaire aflossingen op het kapitaal en het
rentedeel te berekenen over het nog uitstaande bedrag van de hoofd-
som. De omvang van de leningen is evenals de looptijd projectgebon-
den. Ook hier zijn geen minimum en maximum regels voorgeschreven.

Ook het rentetype is afhankelijk van het project, waarbij de te ver-
wachten rentabiliteit een belangrijke rol speelt. Het is mogelijk dat
leningen worden gesplitst in delen waarop twee verschillende rente-
types van toepassing zijn. Het ene rentetype wordt gericht op het gel-
dende niveau op de kapitaalmarkt, het andere wordt vastgesteld naar
rato van de te verwachten rentabiliteit.

Ten aanzien van de door de kredietnemer te verstrekken zekerheden
neemt de instelling een soepele houding aan. Het is denkbaar dat in be-
paalde gevallen van zekerheden wordt afgezien. Voor het overige
gelden de gebruikelijke garanties (hypotheken, zekerhedcn op be-
drij fsuitrusting,  enz.).

De contr6le op de deelnemingen en leningen geschiedt zowel door
middel van periodieke verslaggeving aan de DEG als door fysieke
controle door functionarissen van de instelling ter plaatse waar het be-
drijfin exploitatie is.

d. ORGANISATIE

De DEG is een overheidsinstelling maar bezit de juridische vorm van
de Gmt}H, welke haar de mogelijkheid verschaft zich gemakkelijk te
associeren met partners uit het particuliere bedrijfsleven. De instelling
wordt geleid:
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- door de Aufsichtsrat, bestaande uit bankiers, industrielen en uit
vertegenwoordigers van de federale overheid. De voornaamste taak
van de Raad is het goedkeuren van voorgenomen project-finan-
cieringen;                                                                                         -

- door een directie, belast met de uitvoering, bestaande uit drie leden,
die een onderlinge taakverdeling toepassen.
Sedert kort is een regionaal bureau gesticht in Nairobi (Kenya) ten

behoeve van de zaken in Oostelijk Afrika.

5. COMMONWEALTHDEVELOPMENT CORPORATION (CDC)

a. ACTIVITEIT

De Commonwealth Development Corporation  (coc)  is  in  I 948  opge-
richt als een onafhankelijke publieke organisatie onder de benaming
'Colonial Development Corporation', oorspronkelijk met het doel op
'zakelijke leest' de economische ontwikkeling van de afhankelijke
Commonwealthgebieden te bevorderen. Sedert   I 963 verleent  zij  haar
tussenkomst in de ontwikkelingslanden van de Commonwealth die
sedert I948 onafhankelijk zijn geworden, alsmede in de nog afhanke-
lijke Britse gebieden. Een wetsontwerp, dat medio I 969 in het Parle-
ment werd ingediend, beoogt de cDc een mondiaal werkterrein te
geven.

De financiele interventiemogelijkheden van de CDC omvatten:
-  het financieren en beheren van eigen ontwikkelingsprojecten (directe

investeringen) ;
-   het verrichten van kapitaaldeelnemingen;
-   het verstrekken van leningen,  al of niet tegen verkrijging van obliga-

ties;
- het aansluitend aan genoemde interventiemogelijkheden toekennen

van additionele - in Britse bankkringen gebruikelijke - faciliteiten.
De cDc kan haar tussenkomst verlenen in de publieke zowel als in de

private sector. Zij kan investeren in ondernemingen en industriele be-
drijven, leningen verstrekken aan regeringen en aan concessiehoudende
en semi-overheidslichamen. Ten aanzien van de sectoren worden haar
een aantal beperkingen opgelegd. De sectoren waarin zij mag inter-
venieren, worden  in de statuten limitatief opgesomd, te weten:  land-
bouw en visserijbedrijven, bosbouw, mijnbouw, verwerkingsindus-
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trieen, openbare nutsbedrijven, de transportsector, woning- en hotel-
bouw, opslagplaatsen en constructiebedrijven. Het is de CDC niet toe-
gestaan tussenkomst te verlenen  in de sectoren: onderwijs  en  op-
voeding, radio-omroep en gezondheidszorg, behalve wanneer zij op-
treedt als raadgevend bureau of als hoofduitvoerder bij de bouw van
een dergelijk project.

De directe investeringen van de CDC, waarover zij het eigen beheer
voert, hebben voornamelijk betrekking op irrigatieprojecten, hotelbe-
drijven en elektriciteitsvoorziening. Zij vertegenwoordigen een be-
perkte activiteit in het totaal der cDc-operaties. Wanneer de eerste
resultaten van een eigen project bevredigend zijn, draagt de CDC de
eigendom over aan dochtermaatschappijen, geassocieerde maatschap-
pijen of aan derden. Wanneer de opbrengsten negatief blijven, komt
het wel voor dat een project wordt verlaten.

De kapitaaldeelnemingen van de CDC worden alleen in dochtermaat-
schappijen en in geassocieerde maatschappijen verricht. Het onder-
scheid tussen deze twee categorieen maatschappijen wordt gemaakt
door de uK Companies Act van I 948. In de praktijk van de CDC Ziet
men weinig verschil daartussen.

De dochtermaatschappijen worden gekenmerkt doordat:
-   het initiatieftot hun oprichting meestal door de CDC is genomen;
-   de   cDc   met   5 I  pct.   van het kapitaal de controle erop uitoefent  of

wanneer zij slechts 50 pct. van de aandelen bezit, zij een overheer-
sende positie inneemt bij het beheer ten opzichte van de andere
partners in de maatschappij;

- de interventie van de CDC veelal tegelijkertijd een kapitaaldeel-
neming betreft tn een leningsoperatie.
Het werkterrein van de dochtermaatschappijen omvat in het kort de

financiering van de economische ontwikkeling. Enkele onder hen zijn
gespecialiseerd in landbouw, exploitatie van onroerend goed, en hotels.

De geassocieerde maatschappijen daarentegen:
- bestaan meestal reeds op het moment dat de CDC intervenieert of

zijn opgericht op gezamenlijk initiatief van de CDC en andere be-
langhebbende groepen, behorend tot de publieke dan wel tot de
privt-sector, of beide;

- in tegenstelling tot de dochtermaatschappijen voert de CDC er zelden
het beheer over;

- daartegenover verschaft zij dikwijls wel gedurende zekere tijd tech-
nische, financiele en administratieve bijstand;
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- de kapitaaldeelnemingen van de CDC in deze maatschappijen blijven
qua omvang zeer beperkt en de CDC-financiering geschiedt voor-
namelijk in de vorm van leningen.
De instelling verschaft zich ook aandelen van maatschappijen, die

reeds blijk hebben gegeven een behoorlijke rentabiliteit en winst-
mogelijkheden te bezitten. De groepen waarmee de CDC zich in deze
bedrijven associeert, kunnen van Britse ofbuitenlandse origine zijn en
behoren tot het bank- en verzekeringswezen, dan wel de handel en in-
dustrie. Het werkterrein van de geassocieerde maatschappijen is zeer
gevarieerd; men treft onder  hen aan produktiebedrijven, dienstver-
lenende bedrijven, ontwikkelingsbanken, enz.

Het grootste gedeelte van de coc-financieringen wordt verricht in de
vorm van normate leningen. Een deel van de leningsoperaties vindt plaats
tegen verkrijging van obligaties, die door de instelling later weer
kunnen worden verkocht of eventueel in aandelen van het debiteur-
bedrijfgeconverteerd. Leningen worden verstrekt rechtstreeks aan con-
cessiehoudende en semi-overheidslichamen (Statutory Bodies),    die
werkzaam zijn op het terrein van de water- en elektriciteitsvoorziening,
de woningbouw, spoorwegen, enz. In uitzonderingsgevallen verstrekt
de cDc leningen aan regeringen. Begunstigden in de vorm van leningen

..zijn voorts de dochter- en geassocieerde maatschappuen.
Naast haar financiele operaties schenkt de CDC veel aandacht aan

technische bijstand welke zich speciaal richt op de vorming van een
ondernemersklasse en van hoger bedrijfskader in de ontwikkelings-
landen van de Commonwealth. Deze bijstand wordt vaak verwezen-
lijkt te zamen met lokale ontwikkelingsbanken en met de maatschap-
pijen waarin de cDc deelneemt. Naast technische bijstand verricht de
CDC ook speciale werkzaamheden op verzoek van regeringen. Deze
kunnen betrekking hebben op vraagstukken op het gebied van vervoer,
oprichting van industriele bedrijven, tropische landbouw, enz.

Een analyse van de investeringsactiviteiten van de CDC brengt een
wisselvallig verloop van de jaarlijks aangegane verplichtingen aan het
licht (tabel  23).  De  in deze tabel gegeven totaalcij fers hebben betrek-
king op nieuwe financieringsverplichtingen en aanvullende financiering
op bestaande projecten en omvatten eveneens geherinvesteerde winsten
uit directe investeringen en uit dochtermaatschappijen.

De   groei   van de verschillende financieringsvormen sedert    I 96 I
wordt weergegeven in tabel 24· Daaruit blijkt een sterke toename van
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kapitaaldeelnemingen in geassocieerde maatschappijen en van lenin-
gen aan dochtermaatschappijen. De directe investeringen daarentegen
vertonen  in   I 966 een afname vergeleken  met  I 96 I  ; de geringste groei
wordt waargenomen bij de kapitaaldeelnemingen in dochtermaat-
schappilen.

Eind  I 967 bedroeg het totaal van de aangegane verplichtingen  I4I,8
miljoen Pond Sterling, tegen verrichte overmakingen ad  I I 3,8 miljoen
Pond, ofiets meerdan 80 pct. van de aangeganeverplichtingen (tabel 25)·

Een overzicht van de geografische verdeling van de CDC-investerin-
gen (cf. tabel 26) laat een vrij evenwichtige verdeling zien over de zes
'regionen'  van de instelling'. In totaal hebben  eind  I 966  in 29 landen
en gebieden CDC-investeringen plaatsgevonden. De landen die aan de
top staan zijn achtereenvolgens: in het Caraibisch Gebied: Jamaica;  in
Zuidoost-Azie    en de Pacific-Eilanden:   West- en Oost-Maleisie;   in
Oost-Afrika: Kenya; in Centraal-Afrika: Malawi    en de Central
African Power Corporation (een hydro-elektrische centrale te Kariba,
waarin Rhodesie en Zambia gezamenlijk deelnemen); in zuidelijk
Afrika: Swaziland en tenslotte in West-Afrika: Nigeria.

De meeste interventies zijn verricht voor de financiering van infra-
structuurprojecten,   met  -  eind   I 966    -    meer  dan   55  pct.   van  het
totaal. Daarvan ging het grootste deel naar energie- en watervoor-
zieningsprojecten. Naar handel en industrie is 24,5 pct. van het totaal
gegaan, waarvan het merendeel bestemd voor de financiering van in-
dustriele bedrijven. Voor projecten met betrekking tot de grond-
stoffenproduktie werd meer dan 20 pCt. bestemd, waarvan het grootste
deel ten behoeve van tropische landbouw (cf. tabel 27)·

De jaarlijkse netto-opbrengsten van de CDC vertonen een regelmatig
stijgend verloop. In procenten van de middellange en langlopende op-
genomen leningen geven de opbrengsten blijkens tabel 28 bevredi-
gende cijfers te zien.

b. FINANCIERINGSBRONNEN

De financieringsbronnen van de CDC omvatten:
-   leningen;
-   verkoop van aandelen en obligaties uit portefeuille;
- reserves.

D  Zie sub d. van deze paragraaf: Organisatie.
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De coc heeft gun aandelenkapitaal. Het merendeel van haar langlo-
pende middelen betrekt zij uit leningen waarvoor een plafond is vastge-
steld van  I 60 miljoen Pond Sterling waarvan  I o miljoen Pond Sterling
op korte termijn. Van dit plafond kan  I 30 miljoen Pond Sterling bij de
Britse schatkist worden betrokken; het overige gedeelte bij banken,
financieringsinstellingen, enz.

Leningen van de Schatkist worden momenteel op tweeerlei wijzen
verstrekt, te weten:
- een jaarlijkse leningstoewijzing met een interestvrijdom van 7 jaar

en beschikbaar met looptijden tot 25 en tot 40 jaar ;
- een jaarlijkse leningstoewijzing zonder interestvrijdom, beschikbaar

tot 5 en tot to jaar (voor 25 pct. van de toewijzingen), tot I 5 jaar
(eveneens voor 25 pct.) en tot 25 jaar.
De leningen van de Schatkist dragen een rente, welke varieert naar

gelang de rente welke de overheid zelf op uitgegeven schatkistpapier
verschuldigd is. Het beginsel van de binding met de marktrente is zeer
sterk. Zelfs zo dat wanneer de cDc vervroegd bij de Schatkist wil afios-
sen, een boete wordt berekend in het geval dat de marktrente, op het
moment van de vervroegde aflossing, lager is dan de rente waarop
indertijd de lening aan de CDC werd verstrekt. De Schatkist handelt
hier geheel overeenkomstig de Britse begrotingspraktijk, als iedere
rechtgeaarde financier die zijn inkomen ziet verminderen en een
nieuwe belegging moet zoeken tegen voorwaarden, die minder aan-
trekkelijk zijn dan die van de terug ontvangen lening.

Het huidige systeem van de middelenvoorziening uit de Schatkist
verschilt sterk  van  dat  van  v66r  I 967· Tegenover een verbetering van
de leningsvoorwaarden, met name de interestvrijdom, heeft de nieuwe
regeling een beperking ingevoerd ten aanzien van de verkrijging van
middelen op lange termijn, hetgeen met name minder gunstige in-
vloed uitoefent op de financieringsmogelijkheden door de cDC van
nieuwe kapitaaldeelnemingen 10.

Naast leningen bij de Schatkist betrekt de CDC leningmiddelen bij
bankinstellingen en anderen, bv. de eigen dochtermaatschappijen.
Begin I966 heeft de CDC voor het eerst bij een bankconsortium een zgn.
general purpose loan opgenomen voor een bedrag van 5 miljoen Pond
Sterling met een looptijd van 3jaar.

10 Een beschrijving van het in 1967 verlaten systeem van middelenvoorziening bij de Schat-
kist zullen wij hier achterwege laten, omdat het voor de 'actuele' verschijningsvorm van de
coc niet meer relevant is en het de beknoptheid van de beschrijving zou schaden.
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De verkoop uit portefeuille van aandelen en obligaties betekent voor de
CDC een financieringsbron voor tussentijdse kortlopende financieringen
ten behoeve van dochter- en geassocieerde maatschappijen. Het ge-
middelde over de laatste 8 jaar van de uit dien hoofde beschikbare
middelen  is  niet hoog geweest: 0,4 miljoen Pond Sterling.   Ook  de
kmgbetaling op verstrekte leningen vormt een tussentijdse financierings-
bron.

De eigen middelen van de instelling bestaan alleen uit reserves en voor-

zieningen. De werkelijke reserves bedroegen   eind   I 967 slechts   0,04

miljoen Pond Sterling. De voorzieningen hebben betrekking op risico's

bij de projectfinanciering en voor de betaling van uitgestelde interest
op leningen bij de Britse Schatkist, welke betalingsverplichting nog een
uitvloeisel  is  van  het  votr   I 967 geldende systeem  van de middelen-
voorziening bij de Schatkist. Tabel 29 laat tenslotte de ontwikkeling
van de financieringsbronnen zien en van de reserves van de instelling.

Teneinde de indruk te vermijden dat de cDC-operaties jaarlijks
slechts zouden kunnen worden verricht ter hoogte van de jaarlijks ver-
strekte leningen uit de Schatkist moet nog worden opgemerkt, dat alle
hiervoorgenoemde financieringsbronnen een integrerend bestanddeel
van de financiele structuur van de instelling vormen. Het aandeel van
de Schatkistleningen op het totaal van de jaarlijks verrichte bruto-in-
vesteringen  van  de  cDc was immers alleen  in  I 96 I  zeer  hoog.  Voor  de
jaren tussen  I 960 en I967 golden de volgende percentages:

Ig60 55, I% I 965 42,6%
I96I 78,9% I 966 2 I,2 

I 962 49,5% 1967 55,8%
1963 78,9%
I 964 58,6%

Tenslotte moet nog opgemerkt worden dat de CDC bij de overheid nog
een schuld heeft van 7,8 miljoen Pond Sterling uit hoofde van v66r
I 96 I geleden verliezen, welke schuld   bij  een  in   I 96     overeengekomen
financiele regeling werd geconsolideerd ter hoogte van 9 miljoen
Pond Sterling. De regeling voorziet in een geleidelijke aflossing ervan.

C. FINANCIERINGSMODALITEITEN

De financieringsmodaliteiten van de CDC zijn, overeenkomstig de
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Britse financiele gebruiken, gekenmerkt door een grote mate van
souplesse. Bij het verrichten van kapitaaldeelnemingen gedraagt de CDC
zich niet als een beleggingsmaatschappij, dat wil zeggen, dat zij zich
van deelnemingen ontdoet, wanneer het gefinancierde bedrijf vol-
doende levensvatbaar is gebleken en de prijs, welke zij bij verkoop van
de aandelenparticipaties kan verkrijgen, de gemaakte kosten vergoedt
en haar een redelijke winst overlaat. Bij verkoop van aandelen geeft de
cDc de voorkeur aan geinteresseerden in het land waar het bedrijf in
exploitatie is.

De kapitaaldeelnemingen zijn in de regel niet groter dan eenderde
van het maatschappelijk kapitaal van het bedrijf, of van de totale in-
vestering van de cI)c in het bedrijf. De beslissing tot kapitaaldeel-
neming wordt genomen op basis van een aantal elementen, zoals bv.
de persoonlijke capaciteiten van de promotor, de aard van het project,
de winstcapaciteit, de niet-interestdragende financiele middelen, de
mogelijkheid om de deelneming te verbinden aan gelijksoortige finan-
cieringen bv. de verkrijging van preferente aandelen, van 'income
notes', etc.

Wat betreft de procedure uan leningsoperaties kan het volgende worden
opgemerkt. De CDC verricht slechts bijstand nadat contacten met de
lokale autoriteiten zijn gelegd en nadat zij zich ervan heeft overtuigd
dat een project past in het ontwikkelingsplan of verschijnt op de
prioriteitenlijst van het betrokken land. De CDC stelt voor het project
eigener beweging een financieringsplan op, onafhankelijk van dat van
de promotor zelf, zelfs ook wanneer een financieringsschema door een
gelijksoortige instelling als de CDC iS opgemaakt. Voordat de finan-
cieringsbeslissing wordt genomen, dient de Minister voor Overzeese
Ontwikkeling een verklaring van geen bezwaar, met name ten aanzien
van de politiek-economische aspecten van het project af te geven.  Na-
dat deze verklaring is verkregen, neemt de Raad van de CDC (CDC
Main Board) een beslissing over de financiering van het project. Het
leningscontract wordt tenslotte door de CDC zelfopgemaakt.

De looptijd van de leningen is minimaal 5 jaar. Het merendeel ervan
loopt tot  I 5 jaar. Looptijden boven de  I 5 jaar en in uitzonderlijke  ge-
vallen zelfs boven de 25 jaar komen voor bij directe leningen aan rege-
ringen bij landbouwprojecten en bij infrastructuurprojecten.

De aflossingscondities zijn gebaseerd op de formule van de variabele
annuiteiten; bij wijze van uitzondering wordt wel aftossing op basis
van constante annuiteiten toegestaan. De leningen kennen in de regel
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een aflossingsvrije periode van 2 tot 3 jaar, voor landbouwprojecten
soms langer. Versnelde aflossing wordt toegestaan, maar in dat geval
moet de leningnemer een boete betalen.

Het bedrag van de leningen is in het verleden nooit lager geweest dan
25.000 Pond Sterling; naar boven is geen plafond vastgesteld.

Het rentetype van de leningen variecrt naar gelang de rente die de
CDC op de opgenomen leningen moet betalen. Voor leningen aan re-
geringen legt de instelling een vaste marge van  I,25  tot  I,5  pct.  op  de
rente  die zij  zelf op opgenomen middelen verschuldigd  is. Bij leningen
aan regeringen past de cDc wel een formule toe die zij 'de glijdende
renteschaal' noemtll. Voor landbouw- en woningbouwprojecten
wordt de glijdende renteschaal niet zonder meer toegepast. Het rente-
type geldt hier dus in de regel voor de gehele looptijd van de lening.
De vaste marge daarentegen wordt in deze gevallen zo klein mogelijk
gehouden. De glijdende renteschaal geldt evenmin voor leningen ten
behoeve van projecten met een behoorlijke rentabiliteit. De vaste rente-
marge is hier gelijk aan die welke voor leningen aan regeringen wordt
toegepast   (eind    I 967 bedroeg het hoogst geregistreerde percentage
voor dit soort projecten: 9,25 pct.).

Ten aanzien van de garanties kan in het kort worden gezegd, dat het
beleid van de CDC erop gericht is, waar mogelijk overeenkomsten met
de betreffende regeringen te sluiten, die met name ertoe strekken dat
haar investeringen worden omgeven door een atmosfeer van zekerheid
en van bepaalde privileges  (bv. een speciale fiscale behandeling).  De
kwaliteit van de door de CDC gevraagde garanties hangt in belangrijke
mate  af van  het feit  of de lokale overheid  al  of niet  in een project deel-
neemt. Zij geeft de voorkeur aan prioritaire zekerheden of zekerheden
van gelijke rang, vergeleken met andere door de debiteur gemaakte
schulden. Wanneer de debiteur geen hypotheek kan verschaffen,
neemt de cDc wel genoegen met een 'negative pledge'. Is de lening-
nemer een'Statutory Body', dan staat de CDC Op een overheidsgarantie,
waarmee wordt beoogd te bereiken dat de lokale regering alles naar
vermogen zal doen om de debiteur in staat te stellen zijn plichten ten
opzichte van de instelling te blijven vervullen. Voor industriele pro-
jecten tenslotte vraagt de CDC de gebruikelijke zekerheden.

11  De formule van de glijdende renteschaal houdt in dat de door de debiteur verschuldigde
interest kan varieren naar gelang de rente die de CDC zelf op de opgenomen middelen  moet
betalen. De variatie in de rentevoet is zelfs mogelijk binnen het kader van 66nzelfde lening al
naar gelang de debiteur daarop een trekking verricht.
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d. ORGANISATIE

DecDc staat onder toezicht van het Ministry of Overseas Development.
De president en de 9 leden van de Raad van de 'Corporation' (de
Main Board) worden benoemd door de regering. De verantwoorde-
lijkheid voor de verwezenlijking van de operaties berust bij een alge-
meen directeur, die door de Raad wordt benoemd en die wordt bijge-
staan door een directie bestaande uit  I I  leden, te weten: zes, zetelend

op het hoofdkantoor in Londen en vijf in de overzeese regionale
bureaus. De CDC heeft een uitgebreide buitenlandse organisatie welke
kantoren omvat in het Caraibisch Gebied, Oost-Azie en de Pacific-
Eilanden, Oost-Afrika, zuidelijk Afrika en West-Afrika en voorts

plaatselijke vertegenwoordigers omvat in Ghana, Malawi, Zambia en
Tanzania. Het totaal aantal personeelsleden bedroeg medio   I 968   I I 4
personen, waarvan 74 op het hoofdkantoor en 40 in de overzeese or-

ganisatie.

6. COMMONWEALTH DEVELOPMENT FINANCE COMPANY LTD.

(CDFC)

a. ACTIVITEIT

De  cDFc is opgericht  in  I953 oP initiatief van de Bank of England  en
de toenmalige Federation of British Industries (FBI) en enkele Britse
merchant banks. Haar taak is de industriele ontwikkeling in de Com-
monwealth-landen te financieren en wel met name door initiatieven te
steunen welke voortkomen uit het particuliere bedrijfslevenlf

De financiele interventiemogelijkheden van de CDFC omvatten:

-  kapitaaldeelnemingen;
- leningen op middellange en lange termijn meestal in Ponden Ster-

ling, al ofniet tegen garanties;
- leningen tegen afgifte van obligaties met eventueel daaraan ver-

bonden rechten van conversie in aandelen van de onderneming;
- combinaties van bovengenoemde financieringsvormen.

De instelling staat open tot medewerking bij kapitaaluitbreidingen,
tot intekening op emissies en enigerlei andere vorm van financiele

12  In het jaarverslag over 1 968-'69 wordt melding gemaakt  van het voornemen  om  het
interventiegebied van de instelling uit te breiden tot 'andere landen' dan de Common-
wealth.
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bijstand, bv. tot het verstrekken van garanties op nieuwe emissies.
De middelen van de CDFC zijn in de regel beschikbaar voor projecten

die aan de volgende criteria beantwoorclen:      .
- zij dienen een passende bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van

het land waarin de investering plaatsvindt;
-   zij  dienen in zakelijk opzicht levensvatbaar te zijn;
- er moet deskundige leiding aanwezig zijn, omdat de CDFC zelf niet

deelneemt in het beheer van het te financieren project;
- de promotor van een project moet zelf een redelijk aandeel in de

financiering nemen en ervoor zorgdragen dat een bevredigende
continue relatie blijft bestaan tussen hem en het project:

- de kredietnemer moet aantonen dat niets is nagelaten om de finan-
ciering van het project rond te krijgen, zowel met het oog op de be-
schikbare eigen middelen van de promotor als de middelen die op
normale wijze kunnen worden verkregen.
Naast haar financiele activiteiten besteedt de CDFC aandacht aan een

aantal aspecten van technische bijstand met name met betrekking tot
de ontwikkeling van handel en industrie en de daarmee samenhan-
gende financieringsvraagstukken. Daartoe is binnen   de  (:DFc  in   I 959
een 'Advisory Service' gevormd. Deze dienst maakt niet alleen gebruik
van de verzamelde kennis van de eigen staf, maar ook van die welke
aanwezig is  bij de bedrijven-aandeelhouders van de CDFC. Technische

bijstand van de instelling wordt soms per contract geregeld.
Zowel met betrekking tot het geografisch werkterrein als de aard van

de projecten zijn aan de CDFC beperkingen opgelegd. De instelling
intervenieert niet:
-  in ontwikkelingsprojecten welke beheerd worden door de overheid;
-  in projecten welke abnormale risico's met zich meebrengen;
-  in projecten met een infrastructureel of sociaal karakter zoals tele-

communicatie, scholen-, wegen- en huizenbouw.
In geografisch opzicht is het werkterrein beperkt tot de Common-

wealth-landen, daarbij inbegrepen de oude dominions als Canada,
Australie en Nieuw-Zeeland.

Voor haar financieringsoperaties in Canada, Australie en Maleisie
beschikt de cDFc over een drietal dochterinstellingenlf Aan deze instel-
lingen was eind maart  I 968 bijna een half miljoen Pond Sterling aan

18   In  Canada:   cDFc-Holdings Ltd. (opgericht in 1959) ; in  AustraliE: cDFc. Australia  Ltd

(1963)   en in Maleisit: CDFc (Malaysia)   Ltd.   ( 1 965)· Daarenboven bezit de Australische
dochter een eigen  I 00 pct. dochterinstelling in Australisch Nieuw-Guinea (1965)·
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cDFc-middelen overgemaakt, doch de totale kapitaalverplichting ten
opzichte van de dochterinstellingen bedroeg meer dan 2,5 miljoen
Pond Sterling.

De activiteiten van de CDFC hebben in de loop van de I 5 jaar van

haar  bestaan een gestadige groei  te zien gegeven. Ultimo   I 968 bereik-
ten de aangegane netto verplichtingen tegenover derden omstreeks
39 miljoen Pond Sterling (tabel 30).

De werkelijk verrichte overmakingen beliepen minder, te weten 26
miljoen Pond Sterling,  of 67 pct.  van de totale verplichtingen  ten op-
zichte van derden. Het merendeel van de verplichtingen (87,5 pct.) werd
aangegaan in de vorm van leningen al ofniet tegen afgifte van obligaties;
de  rest  in   de  vorm van kapitaaldeelnemingen,   I 2,5 pct. (tabel 3 I ).

Op deze plaats moet nog opgemerkt worden, dat de instelling in de
tweede helft  van   I 968 besloten heeft een belangrijke accentverschui-
ving te verwezenlijken in de richting van kapitaaldeelnemingen. Twee
motieven liggen  aan deze verandering van het beleid ten grondslag:
- ten eerste het gebrek aan beschikbaar risicodragend kapitaal dat de

CDFC in toenemende mate waarneemt in ontwikkelingslanden;
- ten tweede omdat kapitaaldeelnemingen op iets langere termijn een

grotere winstgevendheid aan de instelling zelfverschaffen dan de tot
nog toe verstrekte leningen, waarop de eigen rentemarge betrekke-
lijk gering is geweest.
De verdeling van de cDFc-operaties naar landen en werelddelen laat

een dominerende positie zien voor Azie (bijna 4·I pct. van het totaal
der verplichtingen)  en voor Afrika  (iets meer dan  39 pct.). India is het
individuele land, dat tot heden met meer dan 29 pct. van het totaal het
meeste profijt van de CDFC heeft getrokken. Onder de welvarende

Commonwealth-landen gaat Zuid-Afrika voorop; het aandeel  van  de
overige (Australie, Nieuw-Zeeland en Canada) is betrekkelijk beschei-
den gebleven.

De verdeling van de CDFC-projecten per sector van bedrijvigheid
wordt weergegeven in tabel 33· Daaruit blijkt een behoorlijke spreiding
over een groot aantal sectoren. De openbare nutsbedrijven14, chemi-
sche- en kunstmestbedrijven, papier- en textielfabrieken voeren de
boventoon. De middelen, verstrekt aan lokale ontwikkelingsbanken,
zijn niet omvangrijk:  2,2  pct.  van het totaal  van de aangegane  ver-
plichtingen.

De CDFc boekte met haar activiteiten een nettowinst v66r belastin-
14 Elektriciteitsbedrijven, gasleidingen, watervoorziening, scheepswerven.
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gen,  welke  over de laatste  acht jaar gemiddeld  6, I  pct.  van  het  ge-
plaatste en gestorte kapitaal bedroeg en keerde vanaf I 964 (elfjaar na
de oprichting) eenjaarlijks dividend uit van 3 pct. (tabel 34)·

b. FINANCIERINGSBRONNEN

Deze omvatten:
-   een aandelenkapitaal;
-   bankkredieten;
-   obligatieleningen;
- reserves.

Het aandelenkapitaal bedraagt nominaal 30 miljoen Pond Sterling,
waarvan een klein gedeelte (4 pct.) nog niet is geplaatst. Op de ge-
plaatste aandelen is als volgt gestort:

14.590.000 gewone aandelen 'A' van I Pond Sterling waarop
gestort 2 shillings  = £   I.459·000

I I. 740·000 gewone aandelen    'B'    van     I Pond Sterling waarop
gestort  I o shillings = £ 5·870.000

Totaal geplaatst en gestort kapitaal  £   7·329.000

3.670.000 gewone aandelen van I Pond Sterling ter beschikking van
de Raad van Commissarissen voor uitgifte op een later tijdstip.
De aandelen  'A'  (5 I  pct. van het geplaatste kapitaal)  zijn in handen

van  I 72 grote Britse industriele en handelsconcerns en financiele in-
stellingen15. De aandelen 'B' (45 pct.) zijn in handen van de Bank of
England en van Centrale Banken van een aantal Commonwealth-
landen. De categorieen aandelen'A' en 'B' bezitten dezelfde rechten.

De laatste kapitaalverhoging waarbij het kapitaal  van   i 5 miljoen
Pond Sterling op het huidige niveau van 30 miljoen Pond Sterling
werd gebracht, vond plaats in  I 959·

Voordien lag de verhouding van de geplaatste aandelen 'A' t.o.v.
de aandelen 'B' nog enigszins anders:  55 pct. van het geplaatste kapi-
taal was in handen van aandeelhouders 'A' en 45 pct. in handen van
aandeelhouders 'B'. Hieruit volgt, dat zich op het moment van de
kapitaalverhoging geen oude aandelen meer voor evt. verdere plaat-
sing in portefeuille bevonden.

De cDFC is gemachtigd kredieten en leningen op te nemen tot een

15  96 Industriele en handelsbedrijven, 14 mijnbouwbedrijven, I6 scheepvaartmaatschappijen
en 4  financible instellingen.
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plafond dat de som van het gestorte kapitaal en de helft van de waarde
van haar activa niet te boven gaat.

Een ongunstige situatie op de Britse kapitaalmarkt, mede beinvloed
door een politiek van de overheid gericht op kredietrestricties, maakte
het de instelling aanvankelijk niet mogelijk middelen aan te trekken
tegen aanvaardbare voorwaarden. Vandaar dat zij aanvankelijk haar
toevlucht moest nemen tot kortlopende bankkredieten, welke in het
boekjaar  I 963/64 Opliepen tot bijna g miljoen Pond Sterling.

Met de uitgifte van een tweetal obligatieleningen gaven de bank-
kredieten een teruggang  te  zien,  doch zij beliepen eind maart   I 968
alsnog 4,7 miljoen Pond Sterling of 24,2 pct. van het totaal aan be-
schikbare middelen, tegenover gestort aandelenkapitaal 37,4 pct. en
obligatieleningen  38,4  pct.   In   I 963   kon de CDFC voor het eerst over-

gaan  tot een obligatielening: 7,5 miljoen tegen  5,5  pct.  met  een  loop-
tijd van maximaal  23 jaar. De tweede emissie vond plaats  in  I 966:  5
miljoen Pond Sterling (waarop in eerste instantie  I o  pct. werd gestort
enin I 967 deresterende 9opct. ; rente 7,25 pct.,looptijdmaximaal 23jaar.

De uitgiftekoers bij de tweede lening lag oP 99,5 pct., die van de
eerste lening op 96 pct.

De reserves van de CDFC beliepen 2,I miljoen Pond Sterling. Het
jaarverslag  over   I 967/68 maakt melding  van  het  feit  dat  de  in   dat
boekjaar gerealiseerde betrekkelijk omvangrijke reserveverhoging
(1   600.000 Pond Sterling) grotendeels voor rekening  komt  van  de
dochtermaatschappijen ten gevolge van de devaluatie van het Pond
in november I 967·

Tabel 35 geeft een overzicht van de ontwikkeling van de beschikbare
financieringsmiddelen.

C. FINANCIERINGSMODALITEITEN

Bij haar kapitaaWeelnemingen is de CDFC niet uit op een meerderheids-

positie, noch neemt zij de verantwoordelijkheid op zich voor het be-
heer van bedrijven. Zij behoudt zich weI het recht voor om in het be-
drijfzo nodig een commissaris te benoemen.

Het beleid van de instelling is erop gericht de deelnemingen niet te
lang in portefeuille te houden. Zij hecht er integendeel waarde aan om
naar eigen goeddunken de aandelen en obligaties die onder haar be-
rusting zijn, te verkopen bij voorkeur aan de aandeelhouders en
andere kapitaalverschaffers van de onderneming.
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De deelnemingen van de CDFC gaan zeer dikwijls gepaard met de
verstrekking van een lening al of niet tegen verkrijging van obligaties.
De cDFc wordt met betrekking tot de modaliteiten van haar lenings-
operaties gekenmerkt door een grote mate van flexibiliteit. Er bestaan
geen vaste regels met betrekking tot de aanvrage voor een lening.

Wanneer een aanvrage in overweging wordt genomen, verbindt de
aanvrager zich wel de kosten van het projectonderzoek te vergoeden.
Deze kosten worden terugbetaald wanneer het onderzoek tot finan-
ciering leidt. Andere kosten, met name die, welke zijn gemaakt voor
een onderzoek van een zelfstandig ingenieursbureau, worden aan de
aanvrager niet terugbetaald.

Leningscontracten van de CDFC zijn onderworpen aan het Britse

recht. Dit brengt met zich mee, dat de juridische afhandeling in ver-
band met de verafgelegen gebieden waar de investeringen plaatsvin-
den, veel tijd vergt. De CDFC is daarom bereid een voorlopig contract te

sluiten, hetgeen de promotor in staat stelt een definitief financierings-
plan voor zijn project op te stellen.

In geval van een voorlopig contract is de aanvrager gebonden een
bereidstellingsprovisie aan de CDFC te betalen ingaande op de datum
van het voorlopig contract.

De fiexibiliteit welke de instelling kenmerkt komt ook tot uiting in
andere leningsmodaliteiten.

Er bestaan geen minimum- en maximumregels ten aanzien van de
looptijd van de leningen. Deze wordt per project vastgesteld en varieert
in de praktijk van 5 tot 20 jaar. In de regel wordt een aflossingsvrije
periode toegestaan eveneens afhankelijk van het project. Deze kan wel
eens uitlopen  tot  I o jaar. De wijze van aflossing is in de regel  die  van
de variabele afiossingsbedragen, doch gelijke annuiteiten voor kapitaal
en interest worden wel in sommige gevallen toegestaan.

De  omvang  van de lening is evenals de looptijd projectgebonden;
ook hier bestaan geen minimum- en maximumregels.

Het rentetype van de leningen wordt voornamelijk bepaald door de
marktcondities, met name het in Groot-Brittannie geldende rentetype
voor langlopende industriele leningen.

In  I 968 beliep de rente op cDFc-leningen 9 tot 9,5 pct.  Ook ten aan-
zien van de door de kredietnemer te verstrekken zekerheden neemt de

instelling een uiterst soepele houding aan. Naast gebruikelijke zeker-
heden als onderpanden en hypotheken komt het voor dat de CDFC geen

garanties verlangt en genoegen neemt met een zgn. 'negative pledge'.
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De contrOle van de instelling op haar financiele operaties geschiedt
vrijwel uitsluitend door middel van periodieke verslaggeving van de
onderneming. Soms dringt de CDFC aan op benoeming van een
commissaris in het bedrijf. Voor het overige vertrouwt zij op de kwali-
teit van de leiding van het bedrijf en verwacht zij  dat de beschikbaar
gestelde middelen daadwerkelijk voor het project worden aangewend.
De garantie daartoe verschaft zij zich tijdens de periode waarin het
project wordt onderzocht en tijdens welke een veelvuldig contact met
de promotor bestaat.

d. ORGANISATIE

De cDFc is een particuliere instelling en is volgens het Britse recht een
'public company' (in Nederlandse termen: eenopen vennootschap). Zij
wordt geleid door een Board of Directors welke de algemene beleids-
lijnen van de maatschappij vaststelt. De CDFC kent voorts een Finance

Committee, samengesteld uit leden van de Board of Directors alsmede de
Managing Director van de instelling. Het Finance Committee heeft
als subcomitd van de Board de bevoegdheid definitieve beslissingen te
nemen ten aanzien van de voorgenomen financieringsoperaties.

Op iets lager niveau worden voorlopige financieringsbeslissingen
voorbereid en genomen door een Investment Committee, bestaande uit
de Managing Director en leden van de directie van de CDFC.



III.  Typologie van de investeringsbank
voor ontwikkelingsfinanciering
'Development Jinancing  also  means   a  somewhat  diferent  approach  to »ancing  than  that  usually  employed
by traditional tenders in newly deuetoping countries or  by tess imaginative  bankers anyzohere for whom
tending is merely a business.'
(Ontteend  aan:   Davenport:   'Financing   the   small manufacturer indevetoping countries';  McGraw-Hill,
New  rork, 1967 )·

I. HET SPECIFIEKE KARAKTER VAN DE INVESTERINGSBANK
VOOR ONTWIKKELINGSFINANCIERING

Hier zullen wij nader ingaan op een aantal theoretische en technische
aspecten, die het bedrijf van de investeringsbank voor ontwikkelings-
financiering typeren. De definitie biedt een goed uitgangspunti. Daar-
in komen expliciet een aantal kenmerken naar voren, die zowel be-
trekking hebben op het karakter en de structuur van de instellingen als
op de aard van hun financieringsactiviteiten. Wij zullen deze ken-
merken analyseren en voorts aandacht schenken aan enkele andere
aspecten waaronder met name de beslissingscriteria en in verband
daarmee een activiteit die wij hier aanduiden met controle en bege-
leiding van projecten2.

In de Nederlandse literatuur vindt men, voor zover bekend, het be-
grip 'investeringsbank' niet geexpliciteerd, ondanks het feit dat er in
Nederland instellingen bestaan die een dergelijke aanduiding in hun
vennootschapsnaam voeren3.

Wel treft men hier en daar aanknopingspunten aan, ook in het
buitenland, met name Frankrijk.

Onder een investeringsbank willen wij verstaan een bankinstelling,
wier activiteit uitsluitend bestaat in het bevredigen van permanente,
lange en middellange kapitaalbehoeften voor investeringsdoeleinden
in de particuliere en overheidssector, welke wordt gefinancierd door
middel van ddn, maar meestal van een combinatie van de navolgende
elementen: eigen middelen, vreemde middelen, opgenomen   op  de

i  cf· : Hoofdstuk I, p. 3·
2 In de Angelsaksische literatuur betreffende *development banking' komt men de term
tegen van 'post allocating measures ofafter-care' welke deze activiteit scherper omlijnt.
3 De Nationale Investeringsbank N.V., de Investeringsbank Amsterdam N.v. (onderdeel van
de Bank en Assurantie Associatie N.V.).
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open of ondershandse kapitaalmarkt al of niet met overheidsgarantie,
en overheidsgelden.

In Nederland beantwoorden aan deze definitie bv. de Nationale
Investeringsbank en de daarmee gelieerde Nederlandse Participatie
Maatschappij NV welke in de literatuur evenwel 'industriebanken'
worden genoemd of 'banken voor middellang krediet'4.

In een studie over de kapitaalmarkten in Europas waaraan de
AMRO-Bank heeft bijgedragen, treft men bovengenoemde instellingen
samen met de Bank voor Nederlandse Gemeenten, bij wijze van uit-
zondering overigens, aan onder de benaming investment banks. Een
onderzoek in de Angelsaksische literatuur naar een omschrijving van
het begrip investment bank brengt niet meer verheldering. Het bekende
Amerikaanse Financial Handbook van Bogen en Shipman (editie  I 968)
zegt over investment banking: 'The investment banker  is the principal
medium for bringing securities to the investing public. His functions
include the purchase of whole issues of securities from public bodies  or
corporate issuers and their distribution to institutional and individual
investors .. :6. Samuelsonv  zegt van investment banks wat ironisch:
'. . .these firms are simply merchandisers of securities;... their profit
comes from the difference between their buying and selling prices',
waarmee hij volgens ons overigens geen recht doet aan de werkelijke
functie van de Amerikaanse investment bank, maar wel helpt aan te
geven dat de inhoud van de benaming 'investment bank' in de vs en
investeringsbank', zoals door ons gedefinieerd, weinig relatie met
elkaar vertoont.

Later zullen wij hierop wel moeten terugkomen wanneer de Engelse
CDc en CDFC weer ter sprake komen en deze instellingen bepaalde
werkzaamheden blijken te verrichten die toch wel elementen bevatten
van de Amerikaanse inuestment bank

Een aanknopingspunt in de Engelse literatuur voor de begrips-
omschrijving van de investeringsbank in onze opvatting vindt men bij
Wilson. In zijn bijdrage over Frankrijk in het onder redactie van
Sayers samengestelde boek 'Banking in Western Europe' (The Claren-
don Press, Oxford  I 962,  p. 15) wordt o.a. de Franse bankwetgeving
4 cf. Verrijn Stuart, Geld, Crediet en Bankwezen, Deel II, Bankpolitiek, 9 28 e.v., Den
Haag, 1956 en Blom Financiering van ondernemingen, Amsterdam, 1966, p. I 46 e.v.
8 Capital Markets in Europe, Economic Research Group of Amsterdam-Rotterdam Bank,
Deutsche Bank, Midland Bank, Generale Bankmaatschappij, I 966.
6  op. Cit. 99·8
7 'Economics', (Fourth Edition) Mc Graw-Hill, New York  1958, p. 86.
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van   I 945  en   I 946 besproken  en naar aanleiding  van de daarin  voor-
ziene splitsing in banques de d*6ts  en  banques d'afaires gezegd:   'The
banque d'affaires was now frankly defined as an "investment bank",
one of the primary purposes was to provide long term finance to in-
dustry.' Een nadere omschrijving van het begrip 'investment bank'
vindt men overigens niet in het boek.

Wilson moest bij zijn bespreking van het Franse bankwezen nog af-
gaan op de in mei I 946 gewijzigde tekst van de wet van 2 december
I 945, die wat betreft de banques d'afTaires, als volgt luiddes:

Les banques d'affaires sont celles dont l'activitd principale est la
prise et la gestion de participations dans des affaires existantes ou en
formation et l'ouverture de crddits sans limitation de durde aux entre-
prises publiques ou privdes qui bdndficient, ou ont bdndficid ou doivent
bdndficier des dites participations.

Elles ne peuvent investir dans celles-ci que des fonds provenant de
leurs ressources propres ou de dtp6ts stipulds avec deux ans au terme
ou de prdavis. Elles ne peuvent ouvrir de comptes de ddp6ts, qu'h leur
personnel, aux entreprises qui ont fait l'objet d'ouvertures de crddit ou
bdndficid de participations aux personnes physiques ou morales ayant
la qualitd de commer ant pour l'exercice de leur activitd profession-
nelle principale, aux souscripteurs des actions des socittls dans les-
quelles elles ont pris des participations, A la condition que ces sous-
cripteurs soient titulaires de comptes titres sur leurs livres.'

Wilson heeft blijkbaar het actieve bedrijf van de toentertijd  als zo-
danig gedefinieerde banque d'affaires voor ogen als hij deze in het ge-
noemde boek met 'investment banks' aanduidt. De banques d'affaires
immers zijn o.a. gerechtigd deposito's op te nemen, lietgeen in het be-
drijfvan de door ons bedoelde 'investeringsbank' niet past.

Ook Verrijn Stuart heeft, wanneer hij de banques d'affaires (even-
eens aan de hand van de toenmaals geldende wettelijke definitie van
I 946) rangschikt onder de benaming 'financieringsbanken', het oog op
het actieve bedrijf: 'Deze (banken) stellen zich ten doel het "finan-
cieren" in de technische zin van het woord, dat wil zeggen het bevre-

8  De Positie en de taakornschrijving van de Franse banque d'affaires is in de laatste jaren
aan veranderingen onderhevig. Wijzigingen  in de oudere wetsteksten  van   I 945-'46,  die  in
1966,  1967 en laatstelijk in I969 werden doorgevoerd, hebben de strikte scheidingslijn die er
bestond tussen de banque de ddp6ts en de banque d'affaires zodanig doen vervagen, dat te
verwachten is dat dit onderscheid op den duur geheel zal verdwijnen. Wilson, noch Verrijn
Stuart, die hieronder nog wordt geciteerd, hebben deze ontwikkelingen in Frankrijk kunnen
voorzien, tell tijde dat zij zich met het betreffende onderwerp bezig hielden.
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digen van de gehele kapitaalbehoefte van de gesteunde ondernemin-
gen, waarbij de nadruk op het lange krediet valt.'

Dit lange krediet wordt, volgens de schrijver, gewoonlijk verstrekt
door overneming van aandelen in of obligaties ten laste van de met
kapitaal gesteunde ondernemingen. Daarbij stelt de financieringsbank,
die uiteraard over aanzienlijke eigen middelen moet beschikken, zich
op het standpunt, dat zij, als zich een goede gelegenheid voordoet, de
aldus verkregen fondsen weer door emissie aan de markt brengtg.
Later gaat hij  nog in  op het passieve bedrijf van de banque d'affaires
en dan wordt duidelijk hoezeer dit type instelling van de door ons be-
doelde 'investeringsbank' afwijkt:  '... De financieringsbanken werken
deels met eigen geld, deels met deposito's van dochterinstellingen en
van bevriende groepen van geldgevers. Naast de financieringszaken
doen de banques d'affaires ook heel wat gewone bankzaken, zodat zij
een typisch gemengd karakter dragen'10.

In de Franse literatuur komt men wel de benaming banque nationale
d'investissement tegenli, niet te verwarren met de socilti d'inuestissement,
welke laatste veel gelijkenis vertoont met de Nederlandse beleggings-
maatschappij. In Frankrijk wordt de bekende Crldit National een
banque nationale d'inuestissement genoemd. In de Crddit National heeft de
Staat zeggenschap m.n. bij de benoeming van directeuren. Zij ver-
strekt lange termijnfinanciering en beschikt over een aanzienlijk eigen
kapitaal, afkomstig van het particuliere bedrijfsleven en het bank-
wezen, alsmede over middelen verkregen door, onder garantie van de
Staat, uitgegeven obligatieleningen. Aanvankelijk bedoeld als instel-
ling voor de financiering van het herstel van oorlogsschade heeft de
Crddit National zich vooral sedert het einde van de vijftigerjaren ont-
wikkeld tot een 'investeringsbank' volgens onze definitie12.

De investeringsbank uoor ontwikkelings»anciering bezit als instelling
uiteraard alle karakteristieken die wij hierboven van een investerings-
bank hebben gegeven. De nadere omschrijving 'ontwikkelingsfinan-
ciering' duidt er in het huidige spraakgebruik bovendien op, dat het
werkterrein van dit type instelling speciaal betrekking heeft op finan-

D Bankpolitiek, p. 37·
to Bankpolitiek, p. Ipo.
11 cf.  bv.: Les banques de Ddveloppement  dans le monde I, Dunod, Paris,   1964·  Met  name
de inleiding op dit werk doorJ. Branger.
12 De gelijkenis  met de Nationale Investeringsbank in Nederland, qua ontwikkeling en
structuur is bij nadere bestudering opvallend.



SPECIFIEK KARAKTER                                    6I

cieringsactiviteiten, meer in het bijzonder op projectfinanciering, in
ontwikkelingslanden13.

Dit type instelling is, zoals reeds eerder aangegeven, in verschillende
Europese landen en in de Verenigde Staten te vinden. Het is daarom
vreemd, dat zij in de literatuur sporadisch wordt besproken, en wanneer
dit gebeurt, vrijwel zonder uitzondering onder de benaming ontwikke-

lingsbank. Zij wordt daarmee over 6dn kam geschoren met een varieteit
van andere instellingen  van zeer uiteenlopend karakter: publieke  en
private financieringsmaatschappijen, bankinstellingen van nationaal,
regionaal en internationaal karakter, en zelfs ontwikkelingsfondsen.

Het zou ons buiten het kader van dit werk voeren, het assortiment
van instellingen dat in de literatuur onder ontwikkelingsbanken wordt
behandeld, ten tonele te voeren.

Wij volstaan ermee te constateren dat een weinig genuanceerde en
hier en daar zelfs chaotische behandeling van instellingen op het terrein
van ontwikkelingsfinanciering geen recht doet aan de specifieke taak-
vervulling van de onderscheiden soorten instellingen en een inzicht in
de evolutie van de wijze van financiering van economische hulp ge-
durende de laatste decennia, belemmertld.

'Ontwikkelingsfinanciering' wust op een activiteit die niet overeen-
stemt met een aantal vaste principes waardoor het bankwezen wordt
gekenmerkt. Inderdaad verlenen de investeringsbanken voor ont-
wikkelingsfinanciering hun tussenkomst bij financieringen waarbij het
risico-element betrekkelijk hoog is, en de winstgevendheid van pro-
jecten niet onmiddellijk op de eerste plaats behoeft te staan. Hun
financieringscriteria bevatten dus naast elementen met betrekking tot
normale bankfinanciering ook die, welke betrekking hebben op het
nut van het project voor de gemeenschap. Shirley Boskey15 geeft van
het tweeslachtige karakter van wat zij ontwikkelingsbanken noemt een
scherpe typering welke wij hieronder citeren:  '.  . .as banks  they  are
concerned with the financial results of investment and the consequen-
ces for their income statements and balance sheets. In this aspect of

13 cf. Hoofdstuk I p. 3·
14 Zie O.a.: Diamond, Development Banks; Johns Hopkins Press, Baltimore,   1957;  Shirley
Boskey: Problems and Practices of Development Banks,  idem  1959 ; Les Banques  de D6ve-
loppement dans le Monde I en u, Dunod Paris 1964 en  I 965; Davenport op. cit. Deze en
andere schrijvers springen met de term ontwikkelingsbank wat slordig om, doch leveren
overigens in vele opzichten zeer waardevolle bijdragen tot de plaatsbepaling en het karakter
van financieringsinstellingen op het terrein van de ontwikkelingshulp.
15 Shirley Boskey:, op. cit. p. 49 e.v.
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their role they apply conventional financial tests to appraise risk and
expected return: the technical and financial soundness  of the project,
the profit history of the enterprise, the enterprise's capital structure,
the value and liquidity of assets available as security, etc. But at the

same time as development organi -ations they are concerned with the total impact
of a project on the community, regardless of whether it is reflected in the enter-
prise's»anciat accounts.' (Cursiefvan ons.)

Deze typering is zonder voorbehoud van toepassing op de investe-
ringsbanken voor ontwikkelingsfinanciering.

Ontwikkelingsfinanciering brengt dus ook voor de door ons onder-
zochte banken een aantal extra complicaties met zich mee, die zij
moeten oplossen tegelijk met het inachtnemen van zekere gevestigde
bankbeginselen.

Bij de ontwikkelingsfinanciering moeten deze banken zich er met
name voortdurend van bewust zijn dat de verwezenlijking van de met
de financiering beoogde doeleinden een langere tijd vraagt dan nor-
maal. Dit hangt samen met het feit dat in ontwikkelingslanden de ab-
sorptie-capaciteit van buitenlands kapitaal niet groot is. Bij ontwikke-
lingsfinanciering speelt voorts het risico-element niet alleen zakelijk
maar vooral ook in politiek opzicht (nationalisaties e.d ) een zeer be-
langrijke rol. Alles te zamen duidt het erop dat een investeringsbank
voor ontwikkelingsfinanciering die een louter bancaire benadering van
haar financieringsbeslissingen kiest, niet ver komt. M.a.w. dat zij naast
de gebruikelijke bancaire criteria een aantal ontwikkelingscriteria in
haar beslissingspatroon moet inbouwen en een aantal andere maat-
regelen moet nemen, waardoor het risico-element tot een minimum
beperkt blijft, gezien de structuur van haar passieve financiering,
maar ook opdat aan de ontwikkelingsdoeleinden van haar finan-
ciering recht wordt gedaan. Op dit dualistische karakter van de be-
trokken instellingen zullen wij in de hierna volgende paragrafen
dieper moeten ingaan.

2. KENMERKEN MET BETREKKING TOT HET ONTWIKKELINGS-
KARAKTER VAN DE BETROKKEN BANKINSTELLINGEN

Dat de werkzaamheden van de investeringsbanken voor ontwikkelings-
financiering naast het feit dat zij uitgaan van algemeen geldende ban-
caire beginselen: bepaalde ontwikkelingsfacetten bezitten wordt uiter-
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aard weerspiegeld in hun structuur en ook in de wijze waarop zij hun
taak vervullen. Het vereist zoals zal blijken 'imaginative bankers' om
de bancaire- en ontwikkelingsaspecten van 'development financing' in
harmonie met elkaar te kunnen brengen.

Het ontwikkelingskarakter van de activiteiten wordt weerspiegeld
in de structuur van de banken door:
- een speciale relatie van de instelling ten opzichte van de centrale

overheid;
- de financiele constructie van de instelling en de wijze van de midde-

lenvoorziening,
in de taakvervulling door:
-  een orientatie op 'projectfinanciering',
- zekere financieringsvoorwaarden,
-  de toelatingscriteria bij financieringsbeslissingen,
- het beheer van en de supervisie op de verstrekte financieringsmid-

delen en de begeleiding van gefinancierde projecten,
-  de wijze waarop aandelen en obligatiepakketten worden beheerd,
- en tenslotte door de, van gewone bankinstellingen afwijkende, op-

vatting t.a.v. het winstmotief.

Gezien het specifieke werkterrein van deze investeringsbanken, welke
in verhouding tot andere financieringsinstellingen meer risico's met
zich brengt, is een speciale relatie met de eigen centrale overheid wel-
haast vanzelfsprekend.
In de meeste gevallen zijn de betrokken banken dan ook publieke,
soms semi-publieke instellingen  die op initiatief van de overheid  zijn
opgericht en wier statuten bij de wet zijn geregeld. Dit wil niet altijd
zeggen dat de overheid-zelf een belangrijke permanente rol bij het
feitelijke beheer  van de instelling speelt; integendeel, nadat het initia-
tief tot oprichting is genomen, beperkt de overheid zijn bemoeienis met
de instelling tot het aanwijzen in het hoogste beheersorgaan van een of
enkele vertegenwoordigers, belast met een globale supervisie op de in-
stelling. Vele varianten zijn hier overigens denkbaar.

Anderzijds neemt de overheid een belangrijke plaats in, zowel bij het
eventueel te verstrekken aandelenkapitaal als bij het ter beschikking
stellen van leningen. Wat betreft het aandelenkapitaal kan het ge-
beuren dat een deel daarvan niet wordt geplaatst of dat voorshands
geen volstorting op het geplaatste kapitaal plaatsvindt. In deze geval-
len beschikt de instelling over een garantiekapitaal voor verplichtingen
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ten opzichte van crediteuren, of ten behoeve van een grotere bewe-
gingsvrijheid om op de geld- en kapitaalmarkt eventuele middelen te
verkrijgen zonder directe garantie van de Staat.

Ook bij de langlopende passieve financiering speelt de overheid een
belangrijke rol in zoverre, bij een beroep van de instelling op de open
of ondershandse kapitaalmarkt, de staat zich garant stelt voor de af-
lossingsverplichtingen en voor de rentebetaling. Daarnaast verkrijgen
de banken wel langlopende overheidsleningen tegen speciale rente-
voorwaarden, en meestal in hun aanloopperiode, middelen van de
overheid 'A fonds perdu'.

Een gedeelte van de 'vreemde middelen' van de instelling, met name
die welke rechtstreeks op lange termijn door de overheid worden ver-
strekt, maar ook die, welke op lange termijn met garantie van de Staat
op de kapitaalmarkt worden aangetrokken, worden door dit soort in-
stellingen zelf meestal beschouwd als 'eigen middelen', ondanks dat zij
niet permanent ter beschikking staanle.

Van de specifieke kenmerken m.b.t. het ontwikkelingskarakter van
de banken die met name bij de taakvervulling tot uiting komen zullen in
deze paragraaf enkele opmerkingen worden gemaakt over de finan-
cieringsvoorwaarden, over het beleid m.b.t. het aandelenbezit en
obligaties in portefeuille, en over de van andere financiele instellingen
afwijkende opvatting t.a.v. het maken van winst.

De overige kenmerken: de toelatingscriteria bij financieringsbeslis-
singen, de supervisie op gefinancierde projecten en de projectfinan-
ciering komen verder (par. 4 en par· 5) ter sprake.

Het specifieke karakter van ontwikkelingsfinanciering treedt zeer sterk
op de voorgrond bij de voorwaarden welke aan de actieve financierings-
operaties zijn verbonden. Op dit gebied verschillen de investerings-
banken voor ontwikkelingsfinanciering die hier worden behandeld niet
van instellingen voor ontwikkelingsfinanciering op internationaal en
op regionaal plan en andere, die in de literatuur onder de verzamel-
naam 'ontwikkelingsbanken' worden behandeld.

Behalve in gevallen waarbij de te verwachten rentabiliteit direct aan-

18 Shirley Boskey  (op. cit. p. 3, ) gaat zeld zover om dit soort leningen als quasi-equity te  be-
schouwen bij de berekening van de debt-to-equity ratio. Hierbij moet echter worden gemeld
dat de schrijfster dan het oog heeft op leningen met z66r lange looptijden (25-50 jaar) en met
uiterst soepele voorwaarden. Deze worden wel aan lokale ontwikkelingsbanken verstrekt,
maar niet aan de hier onderzochte instellingen.
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wijsbaar en hoog is, hetgeen bv. bij industriele projecten het geval kan
zijn, ontmoet men in de regel soepele aflossingsvoorwaarden, welke
met name tot uiting komen in een aflossingsvrije period  die, afhan-
kelijk van het project, sterk kan varieren. Deze faciliteit, die ook wel
met franchise-pedode of grace-period wordt aangeduid wordt bepaald
aan de hand van de duur van de bouw van het project, inclusief een
zekere termijn waarbinnen het project de aanloopverliezen kan terug-
verdienen. Vanzelfsprekend kan een lening met aflossingsvrije periode
door de banken slechts worden verstrekt op basis van middelen die of
8 Jon(Is perdu ter beschikking zijn gesteld, of eveneens met een franchise-
periode zijn opgenomen dan wel, in minder voorkomende gevallen,
met leningen welke zijn opgenomen met een looptijd welke langer is
dan die welke de instelling zelf voornemens is voor een project toe te
staan. Soms wordt wel de formule aangetroffen waarbij de banken niet
op de allossing maar wel op de intrestbetaling een franchise-periode
toestaan. Andere varianten zijn denkbaar. Zij beogen om de lening-
nemer, vooral in de moeilijke aanloopperiode van het project niet te
zeer te belasten met vaste aflossings- en/of renteverplichtingen, die
wellicht later gemakkelijker kunnen worden opgebracht.

Ook de rentetypes van de leningen dragen bij sommige banken de
sporen van ontwikkelingsfinanciering in zoverre deze onder het op de
markt geldende niveau kunnen liggen. Hier is de bewegingsvrijheid
van de betrokken banken beperkt, omdat zij op de rente die zij zelf
verschuldigd zijn meestal nog een vaste marge moeten berekenen, die
dient ter dekking van de kosten en voor de vorming van reserves uit de
jaarlijkse netto-opbrengsten.

Voor instellingen die een gedeelte van hun passieve financiering
moeten verzorgen met opgenomen leningen tegen de op de markt
geldende voorwaarden, en bovendien een vaste rentemarge in acht
moeten nemen, kan het uiteindelijk in rekening te brengen vrij hoge
rentetype de financiering van een operatie wel in een impasse brengen
wanneer immers blijkt dat de rentelasten door het project niet zullen
kunnen worden opgebracht.

Omdat dergelijke situaties wel zijn voorzien, passen veel landen een
systeem van rentesubsidies toe.

Het is ook denkbaar dat de bank, ten einde uit deze impasse te ge-
raken, 'vlucht' in de toezegging tot een vaste kapitaaldeelneming. In de
praktijk komt dit wel voor. De bank kan dan wel van bepaalde rechten,
die normaliter aan deelneming verbonden zijn, afzien. Parallel aan de
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vaste deelneming wordt een leningsoperatie verricht tegen harde rente-
voorwaarden die samen met de deelneming het voor de financiering
van het projqct gevraagde bedrag uitmaakt. Het probleem van de hoge
rentelasten kan aldus gedeeltelijk worden opgelost tegen een wissel
welke de financieringsinstelling trekt op de toekomstige winstcapaciteit
van het project. Een dergelijk besluit kan natuurlijk alleen worden ge-
nomen indien de overtuiging bestaat dat het project beantwoordt aan
zekere, tevoren gestelde, eisen. Een ander kenmerk van ontwikkelings-
financiering is het veelal langlopende karakter van de financiering. Vol-
gens de traditionele financieringsregels bij produktiehuishoudingen
worden deze middelen bestemd voor, op overeenkomstige lange termijn
fluctuerende kapitaalgoederen17.

Kenmerkend voor het beleid bij ontwikkelingsfinanciering is ook
dat de betreffende banken meestal de uit hoofde van een vaste kapitaal-
deelneming verkregen aandelen in portefeuille of de bij een lenings-
operatie eventueel verkregen obligaties, betrekkelijk kort nadat het
project winstgevend begint te worden, trachten  af te stoten. De banken
zijn er in zulke gevallen wel op uit om een prijs te bedingen die niet
alleen de oorspronkelijke investering dekt, maar eveneens een ver-
goeding van de gemaakte kosten alsmede een zekere boekwinst ver-
zekert. Zij laten bij verkoop vaak voorkeur uitgaan naar de oorspron-
kelijke medekapitaalverschaffers aan het project en naar 'lokale' na-
tuurlijke ofrechtspersonen.

De afstoting van aandelen en obligaties vindt plaats in een beleid op
langere termijn, met name wanneer de financieringsinstelling meerdere
deelnemingen in adn land heeft verricht. Door middel van periodieke
verkoop van aandelen en obligaties in overleg met de 'lokale' bank-
wereld, kunnen zij meewerken aan de opbouw van een kapitaalmarkt
bv. door verkooptransacties zo mogelijk te laten lopen via een in aan-
leg bestaande of reeds ontwikkelde lokale effectenbeursig.  Met  het  af-

stotingsbeleid m.b.t. aandelenbezit en obligaties in portefeuille wordt
ook beoogd om reeds geinvesteerde middelen weer vrij te maken voor

17   cf· Scheger: Financiele Notities, Delwel Den Haag 1966, p.  38.
18  Op dit gebied is de tot deWereldbankgroep behorende IFC reeds jaren zeer actief alsmede
ook de op initiatief van de Wereldbank opgerichte lokale ontwikkelingsbanken.  Deze laat-
ste stellen  veel  in  het werk om tot de schepping van lokale kapitaalmarkten te komen; in de
praktijk evenwel zijn de resultaten nog niet erg bemoedigend. Meer achtergrond vindt men
hierover in het onlangs verschenen boekje van W. Diamond (Red.): 'Development Finance
Companies: Aspects of Policy and Operation', Johns Hopkins Press, Baltimore    1968.
Hoofdstuk 2  (door Douglas Gustafson).
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nieuwe investeringsprojecten, zonder dat 6dn van de betrokken partijen
op een ofandere wijze schade wordt berokkend.

Tenslotte nog een opmerking over de winstfactor bij de onderhavige
instellingen voor ontwikkelingsfinanciering:  op een enkele uitzonde-
ring (de CDFc) na betreft het in ons onderzoek instellingen zonder direct
winstoogmerk, hetgeen overigens niet wil zeggen dat zij niet gehouden
zijn tot het bereiken en handhaven van een zeker minimumniveau van
jaarlijkse netto-opbrengsten voor het vormen van reserves en voor ge-
bruikelijke voorzieningen.

3. KENMERKENMETBETREKKINGTOTHETBANCAIREKARAKTER
VAN DE BANKINSTELLING VOOR ONTWIKKELINGSFINANCIERING

De instellingen die onderwerp van deze studie uitmaken hebben wij
doelbewust 'banken' genoemd. Om aan te tonen dat dit juist is zijn
wij genoopt een nadere omschrijving van het begrip 'bank' te geven.
Het mag echter langzamerhand een ervaringsfeit heten dat pogingen
tot een omschrijving van het begrip 'bank' tegenwoordig altijd ken-
merken van onvolledigheid vertoont. Een dergelijke poging wordt
bovendien steeds meer bemoeilijkt als gevolg van de dynamische ont-
wikkeling welke het bankwezen in de westerse wereld vooral in de na-
oorlogse decennia te zien heeft gegeven en welke geleid heeft  tot  het  ont-
staan van een veelvoud van nieuwe werkzaamheden bij de traditionele
bankinstellingen, en van een veelvoud van nieuwe instellingen die
onder het begrip bank vallen. Wij mogen dus wel zeggen dat het niet
meer doenlijk is de functie welke het bankwezen in het huidige ge-
compliceerde maatschappelijke en economische bestel vervult een aan
de tijd aangepaste en bruikbare definitie te geven. Serieuse pogingen
daartoe die alsnog worden ondernomen en die in de handboeken om-
trent het bankwezen worden aangetrofTen worden steeds schaarser en
de begripsomschrijvingen krijgen een steeds meer 'universeel' karakter.
Wellicht niet toevallig benaderen zij dat wat in het spraakgebruik
tegenwoordig als bank wordt aanvaardlf Wanneer wij niettemin 'tegen
beter weten in' een begripsomschrijving van bank pogen te geven staat

ons niets meer voor ogen dan een rechtvaardiging voor het feit dat wij

19   Cf. de definitie  van  De  Roos, De Algemene Banken in Nederland, Utrecht, I 968, P  to;
Verrijn Stuart, op. cit. p. 3, en ook de beschouwingen over dit onderwerp door Bosman, De
Wet Toezicht Kredietwezen, Stenfert Kroese, Leiden, 1958, p. 66-68.
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de hier behandelde financiele instellingen de benaming banken hebben
gegeven. Welnu, voor het moderne bankbedrijf komt ons als wezenlijk
voor dat het met inachtneming van bankpolitieke beginselen een aan-
tal functies vervult binnen een kader dat omvat:
-  de deelname aan het kredietverkeer,
- de bijdrage tot een vlotlopend nationaal en internationaal geld- en

kapitaalverkeer, en
- dienstverleningswerkzaamheden in zeer ruime zin, die direct en in-

direct de vervulling van bovengenoemde taken vergemakkelijken.
Het zal opvallen, dat wij hier de schepping van ruilmiddel als functie

niet als wezenlijk kenmerk voor het moderne begrip 'bank' noemen.
Dit is bewust geschied in de overtuiging dat deze functie niet wezenlijk
is voor het bankwezen als geheel doch slechts voor Hn bepaalde cate-
gorie  nl.: de algemene banken,  met dien verstande,  dat ook andere
banktypen in bepaalde landen een geldscheppende functie hebben,
bv. de Duitse Sparkassen, de Nederlandse landbouwkredietbanken,
enz.20. In onze omschrijving van het begrip bank past overigens de
geldscheppende functie en is dit een van de wegen, waarlangs het
bankwezen 'deelneemt aan het kredietverkeer'.

Het is duidelijk dat aan onze begripsomschrijving de investerings-
banken voor ontwikkelingsfinanciering werkelijk voldoen, wanneer wij
bovendien in acht nemen dat zij hun bedrijf voeren op basis van bank-
politieke beginselen. Hiermede onderscheiden de investeringsbanken
voor ontwikkelingsfinanciering zich wezenlijk van andere organen en
instellingen die zich met ontwikkelingsfinanciering bezig houden (zo-
als fondsen ofanderszins).

De bankpolitieke beginselen welke de instellingen in acht nemen zijn
die welke bij alle banken worden gehanteerd, te weten: de bewaking van
de liquiditeiten vande solvabiliteit, hethandhaven vande rentabiliteit en
van de kredietwaardigheid. Hoewel essentieel geen verschil bestaat met
andere bankinstellingen t.a.v. de hantering van deze beginselen moeten

zij wel onder een enigszins daarvan afwijkende optiek worden bezien.

20  Over de toenemende dienstverleningsactiviteiten van de banken liet de President van de
Bank van Brussel,   L.  cAMU  zich te Parijs  in  I 967 als volgt  uit : 'Nous rendons des services de
plus en plus nombreux. Bient6t nous vendrons des fleurs A nos guichets en mame temps que
nous accepterons un d6p6t..." (Les nouvelles strat6gies bancaires. Rapport de synthae, ver-
schenen in 'Tijdschrift  voor  het  Bank- en Financiewezen', 33ejaargang,  No.   I-1 969).    In
meer recente literatuur wordt zelfs de geldschepping als wezenlijke functie van de algemene
banken betwijfeld, zoals bv.  bij  Gans: 'De Handelsbank als Financiale Instelling', Deventer
1965, P.,2.
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Zo brengt de liquiditeitsbewaking van de betrokken investeringsban-
ken minder grote problemen met zich mee dan bij voorbeeld het geval
is bij algemene banken. Bij de uitoefening van het actieve bedrijf im-
mers behoeft slechts rekening te worden gehouden met de verplich-
tingen welke in de loop van de tijd ten behoeve van de passieve finan-
ciering zijn aangegaan. Bij de investeringsbanken die kapitaaldeel-
nemingen verrichten, doch wier passieve financiering gedeeltelijk of
merendeels d.m.v. leenkapitaal wordt verzorgd kan zich wel een
extra moeilijkheid voordoen. Deze situatie behoeft voorshands geen be-
lemmering te zijn voor het verrichten van deelnemingen op voor-
waarde dat daartegenover middelen staan met een verhoudingsgewijs
lange, zelfs zeer lange looptijd  (20  tot 40 jaar  bv.).  Op deze regel  zijn
uitzonderingen denkbaar. Dit kan met name het geval zijn bij finan-
ciering van deelnemingen aan welke een hoge liquiditeitsgraad wordt
toegekend, d.w.z. dat naar het inzicht van de investeringsbank de
mogelijkheid bestaat de deelneming op de kapitaalmarkt in het ont-
wikkelingsland, dan wel aan (lokale) kapitaalverschaffers van het ge-
financierde bedrijf, te verkopen. In dat geval kan de deelneming
uiteraard met korter lopende middelen worden gefinancierd. Een en
ander hangt af van de kennis en van het inzicht van de investerings-
bank omtrent de verhoudingen en mogelijkheden op de kapitaal-
markt in het land waarin de deelneming is verricht.
Het solvabiliteitsbegrip bij investeringsbanken moet ook vanuit een
enigszins afwijkende gezichtshoek worden bekeken. Bij produktie-
bedrijven komt de solvabiliteit in de meest eenvoudige vorm tot uiting
in de verhouding eigen middelen/vreemde middelen, of zoals het in de
Angelsaksische landen wordt genoemd de debt-equify ratio; in het bank-
wezen is het meer gebruikelijk een percentage te noemen dat aangeeft
de mogelijkheid om eventuele verliezen uit eigen middelen te dekken,
zo bv. het percentage van die uitzettingen, waaraan enig risico is ver-
bonden, dat door eigen middelen moet worden gedekt.

Er is reeds eerder gewezen op het feit, dat de financiele structuur en
de herkomst van de middelen van de betrokken investeringsbanken
neerkomt op een gering kapitaal in verhouding tot het totaal van de
beschikbare vreemde middelen. Ook de reserves zijn in de regel, zoals

wij later nog zullen zien, niet bijzonder omvangrijk. De traditionele
en meest eenvoudige sleutel voor de solvabiliteitsberekening past der-
halve niet altijd op het slot van de financiele structuur van deze in-
stellingen. Men komt dan ook wel tegen, dat ten behoeve van de solva-
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biliteitsbepaling onder de categorie 'eigen middelen' niet alleen het
kapitaal en de reserves maar ook worden begrepen de leningsmiddelen
die van de centrale overheid afkomstig zijn, verstrekt op speciale voor-
waarden m.b.t. looptijd en aflossing, dan wel verkregen op de kapitaal-
markt maar onder speciale garanties van de overheid.

De solvabiliteit wordt dan bepaald door tegenover deze 'eigen
middelen' de'risico behelzende activa'21 te plaatsen. De risicograad van
de verrichte investeringen is afhankelijk van de aard van de gefinan-
cierde projecten, van de politieke en economische situatie in het land
waar de investering is verricht en natuurlijk ook van de verkregen
zekerheden van de leningnemer of van de lokale overheid. Het hangt
in belangrijke mate van de kennis en het eigen inzicht van de investe-
ringsbank af hoe de risicograad wordt gemeten en dus in laatste in-
stantie ook tot welk solvabiliteitspercentage men komt. Een vaste regel
is voor de instellingen dus feitelijk niet te geven, noch kan bij een
eventuele beoordeling van een ideaal cijfer worden uitgegaan.

Voorts dient nog te worden bedacht, dat dit cijfer eigenlijk slechts
relevant is voor particuliere instellingen en voor (publieke) banken die
een beroep doen op de open kapitaalmarkt. In onze studie zijn dit
alleen de cDFc resp. de Kfw.

De betrokken investeringsbanken streven ernaar te voldoen aan renta-

biliteitseisen t.o.v. het eigen bedrijf.
Dit geldt in het bijzonder voor die banken die krachtens hun sta-

tuten zo mogelijk dividend moeten uitkeren, maar ook, en zeker niet in
mindere mate voor de instellingen die hun bedrijf zonder winstoog-
merk uitoefenen. Deze immers hebben er - krachtens stilzwijgende of
nadrukkelijke overeenkomst met de centrale overheid - zorg voor te
dragen dat hun jaarlijkse inkomsten niet alleen de uitgaven dekken,
maar ook dat er een jaarlijkse netto-opbrengst wordt.geboekt ter ver-
sterking van de reserves van het bedrijf. De inkomstenbronnen van de in-
vesteringsbanken wijken niet veel af van die van andere bankinstel-
lingen. Zij kunnen betrekking hebben op dividenden uit hoofde van
kapitaaldeelnemingen, rente uit verstrekte leningen, krediettoezeg-
gings- en garantieprovisies, honoraria voor dienstverlening in het
kader van technische bijstand en ook - incidenteel - batige saldi bij
verkoop van aandelen en van obligaties, die verkregen zijn bij het deel-
nemen, resp. het verstrekken van leningen.
-1  cf. Verrijn Stuart: op. cit. P. 374
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De uitgaven hebben voornamelijk betrekking op verschuldigde in-
terest op opgenomen leningen en op de apparaatskosten in de ruime
zin van het woord, waaronder begrepen personeelskosten, kosten voor
het onderhouden van buitenlandse kantoren, reiskosten voor onder-
zoeks- en controle-missies, afschrijvingen, enz.

De drie bovengenoemde beginselen hebben in zekere zin allen te
maken met de kredietwaardigheid van de instellingen. Ondanks het
feit dat de banken hun middelen meestal rechtstreeks kunnen bekomen
van de overheid is dit beginsel voor hen toch relevant. Het speelt nl.

een belangrijke rol op momenten dat middelen op de kapitaalmarkt
moeten of kunnen worden opgenomen zonder overheidsgaranties;  de
kredietwaardigheid - gunstige omstandigheden op de kapitaalmarkt
gegeven - bepaalt dan in hoge mate het al of niet welslagen van zo'n
operatie. Het speelt voorts op langere termijn een rol bij beslissingen
van de overheid om garanties af te geven bij passieve financierings-

operaties van deze instellingen. Wanneer immers door een foutief, niet
op bancaire beginselen berustend, investeringsbeleid de kredietwaar-
digheid van de instelling in het geding begint te raken, bestaat voor de
betrokken overheid het gevaar om op den duur de afgegeven garanties
op aflossing en rente daadwerkelijk te moeten gaan effectueren. Dit
verlangen zit bij de overheid zeker niet voor. Temeer niet omdat de
betrokken overheid met de instelling is overeengekomen zorg te dragen
voor tijdelijke kapitaaloverdracht en zij dus verwacht dat een zelf-
standig opererende bancaire instelling erop toeziet dat het tijdelijke
karakter van de kapitaaloverdracht niet aan erosie onderhevig is en de
overdracht toch een permanent karakter zou krijgen.

In het voorgaande hebben wij het oog gehad op de bankpolitieke be-
ginselen die de investeringsbanken bij de eigen bedrijfsvoering han-
teren. Dit vindt vanzelfsprekend zijn weerslag op het concrete actieve

bedrijf van de banken omdat zij immers waakzaam dienen te zijn, niet
alleen op de risico's welke iedere nieuwe investeringsoperatie in ont-
wikkelingslanden met zich meebrengt, maar ook en niet op de laatste
plaats dat aan de bancaire beoordeling van technische, financiele,
economische en commerciele aspecten van projecten grote aandacht
wordt geschonken, teneinde een juiste financieringsbeslissing te kunnen
nemen. Een en ander neemt niet weg dat zij het ontu)ikketingskarakter
van hun activiteiten niet uit het oog mogen verliezen. Het legt op de
vindingrijkheid en op de soeplesse van de banken een zware hypotheek.
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De twee hierna volgende paragrafen beogen een licht te werpen op de
wijze waarop zij de twee tegenstrijdige elementen, financiering op
basis van bancaire beginselen en ontwikkelingsfinanciering, met elkaar
trachten te verzoenen.

4. ENKELE VRAAGSTUKKEN ROND DE BESLISSINGSCRITERIA BIJ
INVESTERINGSBANKEN VOOR ONTWIKKELINGSFINANCIERINGEN
DE CONTROLE- EN BEGELEIDINGSACTIVITEITENBIJ PROJECTEN

De fundamentele houding van de betrokken investeringsbanken voor
ontwikkelingsfinanciering tegenover nieuwe, ter financiering voor-
gelegde projecten zou met enige prudentie kunnen worden geken-
schetst als zijnde 'in beginsel positief'. Dit heeft tweeerlei grond. Ten
eerste correspondeert deze houding met de specifieke opdracht die debanken op het terrein van de ontwikkelingsfinanciering hebben ge-
kregen en waarin aspecten m.b.t. de bevordering van de economische
ontwikkeling van achtergebleven landen benadrukt wordt. Met andere
woorden, de banken staan in beginsel open voor ieder nieuw investe-
ringsinitiatiefin ontwikkelingslanden.  Men mag hier van een ervarings-
attitude spreken. Het wil geenszins zeggen dat ieder voorstel tot finan-
ciering leidt. Hun 'ontwikkelingsopdracht' is een belangrijke verkla-
ring voor de positieve houding, maar niet de enige.

In zijn inaugurele rede te Tilburg in I962 heeft Janssen22 er op ge-
wezen dat rendabele investeringsmogelijkheden in niet-welvarende
landen schaars zijn en bovendien moeilijk op te sporen. De context
waarin hij deze opmerking plaatst is weliswaar een andere dan die
waarin zijn opmerking hier aangehaald wordt. Hij vestigt de aan-
dacht op het ontbreken van koopkracht en van besparingen in arme
landen omdat er volgens zijn opvatting geen industrie is om koop-
kracht te creeren en besparingen tot stand te brengen en beschouwt
dat als een van de 'vicieuze cirkels' waarin deze landen zich bevinden.

In het kader van ons onderwerp kunnen wij ons hierin niet verder
verdiepen, en willen wij er slechts op wijzen dat de schaarse investe-
ringsmogelijkheden in ontwikkelingslanden, zoals door Janssen ge-
signaleerd, op het praktische vlak problemen schept, met name voor

28  L. H. Janssen SJ.'Vicieuze cirkels en planning in Afrika', Stenfert Kroese, Leiden, I962,
P· 7.
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de financieringsinstellingen, wier werkterrein in die landen is gelegen
en die met projectfinanciering moeten bijdragen aan hun economische

opbouw.
Het ligt ook niet op onze weg om oplossingen voor het gesignaleerde

'schaarsteprobleem' aan te dragen. In dit kader zullen wij er mee
volstaan het verschijnsel als gegeven te aanvaarden en er een verkla-
ring in te vinden waarom de financieringsinstellingen in beginsel ieder
nieuw investeringsvoorstel positiefbenaderen.

Het is duidelijk dat deze houding van invloed is op hun totale
beleid en praktisch gedrag en dat dit direct of indirect tot uiting
komt in de wijze waarop zij hun beslissingscriteria hanteren en uitein-
delijk - in meer verwijderd verband - op de financieringsbeslissingen
zelf.

Zeker, zij blijven zich als banken gedragen en hanteren bancaire
criteria, doch de resultaten daarvan worden meestal zorgvuldig afge-
wogen tegen de oorspronkelijke opdracht die zij hebben te vervullen.
Dit maakt dat de uiteindelijke financieringsbeslissing wordt genomen
in een beleidsatmosfeer die typisch voor deze instellingen is.

Voor een behandeling van de vraagstukken m.b.t. de beslissings-
criteria en de controle- en de begeleidingsactiviteiten dienen nog een
viertal elementaire punten in gedachten te worden genomen die bij dit
onderwerp op de achtergrond meespelen.  Men kan ervan uitgaan dat:
- iedere financieringsoperatie een risicoprobleem oproept;
- de in 6dn bepaalde periode beschikbare financieringsmiddelen het

plafond van de financieringsoperaties in die periode vormen;
- op het moment dat een bank een definitieve financieringsbeslissing

neemt, de fase van de pre-investering verlaten wordt, en zij het
operationele terrein betreedt;

- men niet kan spreken van het bestaan van 6dn enkel type investe-

ringsproject, maar dat er in werkelijkheid een gamma van project-
typen bestaat, waarop bij de beoordeling niet 6/n uniform stel
criteria van toepassing kan zijn.
De bovengenoemde uitgangspunten brengen ons ertoe het onder-

werp van deze sub-paragraaf te bezien vanuit een viertal gezichts-
hoeken:

-   de ongelijksoortigheid van de onderscheiden criteria;
-   de gemeenschappelijke vereisten, te stellen aan investeringsprojecten;
- een correlatie tussen het hanteren van beslissingscriteria en de uit-

oefening van controle- en begeleidingsactiviteiten;



74                                     TYPOLOGIE

- mogelijke conflictsituaties tussen de bij het project betrokken par-
tijen: de financieringsinstelling, de promotor van het project en de
overheid van het land waarin het project wordt geexploiteerd.

a. ONGELIJKSOORTIGHEID VAN BESLISSINGSCRITERIA 23

De verscheidenheid van situaties waarin de betrokken investerings-
banken zich bevinden (ondanks dat zij aan ddn gemeenschappelijke
definitie beantwoorden) alsmede de diversiteit van de ter financiering
voorgelegde projecten geven een verklaring voor het bestaan van
heterogene beslissingscriteria.

Wat de banken zelf betreft: verschillen in omstandigheden  die  tot
hun oprichting hebben geleid, onderlinge afwijkingen in de concrete
taakstelling en in de wijze van middelenverkrijging (budgettaire toe-
wijzingen tegen speciale voorwaarden, maar ook harde leningen)
hebben gemaakt dat het kader van hun operaties onderling verschilt.
Dit brengt niet onbelangrijke verschillen met zich mee die bij voor-
beeld in de criteria bij financieringsbeslissingen tot uiting komen. Van
belang echter en ook duidelijker waarneembaar is de invloed, die op
de keuze van de beslissingscriteria van de ter financiering voorgelegde
projecten zelfuitgaat.

Projecten worden grosso modo onderscheiden in infrastructurele
projecten en direct rendabele of productieve projecten. In beide ge-
vallen zijn de onderzoekmethoden die dienen ter voorbereiding van de
financieringsbeslissing zeer verschillend. Tot eenzelfde constatering
komt men ook wanneer men onderscheid maakt tussen projecten van
grote omvang en kleine proj ecten. Het lijkt  in het laatste geval zelfs  zo
te zijn dat de criteria meer complex worden, naarmate het project
groter van omvang is. Een derde factor die het bestaan van heterogene
beslissingsoperaties verklaart is gelegen in de vaak zeer onderscheiden
politiek-economische omstandigheden waarin individuele projecten
geplaatst zijn.

Het bovenstaande overziende staat het wel vast dat er geen sprake

23  Het is opvallend dat in de literatuur niet of oppervlakkig wordt ingegaan op de problemen
rond de beslissingscriteria bij dit soort instellingen.

De ideeen voor een aantal hierna volgende opmerkingen over dit onderwerp werden op-gedaan in een gedachtenwisseling met C Dupon4 Adviseur bij de Europese Investeringsbank,
ter voorbereiding en naar aanleiding van diens referaat hierover op een OECD-seminar te
Athene in oktober  i 968, getiteld :   'Les  crit8res  de ddcision du point  de vue des institutions
financiEres.'
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kan zijn van 6dn uniform financieringsmodel dat toegepast zou kunnen
worden op alle leningaanvragen in het kader van de ontwikkelings-
financiering.

b. GEMEENSCHAPPELIJKE VEREISTEN, TE STELLEN AAN IN-

VESTERINGSPROJECTEN

Er is echter stellig wel ddn algemeen, door de banken aanvaard, ver-
eiste waaraan iedere promotor of ieder investeringsproject moet vol-
doen. Dit vereiste lijkt ons te zijn de solvabiliteit van de debiteur, van het
bedrijf dat het betrokken investeringsproject exploiteert. Wordt im-
mers door de investeringsbank met dit vereiste lichtvaardig omge-
sprongen dan verdient deze instelling ipso facto niet meer de kwalifi-
catie 'bank', maar fungeert het in feite als eenfonds. Een investerings-
bank leent immers niet alleen uit maar neemt ook leningen op, beheert
in goed vertrouwen middelen afkomstig van derden en riskeert niet
alleen zijn reputatie maar ook de opgenomen middelen, wanneer bij
financieringsoperaties aan de eis van solvabiliteit niet strikt de hand
wordt gehouden.

Men neemt dan ook waar dat de investeringsbanken - de eerder ge-
signaleerde houding ten spijt - zich uiteindelijk slechts kunnen
inlaten met 'gezonde' projecten. Hier treedt echter een spraakver-
warring op. De vraag kan namelijk gesteld worden welke betekenis
aan de kwalificatie 'gezond' project moet worden toegekend. Wordt
het 'gezonde' project gedetermineerd door de rentabiliteit of door de
soliditeit ervan? Wat moet precies worden verstaan onder een 'ge-
zond' project? Biedt de inhoud van de Angelsaksische begrippen als
'self-liquidating' en 'credit-worthiness' voldoende houvast dat zij
kunnen worden gehanteerd voor de bepaling van de solvabiliteit van
de debiteur ofspeelt men hier met woorden zodat het geheel - wanneer
de ballon wordt doorgeprikt - niet mddr blijkt te zijn dan een spel van
cauties en zekerheden, dank zij welke het project 'self-liquidating' is?
Het zijn vragen die niet alleen op de onderzochte bankinstellingen be-
trekking hebben, maar waarmee de bankwereld in het algemeen te
maken heeft en waarin de betrokken instellingen zich dus niet onder-
scheiden.

Het vraagstuk van de criteria is nog ingewikkelder wanneer men in
acht neemt dat de solvabiliteit van de debiteur voor een bank welis-
waar een noodzakelijk te hanteren, maar niet het enige criterium is.
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Dit is met name niet het geval bij investeringsbanken voor ontwikke-
lingsfinanciering die vanwege hun statuten of hun oorspronkelijk ver-
kregen opdracht eveneens aandacht moeten schenken aan bv. het
economische belang van het project voor de gemeenschap, of aan het
effect dat het project teweegbrengt m.b.t. nieuw te creeren arbeids-
plaatsen ofnieuw te investeren kapitaal, de inbrengvan know-how, enz.

i. Drie benaderingen

De variatie-mogelijkheden in de toepassing van beslissingscriteria
komen het meest duidelijk tot uitdrukking in de verschillende bena-
deringswijzen welke er bestaan bij de waardering van voorgelegde in-
vesteringsprojecten. De meest traditionele en voor de hand liggende
benadering is de persoonlijke waardering van de debiteur of de indi-
viduele benadering van het bedrijf. Deze weg wordt veelal bewandeld
door de investeringsbanken die een nationaal karakter hebben en door
investeringsbanken in het algemeen, wanneer het gaat om de beoor-
deling van kleine projecten. In dat geval wordt in het bijzonder aan de
persoon van de promotor of aan het karakter van het bedrijf, dat het
project gaat exploiteren, in plaats van aan het investeringsproject zelf
aandacht geschonken. De persoonlijkheid van de promotor wordt ge-
wogen en de bank tracht zich een idee te vormen van de doeltreffend-
heid van het project aan de hand van de beleidsmethoden welke de
promotor tot nog toe in het eigen bedrijfheeft toegepast.

Bij de in dit boek behandelde investeringsbanken speelt, zoals ge-
zegd, de persoonlijke of individuele benadering als methode voor de
waardering van het investeringsproject en grote rol. Het ligt voor de
hand omdat de promotoren van projecten in ontwikkelingslanden hun
bedrijf meestal in eigen land uitoefenen en de banken dus direct be-
kend kunnen zijn met de reputatie van de promotor.

Ontwikkelings- en investeringsbanken van regionaal of mondiaal
karakter (de Europese Investeringsbank, de Wereldbank) verkeren
niet in deze situatie en zijn dus meer aangewezen op andere waarde-
ringsmethoden.

Dit is o.a. de beoordeling van het project 7.eJ. Deze methode wordt
evenwel niet alleen door regionale en mondiale investeringsbanken ge-
volgd maar ook door de onderzochte banken wanneer het gaat om
projecten van grote omvang.

Met inachtneming van de solvabiliteit van de debiteur worden in
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deze benaderingswijze enkele waarderingstechnieken toegepast waar-
uit moet blijken, of, en in welke mate, het project aan bepaalde eisen
voldoet.

Er is nog een derde benadering mogelijk, te weten die waarbij het
project wordt gezien tegen de achtergrond van een totaal investerings-
programma. In deze, overigens ambitieuze, benadering, wordt het re-
latieve belang van het project tegenover een geheel van alternatieve
projecten afgewogen en wordt nagegaan, welke plaats het inneemt in
de hierarchie van prioriteiten van het totale investeringsprogramma
van het betrokken land en worden de kosten van concurrerende en van
alternatieve projecten vergeleken.

ii. Waarderingstechnieken

Welke benadering een bankinstelling ook kiest, het brengt altijd een
aantal werkzaamheden mee ten einde te kunnen nagaan of een ter
financiering voorgelegd project beantwoordt aan de vastgestelde nor-
men. Met name bij de projectbenadering is het onderzoek veelom-
vattend en soms gecompliceerd. De verschillende analyses die worden
verricht zijn overigens bekend: een technisch onderzoek, een markt-
studie, een financiele analyse en eventuele speciale studies. Hier
wordt op de details van deze onderzoekingen niet ingegaan, doch er
zullen slechts een paar bijzonderheden naar voren worden gehaald,
die zich met name op het terrein van ontwikkelingsfinanciering voor-
doen.

Bij de werkzaamheden die verband houden met het technische onder-

zoek van het project doet zich bij de investeringsbanken het probleem
voor op welk moment in feite haar tussenkomst begint, een vraag die
zelfs voordat de financieringsbeslissing genomen is, relevant kan zijn.
Het hangt van de omvang van het project  af of het vooronderzoek
zich strikt moet beperken tot louter controle van het, door de promotor
voorgelegde, technische dossier, of dat de bank (of een raadgevend
bureau in opdracht van de bank), ook invloed moet uitoefenen op een,
volgens haar inzichten, gewenste inrichting van het project, op de
physieke entourage ervan, op de omvang der aan te wenden procddd's,
enz. Dergelijke gevallen kunnen zich voordoen, wanneer blijkt dat het
project voor de bank op basis van het technische dossier onvoldoende
houvast biedt om een financieringsbeslissing te rechtvaardigen, doch
dat zij - uit hoofde van haar specifieke ontwikkelingstaak - niet zonder
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meer op grond van het voorgelegde dossier tot een negatieve finan-
cieringsbeslissing wil overgaan. Mutatis mutandis doet zich ditzelfde
probleem ook voor bij de hierna nog te noemen financiele en commer-
ciele analyses van het project. De vraag naar het werkelijke moment
van de tussenkomst van de banken kan zich op dit vlak ook voordoen
bij de keuze van de toeleveranciers van het project en zelfs bij de be-
oordeling van offertes.

Een eenvoudige opsomming van deze vragen maakt het reeds dui-
delijk dat het onderzoek naar de vraag of een project 'gezond' is niet
met het toepassen van enkele vuistregels kan worden beantwoord en te
minder naarmate het project omvangrijker is en meer gecompliceerd.

Het onderzoek naar de aAetmoge ikheden van de produktie die het
project voortbrengt of van de diensten die het levert sluit op het tech-
nische onderzoek aan. Dit onderzoek van de afzetmogelijkheden geeft
uiteindelijk uitsluitsel omtrent de rentabiliteit en in laatste instantie
omtrent de mogelijkheid tot terugbetaling van de lening. Op het ge-
bied van marktstudies is de laatste decennia grote voortgang gemaakt
dank zij vervolmaking van empirisch onderzoek en dank zij de econo-
metrie die ons in staat heeft gesteld de functies van de vraag beter te
leren kennen en tenslotte ook dank zij de 'marketing' (motivatie-
analyse, analyse van de substitutie). De financieringsinstellingen weten
zich thans dan ook beter uitgerust om de commerciele aspecten van
een project te kunnen beoordelen.

Voor banken die in ontwikkelingslanden opereren doen zich echter
ook op dit terrein problemen voor. Het komt regelmatig voor dat een
produkt of dienstverlening in die landen geheel nieuw is, zodat bv.  niet
op het bestaande marktgedrag van het produkt kan worden terugge-
vallen. De bank wordt in dat geval, maar ook uit andere overwegingen
(bv. gebrek aan voldoende statistisch materiaal betreffende in- en uit-
voer, de consumptie en het ontbreken van een behoorlijk distributie-
systeem ofvan communicatiemiddelen) gesteld voor de vraag of bij  het
commerciele onderzoek niet meer waarde moet worden gehecht aan
het commerciele gedrag van de onderneming die als promotor van het
project optreedt. Dit komt erop neer dat de bank van de promotor een
behoorlijke motivering kan verlangen met betrekking tot de commer-
ciele aspecten van het project en zich vervolgens in haar onderzoek
critisch moet opstellen tegenover de argumenten welke door deze te
berde worden gebracht. Daarbij kan het gedrag van de promotor-
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onderneming op andere markten bij de afzetstudie als beoordelings-
factor veel relevanter zijn dan een moderne marktstudie, wanneer voor
de laatste de noodzakelijke elementen ontbreken.

De Jinanciile analyse welke de banken verrichten moet in feite de
synthese zijn van de eisen die de bank stelt bij het opmaken van haar
definitieve oordeel. Een dergelijk onderzoek, dat omvat: het finan-
cieringsplan, de te verwachten exploitatierekeningen en balansen voor
de eerstkomende jaren, veronderstelt dat het technische en commer-
ciele onderzoek reeds zijn verricht. Het doel van het financiele onder-
zoek, verricht of wel aan de hand van absolute gegevens (cash flow, om-

zetverwachtingen, winstcapaciteit, enz. ) dan wel aan de hand van

ratio's (hier zijn de mogelijkheden zeer uitgebreid 24) is altijd om na te
gaan of de rentabiliteit van het project is verzekerd en of de debiteur
de lening zal kunnen terugbetalen.

Voor de betrokken investeringsbanken is er tenslotte nog de nood-
zaak tot het maken van een economische studie welke o.a. betrekking
kan hebben op de arbeidsmarkt- en betalingsbalanssituatie, het mobi-
lisatie-effect van het project op tewerkstelling van arbeid en kapitaal,
aspecten m.b.t. importsubstituties en/of exportbevordering, enz. Een
onderzoek dat een of enkele van deze elementen omvat moet in de
regel zowel voor produktieve als voor infrastructuurprojecten worden
verricht, in het algemeen voor projecten van grote omvang.

De economische studie die de banken soms verrichten beoogt dus
na te gaan, welke het 'economisch belang' is, dat het project voor de
gemeenschap heeft25.

24 Zie hiervoor bv. Financial Handbook van Bogen en Shipman, The Ronald Press, New
York,  I968, p.  8.3 I e.v.; Foulke: Twenty-five Years of the fourteen important ratio's, New
York, Dun and Bradstreet Inc.,If)57; Turot: Les ratios dans les banques am6ricaines, Revue
de la Banque, Brussel,  I 968, No.  2.
25  De berekeningen omtrent het economisch nut van een project voor de gemeenschap zijn
niet eenvoudig. Het impliceert een waardering van de kosten en opbrengsten tegen zoge-
naamde 'accounting prices' die afwijken van 'marktprijzen'. De uitkomsten ervan geven in
theorie een bruikbare indicatie omtrent het *ontwikkelingsaspect' van een project. In de
praktijk echter wordt via deze methode een toch al gecompliceerde werkwijze als de pro-
jectbeoordeling nog meer gecompliceerd.

Een nadere uitwerking van de methode van de 'accounting prices' of 'shadow prices' is o.a.
te vinden bij Tinbergrn 'The  Design  of Development',Johns  Hopkins  Press,  Baltimore,  1958
PP· 39 e.v.

Met name Shirky Boskey somt in 'Problems and Practices of Development Banks' (p. 50 en
51) een aantal practische bezwaren tegen de methode  op, die zeker hout snijden. Zij wijst
erop dat de methode is gebaseerd op schattingen van reele directe en indirecte kosten en
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Het projectonderzoek door investeringsbanken voor ontwikkelings-
financiering geschiedt zoals hierboven is gebleken vanuit zeer ver-
schillende gezichtspunten en is meestal veelomvattend. Tegenover de
onzekerheden waarmee de banken worden geconfronteerd zoeken zij
dus niet alleen de inhoud van het project te doorgronden en de kansen
op succes af te wegen,  maar gaan zij ook het gedrag van de promotor
na op verschillende deelterreinen (commerciele, financiele, enz.) en
maken een veronderstelling omtrent de capaciteit van het nieuwe be-
drijfom de lening terug te betalen.

Dit projectonderzoek wordt dus gebaseerd op zoveel mogelijk kwan-
tificeerbare gegevens, maar een deel ervan blijft van kwalitatieve aard.
Een aantal onzekere factoren blijven echter in feite inherent aan het
financieren van investeringsprojecten in ontwikkelingslanden, en de
laatste zijn des te veelvuldiger, wanneer een project wordt gefinan-
cierd in een land dat zich nog in een vroege fase van ontwikkeling be-
vindt.

C. CONTROLE EN BEGELEIDING

De verschillende werkzaamheden welke het projectonderzoek voor
de banken met zich meebrengt zijn op te vatten als ddn coherent geheel
van activiteiten ter voorbereiding van de financieringsbeslissing. Daar-
in past ook de functie van de controle welke, zoals eerder werd opge-
merkt, reeds kan aanvangen voordat de feitelijke financieringsbeslis-
sing is genomen. De uitdrukking 'controle' geeft echter niet helemaal
precies weer wat daaronder werkelijk moet worden verstaan. Liever
gebruiken wij de reeds gesignaleerde uitdrukking 'post allocating
measures of aftercare'  of in  het kort 'aftercare', dat neerkomt op bege-
leiding en'nazorg' van de bank ten opzichte van het project en dat niet
het beperkte karakter van controle heeft.

In de activiteit die wij kortheidshalve met controle en begeleiding
blijven aangeven, is begrepen, dat de betrokken banken reeds voordat
de financieringsbeslissing valt een adviserende rol kunnen vervullen.
Tijdens de voorbereiding en het vooronderzoek is de bank reeds attent
op mogelijke varianten van de oorspronkelijke conceptie van het pro-
ject en eventuele verbeteringen, aanpassingen, e.d.

Het hangt van de banken zelf af hoever zij hierin gaan. Sommige
reele directe en indirecte opbrengsten van een nieuwe onderneming, wat haar in de praktijk
ondoenlijk voorkomt.
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instellingen aanvaarden de oorspronkelijke opzet van het project
en suggereren betrekkelijk geringe veranderingen, andere daaren-
tegen zoeken de promotor binnen zekere grenzen zonodig te over-
reden de conceptie naar haar inzichten te wijzigen.

Dit laatste kan - wanneer de promotor dergelijke suggesties aan-
vaardt - gepaard gaan met financieringstoezeggingen van de bank
die - qua vorm - een langdurige interesse voor het project weer-
spiegelt.

De controle- en begeleidingsactiviteit van de betrokken banken
moet ook worden gezien vanuit een dynamische gezichtshoek. Wij
willen daarmee aangeven dat de banken in hun overwegingen betrek-
ken dat - ondanks het feit dat de uitkomst van het vooronderzoek een
positieve financieringsbeslissing in de weg kan staan - bepaalde bv.
externe factoren en de toekomstverwachtingen doen vermoeden dat
het project uiteindelijk toch aan de door de bank gestelde normen zal
beantwoorden. Het kan in uitzonderingsgevallen zo zijn, dat zelfs
wanneer onder deze dynamische gezichtshoek de ongunstige factoren
in de eindbeoordeling domineren, de bank tot een positieffinancierings-
besluit komt, maar dan zal zeker het element van de verdere begelei-
ding (aftercare) een belangrijke rol spelen en de bank in feite de mede-
verantwoordelijkheid op zich nemen voor het falen of het succes van
het project.

Er is dus op het terrein van de ontwikkelingsfinanciering duidelijk
een correlatie waarneembaar tussen enerzijds het hanteren van beslis-
singscriteria en anderzijds de €Rercare. M.a.w. wanneer de banken voor
ontwikkelingsfinanciering zich bij de beoordeling van een project
minder strikt houden  aan de technische, financiele of commerciele be-
oordelingscriteria (bv. om te vermijden dat een negatieve financie-
ringsbeslissing wordt genomen, hetgeen niet zou corresponderen met
het ontwikkelingskarakter van hun activiteiten) zullen zij de risico's
die zij bij een dergelijke financieringsbeslissing nemen, trachten te
ontlopen door een sterkere, directe, en min of meer permanente be-
moeienis met het project. Dit is niet een algemeen aanvaard beleid. Er
zijn instellingen die zich meer strikt aan de geldende banknormen
houden en zich in dat geval minder met begeleidingsactiviteiten be-
hoeven in te laten. Maar dit bevestigt wel het bestaan van de genoem-
de correlatie.

Men kan de min ofmeer permanente bemoeienis van de banken, die
voortvloeit uit het minder strikt hanteren van bancaire criteria,
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'technische biistand' noemen. Wanneer deze van beperkte duur is wordt
zulks niet noodzakelijkerwijs weerspiegeld in de financieringsvorm. Wdl
is het mogelijk dat een tijdelijke adviserende rol van de bank wordt
vastgelegd in een contract met de promotor of met de leiding van het
project.

Een meer blijvende bemoeienis van de bank met het project weer-
spiegelt zich w61 in de financieringswijze bv. door een aandelenparti-
cipatie ofeen equiD'-(ype loan te zamen met het bezetten van een of meer
commissariszetels en zo mogelijk met een contract voor het verlenen
van technische bijstand. De uitvoering van een dergelijk contract
kunnen de banken in overleg met de promotor, delegeren aan derden
bv. een daartoe bevoegd en erkend raadgevend bureau.

d. MOGELIJKE CONFLICTSITUATIES TUSSEN DE BETROKKEN

BANKEN EN DERDEN

Bij een investeringsproject zijn grosso modo drie partijen betrokken: de
promotor, de financier(s) en de overheid van het land waarin het pro-
ject in exploitatie komt.

In de relatie bank-promotor en in die van bank-overheid kunnen
zich conflictsituaties voordoen.

De bank kan, ondanks de situatie dat zij samen met de promotor
verantwoordelijkheid deelt t.o.v. de realisatie van het project, in de
ogen van laatstgenoemde te voorzichtig, te conformistisch zun, factoren
die meespelen dat een dynamische promotor zich in het gedrag van de
bank teleurgesteld voelt.

Maar, zoals reeds in ander verband werd opgemerkt, een te grote
prudentie van de bank kan leiden tot een geleidelijke vermindering
van de activiteiten, hetgeen niet in overeenstemming kan zijn met de
oorspronkelijkeopdracht op het terreinvandeontwikkelingsfinanciering.

Andere conflictsituaties kunnen zich voordoen tussen degenen die
bij de beoordeling van projecten het accent willen leggen op de zgn.
'economische' criteria (bv. de overheid van het betrokken land) en hen
die meer verwachten van een analyse op basis van financiele criteria
(bv. de banken). Inderdaad kan het zijn dat van projecten die ter
financiering worden voorgelegd, het economische belang voor de
gemeenschap evident en ook objectief meetbaar is maar het financieel
rendement in verhouding tot de vastgelegde middelen niet direct aan-
wijsbaar.
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Evenmin is het zo, dat omgekeerd de financiele rentabiliteit van een
project een aanwijzing behoeft te zijn voor het economische belang
van de gemeenschap. In feite immers houdt de financiele benadering
geen rekening rnet de reeds genoennde indirecte efrecten van een pro-
ject.

De problemen die de betrokken financieringsinstellingen ontmoeten bij
de bepaling van het economische belang van een project voor de ge-
meenschap moeten anderzijds niet worden overtrokken.

Het beoordelen van de economische orde van het land - d.i. het ge-
heel van economische huishoudingen en instellingen, de maatschappe-
lijkc organisatievorm en de wijze waarop de overheid regels heeft ge-
steld   voor het economisch verkeer (cf.: Andriessen: 'Economie   in
theorie en praktijk' p. 29) - waarin het project uitgevoerd gaat worden,
behoort de facto niet tot de bevoegdheid van de financieringsinstelling.

Het probleem voor de instelling is om zich aan de hand van een aan-
tal functionele criteria ervan te overtuigen dat het te financieren pro-
ject in een dergelijke gegeven economische orde past en tegelijkertijd,
dat de financieringsoperatie vanuit bancair gezichtspunt veilig kan
worden ondernomen.

De practische middelen om de verschillen van inzicht tussen de
financiers en de economen, tussen de banken en de overheid van het
betrokken land te overbruggen, kunnen gevonden worden op het vlak
van een aantal instrumenten van economische politiek: subsidies,
rentesubsidies, tijdelijke handelspolitieke bescherming, enz.

Mocht de betrokken overheid maatregelen overwegen, om het pro-
ject met dergelijke 'veiligheidsmaatregelen' te omgeven, dan behoort
het wdl tot de competentie van de investeringsbank om de gevolgen
van deze wijze van steunverlening te onderzoeken.

In ontwikkelingslanden ziet men in gevallen, waarin het econo-
misch belang  en de financiele rentabiliteit in harmonie met elkaar  ge-
bracht moeten worden, een samenwerking ontstaan tussen ongelijk-
soortige financieringsorganen, wier middelen tegen onderling van el-
kaar afwijkende voorwaarden ter beschikking worden gesteld (cofinan-
cieringsoperaties).

De investeringsbanken zelf kunnen ook bijdragen tot een oplossing
van de uiteenlopende gezichtspunten en wel met name door het toe-
passen van betere, meer systematische waarderingsmethoden en
nieuwe financieringstechnieken, waardoor alternatieve mogelijk-
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heden kunnen ontstaan die zowel voor de betrokken overheid, voor
de promotor als voor de financieringsinstelling zelf aanvaardbaar zijn.

Uiteindelijk echter wordt de meest doeltreffende oplossing gevonden
in een betere onderlinge verstandhouding en samenwerking tussen de
overheid, die het collectief belang verdedigt en de instelling, die op
zich neemt de deugdelijkheid van het project te onderzoeken.

In een dergelijk optimaal klimaat van onderlinge verstandliouding
- dat meestal nog wel ver van de werkelijkheid afstaat - lijkt de bank
niet veel anders over te blijven dan zich te beperken tot de operationele
aspecten van projecten waarbij wellicht de analyse van de doeltref-
fendheid van het te financieren project als criterium overheerst en dit
criterium toevallig samenvalt met dat van de solvabiliteit van de debi-
teur.

5· PROJECTFINANCIERING VERSUS PROGRAMMAFINANCIERING

Het komt ons goed voor tenslotte nog expliciet de aandacht erop te
vestigen, dat de betrokken investeringsbanken hun financierings-
middelen voor het merendeel aanwenden in de richting van f)Toject-

»anciering. In de Inleiding zijn wij zelfs bij hun omschrijving zover ge-
gaan, deze vorm van kapitaalhulp als kenmerkend voor het werk-
terrein van deze instellingen te noemen.

In het voorgaande, met name in par. 4 hebben wij veel langer stil-
gestaan bij enkele implicaties welke projectfinanciering op het vlak
van de beslissingscriteria met zich meebrengt. Thans zijn wij evenwel
genoodzaakt op deze wijze van kapitaalhulp iets dieper in te gaan om-
dat gebleken  is dat in het begin van de zestiger jaren,  met name vanuit
de vs maar ook elders daarop een groeiende kritiek is ontstaan26. C)P
den duur kan dit van invloed zijn op het beleid van de financierings-
26   cf.  Hirschman en Bird: 'Foreign Aid - a critique and a proposal, Princeton N. J·  I 968.

Ohlin: Foreign Aid policies reconsidered. OECD, Paris,  I 966;
Davenport: *Financing the small manufacturer in developing countries', Mc Graw-Hill,

New  York,  1967,  P.  235 e.v. Reeds veel vroeger heeft  het IMF critiek geuit op de project-
benadering van kapitaalhulp: cf. Economic Development and Stability (verslag  van  een
IMF-missie aan de Indiase Regering - I 953)

Het is overigens opvallend dat erkende Amerikaanse deskundigen op dit terrein, als
Friedmann, Kalmanoff en Meagher in hun werk 'International Financial Aid' (Columbia
University Press,  New York, London,  I 966)  met geen woord  over  de  pro's en contra's  van
prOJectfinanciering reppen, hetgeen twijfel doet rijzen of de kritiek ertegen in de v.s. weI
algemeen verbreid is.
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instellingen die het merendeel van hun operaties in de vorm van pro-
jectfinanciering verrichten. Degenen die op projectfinanciering als zo-
danig kritiek hebben breken in de regel tegelijkertijd een lans voor een
andere wijze van kapitaalhulp, nl. die in de vorm van programma#nan-
ciering dat de veronderstelde nadelen van projectfinanciering niet zou
kennen. Zij zijn van mening dat kapitaalhulp in de vorm van pro-
jectfinanciering de verwezenlijking van marginale projecten in de hand
werkt. Door het financieren immers van intramarginale projecten
worden elders middelen vrijgemaakt voor marginale projecten die
anders waarschijnlijk niet tot stand zouden zijn gekomen27.

Ook wordt naar voren gebracht dat de economische ontwikkeling
van een land slechts geholpen wordt door een adequate en veelom-
vattende investeringsinspanning en niet met de verwezenlijking van
enkele specifieke projecten. Een eventuele positieve bijdrage aan de
economische groei, afkomstig van specifieke investeringsprojecten, kan
teniet worden gedaan door een foutieve monetaire, en betalingsbalans-
politiek, of door een verkeerd fiscaal beleid van het betrokken land.
Voorts wordt gezegd dat projectfinanciering een aantal, met het wezen
der kapitaalhulp in tegenspraak zijnde effecten oproept. Projectfinan-
ciering zou in deze opvatting het kapitaalontvangende land aan-
moedigen om bij uitstek omuangrijke kapitaalprojecten voor te bereiden
en ter financiering voor te leggen. Het accent zou door de wijze van
kapitaalhulp voorts geleidelijk komen te liggen op de financiering van
publieke infrastructuurprojecten, die zich immers het best lenen voor
financiering door middel van intergouvernementele leningen of giften.

Ohlin28 voegt aan de bezwaren nog toe dat het door de voorstanders
van projectfinanciering gehanteerde argument, nl. van een betere con-
trole over de aanwending van de middelen betrekkelijk geringe waarde
heeft. De economie van het betrokken land immers blijft buiten het
controleveld van de financieringsinstelling of het donorland liggen.

Weliswaar biedt, volgens hem, projectfinanciering de enige mogelijk-
heid om verspilling van de beschikbaar gestelde middelen te vermijden,
wanneer het ontvangende land zich nog op een laag niveau van be-
stuurluke en administratieve organisatie bevindt. Maar het kan ander-
zijds een harmonische economische ontwikkeling in de weg staan, wan-
neer de kapitaalhulp, zoals de ervaring leert, grotendeels ten goede

27   cf·   Bird: 'The influence of Foreign  Aid on local expenditures' in Social and Economic
Studies. vol vxI, June 1967 (PP· 206-210).
:8  op. cit. p. 93·
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komt aan projecten met een hoge deviezenkostenquote. Hierdoor
kunnen bv. de importen van buitenlandse kapitaalgoederen onnodig
worden aangemoedigd ten detrimente van eventueel lokaal, voor de
verwezenlijking van het project beschikbare uitrusting, hetgeen uitein-
delijk een niet noodzakelijke druk op de betalingsbalans van het land
kan leggen.

Ook vitale onderdelen van de economie, bv. de landbouw in welke
sector de 'lokale' kostenquote overweegt, kunnen zodoende worden
verwaarloosd.

De tegenstanders van projectfinanciering noemen tenslotte nog een
aantal bijkomende bezwaren. Zij menen dat in vele ontwikkelings-
landen geen betrouwbaar statistisch materiaal voorhanden is om de
invloed van het project op de economische ontwikkeling precies te
kunnen meten. Projectfinanciering vereist ook bij de financierings-
instellingen een uitgebreide deskundige staf. Dit laatste mag voor
de westerse instellingen geen bezwaar zijn, doch wel voor de tokale
ontwikkelingsbanken, die daardoor in hun interventiemogelijkheden
in eigen land worden beperkt en waardoor een samenwerking tussen
hen en de financieringsinstellingen in de donorlanden wordt gefrus-
treerd omdat zij voor een verdere distributie van kapitaalhulp in hun
land niet adequaat zijn uitgerust.

Tenslotte wordt als bezwaar aangevoerd dat de procedure van
financieringsaanvrage tot goedkeuring van het project als gevolg van
de gecompliceerdheid van het vooronderzoek te traag is, waardoor de
aanwending van beschikbare financieringsmiddelen onnodig zou
worden opgehouden.

Wij willen niet beweren dat de tegenstanders van projectfinanciering
het pleit thans reeds hebben gewonnen. Toch moet worden geconsta-
teerd, dat er met name in de vs en ook wel in Duitsland de laatstejaren

j een accentverschuiving van project- naar programma#nanciering is waar
/    te nemen. - - - - - - -

OncTer programmafinanciering wordt verstaan dat de kapitaalhulp
zich, niet, zoals bij projectfinanciering, concentreert op de finan-
ciering van specifieke projecten, doch globaal wordt verstrekt op basis
van onderlinge overeenstemming tussen het donorland en het ontvan-
gende land, omtrent het ontwikkelingsprogramma en het te voeren
economische beleid van laatstgenoemde. In concreto kan programma-
financiering het karakter krijgen van 'general purpose finance', van
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financiering van veelomvattende investeringsprogramma's, van be-
grotings- of van betalingsbalanstekorten, van steun aan monetaire

stabilisatieprogramma's, enz.
Het is thans nog niet te zeggen in hoeverre een verschuiving  in  de  rich-

ting van programmafinanciering al ofniet een permanent karakter heeft.
Het zou ons in deze paragraaf te ver voeren alle argumenten ten

gunste van programmafinanciering bijeen te zoeken, vooral ook omdat
deze vorm in het activiteitengamma van de instellingen die ons in-
teresseren, een bescheiden plaats inneemt. Voorts beogen wij alleen
een bestaande controverse te signaleren waarvan de uitkomst op den
duur van invloed kan zijn op hun beleid. Wij zullen ons ook niet aan

voorspellingen wagen omtrent de richting die de westerse kapitaal-
hulp zal uitgaan, ten eerste omdat aan projectfinanciering niet alleen
nadelen kleven maar deze vorm ook onmiskenbare voordelen biedt en
ten tweede omdat er bezwaren zijn aan te voeren tegen programma-
financiering.

Projectfinanciering biedt op de eerste plaats het voordeel dat het zo-
als reeds gezegd, mogelijkheden schept tot een nauwe samenwerking
en onderlinge verstandhouding tussen de overheid van het betrokken

land, de promotor van het project en de financieringsinstelling. Hier-
door kan een gunstig klimaat ontstaan voor de realisatie en de exploi-
tatie van het project.

Het stelt de financier in staat om de door de promotor naar voren
gebrachte gegevens te controleren c.q. daarin verbeteringen aan te
brengen, na te gaan of zijn plannen werkelijkheidsgetrouw zijn, de
aard van het project en de capaciteiten van de promotor grondig te
leren kennen en de mate van zekerheid van zijn gemaakte voorspel-
lingen te peilen.

Het verschaft de bank middelen om meer gedetailleerde berekenin-

gen op te stellen omtrent de directe en indirecte bijdragen van het
project aan de economische ontwikkeling van het land.

Het dwingt anderzijds de promotor om zijn investeringsplannen, in
plaats van deze optimistisch en intuitief te beoordelen, zorgvuldig te
overwegen aan de hand van de hem ter beschikking staande middelen.

Zonder twijfel moeten een aantal van de genoemde bezwaren tegen

projectfinanciering zeer ernstig worden genomen. Zij zijn echter lang
niet alle absoluut van aard en laten zeker mogelijkheden open om tot
een oplossing ervan te geraken.
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Wij zien dan ook niet in waarom het beleid van de donorlanden en
van de met de kapitaaloverdracht belaste financieringsinstellingen nieterop gericht kan zijn om aan de eventuele bezwaren tegen project-
financiering tegemoet te komen, in plaats van te gaan experimenteren
met nieuwe vormen van kapitaalhulp - waaronder hier ook te verstaan
een verschuiving naar, en een sterke concentratie op programma-
financiering.

De tegen programmafinanciering bestaande bezwaren zouden wij
tenslotte in het kort als volgt willen samenvatten.

In tegenstelling tot projectfinanciering impliceert programma-
financiering dat het ontvangende land - teneinde in de termen van
de hulp te vallen - bepaalde ingrijpende verplichtingen op zich neemt,die liggen op het terrein van de economische politiek. Deze verplich-
tingen kunnen - van geval tot geval verschillend - betrekking hebben op:
- het richten van het beleid op een toename van de investeringen en

een afname van de consumptie;
-  een toename van het aandeel van de privd-sector in het economische

leven, ten detrimente van de activiteiten van de publieke sector;
-  devaluatie van de nationale geldeenheid;
- maatregelen tot wijziging van de relatieve binnenlandse prijsver-

houdingen;
- maatregelen ter bestrijding van de inflatie, door krediet-restrictie,

loon- en prijsstabilisatie, e.d.
Programmafinanciering gaat met andere woorden meestal gepaard

met voorwaarden tot wijziging van centraal-economische doelstel-
lingen van het ontvangende land, hetgeen aanleiding kan geven tot
internationale conflicten maar ook tot distorsies tussen onderscheiden so-
ciale groeperingen in het land zelfen dus tot interne politieke conflicten.

Om twee redenen zouden de financieringsinstellingen zich dienen te
blijven concentreren op projectfinanciering. Ten eerste omdat wij
voorshands uit de discussie tussen voor- en tegenstanders de indruk
overhouden dat met name de tegenstanders vooral het oog hebben laten
vallen op zeer omuangrijke kapitaalprojecten die van een geheel ver-
schillende dimensie zijn dan de projecten, die in de regel door de
onderzochte instellingen worden gefinancierd. Ten tweede omdat bij
programmafinanciering - als alternatief - de vraag kan worden ge-
steld naar de competentie van de betrokken instellingen en van de
donorlanden, om zich te begeven op het terrein van de economische
politiek van de door hen begunstigde landen.



IV. Vergelijkende analyse van het actieve en
passieve bedrijf van de investeringsbanken voor
ontwikkelingsfinanciering

I. OORSPRONKELIJKE TAAK EN EVOLUTIE IN DE DOELSTELLIN-

GEN VAN DE BANKEN

Sommige van de Westeuropese investeringsbanken voor ontwikkelings-
financiering hebben het oorspronkelijke karakter van hun opdracht in
de loop van de jaren kunnen bewaren, andere daarentegen hebben
zich aangepast en zijn eerst in een latere fase van hun bestaan als zo-
danig gaan opereren.

De instellingen, die onveranderd vanaf hun oprichting qua doel-
stelling en werkwijze aan dit banktype hebben beantwoord zijn de
cDc, de CDFC en de Duitse DEG.

Wat de laatstgenoemde instelling betreft: de bestaansperiode is  nog
betrekkelijk kort en de activiteiten hebben tot recente datum nog het
karakter gehad van de aanloopperiode. De consolidatie schijnt thans
echter voor deze bank wel voltooid te zijn en er is een zekere evolutie
waar te nemen in de opvattingen die bij de DEG omtrent de uitvoering
van de taken waarvoor zij gesteld staan, leven, zonder dat gesproken
kan worden van een wijziging van de doelstelling zelf.

Opgericht met het doel om, naast de publieke kapitaalsoverdracht
van de Duitse Bondsrepubliek aan ontwikkelingslanden, de particuliere
investeringen van het Duitse bedrijfsleven in die landen te helpen be-
vorderen, zoekt deze bank in toenemende mate zijn doelstellingen te
verwezenlijken door middel van  het  tot stand brengen van joint ventures.

Zij treedt daarbij wel buiten het vlak van de financiering, en houdt
zich bezig met het samenbrengen van de partners en verstrekt deze ad-
viezen om een zo optimaal mogelijke financiele- en beheersstructuur
voor een project te bewerkstelligen.

Het lijkt er voorts op, dat de DEG de laatste tijd de weg om haar taak
te vervullen enigszins verbreedt door niet alleen aandacht te schenken
aan financiering van investeringen door kleinere en middelgrote be-
drijven in ontwikkelingslanden zoals in de taakomschrijving is geexpli-
citeerd, doch ook door grote, zelfs zddr grote Duitse bedrijven finan-
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cieel te steunen bij overzeese investeringsactiviteiten. Liever dan hier
van een essentiele afwijking van de oorspronkelijke doelstelling te
willen spreken, zouden wij dit als een pragmatische benadering willen
zien; de praktijk heeft de bank blijkbaar geleerd dat met de categorie
van grote bedrijven haar eerste doelstelling, nl. de bevordering van de
investeringen, voorshands gemakkelijker kan worden bereikt en dat
daarvan een pull-efectkan uitgaan op overzeese investeringsactiviteiten
van kleinere en middelgrote bedrijven.

De  Engelse CDC heeft zich eveneens vanaf de oprichting in  I 948  on-
veranderd als investeringsbank beziggehouden met de financiering
van rendabele infrastructuur- en direct produktieve projecten in ont-
wikkelingslanden.

Men constateert hier evenwel dat in de loop van het 20-jarig be-
staan van de bank niet onbelangrijke verschuivingen hebben plaats-
gevonden inzake het geografische interventiegebied. Bij de oprichting
was de instelling slechts gemachtigd financiele tussenkomsten te vcr-
lenen in de afhankelijke overzeese Commonwealth-gebieden. Deze
gebieden waren toen in aantal nog zeer talrijk, de omvang van het
interventiegebied derhalve zeer groot. De exclusieve binding van de
coc - interventies aan de Britse kolonien vloeide voort uit het feit dat
deze laatste tot vlak na de Wereldoorlog als enige gebieden profijt
trokken van financiele en technische bijstand uit de Britse Schatkist.

Het snelle dekolonisatieproces dat zich na de oorlog heeft voltrokken,
maakte echter dat het geografische werkterrein van de CDC snel in-
kromp, pari passu met het onafhankelijk worden van de Britse kolo-
nien. Zich bewust van deze onhoudbare situatie, heeft de Britse rege-
ring  in  I 962 besloten  de CDC voortaan ook tussenkomsten  te doen ver-
lenen in alle sedert I948 onafhankelijk geworden Commonwealth-
landen. Door dit besluit konden de activiteiten van de instelling vanaf
I 963 weer verder worden ontplooid. Een verdere uitbreiding  van  het
geografisch gebied ligt, zoals reeds gezegd, in het verschiet. De andere
Engelse instelling, de CDFC heeft vanaf de oprichting in I 953 tot heden

onveranderd beantwoord aan onze omschrijving van het specifieke
banktype, waarop wij in dit boek de aandacht vestigen.

Daartegenover hebben de Franse Caisse Centrale en de Duitse Kfw
in de loop van hun bestaan drastische wijzigingen in de doelstellingen
ondergaan.

De doelstellingen van de Caisse Centrale zijn, vergeleken met de
andere onderzochte investeringsbanken, het meest geevolueerd. Bij de
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oprichting in  I 94 I  bestond haar voornaamste werkterrein uit taken  ten
behoeve van het 'France libre' en de overzeese Franse gebieden op het
terrein van de schatkist, alsmede op monetair gebied.

Direct na de tweede wereldoorlog, werd de instelling belast met een
nieuwe opdracht, te weten de opstelling en de uitvoering van een ont-
wikkelingsplan voor de Franse overzeese gebieden. Deze opdracht
werd in de daarop volgende jaren haar voornaamste bestaansgrond,
omdat nl. tegelijkertijd de oorspronkelijke werkzaamheden op finan-
cieel en monetair terrein door andere organen en instellingen in
Frankrijk en in de overzeese gebieden en departementen werden over-
genomen  en  in   1955 nog slechts een uiterst bescheiden plaats  in  de
activiteiten van de Caisse innamen.

Vanaf I960 ongeveer is de Caisse zich - een en ander op grond van
een serie opeenvolgende regeringsbesluiten - meer en meer gaan be-
wegen op het terrein van de economische samenwerking met en tech-
nische bijstand aan de onderontwikkelde staten, gebieden en departe-
menten binnen de franc  zone.  In   I 967 wordt het geografische  werk-
terrein zelfs in beginsel mondiaal. Sedert   I 960 derhalve  is het grootste
deel van de tijdelijke Franse kapitaaloverdracht aan minder ontwik-
kelde franc-zone landen gaan plaatsvinden door tussenkomst van deze
instelling, en wel met name in de vorm van projectfinanciering, voor
zover het de interventies betreffen die zij verricht 'voor eigen reke-
ning'.  Eerst een  I 5-tal jaren na de oprichting heeft de Caisse Centrale
dus het karakter gekregen van een investeringsbank voor ontwikke-
lingsfinanciering.

Er is reeds opgemerkt dat de Duitse Kfw opereert zowel in de Duitse
Bondsrepubliek zelf, als in het buitenland. Met dit tweeledige werk-
terrein onderscheidt zij zich van de andere onderzochte instellingen.

Vanaf de aanvang van de werkzaamheden in  I 948 tot aan   96I  be-
woog de  bank zich evenwel nog vrijwel uitsluitend  in het binnenland.
Haar voornaamste taak bestond erin, een belangrijke bijdrage te
leveren aan de financiering van grote projecten ten behoeve van de
wederopbouw van de na-oorlogse Westduitse economie.

Deze activiteit is in meer recente jaren, tegelijk met het herstel van
de economie, afgenomen. Daarvoor in de plaats is de bank zich een
meer ruimere opdracht gaan stellen, te weten, de financiering van de
regionale ontwikkeling  van het Bondsgebied.  Het jaar  I 96     betekent
een markant punt, omdat de bank toen, via een wijziging in de op-
richtingswet, officieel taken kreeg toegewezen op het terrein van de
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Westduitse kapitaaloverdracht aan ontwikkelingslanden. Met betrek-
king tot de wijziging in de oprichtingswet is het interessant aan te
tekenen, dat daarin expliciet tot uitdrukking wordt gebracht dat de in-
stelling bij deze financieringsoperaties twee hoofdcriteria in acht dient
te nemen, en wel, dat deze betrekking hebben op projecten die een
zeker belang vertegenwoordigen voor het ontwikkelingsland in kwestie,
maar ook en tegelijkertijd het economisch belang van de Bondsrepu-
bliek moeten dienen. Een dergelijke officiele binding tussen enerzijds
hulpverlening en anderzijds de belangen van de nationale economie,
wordt bij de doelstellingen van de andere onderzochte banken niet
aangetroffen. Het heeft de bank overigens niet belemmerd om haar
buitenlandse activiteiten in snel tempo op te bouwen en uit te breiden.
Deze vinden plaats in de vorm van leningen deels voor rekening en
risico van de Staat, deels voor eigen rekening. Haar tussenkomsten
liggen dus op het vlak van de tijdelijke kapitaaloverdracht en zijn in
het bijzonder gericht op de financiering van rendabele infrastructurele
en direct-produktieve projecteni. Daarnaast beweegt de Kfw zich,
vooral de laatste paar jaren ook in bescheiden mate op het terrein van
programmafinanciering.

2. HETACTIEVEBEDRIjFVANDEBETROKKENBANKEN

In deze paragraaf zullen van het actieve bedrijf van de betrokken  in-
vesteringsbanken onderling alleen de feitelijke bankactiviteiten worden
vergeleken. De werkzaamheden die enkele instellingen uitoefenen
buiten het feitelijke bankbedrij f worden in de volgende paragraaf be-
handeld.

Bij het naast elkaar stellen van de typische bankactiviteiten valt

1 Het begrip rentabiliteit is bij de infrastructuurprojecten anders te interpreteren dan bij
industriele projecten. Het is nl. dan te beschouwen als 'sociaal-economisch rendement', d.i.
de kwantificering van het gehed van sociaal-economische voordelen welke het project aan
de gemeenschap, het land enz. biedt. De berekening ervan spitst zich toe op de toegevoegde
waarde welke het project met zich meebrengt, hetgeen meer impliceert dan het begrip winst
bij de industriele onderneming. Vandaar dat de berekening van de rentabiliteit van een
infrastructuurproject afwijkt van die van een industrieel project. Evenals voor de berekening
van de financiele rentabiliteit van de onderneming past men tegenwoordig ook voor infra-
structuurprojecten moderne rekentechnieken toe (contante waarde methode). Men zie hier-
voor  in het bijzonder: Rosenfeld: 'Technique d'analyse et cidvaluation des projects  d'in-
vestissements', Presses Universitaires de France, Paris,  I 966, p. 30 e.v.
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onmiddellijk op dat de instellingen alle, wat betreft het aantal inter-
ventievormen onderling een zeker evenwicht vertonen. Beziet men
evenwel de vormen van tussenkomst welke zij kunnen hanteren dan
vertonen zij onderling verschillen. Zo hanteren zij alle de lenings-
vorm, doch slechts twee instellingen, de Caisse Centrale en de Kfw
kunnen kredieten voor exportfinanciering aanwenden. Het is voorts
opvallend, dat de Kfw de enige instelling is die geen kapitaaldeel-
nemingen kan verrichten.

Daarentegen constateert men wel bij alle banken een uniformiteit
t.a.v. financieringsoperaties door bemiddeling van lokale ontwikke-
lingsbanken en kredietinstellingen. Onderstaande vergelijkende staat
geeft een overzicht van het actieve bedrijf van de investeringsbanken.
Daaruit blijkt dat de twee Engelse banken, de CDC en de CDFC de meest

TABEL  I I I Vergelijkende staat van het actieve bedrijf van de investeringsbanken

Activiteiten CCCE KfW DEG CDC CDFC

- Bankactiuiteiten.·
a)  Leningen met middellange en

lange looptijden                                                +
Leningen tegen verkrijging
van obligaties                                                                        +           +

b) Exportfinanciering             +      +
c) Kapitaaldeelnemingen                               +
d) Indirecte financieringsopera-

ties (via/of aan lokale ontwik-
kelingsbanken en/of krediet-
instellingen)                                +          +         +         +           +

e)  Garanties en andere financiele
faciliteiten +            +              +

- Werkzaamhzden buiten het feitelijke
bankbedrijf:
a) Eigen ontwikkelingsprojecten
b) Technische bostand

- Enkele bancaire en extra-ban-
caire activiteiten voor rekening
van de Staat                                                      + 1

- (Pro memorie: werkzaamheden
in eigen land)                                                    +

1  Beheer van publieke investeringsfondsen; uitvoering van intergouvernementele krediet-
en hulpverleningsovereenkornsten; onderzoek naar garantie-aanvragen bij exportfinan-
ciering; bepaalde monetaire activiteiten en onderzoek bij verzoeken om publieke emissies op
de Franse kapitaalmarkt door bepaalde staten en particuliere ondernerningen.



94        ANALYSE VAN HET ACTIEVE EN PASSIEVE BEDRIJF

gevarieerde mogelijkheden van financiele tussenkomst bezitten. Op de
tweede plaats komen de Caisse Centrale en de Duitse DEC;, hoewel beide
instellingen  zich van elkaar onderscheiden:  de DEG beweegt  zich  niet
zoals de Caisse, op het terrein van de exportfinanciering, maar be-
schikt anderzijds wel, in tegenstelling tot de Caisse over de mogelijk-
heid bijkomende financiele faciliteiten te verstrekken.

De bank, die volgens de opstelling de minste variatiemogelijk-
heden m.b.t. tussenkomsten bezit, is de Duitse Kfw. Zoals wij evenwel
nog zullen zien wordt deze schijnbaar geringe bewegingsvrijheid ruim-
schoots gecompenseerd door het beschikbare volume aan financierings-
middelen, dat in verhouding veel groter is dan bij de andere banken.

De vergelijkende analyse  die  in de hierna volgende paragraaf wordt
gemaakt beperkt  zich  tot de volgende actieve financieringsoperaties:
leningen, kapitaaldeelnemingen, de exportfinanciering en de finan-
ciering van/of door bemiddeling van lokale ontwikkelingsbanken.  Met
deze opsomming wordt voor de meeste banken, die wij behandelen,
niet het complete activiteitengamma bestreken. De beide Engelse in-
stellingen namelijk, kunnen o.a. nog garanties verstrekken aan onder-
nemingen bij emissies en inschrijven op obligatie- of aandelen emissies
(underwriting) van deze ondernemingen. Ook de DEG is statutair be-
voegd garantie-activiteiten uit te oefenen.

De cDc verstrekt voorts tussentijdse (kortlopende) financiering
meestal ter voorbereiding van een langlopende financieringstransactie.
De Caisse Centrale tenslotte verricht, zoals overigens reeds min of
meer uitvoerig bij de beschrijving van de instelling naar voren is ge-
komen (cf. Hoofdstuk  II,  par.  I,  sub i)) een aantal werkzaamheden  op
monetair en financieel terrein, voor rekening van de Staat. Deze
werkzaamheden houden overigens slechts zijdelings verband met haar
functie als investeringsbank voor ontwikkelingsfinanciering.

a. LENINGEN EN LENINGSOPERATIES TEGEN VERKRIJGING
VAN, AL OF NIET IN AANDELEN CONVERTEERBARE, OBLIGA-

TIES. LENINGSVOORWAARDEN

Zoals reeds hiervoor terloops werd geconstateerd is de leningsvorm de bij
de vijf onderzochte bankinstellingen algemeen voorkomende financie-
ringswijze. Tegen het licht van hun specialisatie op het terrein van de
tijdelijke kapitaaloverdracht in het kadervan deontwikkelingsprogram-
ma's van hun respectieve landen, ligt deze constatering voor de hand.
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Toch neemt deze financieringsvorm in het totaal van de interventies
van de banken niet steeds dezelfde plaats in. Dit geldt met name voor
de lening met middellange en lange looptijd. Bij de Caisse Centrale
vertegenwoordigden de operaties in de vorm van leningen de omvang-
rijkste categorie in het totaal  van haar interventies:  meer dan 90  pct.
Voor de Kfw is de lening de enige mogelijke vorm van tussenkomst. Bij
deze bank geven wij er echter de voorkeur aan om onderscheid te
maken tussen leningsoperaties ten behoeve van project- en/of program-
mafinanciering enerzijds, welke neerkomt op iets meer dan 76 pct. van
het totaal van haar tot eind  I 967 verrichte interventies, en anderzijds
kredietverlening ten behoeve van de exportfinanciering.  Men zou bij de
Kfw dus eigenlijk niet kunnen spreken van het relatieve belang van de
leningen omdat de exportfinanciering ook in de vorm - meestal van
middellange - leningen plaatsvindt. Terwille echter van een duidelij-
ker onderscheid in de verschillende bankactiviteiten bij de instellingen
hebben wij deze activiteit afzonderlijk opgevoerd.

Het relatieve belang van de lening in de tussenkomsten van de
beide Engelse instellingen is tot heden bij de cDc bijna 73 pct. en bij de
CDFC bijna 88 pct., derhalve lager dan bij de Caisse Centrale, die even-

als de Engelse instellingen over meerdere tussenkomstmogelijkheden
beschikt. In deze percentages zijn begrepen de leningen die de beide
investeringsbanken verstrekken tegen verkrijging van obligaties
('debentures') van het gefinancierde bedrijf. De zogenaamde 'deben-
ture· loans' treft  men als zodanig  niet  aan  bij de continentale investe-
ringsbanken voor ontwikkelingsfinanciering.

Zij behoren tot een samenstel van faciliteiten welke de Britse banken
in het algemeen in afwijking van het continentale bankwezen kunnen
bieden. De 'debenture-loans' hebben nog de bijzonderheid dat aan de
obligaties rechten tot conversie in aandelen kunnen zijn verbonden.
Het is duidelijk dat de onderhavige Britse instellingen zich hiermee dus
bijzonder flexibel kunnen opstellen, wanneer zij financiele bijstand aan
een bedrijftoezeggen.

Zij verhogen door het bezit van obligaties of door middel van door
conversie verkregen aandelen in een bedrijf de liquiditeitsgraad van
hun oorspronkelijke leningsoperatie. Het is mogelijk dat zij door ge-
bruik te maken van het conversierecht, zich blijvend in de gefinan-
cierde maatschappij willen interesseren, hetgeen meestal het geval is bij
lokale ontwikkelingsbanken en financieringsmaatschappijen, die op
lokaal niveau een gelijksoortige functie als zijzelfvervullen en de finan-
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ciering van kleinere projecten in een land vergemakkelijken. Wat de
CDFC betreft mag, blijkens recente besluiten die door de leiding van
deze bank zijn genomen, de verwachting worden uitgesproken, dat in
de komende jaren het relatieve belang van de leningsvorm in het totaal
van de interventiemogelijkheden, zal afnemen ten gunste van de vaste
kapitaaldeelnemingen.

Het belang van de leningsvorm in het totaal van de operaties van de
Duitse DEG is, vergeleken met alle andere onderzochte instellingen, op-
vallend gering:  iets  meer  dan  26  pct.  Bij de bespreking  van de vaste
kapitaaldeelneming (par. c) zullen wij hierop nog terugkomen.

Een recapitulatie van het bovenstaande wordt weergegeven in de
hierna volgende opstelling (Tabel IV).

TABEL IV Financieringen  in de vorm van leningen en het relatieve belang van de leningen in
het totaal van de operaties

Periode Instelling In miljoenen In miljoenen In % van het
nationale Europese totaal van de

geldeenheden Rekeneenhedenl financierings-
operaties voor
eigen verant-

woording
1946 - 1967 CCCE 4.519,0 FF 915,0 91,3
1961 - 1967 KfWs 10.382,0 DM 2.559,5 76,2
1962 - 1967 DEG 15,2 DM             3,8              26,2
1948 - 1966 CDCa 79,3£ 223,0 72,6
Inrt. mrt. CDFCa 38,9£ 93,4 87,7
1953 - 1968

1  Zie voetnoot4, Hoofdstuk I.
2 Voor de Kfw zon in de cijfers begrepen de kapitaalhulpleningen, gefinancierd uit spe-
ciaal voor dit doel beschikbaar gestelde fondsen en begrotingsmiddelen. De exportfinan-
cieringskredieten zijn hier evenwel uitgesloten.
s Voor de CDC -noest bij de opstelling van deze tabel worden uitgegaan van werkelijke
financieringen per ultima t966. Derhalve  werd de omrekeningskoers gesteld  op:   1  £   -
2,80 RE.  Voor  de CDFC geldt evenwel de pariteit  i  £  -  2.40  RE,  na de devaluatie van het
Pond Sterling.

Het is al in Hoofdstuk II, bij de beschrijving van de banken, gebleken
dat een precisering van de leningscondities zeer moeilijk is. De jaar-
verslagen en andere officiele publikaties verschaffen hierover vrijwel
geen inlichtingen. Uit gesprekken die bij de instellingen o.a. over dit
onderwerp zijn gevoerd, kon worden vastgesteld dat omtrent hun
leningscondities alleen inzicht is te verkrijgen aan de hand van hun
reeds verrichte operaties en dat de voorwaarden voor iedere lening
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afzonderlijk worden vastgesteld afhankelijk van de aard van het te
financieren object of project en van een aantal externe factoren die
mede daarbij een rol spelen. M.a.w. de onderzochte banken hebben
geen concrete richtlijnen of voorschriften te volgen bij de vaststelling
van hun leningscondities.

Het beleid derhalve ter zake van de aflossingsvoorwaarden, de loop-
tijd, de leningsbedragen per project, de rentevoet en van de zeker-
heden wordt, zoals ook verwacht mocht worden, aan de leiding van de
banken zelfovergelaten. Daarbij spelen naast een aantal bankpolitieke
beginselen waaraan de hand wordt gehouden, de aard van het project
een belangrijke rol maar ook en niet in de laatste plaats de herkomst
en de aard van de eigen financieringsbronnen.

De gegevens die in onderstaand globaal vergelijkend overzicht zijn
verzameld zijn dus niet meer dan een indicatie van de meest gebrui-
kelijke condities, maximum- en minimumregels, gemiddelden, alsmede
een zo concreet mogelijke aanwijzing van een beleid aan de hand van
de gevolgde praktijk door de banken, een beleid dat feitelijk slechts te
omschrijven is in vage bewoordingen (Zie tabel v).

Met inachtneming van deze restricties is aan de gegevens in tabel v
nog het volgende toe te voegen.

In het algemeen geldt voor alle betrokken bankinstellingen dat zij
hun financiele tussenkomsten slechts verlenen op verzoek van de re-
gering van het betreffende land  (in het geval van de Kfw), of wanneer
een project in het ontwikkelingsplan past (Kfw, Caisse Centrale en
cDc) dan wel dat het verschijnt op de lijst van investeringsprioriteiten
of wanneer het de nadrukkelijke of stilzwijgende goedkeuring van de
betrokken regering heeft (CDC, CDFC en DEG).

Een tweede algemeen geldende opmerking is, dat de banken wat be-
treft de hoogte van leningsbedragen in absolute zin weliswaar niet aan
maxima of minima zijn gebonden,  doch dat zij  zich in de regel wel be-
perkingen hebben opgelegd t.a.v. de verhouding van de eigen investe-
ring tot de totale kosten van een project. Zo beperkt de Kfw het lenings-
bedrag meestal tot de deviezenkosten van het project. De andere ban-
ken beperken hun leningsbedragen tot ongeveer eenderde deel van de
totale kosten bij direct-rendabele (industriele) projecten, maar gaan
veel verder, tot 50 of 75 pct. van de totale kosten, in het geval van in-
frastructuur- of landbouwprojecten.  Er is dus op dit gebied wel sprake
van een'ingebouwde rem'.



TABEL V Globaal vergelijkend overzicht van de leningscondities 1

Caisse Centrale KfW DEG CDC CDFC

Aflossings- 5 tot 7 jaar Gemiddelde:  5 jaar 1  tot 2 jaar 2 tot 3 jaar Afhankelijk van pro-
vrije periode ject. In uitzonderin-

gen max.  10 jaar
Looptijd Van 6 tot 25 jaar af- Infrastructuurpro- Gemiddelde:  van 5 Van 5 tot 15 jaar. In Van  5  tot 20 jaar,  af-

hankelijk van project jecten:   max.  25 jaar tot 10 jaar. Geen uitzonderingen: > hankelijk van aard   
commercitle projec- maximum of 15 jaar en >  25 jaar van het project. Ge-    Z
ten:     max.     15 jaar minimum middelde: 10 jaar        >rGemiddelde 15 jaar 4
Duitse bedrijven voor                                                                                                                                                                             w

tj
overzeese vestiging:
12 jaar <

>
Leningsbe- Geen maximum. Ge- Bedrag gelijk aan de Geen maximum of Geen maximum of 'Projectgebonden'   Z
dragen middelde tussen 4 en deviezenkosten van minimum. Proportie minimum. Proportie Geen maximum of      ::

10 miljoen F.F. een project. Duitse van de totale investe- van de totale investe- minimum                          M
bedrijven voor over- ringskosten ringskosten

/3

zeese investering:   1                                                                                                                                      1
milj. DM maximaal                                                                                                                                        &

0
Rentevoet Voordelige rentecon- Kapitaalhulplenin- Vaststelling op basis Geldende marktrente Geldende condities             M

dities van 21* tot 5*%. gen: 3%. Aan Duitse van rentabiliteit van in V.K. plus vaste op Londense kapi-  4
Aan industriele bedrijven voor over- project of de gelden- CDC-marge    van     1 1 taalmarkt voor 'in-  M
(priv6) bedrijven 4 zeese investering: 6% de marktrente in tot l*% . 'Glijdende dustriele leningen M

Z
tot 6% Duitsland renteschaal' voor plus vaste marge van

.0

speciale gevallen 11 tot 2%                           >
Zekerheden Borgtocht van betref- Zowel vestiging van Zakelijke of persoon- Zakelijke of persoon- Zakelijke of persoon-

fende Staat. Bij in- binnenlandse zeker- lijke zekerhe(len doch lijke zekerheid. 'Neg- lijke zekerheid. Bij  M
dustriele (priv6) be- heid (Hermes of Re- niet altijd strikt ver- ative pledge' toege- afwezigheid wordt            4
drijven: zakelijke ze- gering) als in land eist staan. Ook overeen- 'negative pledge' toe- M

kerheden of ailossing van investering komsten over garan- gestaan
W
51

gebonden aan de op- (borgtocht Staat, ties met betrokken
brengst van het pro- bankgaranties, enz.) regeringen                                                  M
ject                                                                                                                          C

hj

1   Situatie per ultimo  1967·
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Tenslotte kan in het algemeen worden opgemerkt dat de instellingen
t.a.v. de leningscondities waar mogetijk een zekere mate van souplesse
t.o.v. de debiteur trachten te betonen. Dit stemt ook overeen met wat
wij reeds in Hoofdstuk III hebben geconstateerd m.b.t. het ontwikke-
lingskarakter van de investeringsbanken: zij geven er de voorkeur aan
om zo mogelijk, t.a.v. de voorwaarden zekere concessies te doen, ten
einde het financieringsplan voor een project te doen slagen in plaats
van de financiering bv. door een weigering te doen mislukken op grond
van strikte toepassing van bancaire beginselen.

Naast deze algemeen geldende opmerkingen kan nog iets naders wor-
den gezegd over enkele markante verschillen die de banken onderling
op het vlak van de leningscondities vertonen. Daartoe onderscheiden
we hen in een drietal categorieen aan de hand van de soort van projec-
ten welke zij financieren alsmede van hun financiele structuur of de
herkomst van de middelen.

Deze onderscheiding maakt het gemakkelijker te begrijpen waarom
de banken qua condities weliswaar globaliter niet veel van elkaar af-
wijken doch op bepaalde onderdelen daarvan w61 verschillen ver-
tonen:

- Twee van de betrokken investeringsbanken, te weten de Caisse
Centrale en de Kfw verkeren in de omstandigheid dat zij beschikken
over financieringsmiddelen die tegen verhoudingsgewijs 'gemakkelijke'
voorwaarden ter beschikking worden gesteld en die zich niet toeleggen
op de financiering van dEn bepaald type project maar in beginsel in-
dustriele, infrastructurele en landbouwprojecten financieren. Beide
omstandigheden maken, dat zij in de regel bij hun leningsoperaties
langere gemiddelde looptijden hebben, langere aflossingsvrije perioden
en lagere rentetypes kunnen aanbieden dan de andere banken. Daar-
tegenover staat - overigens niet in samenhang met de andere condities
- dat beide instellingen op het stuk van de gevraagde zekerheden min-
der soepel zijn dan de andere banken; daarbij is de Kfw het meest veel-
eisend.
- Tot de tweede categorie behoort alleen de CDC die zich evenmin als
de Caisse Centrale en de Kfw heeft georienteerd op de financiering van
6dn bepaald projecttype doch daartegenover niet beschikt over op ge-
makkelijke voorwaarden verkregen financieringsmiddelen2. Deze voor

2 De faciliteiten die de Britse Schatkist sedert begin 1967 aan de cDc toestaat zun nog te
recent om reeds op basis van een zekere ervaring te kunnen zeggen dat dit van invloed zal
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de cDc specifieke omstandigheden leiden ertoe dat de - in verhouding
tot industriele leningen - betrekkelijk lange looptijden die zij toestaat
voor leningen ten behoeve van landbouw- en infrastructuurprojecten
maken dat de gemiddelde looptijd van de leningsoperaties die van de
Caisse Centrale en van de Kfw benadert. Daartegenover kan de CDC
minder ver gaan met de duur van de aflossingsvrije periode en zijn
haar rentetypes verhoudingsgewijs zeer hard. Met de hoogte van de
leningsbedragen in verhouding tot de totale kosten van het project, als-
mede op het vlak van de zekerheden is de CDC duidelijk soepeler dan
de eerstgenoemde banken.
- Tot de derde categorie tenslotte behoren o.i. de DEG en de CDFC, die
zich grosso modo wel hebben georienteerd met name op de financiering
van direct-rendabele projecten van industriele en commerciele aard
en - evenmin als de cDc - beschikken over financieringsmiddelen die
hun tegen gemakkelijke voorwaarden ter beschikking zijn gesteld.
Beide instellingen vertonen bij de leningscondities veel gelijkenis met
elkaar. Gezien de structuur en de herkomst van hun passieve finan-
ciering zijn zij beperkt in het toekennen van bepaalde concessies. Dit
is met name zo bij de rentetypes die zij vaststellen en die hoger liggen
dan de geldende marktcondities voor industriele (langlopende) lenin-
gen in eigen land, gezien de vaste marge die zij berekenen. De gemid-
delde looptijd van hun leningen is korter dan bij de andere banken om-
dat de projecten waarin deze twee banken zich hoofdzakelijk interes-
seren in de regel met korter-lopende leningen kunnen worden gefinan-
cierd.

Wat betreft de zekerheden lijken beide banken evenals de CDC een
zekere souplesse te betonen en minder strikt te werk te gaan dan de
Caisse Centrale en de Kfw.

b. EXPORTFINANCIERING

Onder het actieve bedrijf van de vijf onderzochte banken treft men
de exportfinanciering als zodanig slechts aan bij twee ervan, te weten
de Caisse Centrale en de Kfw.

De plaats en de taak van beide instellingen in de respectievelijke ex-
portfinancieringsmechanismen van hun landen zijn overigens niet ge-
heel identiek.
zijn op de condities  die de coc  zelf gaat stellen. Wij moeten hier dus uitgaan van de situatie
van v66r  I 967.
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Dit komt onder meer reeds tot uiting in een duidelijk verschil in de
i omvang van de kredietverlening van de instellingen op dit terrein. Voor

de Caisse Centrale bedroeg de cumulatieve som van de aangegane ver-
plichtingen  in een periode  van  mddr  dan  20 jaar  (I 946-I 967) bijna
6 I miljoen rekeneenheden en maakte in genoemde periode  iets  meer

dan 6 pct. uit van het totale financieringsvolume van de instelling.
Daartegenover bedroegen de aangegane exportfinancieringsver-

plichtingen van de Kfw in een periode van 7 jaar (I96I-I 967) 8I 2
miljoen rekeneenheden, en meer dan 23 pct. van de totale buitenland-
se kredietverlening in deze periode.

Een belangrijke verklaring voor deze uiteenlopende bedragen is wel
dat de Caisse Centrale bij de exportfinanciering beperkt is tot de on-
afhankelijke franc-zone landen, terwijl de Kfw in beginsel een mondiaal
werkterrein heeft. De Caisse treedt voorts op het terrein van de export-

financiering op naast een serie andere bankinstellingen en groeperin-
gen in Frankrijk, waaronder de Banque de France, de Crddit National,
de BFCE (Banque FranQaise du Commerce Exttrieur) en de GICEX

(Groupement Interbancaire   pour le Commerce Exttrieur).   De  Kfw
daarentegen staat, althans voor wat betreft de financiering van export-
kredieten met looptijden van 5  tot  I o jaar in Duitsland allddn en vindt
voor wat betreft kredieten met looptijden van I tot 5 jaar slechts de
Ausfuhrkredit GmbH (AKA) naast zich. Ter vergelijking van de werk-
zaamhedenvan de banken recapitulerenwij in Tabel vI (pag.   I 02),  wel-
licht ten overvloede nog eens de hoofdelementen van de exportfinan-
ciering en verwijzen voor overige bijzonderheden kortheidshalve naar
de desbetreffende passages bij de beschrijving van de Caisse en de
Kfw in Hoofdstuk II.

Voor de Caisse Centrale houdt het bedrijfvan de exportfinanciering
in dat zij, voor eigen rekening, kredieten in herdisconto neemt ('her-
financiert'), die een looptijd hebben van meer dan 5 jaar en door de
banken aan Franse exporteurs zijn verstrekt ten behoeve van de leve-

ring van kapitaalgoederen en voor dienstverrichtingen in het buiten-
land, maar binnen de franc-zone.

Daarenboven verricht de Caisse voor het Ministerie van Financien
het onderzoek naar de mogelijkheid en wenselijkheid van garanties,
af te geven door de kredietverzekeringsmaatschappij coFACE op af-
nemerskredieten van Frankrijk aan Afrikaanse Staten en Madagascar.

Voor de Kfw houdt het bedrijfin, de financiering voor eigen rekening:
-  van  exportkredieten  met een maximum looptijd   van   I o  jaar  aan
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Duitse exporteurs, welke kredieten de AKA maximaal 5 jaar heeft
'voorgefinancierd';

- van afnemerskredieten (financieringskredieten) met een looptijd van
maximaal  I o jaar vanaf het moment  dat de vervaardiging  van  de
kapitaalgoederen is voltooid of het project met behulp van deze
goederen functioneert.
Een en ander wordt schematisch aldus weergegeven:

TABEL VI Activiteiten van de Caisse Centrale en de KfW op het gebied van de
exportfinanciering

Kredieten aan exporteurs Kredieten aan buitenlandse
(exportkredieten) afhemers (financieringskredieten)

Caisse Herdisconto (herfinanciering) van Onderzoek ten behoeve van de af-
Centrale bankkredieten aan Franse exporteurs gifte van een COFACE-garantie op

voor leveranties en diensten aan het kredieten aan Afrikaanse Staten en
buitenland binnen de franc-zone, Madagascar. Advies aan de Minister
met looptijden >   5 jaar van Financial.

KfW    'Overname' van de AKA-kredieten Financiering van kredieten met een
met een looptijd van maximaal 10 looptijd van maximaal 10 jaar, ge-
jaar (inclusiefde AKA-financiering). rekend vanaf de voltooiing van het

project (Gedurende de fabricage
periode (max. 2 jaar) heeft het af-
nemerskrediet het karakter van cert
gewoon exportkrediet.)

Omdat bij beide banken de exportfinanciering, weliswaar in van el-
kaar afwijkende vormen, een belangrijke plaats inneemt mag worden
aangenomen  dat deze instellingen de vraag,  of deze activiteit wel  be-
hoort tot het werkterrein van een investeringsbank voor ontwikke-
lingsfinanciering, positief beantwoorden. Het is w;iar dat de export-
financiering in het activiteitengamma van de instellingen historisch is
gegroeid, doch het valt ook moeilijk te weerleggen dat het als zodanig
veel raakvlakken heeft met hun voornaamste werkzaamheid, de pro-
jectfinanciering. Met name bij de Kfw is het bijzonder moeilijk een
scheidslijn te trekken tussen beide vormen van leningsactiviteit:   de
project:financiering en de exportfinanciering.

De opvatting van de Kfw te dien aanzien is, dat beide financierings-
categorieen in elkaars verlengde liggen. Deze opvatting wordt niet in
alle westerse landen gedeeld. Toch is zij te begrijpen, met name waar
het betreft de financiering van de export naar ontwikkelingslanden.
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Men dient hier namelijk in het oog te houden, dat de buitenlandse
financieringsactiviteiten in ontwikkelingslanden van de Kfw tweeerlei
belangen moeten dienen:  dat van het betrokken land  en  van de eigen
nationale economie.

Bij beide financieringscategorieen (export- en projectfinanciering)
kunnen gemakkelijk tegelijk eigen nationale economische belangen en
die   van het ontwikkelingsland betrokken worden: met projectfinan-
ciering gaat meestal export van kapitaalgoederen gepaard en met
kapitaalgoederenexport wordt tegenwoordig het management en de
know-how van het project waartoe de leverantie dient, 'meegeexpor-
teerd', soms op tijdelijke maar ook wel op semi-permanente basis bv.
in de vorm van langlopende 'after sale's service'.

De exporttransactie als zodanig krijgt dus een projectkarakter en
omgekeerd. Zeer vaak zijn projectfinanciering en exportfinanciering
op lange termijn derhalve elkaars spiegelbeeld en feitelijk ook niet van
elkaar los te koppelen. Deze gedachte wordt het sterkst in de praktijk
gehonoreerd door de Kfw en weliswaar in mindere mate, ook door de
Caisse Centrale.

C. KAPITAALDEELNEMINGEN

Vaste kapitaaldeelnemingen nemen, in verhouding tot de lenings-

operaties in het actieve bedrijf van de investeringsbanken, met uitzon-
dering van de DEG, een marginale plaats in. Ook absoluut gezien is het

·rABEL VII Financieringen in de vorm van kapitaaldeelnemingen en het relatieve belang
ervan in het totaal van de operaties

Periode Instelling In miljoenen In miljoenen In % van het
nationale Europese totaal van de

geldeenheden Rekeneenheden operaties der
banken voor

eigen rekening

1946 - 1967 Caisse 126,7 FF 25,7                   2,6
Centrale
KfW                          -                          -                          -

1962 - 1967 DEG 42,8 DM 10,7 73,8

1948 - 1966 CDCI 22,5£ 63,0 20,6

Mrt. Mrt. CDFCt 4,8£ 11,5 12,3

1953 - 1968

1  cf. voetnoot 3 van Tabel IV
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totale bedrag van de tot nog toe verrichte deelnemingen door deze in-
stellingen niet omvangrijk.

Een en ander moge blijken uit Tabel vII (pag.  I 03)·
In dit onderdeel van de paragraaf blijft de Kfw buiten beschouwing,
omdat deze bank krachtens de statuten geen kapitaaldeelnemingen
kan verrichten.

Van de andere instellingen kan, met uitzondering van de DEG, Wor-
den gezegd dat de voorkeur bij hun financieringen in het algemeen uit-
gaat naar leningen boven kapitaaldeelnemingen.

Deze voorkeur wordt voor een belangrijk deel bepaald door het feit,
dat leningen voor de betrokken instellingen een vaste opbrengst vcr-
zekeren, terwijl kapitaaldeelnemingen immers onzekere en wisselende
dividendopbrengsten geven die de instellingen ofwel moeilijkheden kan
bezorgen met de eigen aandeelhouders (bv. bij de CDFC) ofwel de be-
taling van de vaste rentekosten op de eigen opgenomen leningsmidde-
lenin gevaar kan brengen (Caisse Centrale;  CDC). De passieve financie-
ringsstructuur speelt dus bij de keuze van de banken om leningen te ver-
strekken dan wel kapitaaldeelnemingen teverrichten een belangrijkerol.

Het is voorts opvallend, dat de banken onderling een zeer verschil-
lend belang hechten aan kapitaaldeelnemingen. Hiertoe worde ver-
wezen naar de laatste kolom van bovenstaande tabel, welke percen-
tages reeds iets prijsgeven over de onderling verschillende opvattingen
t.a.v. de wenselijkheid c.q. mogelijkheid van dcze financiering.

De houding van de Caisse Centrate ta.v. kapitaaldeelnemingen is, met
inachtneming van de omvangrijke financieringsbronnen waarover
deze instelling beschikt, zeer gereserveerd3. Dit wil geenszins zeggen,
dat de leiding van de Caisse voorstander zou zijn, dat de deelneming
als interventievorm uit het activiteitenpakket zou moeten verdwijnen.
Integendeel, dit zou immers de fiexibiliteit, welke de Caisse kenmerkt,
gevoelig schaden. Voorshands echter leeft momenteel bij de Caisse de
mening, dat leningen de voorkeur verdienen boven aandelenpartici-
paties, omdat, volgens deze bank, aandelenparticipaties, onvoldoende
bijdragen tot de 'Afrikanisatie' van het kapitaal in de landen die onaf-
hankelijk zijn geworden. Het bedrag aan kapitaaldeelnemingen van de
Caisse is derhalve sedert  I 964 nog slechts weinig toegenomen:  nog geen
3 pct. perjaar, tegen een jaarlijkse toename van het bedrag aan ver-
strekte leningen van meer dan  I 0 pCt.

3  cf. Bijlage I tabel 9
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Bij de overige drie investeringsbanken zijn de opvattingen t.a.v.
kapitaaldeelnemingen veel positiever.

De DEG kreeg bij haar oprichting in  I 962 als voornaamste opdracht,
het verstrekken van risicodragend kapitaal door middel van kapitaal-
deelnemingen in bedrijven in ontwikkelingslanden. Hoewel de be-
staansperiode van deze bank nog zeer kort is, blijkt uit Tabel VII dat de
DEG tot eind I967 bijna driekwart van het bedrag aan financierings-
operaties inderdaad in de vorm van deelnemingen heeft verricht. In
vergelijking met de andere banken is dit een uitzonderlijk hoog per-
centage. Hieraan moet echter worden toegevoegd dat tot nog toe bijna
de helft van het bedrag van de deelnemingen is verricht in het kapitaal
van een viertal lokale ontwikkelingsbanken, gefinancierd uit speciale
budgettaire toewijzingen van de Bondsregering. Wanneer men hiervan
abstraheert, geven de overige deelnemingen van de DEC; in verhouding
tot het totale bedrag van de financieringsoperaties nog het hoogste ver-
houdingsgetal aan, met meer dan 39 pct., hetgeen dus wel op een zeer
positieve houding van de DEG wijst tegenover deze financieringsvorm.

De Engelse CDC heeft tot aan  I 956 geen gebruik gemaakt van de moge-
lijkheid van kapitaaldeelnemingen. Deze aanvankelijke reserve moet
worden verklaard uit de passieve financieringsstructuur van de instel-
ling, die zoals reeds in Hoofdstuk II is beschreven, tot heden grotendeels
bestaat uit leningen van de Britse Schatkist tegen normale geldende
marktcondities en, tot I967, zonder noemenswaardige faciliteiten.

In 1956 zag de cDc zich genoodzaakt, om niet het gevaar te lopen
haar activiteiten in onafhankelijk geworden Commonwealth-landen
te moeten afl)reken4 tijdig mee te werken aan de oprichting van lokale
ontwikkelingsbanken en financieringsmaatschappijen (industrial de-
velopment companies). Door middel van aandelenparticipaties    en
daaruit voortvloeiende zeggenschap over het beheer en de bedrijfs-
voering, schiep de CDC met deze financiele instellingen blijvende rela-
ties. Sedert de eerste drempel genomen was heeft de CDC de gereser-
veerde houding ten opzichte van kapitaalparticipaties laten varen. Van
I 96 I  tot en met  I 966 namen deze met 42  pct. toe tegen de leningen met
3 I   pct.   en alle financieringen, waaronder  dan ook directe projecten
enz., te zamen met 30 pct. De cDC voert als argumenten voor het
positieve beleid t.a.v. kapitaalparticipaties aan dat:

4  cf. par. I van dit Hoofdstuk. Het werd de CDC toegestaan  om - bij wijze van uitzondering
- in onafhankelijk geworden Commonwealth-landen bestaande projecten (waaronder be-
grepen lokale ontwikkelingsbanken en financieringsmaatschappijen) te blijve n financieren.
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- deze zeer dikwijls, op langere termijn, een hogere beloning van het
geinvesteerde kapitaal verzekeren dan leningen. Dit is voor de CDC
een gevoelig argument omdat zij met zddr geringe rentemarges moet
werken;

-  zij geheel of gedeeltelijk het toezicht vergemakkelijkt op de bedrij-
ven,   waarin de instelling zich financieel interesseert;   aan  dit  toe-
zicht hecht de CDC veel waarde;

- zij beantwoorden aan de, in ontwikkelingslanden bestaande be-
hoefte aan risicodragend kapitaal.
Met uitzondering van het argument betreffende het toezicht op de

bedrijven, worden deze opvattingen ook onderschreven door de andere
Engelse instelling, de CDFC. Ondanks de positieve houding echter, die
de cDFc ten aanzien van kapitaaldeelnemingen heeft aangenomen, was
het totale bedrag aan deelnemingen  tot eind maart   I 968 slechts  iets
meer dan  I 2  pct. van het totaal van alle financieringen te zamen.  Meer
dan 20 pct. van de kapitaaldeelnemingen is bovendien verricht in zo-
genaamde ontwikkelde Commonwealth-landen. In de naaste toe-
komst zal dit wel veranderen. Zoals reeds bij de beschrijving van de
CDFC is opgemerkt heeft de instelling in  I 968 besloten  meer het accent
te gaan leggen op kapitaaldeelnemingen in ontwikkelingslanden.

Met uitzondering van de CDC, nemen de banken geen meerderheids-
belangen in de bedrijven waarin zij deelnemen. De deelnemingen van
de cDc in zogenaamde 'subsidiary companies' (dochtermaatschappijen)
kunnen meer dan 50 pct. van het kapitaal omvatten. Wanneer de cDc
precies de helft van het kapitaal van een bedrijf bezit verzekert deze
bank zich meestal van een sterker toezicht op de gang van zaken, dan
de overige aandeelhouders van het gefinancierde bedrijf.

Alle banken maken, zo mogelijk, wel gebruik van de aan aandelen-
participatie verbonden rechten, met name de benoeming van com-
missarissen en de controle op de boeken van het bedrijf, waarin wordt
deelgenomen.

T.a.v. de economische sectoren en bedrijven waarin kapitaaldeel-
nemingen worden verricht zijn de banken eensgezind in hun beleid
voor zover zij lokale ontwikkelingsbanken en kredietinstellingen met
kapitaalparticipaties financieren. In de volgende paragraaf zal op de
relaties met ontwikkelingsbanken meer in detail worden ingegaan.

Bij de CDFC nemen de deelnemingen in lokale ontwikkelingsbanken
een betrekkelijk geringe plaats in. Het bedrag van de DEG-deelnemingen
daarentegen is in verhouding tot het totale bedrag van de financierin-
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gen zeer hoog, doch hier was het aantal begunstigde ontwikkelings-
banken - eind  I 967  - nog gering:  4.  Wat de overige economische sec-
toren betreft lopen de investeringsbanken in hun beleid t.a.v. kapitaal-
deelnemingen uiteen. Participaties van de Caisse Centrale in het kapitaal
van privt-bedrijven is een uitzondering gebleven. De meeste zijn tot
nog toe verricht in onroerend-goed-maatschappijen, energie-, water-

voorzieningsbedrijven, enz.
Daartegenover hebben de DEG en de CDFC zich juist voornamelijk

geconcentreerd op privd-bedrijven.
De cDc verricht uitsluitend deelnemingen in het kapitaal van zgn.

dochtermaatschappijen en geassocieerde maatschappijen. Het karakter
van bedrijvigheid van beide categorieen maatschappijen is moeilijk
samen te vatten. Zij behoren tot verschillende economische sectoren en
hebben naast de particuliere sector ook wel de overheid als aandeel-
houder.

Over de tot nog toe opgedane ervaring met kapitaaldeelnemingen
van de betrokken instellingen  kan  nog het volgende worden gezegd:
I.  De instellingen verwachten  zelf niet op korte termijn met deelne-
mingen een hoog inkomen op het geinvesteerde kapitaal te verkrijgen,
tenminste niet gedurende de eerste tien jaren na de start van het in-
vesteringsproject; op korte termijn moeten zij  dus voor een behoorlijke
vergoeding op de geinvesteerde middelen meer op leningen dan op
participaties rekenen.
2. In verband met het eerstgenoemde punt moet een orientatie van
sommige instellingen op kapitaalparticipaties (DEG, CDC en CDFC) dus
niet worden gezien vanuit beleggingsoverwegingen. Voor de DEG Staat
vast dat deze instelling crop uit dient te zijn om d.m.v. kapitaalparti-
cipaties bepaalde nationaal-economische belangen te dienen, m.n. die
van de Duitse exportindustrie, welke een afnemerskring in ontwikke-
lingslanden wil handhaven c.q. opbouwen of wel zich wil associeren

met partners in deze landen door het stichten vanjoint ventures.
3. Tot heden hebben, naar de mening van enkele instellingen, de
kapitaalparticipaties weinig bugedragen tot een toenemende over-
dracht van aandelen aan ingezetenen in ontwikkelingslanden. De ver-
koop van aandelen aan 'lokale' promotors komt nog vrij zelden voor -
ondanks een actief beleid bij de investeringsbanken te dien aanzien -
meestal omdat bij de lokale promotors de beschikbare middelen ont-
breken om de aandelen tegen een redelijke koers over te nemen. In het
geval van rendabele participaties, hebben de investeringsbanken die
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tot verkoop van participaties willen overgaan er belang bij hun aan-
delen in dat geval over te dragen aan andere dan lokale geinteresseer-
den, bv. aan de International Finance Corporation te Washington.
Uit deze situatie heeft m.n. de Caisse Centrale de consequentie ge-
trokken om geen actiefdeelnemingenbeleid meer te voeren, omdat deze
naar de mening van de instelling niet een afdoend middel zouden zijn
tot de gewenste 'Afrikanisatie' van het kapitaal.
4.  Dit laatste wil niet zeggen, dat de Caisse en de andere betrokken in-
vesteringsbanken kapitaaldeelnemingen in het kader van hun finan-
cieringsoperaties in ontwikkelingslanden willen uitsluiten; deze finan-
cieringsvorm maakt soms door de verschaffing van risicodragend
kapitaal realisatie van projecten mogelijk, welke anders zonder een
dergelijke bijdrage, onmogelijk zou zijn geweest.
5. Bij de banken leeft zoals onder 3. is gezegd, de mening dat een
zekere 'nationalisatie' van het kapitaal gewenst is, hetgeen in het
kader van de ontwikkelingsfinanciering begrijpelijk is. Dit kan echter,
volgens enkele hunner, slechts bewerkstelligd worden, wanneer de
financieringsmiddelen, die voor deelnemingsoperaties worden aange-
wend van 'publieke' herkomst zijn, middelen die derhalve zouden
kunnen worden geconsolideerd en aan het begunstigde bedrijfin de vorm
van een dotatie (dus een vermogensoverdracht om niet) ter beschikking

worden gesteld, met name in het geval dat de 'lokale' promotors van
dat bedrijf niet in staat zijn om te zijner tijd de aandelen tegen een re-
delijke koers over te nemen.

d. FINANCIERINGSOPERATIES MET OF DOOR BEMIDDELING
VAN LOKALE ONTWIKKELINGSBANKEN

De samenwerking met lokale ontwikkelingsbanken neemt in het actieve
bedrijf van de investeringsbanken voor ontwikkelingsfinanciering een
belangrijke, maar per instelling varierende plaats in. Alvorens hierop
in concreto in  te gaan, willen  wij  aan het bestaan-zelf van lokale ont-
wikkelingsbanken enige aandacht schenken5. Van de lokale ontwikke-
lingsbank hebben wij reeds eerder een definitie gegeven, ontleend aan

6  Er is in de laatste .iaren over dit onderwerp een overvloedige literatuur verschenen. Voor
zover wij niet reeds eerder expliciet daarvan melding hebben gemaakt mogen wij verwijzen
naar de bibliografie welke is opgenomen in het werkje van MIKESELL: 'Public foreign capital
for private enterprise in developing countries', Princeton  N.J·  I 966,  met  name in voetnoot  3,
P. 9.
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Spiro6. Aan de inhoud van die definitie willen wij vasthouden, doch
wij zouden eraan willen toevoegen dat dit soort banken zich verder
nog laat kenmerken door het feit, dat zij in hun respectieve landen de
enige of voornaamste organen zijn via welke de zogenaamde externe

jinanciering (deviezen hulp), bestemd m.n. voor particuliere (industriele)
investeringsprojecten wordt gekanaliseerd.

In  I 964 werd hun totale aantal in de wereld geraamd op  I 257.  Meer
recente gegevens staan ons momenteel niet ter beschikking, doch dit
aantal is thans stellig veel hoger.

Lokale ontwikkelingsbanken kunnen verschillend zijn ontstaan. Het
initiatief tot hun oprichting kan zijn genomen door een groep van
lokale particuliere banken en bedrijven in het betreffende land, door
buitenlandse financiele instellingen of door internationale of multila-
terale ontwikkelingsorganisaties. Het is mogelijk dat bij de oprichting
deze categorieen gezamenlijk als eerste aandeelhouders optreden, zo
mogelijk samen met kapitaalverschaffers uit lokale handels- financiele-
ofindustriele kringen. Zeer vaak neemt ook de overheid in het kapitaal
decl om de nieuwe instelling van de grond te helpen ofde reorganisatie
tot ontwikkelingsbank te helpen verwezenlijken. In de meeste gevallen
zorgen de initiatiefnemers ervoor dat de meerderheid van het kapitaal
van de ontwikkelingsbank in lokale handen is. Een merkwaardige bij-
zonderheid daarbij is dat bv. een eventuele deelneming in het kapitaal
door de International Finance Corporation (behorend tot de Wereld-
bankgroep) ook als lokate deelneming wordt aangemerkt. Een ver-
klaring hiervoor is dat de betrokken regering en de promotors van de
bank de Wereldbank of de IFC niet als buitenlandse deelnemer be-
schouwen, maar als lokale instellingen, omdat het betrokken land lid is
van de Wereldbankgroep en deze laatste zich bovendien veelal ver-
plicht om bij cessie van het eventuele aandelenbezit de voorkeur te
laten uitgaan naar lokale investeerders ofkapitaalverschaffers.

Onder de buitenlandse kapitaalverschaffers die bij de oprichting van
een ontwikkelingsbank altijd welkom zijn8, bevinden zich ondernemin-
gen die in het betrokken land gevestigd zijn, dan wel bedrijven die geen
vestiging in het ontwikkelingsland in kwestie hebben, maar die in een
6  cf. Hoofdstuk I, voetnoot 2 (p. 3)·
7 Private Development Finance companies, IFC Washington, 1964.
s Op deze regel maakt de (regionale) African Development Bank te Abidjan (Ivoorkust) in
zoverre een uitzondering dat in het kapitaal alleen 'Afrikaanse' belangen zijn toegelaten. In
speciale 'operationele' fondsen die door deze Bank worden beheerd is evenwel wal buiten-
lands kapitaal aangetrokken.
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kapitaaldeelname de mogelijkheid zien om in de betrokken markt te
penetreren. Dergelijke geinteresseerde bedrijven stellen vaak naast
risicodragend kapitaal ook technische kennis aan de ontwikkelings-
bank ter beschikking in ruil waarvoor zij rekenen op vroegtijdige in-
formatie over op handen zijnde projecten, waaraan interessante leve-
ranties van installaties en kapitaalgoederen vastzitten.

De lokale ontwikkelingsbanken zelf oefenen hun functie  uit door  het
verstrekken van leningen, het beschikbaar stellen van risicodragend
kapitaal en door het verlenen van technische bijstand aan bedrijven,
zonder zich overigens met het directe beheer van bedrijven in te laten.

Zij nemen dikwijls zelf het initiatief tot bestudering en financiering
van projecten, verlenen bijstand bij eventuele noodzakelijke kapitaal-
uitbreidingen en herkapitalisaties en verrichten acquisitie-werkzaam-
heden ten einde potentiele binnen- en buitenlandse investeerders over
te halen om tot daadwerkelijke investering in hun land over te gaan.

De activiteiten van de lokale ontwikkelingsbanken worden voor het
grootste deel gefinancierd door in binnen- en buitenland opgenomen
leningen. Daar de lokale kapitaalmarkt echter weinig soelaas biedt zijn
zij in de praktijk sterk afhankelijk van faciliteiten die zij bij de eigen
Centrale Bank genieten doch hun voornaamste financieringsbronnen
zijn afkomstig van buitenlandse en internationale financieringsinstel-
lingen en ontwikkelingsorganisaties. Deze externe financiering is voor
het bestaan van ontwikkelingsbanken derhalve van levensbelang.

Van de zijde van de buitenlandse en internationale financierings-
instellingen is de samenwerking met de lokale ontwikkelingsbanken
verklaarbaar o.a. omdat regeringen in ontwikkelingslanden niet altijd
bereid ofin staat zijn om garanties af te geven op de terugbetaling van
leningen die eerstgenoemde instellingen verstrekken.

Door een ontwikkelingsbank - waarin de betrokken overheid zelf
meestal deelneemt in het kapitaal - als tussenschakel bij een lenings-
operatie te laten fungeren wordt dit probleem omzeild. Ontwikke-
lingsbanken vervullen voorts een nuttige functie om financierings-
middelen te distribueren t.b.v. kleine projecten, hetgeen de buiten-
landse financieringsmaatschappij vrijwaart om voor iedere kleine
leningstransactie afzonderlijk projectonderzoek te verrichten en
leningscontracten af te sluiten en  meer te werken met globale leningen
of credit-lines'.

9 Sedert 1968 past b.v. ook de Europese Investeringsbank te Luxemburg de procedure van de
credit-line toe voor de financiering van zeer kleineprojekten o.a. in Zuid-Italie (Mezzogiorno).
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Tenslotte biedt de samenwerking met ontwikkelingsbanken de ge-
legenheid om bij te dragen aan de opbouw van een lokale kapitaal-
markt.

Het is in dit verband nog interessant eraan te herinneren dat de
Wereldbankgroep zich sedert het begin van de vijftigerjaren zeer actief
bezighoudt met de oprichting, c.q. reorganisatie van lokale ontwikke-
lingsbankenlo. Tot voor zeer kort ging daarbij de voorkeur uit naar
instellingen met een overwegend particulier karakter. Dit hield ver-
band met het feit dat binnen de Wereldbankgroep speciaal de Inter-
national Finance Corporation met de taak van de oprichting of reorga-
nisatie van ontwikkelingsbanken was belast en de IFC statutair slechts
kan intervenieren ten behoeve van de particuliere sector.

Eind  I 968 besloot men evenwel de steun aan ontwikkelingsbanken
niet alleen drastisch uit te breiden, maar tegelijk ook de lang bestaande
exclusieve voorkeur voor particuliere instellingen te laten varenll.

Het is vanzelfsprekend, dat andere ontwikkelingsorganisaties en
financieringsinstellingen door de actieve politiek van de Wereldbank
vis h vis de lokale ontwikkelingsbanken zijn geinspireerd en zich daar-
door mede hebben laten leiden bij de bepaling van hun beleid te dien
aanzien.

Wij willen bovenstaande opmerkingen over het bestaan van lokale
ontwikkelingsbanken besluiten met de opmerking dat, op grond van
het beleid van de Wereldbankgroep en niet in de laatste plaats ook van
de buitenlandse en internationale financieringsinstellingen, verwacht
mag worden dat lokale ontwikkelingsbanken een steeds belangrijker
rol zullen gaan spelen in de binnenlandse verdeling van de buiten-
landse kapitaalhulp aan hun respectieve landen.

De investeringsbanken in West-Europa die onderwerp van deze
studie uitmaken verrichten, zoals uit het bovenstaande te verwachten
is, sedert jaren een gedeelte van hun actieve financiering met of via

Als tussenschakel fungeert hier de Cassa per U Mezzogiorno, die verantwoordelijk is voor de af-
zonderlijke leningscontracten met de uiteindelijk begunstigde bedrijven, eventueel door
toedoen van regionale financieringsmaatschappijen, ZOalS ISVEIMER en CIS VOOr respectieve-
lijk Zuidelijk Italic en Sardinie.
10  Sinds de Groep in 1951  voor het eerst zijn medewerking verleende aan de oprichting van
de Industrial Development Bank of Turk€y te Istanbul heeft zij meer dan 730 miljoen dollar bij-
gedragen aan 27 banken in 23 landen.
11   Mc Namara: 'Politique du Groupe de la Banque Mondiale A 1'6gard des Soci6tds finan-
cieres de ddveloppement'. Nota van de President van de Wereldbank aan de Bewindvoerders
en Plaatsvervangers, Washington, november  I 968,
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lokale ontwikkelingsbanken en/of kredietinstellingen. Onderstaand
wordt daarvan een vergelijkend overzicht gegeven:

TABEL VIII Financiele bijdragen aanofvialokaleontwikkelingsbankenen-kredietinstellingen
d.m.v. leningen en kapitaaldeelnemingen

Periode Instelling In miljoenen In miljoenen Aantal In % van de
nationale Europese ontwik- verrichtingen

geldeenhe(len Rekeneenheden kelings- tot nog toe
banken

1946 - 1967 Caisse 670,0 FF 135,0                 15              13,5
Centrale

1961 - 1967 KfW 710,0 DM 177,5                 21                6,81

1962 - 1967 DEG 20,0 DM            5,0                 4            34,0
1948 - 1966 CDCS 9,9£ 27,7                 --              7,5

mrt. mrt. CDFC 0,86£          2,0        3: 10          2,2
1953 - 1968

1 In % van de kapitaalhulp en andere buitenlandse kredieten maar exclusief de export-
financiering.
2  1£ - 2,80 RE Het bedrag heeft betrekking op 'industrial development companies'. Het
aantal banken waarmee de CDC samenwerkt is moeilijk vast te stellen.

Uit deze getallenopstelling blijkt dat de Kfw en de Caisse Centrate van de
instellingen tot nog toe het grootste volume aan financieringen op deze
wijze hebben verricht. Daarbij staat de Kfur veruit op de eerste plaats:
het cumulatief bedrag  van 7 I o miljoen Duitse mark immers heeft  be-
trekking op een verhoudingsgewijs korte periode van 7 jaar.

Hier moet de aandacht worden gevestigd op een belangrijk onder-
scheid tussen de Kfw en de Caisse Centrale enerzijds en de andere
banken anderzijds. De Kfw-interventies met lokale ontwikkelings-
banken hebben vrijwel uitsluitend het karakter van indirecte »anciering
van projecten, waarbij de lokale bank dus als tussenschakel in het
financieringsproces fungeert.

De samenwerking met lokale ontwikkelingsbanken staat bij de Kfw
hoog aangeschreven12 :

'Die Kredite an Entwicklungsbanken werden den Instituten als
Rahmenkredite eingeraumt. Sie sind filr eine grosse Zahl von Vor-
haben kleiner und mittlerer gewerblicher Unternehmer bestimmt, for
die bei der Bank zumeist erst nach Zusage des Darlehens aus der deut-
schen Kapitalhilfe Kreditantrage gestellt werden. Dieses Verfahren

1,  Jaarverslag Kfw 1967 - P· 88 en 89.
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erlaubt, die Mittel der deutschen Kapitalhilfe einer Vielzahl von pri-
vaten Kreditnehmern zukommen zu lassen und tragt so dazu bei, die
in den meisten Entwicklungslandern noch recht schwache Schicht von
selbstandigen Unternehmern in der produzierenden Wirtschaft zu
starken. Die fach- und landeskundigen Entwicklungsbanken sind bei
diesem Verfahren verantwortlich eingeschaltet; dadurch wird erreicht,
dass die zahlreichen Einzelvorhaben sorgfaltig ausgewahlt und die
Kredite bankmiissig einwandfrei abgewickelt werden. Den Instituten
ist es haufig mBglich, fur die einzelnen Vorhaben auch noch Darlehen
aus anderen Quellen, vor allem Mittel des heimischen Kapitalmarktes,
mit einzusetzen; dadurch  geht der Gesamtbetrag der durch  die  deut-
sche Kapitalhilfe angeregten Investitionen gerade hier uber die ein-
gesetzten Kreditmittel weit hinaus.'

Betrekt men de DEG hier direct bij dan kan van de Duitse instellingen
in het algemeen worden gesproken van een zeer positieve houding
t.o.v. lokale ontwikkelingsbanken. De DEG - operaties met deze banken
hebben echter minder dan bij de Kfw en de Caisse het karakter van in-
directe projectfinanciering. Ondanks het geringe bedrag blijkt uit het
hoge percentuele aandeel (34 pct.) van het totaal van de totale DEG
financieringen dat deze instelling een hoge prioriteit aan een dergelijke
samenwerking geeft. Ook passages uit recente jaarverslagen van de in-
stellingen maken dit duidelijk, zoals bv. onderstaand13 :

'Die Mitfinanzierung durch Entwicklungsbanken ist in diesem Zu-
sammenhang besonders zu erwahnen. Vor allem in Landern in denen
die Mangel an privaten Ersparnissen die Entstehung eines nennens-
wertes Kapitalmarktes bisher verhindert hat, sind die Entwicklungs-
banken ein besonderes wichtiges Instrument zur Forderung des Zustro-
mes von privatem Auslandskapital, da sie die notwendigen lokalen
Finanzierungsquellen zur Erganzung des vom privaten Investor ein-
zuffhrenden Devisenkapitals eraffnen.'

De Franse Caisse Centrale hecht eveneens belang aan samenwerking
met deze banken, met name die welke gevestigd zijn in de Fransspreken-
de Staten van Tropisch-Afrika. Tussen  I 946 en  I 958 heeft deze instel-
ling meegewerkt  aan de oprichting of reorganisatie van  een  I 5-tal van
dergelijke banken. Het in Tabel VIII genoemde bedrag van 670 miljoen
Franse frank heeft zoals reeds opgemerkt voor een groot gedeelte be-
trekking op zgn. indirecte projectfinanciering, waarbij derhalve, zoals
bij de Kfw de ontwikkelingsbanken optreden als intermediair van
13  Jaarverslag  I 967 DEG, p. 8.
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Caisse-financieringen. Ook de Caisse laat niet alleen met cijfers maar
ook in officiele uitlatingen blijken dat de samenhang met deze instel-
lingen een belangrijke plaats inneemt in haar actieve bedrijf14.

Van de twee Engelse investeringsbanken is de CDC Op het onder-
havige vlak positiefingesteld, afgaande op het procentuele aandeel van
de cDc-operaties met deze banken in de totale verrichte financieringen
(7,5 pct.). Omtrent het aantal banken waarmee de cDc samenwerkt is
geen juist getal te geven, doch eind  I 966 moet dit omstreeks  I I  Zijn ge-
weest. Zij vallen nl. in de cDc-terminologie ofwel onder de categorie
subsidiary companies, dan wel onder de associated companies (dochtermijen
resp. geassocieerde maatschappijen). Vooral omstreeks het midden
van de vijftiger jaren, maar ook daarna heeft de CDC zeer actief meege-
werkt aan de oprichting van indust ial development companies in de onder-
ontwikkelde Commonwealth-landen. In tegenstelling tot de Kfw en de
Caisse Centrale hebben de betrekkingen tussen de CDC en de lokale
ontwikkelingsbanken niet zozeer het karakter van indirecte financie-
ring,  maar van de financiering-zelf van de activiteiten  van de ontwik-
kelingsbanken, zoals bij de DEG ook het geval is.

In de tabel komt de CDFC er het minst gunstig af, zowel gemeten in
absolute cijfers, als wat betreft het aandeel van de financiering van ont-
wikkelingsbanken in de totale financieringsoperaties. Het aantal ont-
wikkelingsbanken waarin de CDFC overigens financieel is geinteresseerd
schatten wij op grond van de gegevens uit dejaarverslagen op ongeveer
I 0, hetgeen t.o.v. de andere investeringsbanken niet ongunstig afsteekt.

Afgaande op het bovenstaande kan men wel handhaven dat de
samenwerking met lokale ontwikkelingsbanken in het actief bedrijfvan
alle onderhavige investeringsbanken voor ontwikkelingsfinanciering
een belangrijke plaats inneemt, zij het dat er per instelling sterke
accentverschillen optreden en dat met name de Kfw en de Caisse
Centrale de samenwerking meer zien als een vorm van indirecte pro-
jectfinanciering.

Bij de CDC is dit element ook wel aanwezig, doch bij deze bank treft
men ook elementen aan van minder 'operationele' aard, m.a.w. de
financiering van de ontwikkelingsbanken zelf, zoals  bij  de  DEG en de
CDFC, hetzij in de vorm van participaties, hetzij van leningen.

De kapitaaldeelnemingen in ontwikkelingsbanken zijn bij de Caisse

14  cf. Postel Vinay (Directeur Generaal van de accE) : 'La Caisse Centrale de Coop6ration
Economique'; Extrait de Bulletin de liaison de l'Information de l'Administration  Centrale
des Finances No. 27, Paris,  /964,  P./9.
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Centrale,  de  cDFc  en  de DEG altijd minderheidsdeelnemingen;  bij  de
cDc is soms sprake van meerderheidsbelangen. De Kfw neemt geen
kapitaalparticipaties.

Met name wat betreft het toezicht op de besteding van de aan ont-
wikkelingsbanken ter beschikking gestelde financieringsmiddelen,
nemen de besproken instellingen van elkaar afwijkende standpunten
in.

De Duitse Kfw is het meest liberaal in zoverre deze het projectonder-
zoek, wanneer het gaat om financiering van kleine projecten, vrijwel
geheel delegeert aan de bemiddelende ontwikkelingsbank - zelf. Soms
hanteert de Kfw hierbij de techniek van 'splitting'  of 'two-steF.

Deze techniek, die vooral door de vs worden toegepast en door de
oEso aan de lidstaten wordt aanbevolen houdt in, dat de financierings-
instelling, i.c. de Kfw van de bemiddelende lokale bank eist dat deze
t.o.v. de uiteindelijke begunstigde een hogere rente bedingt dan die
welke de Kfw zelf aan de bemiddelende bank toestaat. Voorts hebben
de leningen die de bemiddelende banken aan de begunstigden ver-
strekken in de regel een kortere looptijd, zodat de Kfw-middelen meer-
dere keren kunnen worden gebruikt voor de financiering van opeen-
volgende projecten (revolving  system). De Caisse Centrale neemt voor
een deel van zijn bijstand (de globale leningen) aan ontwikkelings-
banken dezelfde liberale houding aan als de Kfw. Voor een ander deel
van zijn bijstand (de zgn 'speciale' leningen) oefent de Caisse cen
strikte controle uit op de aanwending van de middelen en op de voor-
waarden waarop deze aan de uiteindelijke begunstigden ter beschik-
king worden gesteld. Voor zover bekend wordt het systeem van 'two-
step' echter hier niet toegepast.

De cDc gaat met betrekking tot de controle op de ter beschikking
gestelde middelen veel verder dan de twee voorgaande. De ontwikke-
lingsbanken die van de CDC bijstand genieten zijn soms dochtermaat-
schappijen of geassocieerde maatschappijen, waarin de CDC zich een
zekere controlebevoegdheid verzekert.  Er zijn evenwel ook een aantal
industrial deuelopment companies die weliswaar de status van geassocieerde
maatschappijen hebben maar desondanks een grote mate van vrijheid
m.b.t. het beheer van de middelen genieten.

Het komt ons voor dat het beleid van de DEG en de CDFC t.a.v. de

banken meer ligt op het vlak van de bevordering op langere termijn
van particuliere investeringen overzee, m.a.w. door kapitaaldeelne-
ming c.q. leningsoperaties met lokale banken verzekeren beide instel-
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lingen zich van een pied a terre in de betrokken landen, hetgeen poten-
tiele investeerders een steun in de rug kan zijn om introducties bij de
lokale overheid in financiele- en commerciele kringen te verkrijgen.

3. ACTIVITEITEN BUITEN HET FEITELIJKE BANKBEDRIJF

De onderzochte banken verrichten naast de werkzaamheden op finan-
cieel terrein een aantal activiteiten die liggen op het vlak van tech-

nische be'stand en, voor wat betreft de cDc, van de directe investeringen.

a. DIRECTEINVESTERINGEN

De cDc is de enige van de investeringsbanken die in sommige gevallen
eigener beweging overgaat tot directe investeringen (direct   projects),
d.w.z. projecten entameert die zij volledig financiert, zonder tussen-
komst van derden en zelfbeheert. Deze direct projects hebben, zoals in de
beschrijving van de CDC in Hoofdstuk II reeds is toegelicht, o.a. betrek-
king op de ontwikkeling van de tropische landbouw, op irrigatiepro-
jecten, hotelbedrijven, op electriciteitsvoorziening, enz.

De cDc gaat tot deze vorm van bijstand over, wanneer zij de mening
is toegedaan dat in de betrokken landen in bepaalde sectoren het lokale
initiatief ontbreekt en  dat een initiatief ter zake haar wenselijk  voor-
komt en kans van slagen heeft.

Enkele van de thans bestaande directe investeringsprojecten dateren
nog van de eerste jaren van de CDC; het eigendom van het merendeel
ervan is evenwel in de  loop van de jaren overgedragen aan dochter-
maatschappijen of aan geassocieerde maatschappijen,  of zijn vanwege
blijvende negatieve resultaten, definitief geabandonneerd. De CDC
onderscheidt zich met deze directe investeringsactiviteit van alle overige
instellingen:  geen  van  hen is bevoegd zover  te  gaan  als  de  CDC  dat  zij
daadwerkelijk eigen projecten kunnen ondernemen.

Het past in het kader van het beleid van de CDC dat over een directe
investering, die zij voornemens is te verrichten, tevoren overeenstem-
ming wordt bereikt met de autoriteiten van het betrokken land. In dit
verband moet de investering vaak ook gezien worden als een voor-
portaal tot de stichting van een onderneming, waarin zo mogelijk
lokale belangen worden geinteresseerd.

Wij hebben deze specifieke cDc-activiteit gerangschikt onder de
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extra-bancaire activiteiten van de instellingen omdat wij van mening zijn
dat zij met bankactiviteiten als zodanig, behoudens het financierings-
aspect weinig te maken heeft

De directe investering staat, gezien het definitieve en risicodragende
karakter van de financiering en de zeggenschap van de CDC over het
project, zeer dicht bij  een  I 00 pCt. kapitaaldeelneming. Het verschil is
echter, dat er geen sprake is, zoals bij de participatie, van verkrijging
van verhandelbare effecten.

De cDc kan zich slechts van het eigen project ontdoen door volledige
abandonnering en afschrijving, door overdracht aan een dochtermaat-
schappij of overdracht aan derden. Deze overdracht zit meestal als
bedoeling voor, doch het slagen van deze opzet hangt niet alleen afvan
de uiteindelijke rentabiliteit van het project maar ook van plaatselijke
financiele en economische omstandigheden.

Overdracht aan derden kan in verschillende fasen plaatsvinden, zo-
als bij voorbeeld gebeurd is bij de Cameroon Development Corpora-
tion  (plantages en eerste verwerking van landbouwprodukten), welke
in I 964 aan de overheid van de Federale Republiek Cameroen is over-
gedragen  en  waarbij  tussen  partijen  een  tot  aan  I 970 lopend manage-
ment contract is gesloten, dat voorziet in de geleidelijke 'Afrikanisatie'
van de leiding van deze onderneming15. Bezien wij de CDC als instelling
waarin het bancaire karakter en het ontwikkelingsaspect samen ver-
enigd zijn, dan mag men concluderen dat de directe investeringsacti-
viteit in zekere mate het ontwikkelingskarakter van deze instelling
heeft benadrukt.

b. TECHNISCHEBIJSTAND
In de context van deze vergelijkende analyse willen wij technische bzj-

stand zien als een aantal werkzaamheden die de banken verrichten
buiten het strikte financieringsterrein om, maar wel duidelijk binnen
het kader van hun opdracht tot het verlenen van bijstand aan ontwik-
kelingslanden. Deze werkzaamheden verschillen van bank tot bank
hoewel zij een aantal gemeenschappelijke trekken bezitten.

Bij een tweetal banken, de CDC en de DEG, is de technische bijstand
nauw verweven met de financieringsoperaties zelf. Bij twee andere

16  cf. Economische Missie naar Ivoorkust, Cameroen en Gabon; Afrika Instituut, Centrale
Kamer van Handelsbevordering, Den Haag, 1966.
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banken (Caisse Centrale en de CDFC) staat de technische bijstand soms
in een minder direct of zelfs verwijderd verband  met hun hoofdactivi-
teit: de projectfinanciering.

Reeds eerder hebben wij, meer in het algemeen gewezen op de be-
langrijke plaats die de controle en begeleidingswerkzaamheden van de
banken bij de projectfinanciering innemen (Hoofdstuk III, par. I, sub
d).  Welnu, de technische bijstand  van de banken hangt met  deze  be-
geleidingswerkzaamheden vaak nauw samen en is daarmee soms vol-
ledig identificeerbaar.

De technische bijstand maakt een integrerend onderdeel uit van de
activiteiten van de banken, met name van de Caisse Centrale, de
DEG en van de beide Engelse instellingen. Dit onderstreept het ontwik-
kelingskarakter van deze soort bankinstellingen. Het moet overigens
opvallen dat de Kfw als enige hier niet wordt genoemd. De Kfw vervult
inderdaad geen werkzaamheden op dit terrein, hetgeen te verklaren is
door de situatie in Duitsland waar op het gebied van de ontwikke-
lingsbijstand een strikte scheiding van taken is doorgevoerd. Zo heeft de
Bondsregering aan de Kfw het financiele beheer van de tijdelijke kapi-
taaloverdracht toevertrouwd, maar de technische bijstand opgedragen
aan een tweetal andere organisaties16.

De 'aikerigheid' van de Kfw voor technische bijstand komt nog
naar voren uit het feit dat zij aan de begeleiding van projecten
verhoudingsgewijs weinig aandacht schenkt en daarvoor in de plaats
zich juridische zekerheden verschaft dan wel daartoe in sterke mate
lokale financieringsinstellingen (ontwikkelingsbanken) inschakelt.

De Caisse Centrale neemt, in tegenstelling tot de overige instellingen in
het nationale technische bijstandsprogramma een belangrijke plaats in.
De werkzaamheden op dit terrein wijken daarom ook afvan die van de
andere banken. Naast de begeleiding van projecten verricht de Caisse
nl. technische bijstand welke niet gebonden is aan door haar gefinan-
cierde projecten. Deze vindt grotendeels in Frankrijk zelfplaats en richt
zich meer in het bijzonder op opleiding, vorming op het gebied van de
financien en het bankwezen en begeleiding van buitenlandse studenten
en op de begeleiding van stagiaires en van buitenlandse werknemers
die in Frankrijk tijdelijk of permanent terwerkgesteld willen worden.
Voor een goed verloop van deze zaken heeft de Caisse deze technische

1§  de BAW (Bundesamt fik Gewerbliche Wirtschaft) en de GAWI (Deutsche Ftirderungsgesell-
schaft fur Entwicklungslander).
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bijstand ondergebracht in een tweetal instituten, die grotendeels door
haar worden gefinancierdi:

Deze instituten beperken hun contacten in de praktijk niet, zoals de

Caisse zelf, tot de onafhankelijke Franssprekende Staten, de Franse

departementen en overzeese gebieden, maar zijn, in beginsel, mondiaal

gericht.
In tegenstelling tot de Caisse Centrale is de technische bijstand

welke de DEG verleent uitsluitend te identificeren met begeleiding van
projecten, met dien verstande evenwel, dat de DEG ook veel aandacht
schenkt aan een grondige projectbegeleiding ex ante en zich veel gelegen
laat liggen aan de keuze en de kwaliteit van de partners met wie zij ge-
zamenlijk een bedrijfgaat oprichten;  te dien aanzien verstrekt zij ook
adviezen t.a.v. de in te richten organisatie, administratie en anderc be-
heerszaken. Deze technische bijstand is dus volledig projectgebonden.

De beide Engelse instellingen gaan op het onderhavige terrein wel
verder dan de DEG, d.w.z. dat bepaalde vormen van technische bij-
stand minder strikt projectgebonden zijn. De bijstand van de CDC iS
weliswaar in belangrijke mate projectgebonden en erop gericht om
pari passu met de financiering bijstand te verlenen bij het beheer in zo

ruim mogelijke zin van bedrijven en ondernemingen, doch een deel is
niet projectgebonden en gericht op vorming van leidinggevend be-
drijfspersoneel en bedrijfskader welke de CDC recruteert uit de lokale

bevolking; dit programma wordt uitgevoerd in samenwerking met
lokale ontwikkelingsbanken.

Op verzoek van regeringen verricht de CDC ook technische en eco-
nomische onderzoekingen, die niet rechtstreeks georienteerd zijn op
concrete voorbereiding van nieuwe projecten doch die daartoe, op een
later tijdstip wel aanleiding kunnen geven. De studies van de CDC
hebben betrekking op diverse onderwerpen. Tot nog toe behelsden zij
transportproblemen, macro-economische investeringsplanning, ont-
wikkeling van de tropische landbouw, e.a.

De technische bijstand is geheel geintegreerd binnen het apparaat
van de cDc en is dus niet gedelegeerd aan een instituut. De CDFC heeft

daartegenover de werkzaamheden op dit terrein w61 enigszins een in-

stitutionele vorm gegeven in een zgn. Advisog Service, overigens binnen
de eigen organisatie. In deze dienst wordt de kennis en praktische er-
varing van de eigen cDFc-staf op het vlak van projectfinanciering in
ontwikkelingslanden gebundeld, maar ook die van de bedrijven-aan-
17    cf.  Hoofdstuk n,  par.  I,  sub ii.
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deelhouders van de CDFC. Wanneer op de instelling een beroep op
technische bijstand wordt gedaan en het potentieel van de eigen staftekort schiet om op bevredigende wijze aan een dergelijk beroep te vol-
doen, dan fungeert de Advisory Service zonodig als loket en doet ophaar beurt een beroep op een of enkele van de bedrijven-aandeel-
houders om de gevraagde technische bijstand te verlenen.

In de regel projectgebonden en identificeerbaar met de begelei-
dingswerkzaamheden bij projectfinanciering, stelt deze opzet de
CDFC in staat om ook technische bijstand te verlenen, onafhankelijk van
haar financieringsoperaties. In dat geval wordt de bijstand per contract
tussen de opdrachtgevende instantie en de cDFc geregeld en wordt een
honorarium vastgesteld.

4· DE PASSIEVE FINANCIERING VAN DE BETROKKEN BANKEN

In Hoofdstuk II is reeds terloops de financiele structuur en de passieve
financiering van de investeringsbanken ter sprake gekomen. Wij schon-
ken toen met name aandacht aan het feit, dat het ontwikkelingskarak-
ter van de banken in hun financieringsstructuur wordt weerspiegeld en
omgekeerd, dat de laatste voor een belangrijk deel bepalend is voor de
wijze waarop de banken hun actieve financieringsoperaties uitoefenen
en in verdere instantie ook voor de keuze van de te financieren pro-
jecten.

Wij  zullen in deze paragraaf meer in detail ingaan op enkele hoofd-
bestanddelen van de passieve financiering, met name het kapitaal en
de reserves, de middelen verkregen uit opgenomen leningen, de speciale
fondsen die ter beschikking staan, de toewijzingen uit het staatsbudget,
en tenslotte enkele andere financieringsbronnen zoals middelen bv. die
voortvloeien uit de terugbetaling op uitgegeven leningen en uit de ver-
koopopbrengst van aandelen en obligaties.

Een schematisch vergelijkend overzicht, waarin de meeste van deze
bestanddelen zijn opgenomen, opgesteld met behulp van het cijfer-
materiaal in de tabellen van Bijlage I, treft men in nevenstaande tabel
aan. Deze tabel dient als referentie voor alle hierna volgende sub-
paragrafen.
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TABEL IX Vergelijkend overzicht van de voornaarnste passieve financieringsbestanddelen van de instellingen (in miljoenen Europese Reken-     M
eenheden)                                                             4

01

Ill

-
Eigen Middelen Vreemde Middelen                                                              Z

Beheer Totaal             >
Bank

financierings  van
(Nominaal Gestort Reserves Totaal Schatkist Kapitaal Andere Totaal Fondsen bronnen           .4
kapitaal) kapitaal eigen leningen markt leningen vreemde

etc; ultimo 1967      middelen leningen          t         middelen                         2             w
Z
0

Caisse
Centrale (5,1)         5,1 117,7 122,8 830,2            - 53,3 883,5 54,1 1060,4

KfW (250,0) 37,5 128,3 165,8        - 602,2 640,8 1243,0 1348,7 2757,5
DEG (28,8) 17,5 1,15 18,7            4,8          -             -               4,8          -             23,5
CDCd                -              - 11,8 11,8 238,1            - 14,2 252,3           -            264,0

CDFC (72,0) 17,5              5,0           22,5             - 30,0 11,3 41,3           -              63,8

1  Voor de Caisse Centrale: leningen van de Caisse des D6p6ts et Consignations.
Voor de Kreditanstalt : leningen van de Lander, van institutionele beleggers, van de EGKS, enz.
Voor de coc : kortlopende kredieten, current liabilities minus de som van betaalbare intrest en crediteuren; 5-jarige bankconsorti-

umlening.
Voor de cI)Fc : kortlopende bankkredieten.

2  Voor de Caisse Centrale: Fides, FIDOM, FAC en het Fonds de Soutien des Textiles.
3 CDFC : ultimo maart 1968.
4  I Pond Sterling : = 2,40 RE.

..
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a. EIGENKAPITAAL

De banken beschikken in enigerlei vorm over een eigen kapitaal met
uitzondering van de CDC, wier financieringsoperaties uitsluitend be-
rusten op leningen en welke instelling dus  in deze subparagraaf verder
buiten beschouwing moet blijven. De functie van het kapitaal bij deze
instellingen en het relatieve aandeel ervan in het totaal van de passieve
financiering verschilt, zoals zal blijken, van geval tot geval, hoewel er
ook tussen de instellingen onderling overeenkomsten zijn aan te
wilzen.

Wat betreft de functie welke het kapitaal vervult maken wij een
onderscheid tussen de zgn. operationele junctie van het kapitaal en  de
garanti€Bnctie.

Onder de operationele functie wordt in dit verband verstaan dat
een gedeelte van het kapitaal, voor actieve financiering beschikbaar is
en ook als zodanig wordt gebruikt. Dit kan derhalve aanleiding geven
tot periodieke aanpassingen, dus uitbreidingen, naarmate de behoefte
uit hoofde van de ontwikkeling van de actieve financiering zich voor-
doet.

De garantiefunctie spreekt meer voor zichzelf: het kapitaal dient in
dat geval hetzij ter dekking van verplichtingen die tegenover derden
zijn aangegaan, dan wel voor bepaalde vormen van schadevergoeding
bij eventuele liquidatie ofbij wijziging van de doelstellingen18.

Het kapitaal waarover de Caisse Cent,(de beschikt treft men op de
balans aan als dotatie. Deze dotatie is afkomstig van de Franse Staat,
waartegenover geen aandelentitels zijn verstrekt. In juridicis mag men
hier dus feitelijk niet van kapitaal in de zin van aandelenkapitaal
spreken. De dotatie vervult in het totaal van de passieve financiering
van de Caisse kennelijk een garantiefunctie in de zin van een 'fonds in
geval van nood'.

Het feit zelf dat de Caisse  over een dergelijke faciliteit beschikt doet
de financiele structuur van deze instelling toch enigszins afwijken van
die van de CDC, die zoals wij reeds terloops opmerkten, louter over
leningsmiddelen beschikt.

De dotatie neemt bij de Caisse in het totaal van de beschikbare
financieringsbronnen  een zeer bescheiden plaats in:  eind  I 967  was dit
niet meer dan een halfprocent (cf. tabel 9, Bijlage I en Tabel IX).

Bij de Kreditanstalt bedraagt het nominale aandelenkapitaal sedert

18  Zie Ook Verrijn Stuart: *Bankpolitiek,' p. 366.
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I 96I  onveranderd 6dn miljard Duitse mark. Daarop  is  I 5 pct. gestort
gezamenlijk door de Bondsrepubliek en door de Duitse LandeT in de

verhouding van 4: I (zie tabel  I 7, Bijlage I).
Ondanks de veel grotere omvang van het kapitaal, vergeleken met

de Caisse Centrale is het relatieve aandeel van het gestorte kapitaal in
het totaal van de per eind I 967 beschikbare financieringsmiddelen be-
trekkelijk gering:  I,4 pct. (het aandeel  van het nominale kapitaal was
9 pct.). Men mag hieruit afleiden dat het niet-volgestorte deel van het
kapitaal louter een garantiefunctie vervult en dus evenmin als bij de
Caisse Centrale, een operationele functie heeft. Tussen beide instel-
lingen bestaat echter op dit gebied wel een duidelijk onderscheid. Ge-
zien namelijk de actieve rol welke de Kreditanstalt vervult op de
Duitse kapitaalmarkten lijkt het accent van de functie van het aan-
delenkapitaal vooral te liggen op garantie Door uerplichtingen tegenover
derden met name die voortvloeiende uit opgenomen leningen.

Bij de DEG iS het aandelenkapitaal niet zoals bij de Kfw in handen
van de Bondsrepubliek dn van de Lander, doch volledig in handen van
eerstgenoemde.

Bovendien verschilt de functie van het kapitaal en de relatieve om-
vang ervan in het totaal van de beschikbare financieringsbronnen
essentieel van die van de Caisse en van de Kfw.

Het gestorte kapitaal beliep eind I967 bijna driekwart van de totaal
beschikbare financieringsmiddelen en vertegenwoordigde meer dan
60 pct.  van het nominale kapitaal.  In de loop van de jaren hebben het
nominale en het gestorte kapitaal bovendien beide een geleidelijke
stijging te zien gegeven (cf. tabel 22, Bijlage I).

Beide aspecten, te weten het relatieve aandeel en de kapitaaluit-
breidingen wijzen erop dat het DEG-kapitaal veeleer een operationele
dan een garantiefunctie vervult. Voor zover men van een garantie-
functie wil spreken, vindt men deze terug in het bedrag dat het verschil
uitmaakt tussen het nominale en het gestorte kapitaal. Het gestorte
kapitaal is nooit boven de 80 pct. van het nominale kapitaal uitge-
komen.  Toen dit niveau  in  I 964 bereikt werd volgde een uitbreiding
van het nominale kapitaal. Omdat de DEG haar leningsmiddelen bij de
staat betrekt die zelf alleen-aandeelhouder is, lijkt het logisch te con-
cluderen dat de garantiefunctie welke het kapitaal vervult alleen be-
trekking heeft op mogelijke schadevergoedingen t.o.v. derden bij even-
tuele liquidatie ofbij wijziging in de doelstellingen van de bank.

In de financieringsstructuur speelt het kapitaal dus bij de DEG een



I 24 ANALYSE VAN HET ACTIEVE EN PASSIEVE BEDRIJF

integrerende rol. Dat men deze situatie wil bestendigen wordt voor-
alsnog bevestigd door  het feit dat in  I 969  weer een vrij drastische  uit-
breiding van het nominale kapitaal met meer dan 30 pct. heeft plaats-
gevonden.

Het bestanddeel eigen kapitaal in de financiele opbouw van de
CDFC is gecompliceerder van  aard  dan  bij de overige banken.  In  I 968
was van de totaal 30 miljoen aandelen (ad nominaal een Pond Sterling)
bijna 88 pct. geplaatst. Daarop was gestort 27,8 pct., zodat per saldo
het geplaatste en gestorte kapitaal gezamenlijk iets minder dan 25 pct.
van het nominale kapitaal vertegenwoordigde. Dit percentage ligt veel
lager dan bij de DEG, de instelling die qua doeleinden en omvang van
de werkzaamheden het meest nabij de CDFC ligt. Het ligt derhalve voor
de hand te constateren, dat de functie van het eigen kapitaal van die
van de DEG afwijkt. Uit de ontwikkeling van het CDFC-kapitaal gedu-
rende de jaren sedert   I 959  valt  ook  op te maken  dat het kapitaal  bij
deze bank in bepaalde perioden een duidelijke operationele functie
vervult en wel dAn wanneer, door omstandigheden de toegang tot de
kapitaalmarkt voor emissies gesloten is en ook wanneer de ontwikke-
ling van de kortlopende kredieten, waarop de bank vanaf haar ont-
staan tot heden in belangrijke mate heeft gesteund, een evenwichtige
financiele structuur in de weg dreigt te lopen ofwanneer deze kredieten
een zodanige omvang aannemen dat zij vanwege de daaraan verbon-
den hoge fluctuerende rentelasten een ongunstige invloed gaan uit-
oefenen op dejaarlijkse exploitatiesaldilg.

Dit is in dejaren I 959 en I 960 tot uiting gekomen toen de kortlopen-
de kredieten die de CDFC bij de banken had opgenomen bijna het
dubbele beliep van het bedrag van het gestorte aandelenkapitaal. Ook
bij de CDFC echter blijft het kapitaal nog een belangrijke garantiefunc-
tie vervullen, met name tegenover de verschaffers van vreemde mid-
delen Sedert  I 964 kreeg de CDFC voor het eerst de gelegenheid om op
de kapitaalmarkt op te treden.

Ter conclusie zou men van de CDFC kunnen zeggen, dat het kapitaal
de 'afhankelijke variabele' is van de ontwikkeling op de Britse kapitaal-
markt voor leningen op lange termijn.

b. RESERVES

De onderhavige instellingen zijn allen zonder uitzondering gehouden
19   Cf. Jaarverslag CDFc  I 959160, p.  I I.
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om uit de jaarlijkse exploitatieoverschotten te reserveren.  Zij zijn
daarin  tot  nog toe, zoals blijkt uit Tabel  IX  (p.   1 2 I) in meerdere  of
mindere mate geslaagd. De Caisse Centrale en de Kreditanstalt, die tot nog
toe de meest omvangrijke financiele verrichtingen hebben laten zien,
zijn ook in staat geweest de grootste reserveposten te creeren. Uitgaan-
de van een bancair beleid bij hun actieve financieringsoperaties, ligt
deze constatering voor de hand. Bovendien speelt een belangrijke rol
dat zij behoren tot de oudste van de onderzochte banken en dat een be-
langrijk gedeelte van de financieringsmiddelen waarover zij beschik-
ken, zijn verstrekt tegen gemakkelijke voorwaarden, waardoor beide
instellingen hun operaties vanaf de aanvang snel hebben kunnen ont-
plooien en niet genoodzaakt zijn geweest om met uiterst geringe marges
genoegen te nemen. Bij de drie andere banken ligt de situatie anders.

De DEG is als jongste van de onderzochte instellingen eerst enkele
jaren geleden tot volle ontplooiing gekomen. Dit heeft vanzelfspre-
kend een behoorlijke reservevorming tot nog toe belemmerd. Daarbij
komt dat de DEG zich vanaf de aanvang bij de actieve financiering
heeft toegelegd op kapitaaldeelnemingen, waarop niet onmiddellijk
positieve inkomsten zijn verkregen. Het zou anders zijn geweest wan-
neer de DE:G vanaf de aanvang het accent van haar operaties zou
hebben gelegd op het verstrekken van leningen met vaste jaarlijkse
rente-inkomsten.

Hiertegenover staat echter wel, dat de DEG als enige van de banken
in de zeer comfortabele positie verkeert dat het grootste gedeelte
(meer dan 74 pct.) van de financieringsbronnen bestaat uit het eigen
(gestorte) kapitaal, waarop g66n dividend verschuldigd is. Dit maakt
dat onder vigueur van een bancair investeringsbeleid de reserverings-
capaciteit van de DEG in de toekomst groter kan blijken te zijn dan de
cijfers thans doen voorkomen.

Tot nog toe heeft een en ander echter niet kunnen weerhouden dat
deze instelling met haar reservepost, in absolute cijfers gemeten, voors-
hands onderaan op de ranglijst staat.

De reserveposities van de beide Engelse instellingen lopen uiteen met
een per saldo, eind  I 967, hoger bedrag bij  de CDC.  Dit is verklaarbaar
omdat de cDC een langere bestaansperiode kent en dank zij omvangrij-
ker financieringsbronnen een veel grotere portefeuille aan financie-
ringsoperaties heeft kunnen opbouwen en dus meer inkomsten uit in-
vesteringen kon boeken.

Er moet echter anderzijds op worden gewezen dat, zoals reeds eerder
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is vermeld, de CDC niet beschikt over een eigen kapitaal en altijd is
aangewezen op de verkrijging van leningen tegen condities die gelden
op de Londense kapitaalmarkt. Dit laatste heeft de CDC belet om door
middel van redelijke rentemarges op de eigen leningsoperaties, te
komen tot een niveau van jaarlijkse inkomsten dat gemakkeliik tot reser-
vevorming aanleiding geeft.

Ook de CDFC iS, voor wat betreft het aantrekken van leningsmiddelen
genoodzaakt marktcondities te accepteren en verkeert dus op het stuk
van de rentemarges in een gelijksoortige situatie als haar Engelse
zusterinstelling.

Anderzijds echter vertegenwoordigt het eigen kapitaal meer dan
27  pct.  van  de per ultimo maart   I 968 beschikbare middelen.   Op  dit
kapitaal wordt pas dividend uitgekeerd nadat een bepaald bedrag uit de
exploitatiewinst aan de reserves is toegevoegd. Dit plaatst de CDFC
weliswaar in een minder gunstige positie vergeleken met de DEG, doch
anderzijds in een aanmerkelijk voordeliger positie dan de CDC.

Dat desondanks het reservebedrag in absolute zin lager uitkomt dan
bij de CDC moet worden toegeschreven aan de kortere bestaansperiode,
aan de minder omvangrijke financieringsbronnen en dus aan de ge-
ringere omvang van het tot nog toe verrichte investeringsvolume en
daaruit voortvloeiende inkomsten.

In de navolgende tabel is een vergelijking van de reservepositie van
de banken opgesteld, uitgedrukt in percentages. Deze tabel behoeft
nog een toelichting.

Bij banken met een meer klassieke financiele structuur is de reserve-
capaciteit aan te geven door de reserves uit te drukken in procenten
van het gestorte kapitaal.

Voor de onderhavige instellingen is deze berekeningswijze evenwel
niet zinvol, niet alleen omdat zij van de meer klassieke bankinstellingen
afwijken, maar qua financiele structuur ook onderling van elkaar ver-
schillen. Bovendien zou men op moeilijkheden stuiten zoals bv. bij de
cDc, die zonder eigen kapitaal, buiten de vergelijking zou moeten
vallen. Derhalve, in afwijking van de meer gebruikelijke methode van
analyse hebben wij in de tabel de reserves gerelateerd aan die elemen-
ten van passieve financiering die de instellingen zoveel mogelijk ge-
zamenlijk gemeen hebben.

Daardoor is een resultaat verkregen dat ons redelijkerwijs in staat
stelt om de instellingen onderling op hun reservecapaciteit te verge-
lijken:
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TABEL X Reservepositie van de banken per ultimo  1967:  in  %

Instelling % Reserve gerelateerd  aan de som van:

Caisse Centrale 14,0 Dotatie en langlopende leningen van de staat

Kreditanstalt 10,0 Gestort kapitaal en langlopende leningen opgenomen
op de kapitaalmarkt of elders

DEG 5,2 Gestort kapitaal en langlopende leningen opgenomen
bij de Staat

CDC1                  5,0 Langlopende leningen en leningen met varierende
looptijden

CDF02 8,5 Geplaatste en gestorte kapitaal en uitgegeven obliga-
tieleningen

1 In de 'leningen met varierende looptijden' zijn ook middellange leningen besloten.  Deze
laatste zijn echter niet te specificeren en moesten derhalve worden betrokken bij de bere-
kening van het percentage.
2 ultimo maart I 968.

De percentages in bovenstaande tabel geven een bevestiging van de op-
merkingen die ten aanzien van de reservepositie van de Caisse Centrale
en de Kreditanstalt zijn gemaakt en accentueren de reserveringscapa-
citeit van beide instellingen.

Ook de constatering ten aanzien van de meer gunstige reserverings-

capaciteit van de cDFc t.o.v. de CDC wordt bevestigd. Wat over de toe-
komstige reserveringscapaciteit van de DEG is verondersteld lukt ten-
slotte in de tabel ook meer grond te hebben gekregen.

C. OPNAME VAN LENINGEN

In het vorenstaande hebben wij er reeds terloops op gewezen dat de
leningsmiddelen voor de meeste betrokken banken de voornaamste
financieringsbron betekenen. (cf. tabel IX).

De Duitse DEC; is de enige instelling die hierop een uitzondering
maakt. Het door de DEG opgenomen bedrag aan leningen vertegen-
woordigde eind  I 967 slechts iets meer dan 20 pct. van het totaal van de
financieringsmiddelen. De leningen werden uitsluitend bij de Schat-
kist afgesloten, het merendeel tegen marktcondities, dus zonder speciale
voorwaarden met betrekking tot rentetype, looptijd en aflossing. Tot
nog toe werden de leningen aan de DEG verstrekt met een tevoren vast-

gestelde bestemming: de financiering van projecten  met een speciaal
ontwikkelingskarakter en van DEG-deelnemingen in het kapitaal van
lokale ontwikkelingsbanken. Ondanks het feit, dat het eigen kapitaal
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van de instelling in verhouding tot de leningsmiddelen nog steeds een
overheersende rol speelt in de financiele structuur kan uit de ontwikke-
ling van de financieringsbronnen van de DEG worden opgemaakt dat de
budgettaire leningstoewijzingen een steeds voornamere plaats innemen
(cf. tabel 22, Bijlage I). De bestaansperiode is echter nog te kort om een
meer gefundeerde veronderstelling te maken ten aanzien van de toe-
komstige rol welke de leningsmiddelen in de totale financiele structuur
zullen spelen.

Omdat de leningsmiddelen  van de instelling echter tussen   I 963  en
I 967 bijna vervijftigvoudigd zijn, tegenover een verviervoudiging van
het  kapitaal  in de periode  I 962-I967,  ligt de conclusie  voor  de  hand
dat er op den duur een zeker evenwicht moet ontstaan tussen het
kapitaal en de leningsmiddelen.

Wat de vier andere banken betreft, vertonen de Caisse Centrale en
de cDC enerzijds, de Kfw en de CDFC anderszijds op het vlak van de pas-
sieve leningsfinanciering punten van overeenkomst met elkaar.

Voor de Caisse Centrale en de CDC was het aandeel in het totaal van de
beschikbare financieringsmiddelen eind  I 967 zeer hoog: respectievelijk
83 en 95 pct. Beide instellingen zijn bovendien vrijwel uitsluitend aan-
gewezen op de Schatkist. Zowel de Franse als de Britse overheid heb-
ben wat de procedure betreft gekozen voor de jaarlijkse toezegging uit
de Staatsbegroting waarop de instellingen trekkingsrechten verkrijgen.

Leningen die naast de Schatkist bij derden kunnen worden afge-
sloten spelen in het totaal van de beschikbare middelen bij beide een
bescheiden  rol:  eind  I 967 ongeveer  6 pct. Hierna houdt de gelijkenis
tussen de Caisse Centrale en de CDC echter op.

Naast genoemde punten van overeenkomst bestaat er namelijk een
wezenlijk verschil met name wat betreft de voorwaarden waarop de
Schatkistleningen worden verstrekt en welke per saldo maken, dat de
Caisse ineen veel voordeliger positie verkeert dan de CDC.

De door de Caisse verschuldigde interest op Schatkistleningen is tot
nog toe zeer laag geweest (maximaal 3 pct.) en op de aflossing wordt
een franchise periode toegestaan. Deze voorwaarden stellen de Caisse
instaat om op haar beurt een 'soepel' actief financieringsbeleid te
voeren zonder dat in strijd wordt gekomen met de bancaire normen die
bij de actieve financiering moeten worden aangelegd. Buiten de Schat-
kist, betrekt de Caisse, zoals opgemerkt, een verhoudingsgewijs be-
scheiden bedrag bij derden, tegen voorwaarden die minder'soepel' zijn
dan die van de Schatkistleningen en welke zijn gebonden aan een



PASSIEVE FINANCIERING I 29

jaarlijks door de overheid vast te stellen plafond. De Caisse kan hier wel
een beroep doen op staatsgarantie voor rente en allossingsverplichtingen.

Bij de CDC ligt de situatie aldus. Ondanks de taken op het specifieke
terrein van de ontwikkelingsfinanciering wordt de CDC door de Britse
Schatkist als een commerciele instelling behandeld en is derhalve ge-
houden aan de leningscondities die normaal gelden op de markt voor
langlopende industriele leningen. Deze handelwijze is overigens geheel
in overeenstemming met de Britse begrotingspraktijk. Het plafond
voor schatkistleningen  is  bij  de wet vastgesteld  op  I 30 miljoen  Pond,
waarvan I o miljoen als kortlopende kredieten kan worden opgenomen.

Vanzelfsprekend leidt deze situatie voor de CDC ertoe dat zij op haar
beurt slechts leningen tegen 'harde' voorwaarden kan verstrekken en
bovendien  bij de beoordeling van projecten zeer selectief tewerk  moet
gaan.

In vergelijking met alle overige investeringsbanken verkeert de CDC
wat betreft de kosten van de passieve financiering in een zeer ongun-
stige situatie.

De leiding van de cDc is zich dit wel bewust en pleit reeds jarenlang
bij de Britse overheid voor een verzachting van de voorwaarden en om
deze meer in overeenstemming te brengen met de financieringstaken
waarvoor de cDc zich gesteld ziet.

De cDc heeft bij de Schatkist de laatste jaren inderdaad enige ver-
soepeling van de leningsvoorwaarden kunnen verkrijgen (cf. Hoofd-
stuk n par.  5 sub b). Tot heden kan men echter nog niet zeggen dat de
cDc door de concessies die de Schatkist heeft gedaan wat de voorwaar-
den betreft op gelijke voet staat met de zusterinstellingen in West-
Europa.

De leningen die de CDC bij derden afsluit worden eveneens tegen
normale marktvoorwaarden verstrekt. Voor deze leningen is eveneens
bij de wet een plafond vastgesteld : 30 miljoen Pond Sterling.  Het be-
treffen uitsluitend kortlopende en middellange leningen en zij genieten,
zoals bij de Caisse Centrale wel het geval is, geen garantie van de Staat
op rente- en aflossingsverplichtingen.

De Kreditanstalt en de Engelse CDFC vertonen zoals gezegd op hun
beurt veel gelijkenis op het vlak van de leningen voor passieve finan-
cieringsdoeleinden.

Beide instellingen betrekken hun leningsmiddelen niet, zoals bij de
drie voorgaande het geval is, bij de Schatkist maar opereren o.a. op de
open kapitaalmarkt door middel van obligatie emissies.
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De Kfw heeft van deze faciliteit reeds vrij spoedig na de oprichting
gebruik gemaakt: de eerste publieke emissie  op de Duitse kapitaal-
markt dateert van  I 949· De CDFC daarentegen heeft aanvankelijk enig

geduld moeten oefenen als gevolg van de ongunstige situatie die op de
Britse kapitaalmarkt heerste. De eerste emissie kon derhalve eerst in
I 963 plaatsvinden.

Geen van beide instellingen kunnen bij hun emissieactiviteiten
aanspraak maken op overheidsgarantie voor rente- en aflossingen.

De obligatieleningen nemen in de totale beschikbare financierings-
middelen van deze twee banken een onderling verschillend belang in:
voor de Kfw ongeveer 22 pct., voor de CDFc iets meer dan 47 pct.

Wat betreft het maximum op de kapitaalmarkt op te nemen bedrag
is de Kfw niet gebonden aan wettelijke bepalingen.

De CDFC daarentegen is wel statutair gebonden  aan een plafond:  de
verhouding debt-to-equity mag niet groter zijn dan 2:I. (onder equity
is  hier te verstaan het nominale geplaatste kapitaal). Sedert  de  twee
obligatieleningen is de CDFC gebonden aan additionele bepalingen die
vermeld staan in de desbetreffende trust-actes. Deze leggen een pla-
fond voor de duur van de obligatieleningen ter hoogte van de som van
het uncaUed capital en van de helft van de value of the underlying assets van

de cDFc-groep.
De twee banken beschikken eveneens over de mogelijkheid om

buiten de open kapitaalmarkt, ondershands leningen af te sluiten of
bankkredieten op te nemen. De Kfw heeft hiervan in zeer omvangrijke
mate gebruik gemaakt:  eind  I 967 vertegenwoordigden de ondershand-
se leningen meer dan 23 pct. van de beschikbare financieringsbronnen.
Zij werden opgenomen bij de Duitse 'Lander', de institutionele be-
leggers, de EGKS e.a.

De cDFc heeft buiten de open kapitaalmarkt uitsluitend kortlopende
bankkredieten opgenomen (bijna I 8 pct. van de totale financierings-
middelen), middelen waarop   deze  bank  tot   I 963 vrijwel uitsluitend,
naast het eigen kapitaal, heeft gefinancierd.

Resumerend blijkt dat de vijf banken hun leningsmiddelen betrek-
ken hetzij bij de Schatkist (Caisse, DEG en CDC), dan wel op de kapitaal-
markt zonder garantie van de overheid (Kfw en CDFC) en dat zij, met
uitzondering van de DEG, daarnaast hun toevlucht nemen tot andere
bronnen, voor het aantrekken van additionele middelen. Van deze
laatste mogelijkheid heeft alleen de Kfw in zeer ruime mate gebruik
gemaakt.
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d. ENKELE ANDEREPASSIEVE FINANCIERINGSMIDDELEN

In het laatste onderdeel van deze paragraaf komen ter completering
van het beeld van de passieve financiering, nog enkele financierings-
elementen ter sprake, die slechts gedeeltelijk in tabel IX konden worden
opgenornen.

In feite spelen deze middelen alleen bij de Kfw een zeer belangrijke
rol en, in mindere mate, ook bij de CDC.

Bij de Kfur betreft het met name de middelen die de Bondsregering
onvoorwaardelilk ter beschikking stelt uitsluitend ten behoeve van de
financiering van de officiele Duitse kapitaalhulp. In Hoofdstuk II heb-
ben wij reeds vermeld, dat deze middelen afkomstig zijn uit de jaar-
lijkse staatsbegroting, dan wel uit bestaande speciale Fondsen, te
weten: middelen die zijn vrijgekomen bij de beheersoverdracht van de
Volkswagenfabrieken, het saldo  van  de  in   I 96 I   door de regering  uit-
gegeven 'ontwikkelingslening' en het ERp-fondseo. Het, uit hoofde van
deze fondsen, in de boeken van de Kfw uitstaande bedrag vertegen-
woordigde    eind    1967 met bijna 5,4 miljard Duitse   mark   (I,35
miljard Europese Rekeneenheden), niet minder dan 49 pct. van de uit-
staande financieringsmiddelen in binnen- en buitenland te zamen.

Op deze plaats moeten wij er nog eens aan herinneren dat de Kfw de
enige van de vijf banken is, die zowel in het binnenland als in het
buitenland opereert.

Ten einde voor de Kfw een totaalindruk te krijgen van de globale
beschikbare uitstaande middelen voor buitentandse financieringsopera-
ties, releveren wij, dat naast het bovengenoemde bedrag, door de
Duitse 'Lander', aan de Kfw een lening beschikbaar is gesteld van 500
miljoen Duitse mark, alsmede dat niet te determineren bedragen uit de
opbrengsten van obligatie emissies op de kapitaalmarkt, bestemd wor-
den voor de exportfinanciering.

Het bovenstaande in aanmerking nemende, leidt het geen twijfel
dat de voor het buitenlandse bedrijfbeschikbare financieringsmiddelen
bij de Kfw qua omvang het veelvoud vertegenwoordigen van de finan-
cieringsbronnen bij de andere banken.

Een tweede belangrijke constatering is, dat de Kfw waarschijnlijk in
de meest gunstige financiele positie verkeert door het feit dat blijkbaar
het merendeel van de voor buitenlandse operaties bestemde middelen
tegen uiterst soepele voorwaarden wordt verkregen.
20  cf. Hoofdstuk n par. 2. sub b.
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Er is bij de beschrijving van de Caisse Centrale reeds aandacht geschon-
ken aan de Franse publieke Investeringsfondsen ten behoeve van onder-
ontwikkelde frank-zonelanden: FAC, FIDES en FIDOM. Het beheer  over
deze fondsen wordt, zoals toen vermeld, door de Caisse gevoerd. Om-
dat de Caisse echter niet de volledige zeggenschap uitoefent over de
aanwending van deze middelen en omdat deze bedragen ook niet door
de Caisse zelf zijn opgenomen, mogen zij eigenlijk niet tot de passieve

financiering worden gerekend.
Desondanks verschijnen de uitstaande bedragen van deze Fondsen

op de passiefzijde van haar balans: eind  1967 iets meer dan 54 miljoen
ER.

Wanneer men, zoals wij in tabel IX hebben gedaan, het gezamelijke
uitstaande bedrag van deze Fondsen rekent tot de financieringsmidde-
len van de Caisse, maakt het daarvan iets meer dan 5 pct. uit.

Wij zijn ertoe gekomen om dit bedrag toch in de passieve financie-
ring van de Caisse te integreren, in navolging van de comptabele
praktijk van de Caisse zelf, maar ook omdat het niet alleen in financieel
maar ook in operationeel opzicht zeer moeilijk is een scheiding aan te
brengen tussen, enerzijds, de operaties uit hoofde van de Investerings-
fondsen en, anderzijds, die welke de Caisse 'voor eigen rekening' ver-
richt. Wij zijn ons er wel van bewust dat tegen deze 'integratie' vanuit
bepaalde zienswijzen (met name financieel-analytische) bezwaren zijn
in te brengen, doch daarop zullen wij niet nader ingaan.

Van de passieve financiering zullen wij tenslotte nog behandelen een
aspect dat betreft de middelen die bij de instellingen vrijkomen door de
terugbetaling op de door hen verstrekte leningen en uit de opbrengst
van de verkoop van aandelen en obligaties uit portefeuille. De aldus
vrijkomende middelen dn voorzover zij passief uit opgenomen leningen
zijn gefinancierd, worden niet altijd onmiddellijk aan de oorspronke-
lijke leningverstrekker (Schatkist, institutionele beleggers, kapitaal-
markt enz.) gerestitueerd. Dit is met name niet het geval, wanneer
terugbetaling plaatsvindt op leningen die gefinancierd zijn uit obliga-
tie-emissies (Kfw, CDFC), en welke op hun beurt nog niet aflosbaar zijn.

Twee  van  de drie instellingen evenwel die uitsluitend of grotendeels
afhankelijk zijn van schatkistleningen (Caisse Centrale, DEG en CDC)
zijn gehouden de terugbetalingen op de eigen uitgegeven leningen on-
middellijk aan de Schatkist te remitteren. Dit geldt grosso modo voor de
Caisse en voor de DEG en ook voor de Kfw m.b.t. de middelen die door
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de Bondsregering worden verstrekt t.b.v. de financiering van de offi-
ciele Duitse kapitaalhulp, hoewel deze middelen niet als schatkist-
leningen mogen worden beschouwd.

De cDc is de enige van de laatstgenoemde banken, die middelen bij
de Schatkist opneemt tegen looptijden, die niet noodzakelijkerwijs
parallel lopen met de looptijden die de instelling zelfop de door haar te
verstrekken leningen toestaat. Zij heeft dus de mogelijkheid om de door
debiteuren verrichte terugbetalingen op leningen te herinvesteren.

Het is ten behoeve van deze uiteenzetting derhalve interessant om te
zien hoe de CDC in de afgelopen jaren haar operaties heeft gefinancierd
en welke rol daarbij de middelen die jaarlijks zijn vrijgekomen uit de
terugbetaling op leningen en uit de verkoop van aandelen en obligaties,
hebben gespeeldel.

Onderstaande tabel geeft hiervan een overzicht:

TABEL X - Oorsprong van de financieringsbronnen van de CDC 1960-1967
(in miljoenen ponden Sterling)

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967

Exploitatieoverschot 2,4    3,5    4,4     4,8 5,0 5,8    6,2     6,3

Minus: interestbetalingen    aan
de Schatkist en terugbetaling
op leningen 1,2    1,9    2,8     3,5 3,8 4,1    4,5    5,7

Saldo 1,2    1,6    1,6     1,3    1,2    1,7    1,7    0,6

2.  Terugbetalingen op leningen
uit hoofde van leningscon-
tracten       0,8 0,9 1,5 3,1 1,9 1,9    2,0    3,0

3.   Opbrengst uit verkoop   van
aandelen en obligaties uit
portefeuille 0,3 0,2 0,2 1,4 0,1    0,1    -     0,6

4. Geherinvesteerde winsten van
dochtermaatschappijen 0,5 0,5 0,4 0,5 0,1    1,0    0,6    0,8

5. Netto opgenomen leningen,
andere dan schatkistleningen          0,7        1,8        1,1 0,6 0,3 1,1 2,4 -/-1,3

6. Toename (afname: -/-) van
de kapitaalschuld t.a.v. de
Schatkist 4,3 18,7 4,7 -/-0,1 5,1 4,3    1,8    4,8

7. Bruto investeringen 7,8 23,7 9,5 6,8 8,7 10,1 8,5     8,6

(2 + 3) in % van (7): 14,1 4,6 17,9 66,2 23,0 19,8 23,5 41,9

Bron: C.D.C. Londen.

21  zie ook Hoofdstuk n par. 5 sub b).
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Uit deze tabel blijkt dat bij de CDC het aandeel van de jaarlijks vrij-
komende middelen door terugbetaling op verstrekte leningen en door
verkoop van aandelen en obligaties uit portefeuille, in de financiering
van de bruto-investeringen in dejaren  I 960-I967 heeft gevarieerd van
4,6 pct. tot 66,2 pct. Wanneer men deze extreme percentages uit de
serie elimineert komt men tot een gemiddelde per jaar van  23,3 pct.,
wat zeer hoog genoemd kan worden.



V. Waardering en beoordeling van de
betrokken instellingen

I. INLEIDING

In dit hoofdstuk begeven wij ons op het moeilijke terrein van de waar-
dering en beoordeling van de hiervoren beschreven en onderzochte
financiele instellingen voor ontwikkelingsfinanciering. Het omvat twee
hoofdonderdelen, te weten een evaluatie aan de hand van kwantitatieve
gegevens, welke voornamelijk zijn ontleend aan de balans- en exploita-
tiecijfers, alsmede een beoordeling welke een kwalitatief karakter
draagt. In paragraaf 2, welke een kwantitatieve beoordeling behelst,
hebben wij gekozen voor een vergelijkende opstelling, omdat dit aan de
eventuele resultaten van de berekeningen mddr relief geeft dan wan-
neer wij de instellingen afzonderlijk zouden hebben genomen.

Bij de kwalitatieve beoordeling (par. 3) daarentegen nemen wij de
banken gedeeltelijk afzonderlijk, omdat zulks de mogelijkheid biedt
rekening te houden met bijzonderheden inzake historische groei, de
verhouding tot de centrale overheid, de structuur van de instellingen,
enz. Voor een overzichtelijke behandeling en om gelegenheid te
hebben onze beoordeling te plaatsen tegen de achtergrond van de in
de respectievelijke landen bestaande opvattingen ten aanzien van ont-
wikkelingsfinanciering en economische hulpverlening, zijn de instel-

lingen in deze paragrafen wel naar nationaliteit gegroepeerd. Vooraf-
gaand aan beide paragrafen zullen wij onderstaand (sub a.) allereerst
de grenzen aangeven van een objectieve (kwantitatieve)beoordelings-
methode bij dit type instelling.

a. GRENZEN TE STELLEN AANOBJECTIEVEBEOORDELINGS-
MAATSTAVENSPECIAAL MET BETREKKING TOT DE ONDER-

ZOCHTE INSTELLINGEN

In de bedrijfseconomie worden steeds nieuwe methoden en verfijnde
technieken ontwikkeld, die ondernemingen ten dienste staan bij het
nemen van beslissingen en bij het bepalen van het bedrijfsbeleid op
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langere termijn op financiele, organisatorische en commerciele ter-
reinen. Tezelfdertijd dragen deze methoden bij tot objectieve analyse
van bedrijfshuishoudingen. De bedrijfseconometrie ontwikkelt voorts
normen die moeten gelden binnen bedrijfstakken en welke richtgetal-
len beogen te zijn die ten dienste staan van het bedrijf dan wel als
toetssteen fungeren bij de bedrijfseconomische analyse.

Anderzijds moet men er op bedacht zijn dat de theorie slechts met
moeite de nieuwste ontwikkelingen bijhoudt met name daar waar
binnen bedrijfstakken zich differentiatietendensen voordoen. Ons
beperkend tot de financiele- en bankwereld blijkt met name daar een
sterke differentiatie plaats te vinden. Reeds eerder hebben wij daarop
gewezen bij de definiering van het begrip bankl. Wij wezen met name
op het ontstaan van nieuwe activiteiten bij bestaande bank- en finan-
ciele instellingen en van nieuwe instellingen die bancaire en paraban-
caire werkzaamheden ontplooien. Deze differentiatietendens is een
antwoord op de groeiende en gecompliceerde financiele behoeften der
economische subjecten.

Het lijkt erop, dat een steeds groter wordend spanningsveld ontstaat
tussen theorie en praktijk, welke zich duidelijk in het bank- en kredietwe-
zen manifesteert op het stuk van de ontwikkeling van nieuwe, adequate
methoden voor analyse van financiele en operationele aspecten en  van
normatieve grootheden, die binnen de sector zouden moeten gelden.

In een enigszins andere context heeft Schefer herhaaldelijk in zijn
publikaties op het bestaan en op de gevaren van dit toenemende span-
ningsveld tussen theorie en praktijk gewezen:.

Zijn aandacht en die van anderen die op zoek zijn naar een nieuwe
theoretische onderbouw voor beleidsbeslissingen en voor de waarde-
ring van het beleid op de onderscheiden onderdelen, lijkt daarbij voor-
namelijk uit te gaan naar produktiebedrijven.

Voor de sector van het bank- en kredietwezen biedt de theorie
vooralsnog weinig nieuwe mogelijkheden voor analyse. De analist
wordt derhalve een ruime mate van subjectieve bewegingsvrijheid ge-
laten bij gebreke aan adequate objectieve beoordelingsmaatstaven. Deze
situatie doet zich in het bijzonder bij het type instelling voor waarop in
dit boek speciaal de aandacht is gevestigd. Dit zijn immers 'new-
corners' in de financiele wereld, die weliswaar, gezien het eensdeels ban-
caire karakter van hun activiteiten, als banken konden worden gede-
1  Hoofdstuk m, par. 3·
2   Zie bv. : Financiele Notities decl  I, pp. srI 7·
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finieerd, maar die anderzijds, gezien het ontwikkelingskarakter van
hun werkzaamheden, van het traditionele banktype afwijken.

Past men derhalve bij de beoordeling van dit type instelling de be-
kende maatstaven toe, te weten die van solvabiliteit, rentabiliteit en
liquiditeit, dan is op basis van de uitkomsten van het onderzoek wel
een waardering mogelijk, doch men dient te bedenken dat deze
slechts betrekking kan hebben op de wijze waarop de instelling voldoet
aan de bancaire doelstellingen; de waardering vermag weinig  te zeg-
gen omtrent de nakoming van de doelstellingen op het stuk van de ont-
wikkelingsfinanciering dat onverbrekelijk tot het karakter van de
werkzaamheden behoort.

Het zal duidelijk zijn dat een beoordeling alleen op basis van deze
maatstaven, ipso facto onvolledig is.

Een tweetal voorbeelden uit de praktijk kunnen dit verduidelijken.
Zij hebben beide, bij gebreke aan andere, betrekking op 6dn ontwik-
kelingsbank, te weten de Industrial  Development Bank of Turkey (IDB .
Deze bank wordt periodiek onderworpen aan een beoordeling door
twee van haar crediteuren-kapitaalverschaffers, de Wereldbank en de
Europese Investeringsbank.

Het Department of Development Bank Services van de Wereldbank ver-
schaft  in zijn 'Appraisal ofthe Industrial Development Bank ofTurkey'
een veelvoud van financiele gegevens omtrent de IDB, die de analist
ruimschoots in staat stellen om goed gefundeerde conclusies te trekken
ten  aanzien van de ontwikkeling van het actieve en passieve bedrijf en
van het financiele en operationele beleid van de bank. De Wereldbank
zelf echter beperkt zich bij het opmaken van haar eigen beoordelings-
balans tot het hanteren van enkele ratio's die het bankwezen, met
name het Amerikaanse, veelvuldig hanteert bij het beoordelen van
credietaanvragen van clienten.

De voornaamste, door de Wereldbank in haar rapport, gehanteerde
verhoudingsgetallen zijn: voorzieningen + nettowinst in procenten
van het kapitaal, de debt-to-equity ratio en de bruto- resp. nettowinst

in procenten van het kapitaal. De Europese Investeringsbank op haar
beurt hanteert in haar beoordelingsrapporten met betrekking tot de
IDB eveneens de debt-to-equity ratio, bovendien de verhouding netto-
winst/kapitaal ( + quasi-capital) en schenkt, in tegenstelling tot de
Wereldbank, eveneens aandacht aan de verhouding schulden/uitzet-
tingen op lange termijn. De EIB onderzoekt, evenals trouwens de
Wereldbank, bij haar beoordeling de jaarlijkse groei van het actieve en
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passieve bedrijf, alsmede de groei van de opbrengsten. Omdat een in-
zage in andere bestaande beoordelingsrapporten niet mogelijk is ge-
bleken, hoeden wij ons ervoor uit het bovenstaande een generalise-
rende conclusie te trekken. Omtrent de Wereldbank-beoordelingen
echter kan wel, afgaande op een aantal officieel gepubliceerde studies
van stafteden van de BankB, worden gesteld, dat het dualistisch karak-
ter van ontwikkelingsbanken aldaar wordt onderkend, maar dat de
Wereldbank blijkbaar tot heden geen adequate methodiek heeft
kunnen ontwikkelen om in haar rapporten de twee hoofdaspecten, het
bancaire en het ontwikkelingskarakter van het bedrijf van ontwikke-
lingsbanken, te integreren.

Een vermeldenswaardige bijzonderheid is, dat de Wereldbank aan
ontwikkelingsbanken die haar steun genieten, bepaalde financiele ver-
houdingsgetallen oplegt. Zo is bekend, dat ontwikkelingsbanken een
verhouding debt-to-equity  in acht moeten nemen  van  4:I.  Het  ver-
wondert niet dat het Department of Development Bank Services als
gunstige beoordelingsfactor laat meespelen het feit dat de begunstigde
ontwikkelingsbank al of niet in de loop der jaren dit verhoudingsgetal
eerbiedigt. Blijkbaar neemt men bij de Wereldbank bij voorbaat aan
dat de voorgeschreven ratio de enigjuiste is en houdt er geen rekening
mee dat deze of gene ontwikkelingsbank in een zodanige positie kan
komen te verkeren dat een wenselijk geachte wijziging van dit ver-
houdingsgetal wellicht tot een aanpassing van de structuur van het
actieve bedrij f aan  dat  van het passieve bedrij f zou kunnen leiden.  Het
behoeft weinig betoog dat de traditionele maatstaven voor het klassieke
banktype eigenlijk niet adequaat zijn voor de beoordeling van finan-
ciele instellingen die hun activiteiten richten op ontwikkelingsfinan-
ciering. Men dient, om enkele voorbeelden te geven, te bedenken dat
een hoge rentabiliteit voor dit soort financiele instellingen niet zonder
meer  behoeft  bij te dragen  tot een gunstige beoordeling: de instelling
voldoet weliswaar als bank aan deze belangrijke maatstaf, doch ander-
zijds kan een hoge rentabiliteit even goed wijzen op te hoge rentemar-
ges die op uitgegeven leningen worden berekend, hetgeen niet in over-
eenstemming behoeft te zijn met haar ontwikkelingsdoelstellingen.

Ten aanzien van het criterium van de liquiditeit geldt dezelfde op-
merking: een behoorlijke liquiditeitsgraad draagt ongetwijfeld  bij  tot
een gunstig oordeel over de instelling. Men kan evenwel ook aanvoeren
dat bij dit type instellingen een hoge liquiditeitsgraad misschien wijst
'  Wij verwijzen hiervoor naar de ree<is geciteerde werken van Diamond, Boskey e.a.
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op een zeker onvermogen om de beschikbare financieringsmiddelen om
te zetten in daadwerkelijke investeringsfinanciering, hetgeen erop kan
wijzen dat zij in dat geval niet ten volle voldoet aan haar ontwikke-
lingsopdracht.

Hetzelfde kan worden gezegd van het niveau van de exploitatie-
kosten en van de verhouding kosten/opbrengsten: vanuit bancair ge-
zichtspunt zijn betrekkelijk hoge exploitatiekosten een ongunstig
teken, doch beoordeelt men de instelling vanuit de ontwikkelingsop-
dracht die haar is verstrekt, dan kunnen hoge exploitatiekosten be-
schouwd worden als inherent te zijn aan het specifieke ontwikkelings-
karakter van het bedrijf: het komt immers veelvuldig voor, dat kosten
die ten grondslag liggen aan activiteiten op het gebied van technische
bijstand, van controle en begeleiding van projecten, niet kunnen wor-
den verhaald op derden. Dergelijke kostenintensieve werkzaamheden
echter beantwoorden wel aan de doelstellingen.

Het stellen van strikte eisen inzake zekerheden bij leningen is een
gulden regel vanuit bancair gezichtspunt. Zodra men het ontwikke-
lingsaspect bij de beoordeling betrekt wordt een dergelijk stringent
juridisch waarborgenbeleid van de onderzochte instelling een twijfel-
punt.

Het bovenstaande behoeft niet zonder meer tot de conclusie te
leiden, dat de betreffende financiele instellingen feitelijk twee met el-
kaar onverenigbare karaktertrekken in zich verenigen. Wel moet wor-
den geconstateerd dat wanneer men traditionele beoordelings-
maatstaven op deze instellingen toepast - en uitwijkmogelijkheden
lijken ons vooralsnog niet voorhanden - de resultaten van het onder-
zoek in een ander licht dienen te worden bezien. Een tweede conclusie
is, dat bij gebreke aan adequate objectieve en kwantitatieve maat-
staven de beoordeling dient te geschieden aan de hand van minder ge-
bruikelijke kwantitatieve methoden en dat er noodzakelijkerwijs be-
langrijke kwalitatieve elementen bij moeten worden betrokken.

2. ONDERZOEK OP BASIS VAN ENKELE KWANTITATIEVE GE-

GEVENS

Deze paragraafvalt uiteen in een tweetal onderdelen, te weten een be-
oordeling enerzijds op basis van cijfermateriaal dat ontleend is aan de
balanscijfers van de financieringsinstellingen en die betrekking heeft op
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een aantal financiele en financieel-operationele aspecten, anderzijds op
basis van gegevens die ontleend zijn aan de resultatenrekeningen en
welke voornamelijk betrekking heeft op de rendementsgraad en op de
aanwending van eventuele subsidie-elementen, die voortvloeien uit
voordelige passieve financieringscondities.

a. ANALYSE OP GROND VAN DE BALANSCIJFERS
Voor een beter begrip van de werkwijze die wij volgen, is een toelich-
ting op de kwantitatieve elementen in de hierna volgende beoordeling
van de banken noodzakelijk.

Onze berekeningen zijn gebaseerd op de officiele, in de jaarverslagen
gepubliceerde balanscijfers. De gebruikte cijfers hebben slechts be-
trekking op 2 jaren, te weten  I963 (het jaar waarin nl. de Caisse Cen-
trale voor het eerst tot publikatie van balanscijfers is overgegaan en het
dus het eerste jaar is waarvoor een overzicht voor alle instellingen ge-
zamenlijk mogelijk is)  en  I 967 (het laatste jaar waarop het cijfermatig
onderzoek betrekking heeft).

Door slechts, in plaats van een reeks van jaren, een tweetal 'foto-
opnamen' te maken, boet de kwantitatieve beoordeling vanzelfspre-
kend aan waarde in. Anderzijds biedt het interval van vier jaren de
mogelijkheid tot het verkrijgen van enig inzicht in de ontwikkeling van
de banken. Een onderzoek over een reeks vanjaren zou overigens tech-
nisch slechts mogelijk zijn geweest voor de twee Britse banken en dit
zou derhalve ook tot beperkte inzichten hebben geleid. Wij hebben
derhalve geopteerd voor de mogelijkheid om zowel een dynamisch
element in de beoordeling in te bouwen en deze tegelijkertijd alle in-
stellingen gezamenlijk te doen omvatten.

Om de banken onderling vergelijkbaar te maken zijn de balans- en
exploitatiecijfers uitgedrukt in Europese Rekeneenhedeni De balans-
cijfers zijn gehergroepeerd en in verkorte vorm weergegeven met de
volgende posten:

i. Actiefrijde
- vaste activa

Onder deze post zijn gerangschikt de kapitaaldeelnemingen in ont-
4  Voor de twee Britse banken is daarbij rekening gehouden met de devaluatie van het Pond
Sterling in november  1967:  If  =  2,40 ER.
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wikkelingsprojecten, groepsdeelnemingen, leningen  die het karak-
ter hebben van deelnemingen (equity-type loans) en voorts inven-
taris en diversen;

- overige uitzettingen
Onder deze post zijn opgenomen de leningen, verstrekt voor eigen
rekening en voor rekening van derden (Staat) ;

- liquiditeiten
Hieronder zijn opgenomen: kas, bank en effecten.

- kapitaalvereffening
Deze speciale post die alleen op de CDC betrekking heeft, behelst een
geconsolideerde schuld ten opzichte van de Britse Schatkist. Hij
speelt bij de beoordeling geen rol, doch moet om wille van de juist-
heid van de balanstotalen 'meegenomen' worden.

ii. Passiefrijde

- eigen middelen
Hieronder is begrepen het geplaatste en gestorte kapitaal, alsmede
reserves en voorzieningen;

-  schulden op lange termijn
Deze post omvat opgenomen schatkist- en andere leningen, publieke
leningen, langlopende bankkredieten en leningen opgenomen voor
rekening van de Staat (m.n. Caisse Centrale en Kfw) specifiek voor
ontwikkelingsdoeleinden;

-  schulden op korte termijn
Deze omvatten kortlopende bankkredieten en diverse kortlopende
schulden.

De rangschikking van de balanscijfers van instellingen die van verschil-
lende nationale afkomst zijn en die voorts ook onderling qua structuur,
taakstellingen en comptabele praktijk verschillen vertonen, draagt
noodzakelijkerwijs een arbitrair karakter, waarbij eigen inzichten pre-
valeren boven wat te doen gebruikelijk is. Men dient ook te bedenken
dat wij hier, met uitzondering van de CDFC, te maken hebben met
publiekrechtelijke instellingen die in hun landen onderworpen zijn aan
onderling afwijkende nationale wettelijke, administratiefrechtelijke en
financiele regelingen. Dit heeft vanzelfsprekend zijn weerslag op de
presentatie van de resultaten en in zekere zin ook op de resultaten zelf.
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Wij menen echter niet, dat deze verschillen een rangschikking en een
vergelijkende evaluatie in de weg staan.

Op basis van de gegevens, vervat in de verkorte balansen, stellen wij
een aantal verhoudingsgetallen op, die inzicht geven in het bancaire
karakter en in het ontwikkelingskarakter van de betrokken financie-
ringsinstellingen. Aan de verhoudingsgetallen moet evenwel geen ab-
solute betekenis worden toegekend. Zij geven slechts een zekere aan-
wijzing omtrent de financiele en operationele aspecten van het bedrijf.
De verhoudingsgetallen, ontleend aan de balanscijfers, zijn:

i.    de  vaste  activa en ouerige uitzettingen   in  pct.   van het balanstotaal: dit getal
geeft een indruk van de intensiteit' van het bedrijf of, anders ge-
zegd, van de vervulling van de voornaamste taak, te weten het
financieren van investeringen via kapitaaldeelnemingen en leningen;

ii. de liquiditeiten in pct. van het balanstotaal geven een getal dat te be-
schouwen is als de reciproke van het voorgaande. Het geeft aan de
mate waarin de beschikbare middelen welke in beginsel bestemd zijn
voor financiering van investeringen in de betrokken jaren liquide
zijn gehouden;

iii.   de verhouding liquiditeitenlschulden op  korte termijn is een klassieke ratio,
ook wel acid-test ratio genoemd;

iv. de vaste activa in pct. van de eigen middelen belicht de wijze waarop
kapitaaldeelnemingen zijn gefinancierd;

v.   de  kortlopende schulden in pct.  van de  langlopende schulden onthult iets om-
trent de passieve financieringsstructuur;

vi. de soluabiliteitsverhouding eigen middelen/ schulden op lange ter-
mijn is alleen relevant voor de enige financieringsinstelling met een
privaatrechtelijke structuur, te weten de CDFC. Wij zullen de ver-
houding ook toepassen op de Kfw. Deze instelling heeft nl. weliswaar
een publiekrechtelijke structuur, maar verkrijgt een belangrijk deel
van de middelen op de publieke kapitaalmarkt zonder garantie van
de overheid;

vii.   tenslotte   de verhouding: personeelsbestandlbalanstotaal. Deze geeft
een inzicht in de produktiviteit van de instellingen5.
De balanscij fers worden nevenstaand als volgt weergegeven:

6   Dit verhoudingsgetal ontlenen   wij   aan een publikatie van Henri Fournier: 'Grandes
banques francaises et grandes banques am6ricaines' in het tijdschrift 'Banque' (april I969,
no. 273)
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VERKORTE BALANSEN (in miljoenen Europese Rekeneenheden)

Caisse Centrate de Coophation Economique

Actief Passief

Omschrijving 1963 1967 Omschrijving 1963 1967

Vaste activa 25,2 23,8 Eigen middelen 5,7 10,2
Overige uitzettingen 672,5 900,3 Schulden op lange termijn    795,0    937,6
Liquiditeiten 179,6 149,1 Schulden op korte termijn 22,1 35,7

Transitorische posten 18,2 22,8 Transitorische posten 72,7 112,5

Totaal 895,5 1096,0 Totaal 895,5 1096,0

Kreditanstalt fur  Wiederattjbati

Actief Passief

Ornschrijving 1963 1967 Ornschrijving 1963 1967

Vaste activa                             2,5 8,3 Eigen middelen 130,6 165,8

Overige uitzettingen 2746,0 4112,8 Schulden op lange termijn 2809,4 4130,4
Liquiditeiten 246,3 242,5 Schulden op korte termijn 62,7 105,9

Transitorische posten 11,0 42,2 Transitorische posten              3,1       3,7

Totaal 3005,8 4405,8 Totaal 3005,8 4405,8

Deutsche Gesellschaftfur Wirtschaftliche Zusammena,beit (DEG)

Actief Passief

Omschrijving 1963 1967 Omschrijving 1963 1967

Vaste activa 0,1 11,5 Eigen middelen 12,6 18,1

Overige uitzettingen -       -    Schulden op lange termijn        -        5,3
Liquiditeiten 12,4 12,3   Schulden op korte termijn 0,1      0,4

Transitorische posten                0,2 - Transitorische posten              -       -

Totaal 12,7 23,8 Totaal 12,7 23,8

Commontuealth Development Corporation

Actief Passief

Omschrijving 1963 1967 Ornschrijving 1963 1967

Vaste activa 54,3 74,3 Eigen middelen                      0,8       3,1

Overige uitzettingen 203,5 205,6 Schulden op lange termijn    302,1    318,4
Liquiditeiten                                          0,3 1,2 Schulden op korte termijn           11,5           8,1
Transitorische posten -        - Transitorische posten                -        -
Kapitaalvereffening 56,3 48,5

Totaal 314,4 329,6 Totaal 314,4 329,6
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Commonwealth  Development  Finance  Company (Ltd.)

Actief Passief

Omschrijving 1963* 1967* Omschrijving 1963* 1967*

Vaste activa 8,1 12,8 Eigen middelen 23,3 22,5

Overige uitzettingen 45,1 52,6 Schulden op lange termijn 21,8 30,0
Liquiditeiten                             0,6 1,0 Schulden op korte termijn 8,7 13,9
Transitorische posten -        - Transitorische posten                -        -

Totaal 53,8 66,4 Totaal 53,8 66,4

* De cijfers zijn bij deze instelling ontleend aan de jaarverslagen over de boekjaren die
eindigen ultimo maart  I 964 resp.  1968.

Met bovenstaande gegevens kunnen wij overgaan tot het opstellen van
een 7-tal verhoudingsgetallen die wij reeds in de deze paragraaf ten
tonele hebben gevoerd. Zij worden in vergelijkende tabellen weerge-
geven en achtereenvolgens besproken.

Vaste activa + Overige uitzettingen X    100
Balanstotaal

Caisse Centrale KfW DEG CDC CDFC
1963 77,9 91,4             0,8 82,0 98,9
1967 84,3 93,5 48,3 84,9 98,5

Dit verhoudingsgetal weerspiegelt in zekere zin de bedrilfsintensiteit van
de investeringsbanken, anders gezegd, de mate waarin zij hun hoofd-
taak, bestaande uit het verlenen van financiele bijstand in de vorm van
kapitaaldeelnemingen en/ofvan leningen, vervullen.

De speciale positie waarin de DEG zich bevindt, valt onmiddellijk op.
Voor  I 963  is het lage verhoudingsgetal niet verwonderlijk, omdat im-
mers de instelling een jaar tevoren werd opgericht. Het blijkt echter,
dat  de  DEG  eind  I 967,  dus  mdir  dan  5 jaar na oprichting nog steeds
moeite heeft om tot ontwikkeling te komen, en ook dat zij in die
periode ( I 962-1967) slechts langzaam van start is gegaan. Verschil-
lende factoren kunnen hieraan ten grondslag liggen. In de eerste plaats
moet rekening gehouden worden met de in die jaren nog betrekkelijk
grote weerstand bij het Westduitse bedrijfsleven tot het verrichten van
overzeese investeringen. De DEG heeft derhalve in deze beginjaren heel
wat overtuigingskracht moeten aanwenden om bedrijven te overreden
gezamenlijk met haar in zee te gaan. In de tweede plaats lijkt de DEG
te kampen met zekere opgelegde beperkingen, zowel wat betreft de
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vorm waarin haar financiele bijstand wordt gegoten (voornamelijk
kapitaaldeelnemingen en equity-type loans),   als wat betreft   de   be-
stemming, d.w.z. dat de financiele bijstand bij voorkeur ten goede
dient te komen aan overzeese investeringen door kleine en middelgrote
Duitse bedrijven. Beide factoren hebben een voorname rol gespeeld bij
de trage start welke de instelling te zien heeft gegeven. Weliswaar
is de laatste paar jaren een kentering waar te nemen in de aan-
vankelijk afkerige houding van Duitse bedrijven t.o.v. overzeese inves-
teringen, wat voor de toekomstige bedrijvigheid van de DEG pOSitieve
uitwerking zal kunnen hebben. Het lijkt echter voor deze bank
bovendien aanbevelenswaard om met betrekking tot de vorm en de
aanwendingsmogelijkheden van de financiele bijstand zodanige wijzi-
gingen aan te doen brengen dat in de komende jaren tot een ho-
gere bedrijfsintensiteit kan worden gekomen.

Bij de Kfw en de CDFc is de bedrijfsintensiteit in I 963 reeds zeer hoog.
Dat I 967 voor de cDFc een iets lagere intensiteitsgraad te zien geeft, is
dan ook niet verwonderlijk. Anderzijds hebben de Caisse Centrale en de
cDc in de tussenliggende jaren nog ruimte gehad om de intensiteit op te
voeren. Aangezien juist deze laatste twee banken alleen, naast hun
financiele operaties (waarop de getallen uitsluitend betrekking hebben)
veel aandacht schenken aan technische bijstand, welke niet in de ver-
houdingsgetallen tot uiting komt, ligt daarin vermoedelijk een verkla-
ring voor de relatieve achterstand die deze twee investeringsbanken ten
opzichte van de Kfw en van de CDFC vertonen.

Over het geheel genomen kan worden geconcludeerd dat, met in-
achtneming van het bovenstaande, de instellingen, met uitzondering
van de DEG, een zeer bevredigende bedrijfsintensiteit laten zien.

..     Liquiditeiten
11. X 100

Balanstotaal

Caisse Centrale KfW DEG CDC CDFC
1963 20,1                     8,2 97,6 0,09             1,1

1967 13,6                    5,5 51,7 0,4            1,5

Dit verhoudingsgetal completeert in feite hetgeen onder i) ten aanzien
van de bedrij fsintensiteit werd opgemerkt. De verhouding liquiditeiten/
balanstotaal weerspiegelt in de financiele structuur van de instellingen
de mate waarin beschikbare middelen niet voor financieringsdoelein-
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den zijn aangewend en zij bevestigt derhalve de reeds gemaakte op-
merkingen.

Uit de verkorte balansen komt nog duidelijk naar voren, dat de twee
Engelse investeringsbanken in verhouding tot de continentale zusterin-
stellingen, met zeer geringe liquiditeiten opereren. In de bovenstaande
verhoudingsgetallen komt dit vanzelfsprekend ook tot uiting. Voor
beide investeringsbanken is het verschijnsel van de geringe liquiditeiten
verklaarbaar.

De cDc is nl. bij de eigen middelenvoorziening vrijwel uitsluitend af-
hankelijk van de Britse Schatkist. Deze middelen verkrijgt zij boven-
dien tegen op de marktverhouding georienteerde condities. Gegeven
het feit, dat de CDC jaarlijks, binnen vastgestelde plafonds, trekkings-
rechten op schatkistmiddelen verkrijgt, is het zeer aannemelijk en zelfs
vanuit een oogpunt van eigen rentabiliteit noodzakelijk, dat de CDC
eerst middelen bij de Schatkist opvraagt wanneer zich onmiddellijke
overmakingsverplichtingen voordoen. Het aanhouden van liquide
middelen kan derhalve tot een strikt minimum beperkt blijven. Het on-
nodig in de vorm van liquiditeiten aanhouden van dure schatkist-
middelen heeft niet alleen weinig zin, maar is uit rentabiliteitsover-
wegingen nadelig. Bij de CDFC spelen andere omstandigheden een rol,
doch de argumenten zijn hier dezelfde.

De omstandigheden waaronder de Londense kapitaalmarkt lange
tijd verkeerde, hebben de CDFC na de oprichtingjarenlang belet om op
de publieke kapitaalmarkt middelen aan te trekken tegen voor haar
aannemelijke voorwaarden. Een belangrijk deel van de passieve finan-
ciering werd derhalve noodgedwongen gezocht in bankkredieten, al
naar gelang de financieringsbehoefte zich deed gevoelen. Deze kostbare
vorm van financiering kon, zoals bekend, via een tweetal obligatie-
emissies op de kapitaalmarkt, gedeeltelijk worden verlaten in de jaren
na  I 964. De bankkredieten blijven  bij de CDFC echter de laatste jaren

nog steeds een aanzienlijk deel van de passieve financiering uitmaken.
Vanuit kostenstandpunt gezien, is het dus logisch en verstandig dat de
bankkredieten het niveau van de actieve financieringsbehoefte volgt in
plaats van omgekeerd. Goede betrekkingen tussen de CDFC en enkele
Londense Clearing Banks maken het de instelling mogelijk om, wat de
liquiditeitbehoefte betreft, te blijven balanceren op het scherp van de
snede. Een verdere consolidatie van de kortlopende bankkredieten
komt evenwel, gezien het dure karakter van deze wijze van financie-
ring, wenselijk voor.
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..,                     Liquiditeiten
111. x 100

Schulden op korte termijn

Caisse Centrale KfW DEG CDC CDFC
1963 812 393 (zie opm.)        2,6             6,9
1967 418 229 (idem) 14,8             7,2

In de Angelsaksische landen wordt dit verhoudingsgetal bij de beoor-
deling van de liquiditeitspositie van produktiebedrijven, de acid test-
ratio genoemde. Het komt ons voor dat zij ook van toepassing kan zijn
op de onderhavige investeringsbanken. De ratio drukt immers uit de
mate waarin zij aan onmiddellijk opeisbare schulden kan voldoen. Een
belangrijke rol hierbij speelt de vraag of de instellingen beschikken over
een zekere liquiditeitsgarantie van de Schatkist of anderszins. Dit is
zeker het geval bij de twee Engelse banken, zoals wij in het voorgaande
reeds hebben gezien. Vandaar dat wij bij hen een uiterst zwakke liqui-
diteitspositie aantreffen. Afspraken tussen de CDC en de Schatkist en
tussen de CDFC en enkele Clearing Banks spelen dus bij beide, ten
aanzien van de liquiditeitspositie, een rol. Wanneer men van liquidi-
teitsafspraken afziet is een lage liquiditeitsratio, zoals bij deze banken
te zien wordt gegeven, slecht verteerbaar.

Voor wat betreft de DEG hebben wij de ratio's niet opgenomen, om-
dat zoals uit de verkorte balansen van deze instelling blijkt, het resul-
taat van de berekening tot disproportioneel hoge percentages leidt. Wij
kunnen uit de verkorte balansen wel concluderen dat de  DEG in  I 967
nog zeer over-liquide was.

Een zekere mate over-liquiditeit wordt ook waargenomen bij de twee
andere continentale instellingen. De Kfw geniet min of meer formeel
van een liquiditeitsgarantie van de zijde van de Bondsrepubliek. Dit
accentueert in negatieve zin de gesignaleerde over-liquiditeit. Of de
Caisse Centrale in dezelfde omstandigheden ten aanzien van bepaalde
liquiditeitsgaranties verkeert als de overige Europese zusterinstellingen
is niet bekend. Een ruime liquiditeit komt bij de Caisse wel als gerecht-
vaardigd voor, doch niet in de mate zoals in de verhoudingsgetallen
wordt weerspiegeld. Men dient hier evenwel te bedenken, hetgeen voor
alle banken geldt, dat de cijfers gebaseerd zijn op ultimo situaties die
van de lopende gang van zaken kunnen afwijken. Bovendien kunnen
zich factoren voordoen, die een enigszins overtrokken liquiditeitspositie
wettigen, doch welke factoren aan de waarneming worden onttrokken.
6 CF..Financial Handbook op cit.: p. 8.32 en ook Turot: op. cit.: p. 522.
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Vaste activa
iv.               x 100

Eigen middelen
Caisse Centrale KfW DEG CDC CDFC

1963 442                         1,9                0,8          (zie
opm.) 34,8

1967 233                  5,0 63,5 (idem) 56,9

Dit verhoudingsgetal vermag meer inzicht te geven in de opvattingen
bij de investeringsbanken ten aanzien van de wijze van financiering
van kapitaaldeelnemingen en soortgelijke operaties (equity-type loans).
In de tabel worden de ratio's voor de CDC achterwege gelaten. Daar de
eigen middelen van deze instelling uitsluitend bestaan uit, proportio-
neel gezien geringe reserves en voorzieningen, de kapitaaldeelnemin-
gen daarentegen in het actieve bedrijf een belangrijke plaats innemen,
resulteert daaruit een disproportioneel hoog verhoudingsgetal. Een
constatering  ligt  wel  voor  de  hand: de kapitaaldeelnemingen  van  de
cDc worden uitsluitend met leningen gefinancierd.

Een gelijkluidende constatering kan ten aanzien van de Caisse

Centrale, die eveneens zeer hoge verhoudingsgetallen laat zien, worden
gemaakt. Omdat de eigen middelen van de Caisse Centrale, blijkens de
verkorte balansen, in de financiele opzet een onbeduidende rol spelen,
worden haar kapitaaldeelnemingen blijkbaar ook met vreemde mid-
delen gefinancierd. De daling  van het verhoudingsgetal  van  I 963  op
I 967 is opvallend. Dit is toe te schrijven enerzijds aan een verdubbeling
van de post 'eigen middelen' (als gevolg van de toename van reserve-
ringen) en anderzijds aan een afname van de post 'vaste activa'. Dit
laatste stemt overeen met hetgeen wij reeds in een van de voorgaande
hoofdstukken  bij de Caisse Centrale hebben opgemerkt. Sedert   I 960
ongeveer heeft de Caisse immers vrijwel geen nieuwe kapitaaldeelne-
mingen meer verricht en deze geven derhalve, gezien de groei van het
overige actieve bedrij f een proportionele teruggang te zien in het totaal
van de activa. Gezien de daling van het verhoudingsgetal vaste activa/
eigen middelen is de conclusie gerechtvaardigd, dat de bestaande
kapitaaldeelnemingen in toenemende mate worden gefinancierd door
de eigen middelen van de Caisse.

De percentages die de Kfw te zien geeft, zijn in vergelijking met de
overige banken uitzonderlijk laag. Dit was te verwachten; de kapitaal-
deelnemingen maken bij de Kfw geen integrerend onderdeel uit van het
actieve bedrijf. Zij zijn beperkt gebleven tot minderheidsdeelnemingen
in enkele, binnen de Bondsrepubliek bestaande financiele instellingen,
waarmee de Kfw nauw samenwerkt.
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Omtrent de verhouding vaste activa/eigen middelen bij de DEG
merken wij op, dat bij de oprichting van deze bank de opvatting heeft
postgevat, ten eerste, dat het actieve bedrij f zou worden gericht op  het
verstrekken van risicodragend kapitaal, en ten tweede, dat deze activi-
teit zou worden gefinancierd met eigen middelen van de instelling. In
het algemeen gesproken is tegen deze (orthodoxe) financieringsopvat-
ting weinig in te brengen.

Anderzijds echter lijkt bij een financiele structuur die op deze op-
vatting is gebaseerd een belangrijke impuls voor de betreffende in-
vesteringsbank achterwege te blijven om de eenmaal verrichte kapi-
taaldeelnemingen te zijner tijd af te stoten,  dus om vastgelegde midde-
len voor nieuwe financieringen vrij te maken, hetgeen vanuit een oog-
punt van ontwikkelingsfinanciering wenselijk is te noemen. Een derge-
lijke impuls is nl. bij de instellingen, die hun kapitaaldeelnemingen
(noodgedwongen, gezien hun financiele structuur) met vreemde mid-
delen financieren, wdl aanwezig. Bij hen staat de aflossing op opgeno-
men leningen als een stok achter de deur en brengt hen ertoe om bij de
beslissing tot het verrichten van kapitaaldeelnemingen de factor van de
afstoting van belangen maar ook andere factoren te laten meespelen.

Het  verhoudingsgetal  van  de  DEG  voor  I 967 geeft  aan  dat  de  ver-
richte kapitaaldeelnemingen waarschijnlijk uitsluitend met eigen
middelen moeten zijn gefinancierd.

Het feit echter  dat het kapitaal in dejaren tussen I 963 en I967 regel-
matig aan de groei van de actiefzijde is aangepast, doet ons enigszins
voorzichtig zijn met definitieve conclusies. De ultimo-situatie enerzijds
en de schoksgewijze aanpassingen van het kapitaal anderzijds brengen
met zich mee dat het verhoudingsgetal vanjaar totjaar kan verschillen.
En  I 963 is voor de DEG geenjaar om als vergelijkingsmaatstafte dienen.

Wanneer bij de CDFC de groei van de vaste activa enerzijds en van
de eigen middelen anderzijds in aanmerking wordt genomen, is men
geneigd te veronderstellen, dat de kapitaaldeelnemingen bij deze in-
stelling in toenemende mate gefinancierd zijn met vreemde middelen.
Dit is ook aannemelijk te maken. Een automatisme, zoals bij de DEG in
de aanpassing van het aandelenkapitaal aan de financieringsbehoeften
kent deze, op privaatrechtelijke basis geschoeide, instelling natuurlijk
niet. Vandaar dat de CDFC bij de beslissing omtrent de wijze waarop
kapitaaldeelnemingen zullen worden gefinancierd meer moet 'wikken
en wegen'. Dit volgt ook uit de bestudering van balanscij fers:  bij een in
de  periode  I 963-I 967 vrijwel constant gebleven post Eigen Middelen
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en bij een in dezelfde periode toegenomen post vaste activa, moet deze
instelling wel in toenemende mate zijn overgegaan tot financiering van
de kapitaaldeelnemingen met vreemde middelen. In het algemeen zijn
wij voorstander van een financiele structuur waarin zowel eigen als
vreemde middelen in zekere verhouding ten opzichte van elkaar ter be-
schikking staan, omdat een dergelijke structuur ruimte biedt voor een
afgewogen keuze ten aanzien van eigen of vreemde middelen bij de
financiering van kapitaalparticipaties. De bij de CDC gekozen struc-
tuur, te weten uitsluitend vreemde middelen, noch de financiele
structuur van de Caisse (kapitaal in de vorm van een verhoudingsge-
wijs ten opzichte  van de vreemde middelen geringe dotatie),  noch  de
DEG-structuur (vrijwel uitsluitend eigen middelen) komen ons daarom
voor geschikt te zijn voor investeringsbanken voor ontwikkelingsfinan-
ciering, die het verrichten van kapitaaldeelnemingen mede tot hun
taak hebben te rekenen. De financiele structuur, die voor de CDFC iS ge-
kozen, komt ons daarentegen, met het oog op haar participatieactivi-
teit wel adequaat voor.

Schulden op korte termijn
V. X 100

Schulden op lange termijn

Caisse Centrale KfW DEG CDC CDFC

1963                    2,8                    2,2             -              3,8           39,9
1967                     3,8                    2,6             7,5             2,5           46,3

Het verhoudingsgetal schulden op korte/lange termijn biedt aanleiding
tot het maken van een paar opmerkingen. De instellingen ontlopen
elkaar niet veel, met uitzondering van de DEG en van de CDFC.

Bij de DEG speelt het zoeken naar een evenwichtige financiele struc-

tuur vanzelfsprekend een belangrijke rol en een oordeel over de situatie
per ultimo  I 967 is derhalve, ook hier, voorbarig.

Wat de CDFC betreft zijn wij bij de bespreking van voorgaande ratio's
al ingegaan op de belangrijke rol welke de kortlopende bankkredieten
in de passieve financiering spelen. Welnu dit wordt door het boven-
staande nog eenmaal bevestigd. Zelfs wanneer de passieve financiering,
zoals bij deze bank, gebaseerd is op min of meer hechte afspraken met
de Londense Clearing Banks, dan nog komt het ons voor dat deze in-
stelling tegenover het actieve bedrijf, dat uitsluitend langlopende lenin-
gen en overdracht van risicodragende middelen tot object heeft, een
adequate passieve financiering moet stellen en zich niet in een situatie
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mag bevinden, waarbij zij continu een beroep moet doen op kort-
lopende bankkredieten met tussentijdse consolidaties via langlopende
obligatieleningen, wanneer het water te ver aan de kin reikt.

vi.  Schulden op lange termijn
Eigen middelen

x 100

KfW CDFC

1963 53,2 106,9
1967 41,7 75,0

In de vorenstaande toelichting hebben wij reeds argumenten aange-
voerd waarom alleen voor de Kfw en de CDFC de solvabiliteitsverhou-
ding wordt nagegaan.

Bij de Kfw dient bij dit verhoudingsgetal te worden aangetekend, dat
wij voor de post 'Schulden op lange termijn' een geringer bedrag heb-
ben genomen dan het bedrag dat op de verkorte balansen is opgevoerd.
Wij hebben de betreffende balanspost voor de zuiverheid van de ver-
houdingontdaan van elementen zoals budgettaire en quasi-budgettaire
beschikbare middelen, middelen opgenomen voor rekening van derden
(Treuhandgeschafte), om tenslotte over te houden een bedrag  dat om-
vat: publieke obligatieleningen, schuldbrieven  op  naam en bepaalde
voorzieningen op lange termijn   (bv. voor pensioenverplichtingen).
Voor   963 en voor  I967 komt dit 'aangepaste' bedrag  uit op respectie-
velijk 245,6 en 397,4 miljoen Europese Rekeneenheden.

Nemen wij vervolgens een veel toegepaste debt-to-equity ratio van
4: I  als norm aan, dan blijkt er voor de Kfw een zeer bevredigende solva-
biliteit op lange termijn uit te resulteren, met dien verstande, dat de
verhouding voor  I 967 aanzienlijk lager ligt dan voor  1963.

Hetzelfde minimum, als norm toegepast op de CDFC, geeft een zeer
sterke solvabele positie op lange termijn voor deze instelling te zien.

Vii.
Personeel

1 miljoen ER balanstotaal

Caisse Centrale KfW DEG CDC CDFC

1967                   0,6                  0,1            3,2            0,3            0,3

Met dit laatste verhoudingsgetal dat aan de hand van balanscijfers is
geconstrueerd: aantal personeelsleden  per   I   miljoen ER balanstotaal
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geeft een indruk van de produktiviteit van de investeringsbanken voor
ontwikkelingsfinanciering.

Wij zijn ons bewust dat met het hanteren van het begrip produktivi-
teit bij banken zeer voorzichtig omgesprongen moet worden. Afgezien
van deze reserve, komt de Kfw als het meest produktief uit de bus, ge-
volgd door de beide Engelse investeringsbanken. De verhoudingsgewijs
lage produktiviteit bij de Caisse Centrale is toe te schrijven aan het fcit
dat deze instelling, zoals bekend, een aantal taken vervult die niet in
de balanscijfers tot uiting komen en bovendien 'arbeidsintensief' zijn,
zoals bv. de technische bijstand; het produktiviteitscijfer voor de C aisse
Centrale wordt daardoor ongunstig beinvloed.

Het zeer lage produktiviteitscijfer voor de DEG tenslotte zullen we
gemakshalve toeschrijven aan de aanloopsituatie waarin de DEG zich
in  I 967 bevond.

b. ONDERZOEK OP BASIS VANGEGEVENS ONTLEENDAAN DE
RESULTATENREKENINGEN

Aan de hand van de exploitatierekening proberen wij vervolgens een
inzicht te krijgen in, wat wij de rendementsgraad of de Tendementscapaciteit
noemen en die ons toepasbaar lijkt op de onderhavige instellingen; om-
dat het maken van winst in de strikte zin van het woord niet op de voor-
grond staat, vermijden wij met opzet het begrip rentabiliteit, omdat dit
ons inziens te zeer wordt geassocieerd aan winst en winstcapaciteit van
het beschikbare vermogen, van toepassing op produktie- en handels-
ondernemingen, traditionele bank- en kredietinstellingen en andere or-
ganisaties bij welke het maken van winst w81 op de voorgrond staat7.

Naast de rendementsgraad of rendementscapaciteit, gaan wij ook
na of de betrokken investeringsbanken genieten van overheidssteun.
Om een inzicht te krijgen in het ontwikkelingskarakter van hun activi-
teiten onderzoeken wij vervolgens ofdit subsidie-element, dat wij even-

7 De exploitatierekeningen van de betrokken banken zijn vaak zeer summier. Zo publiceert
de Caisse Centrale alleen de netto-opbrengsten ('profits  nets').  De  Kfw laat onzekerheid  be-
staan omtrent de passieve financieringslasten. Volgens de huidige bankwetgeving in de
Bondsrepubliek is het banken toegestaan de financi8le resultaten te salderen. Een wijziging
in de Bankwet, welke tijdens het schrijven op handen was, voorziet voor de toekomst evenwel
de verplichting voor de banken om zowel de financieringslasten als de opbrengsten te publi-
ceren. Dit zal de Kfw dus ook gaan doen.

Tekortkomingen in de publikaties van exploitatiecijfers hebben wij opgelost met schat-
tingen, gebaseerd op inzichten in dc instellingen en op mededelingen van die zijde.
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tueel aantreffen, wordt doorgegeven aan debiteuren of dat dit wordt
aangewend voor andere doeleinden, bv. ter dekking van een gedeelte
van de exploitatiekosten  of voor reserveringen.  Voor de desbetreffende
berekeningen maken wij gebruik van de volgende symbolen:
(nominale bedragen)
T = balanstotaal
Y = bruto-opbrengsten
E = exploitatiekosten
Cl   = fictieve passieve financieringskosten
Cs   = werkelijke passieve financieringskosten
R  = reserveringen, te definieren als sluitpost van de vergelijking
Y=E+C  +R.
Om  tot een vergelijkbaarheid  van  Y,  E,  Cl  en  02  en R  bij de instel-
lingen onderling te komen, worden zij uitgedrukt in procenten van het
balanstotaal:

-12 -y ; 4  - 'i -C i-,i; -fi' - c, i - -r.

In een van de voorgaande hoofdstukken is erop gewezen dat inves-
teringsbanken voor ontwikkelingsfinanciering een speciale behandeling
kunnen genieten op het gebied van condities bij de passieve financie-
ring. Deze komen neer op bv. vrijdom van dividenduitkering op het
uitstaande aandelenkapitaal, zoals de DEG, de Kfw en de Caisse Centrale
of op leningsmiddelen die interestvrij  dan wel door de Schatkist tegen
voorwaarden worden beschikbaar gesteld die lager liggen dan de gel-
dende marktcondities. De Engelse CDFC is de enige instelling die, voor
zover bekend, in geen enkel opzicht bevoorrecht wordt. Een onderzoek
naar de aanwending van eventuele subsidie-elementen in de passieve
financieringscondities kan dus bij deze investeringsbank gevoegelijk
achterwege blijven.

Het subsidie-element dat vervat is in de passieve financieringskosten
vertoont bij de overige investeringsbanken onderlinge verschillen. Om
hen in dit opzicht op dan gelijke noemer te brengen moeten wij dus de
verschillen in passieve financieringskosten elimineren. Dit geschiedt
door de werkelijke financieringskosten te vervangen door voor alle in-
stellingen gelijkelijk vastgestelde percentages, 5 pct. resp. 6 pct., te be-
rekenen over de eigen middelen (exclusief reserves) en vreemde mid-
delen, welke percentages een benadering zijn van  de  in  I 963 resp.  I 967
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gemiddeld in de drie betrokken landen geldende interestcondities voor
langlopende industriele leningen.
In dit speciale geval hebben wij, omwille van een betere vergelijk-
baarheid van de instellingen bij de vaststelling van het bedrag aan
eigen middelen de reserves buiten beschouwing gelaten.

Het  karakter van de reserves van de Caisse Centrale zowel als van de
Kfw wijkt nl. niet alleen onderling maar ook t.o.v. de andere banken af.

Mocht hier of daar de mening bestaan, dat een en ander eigenlijk
niet in overeenstemming is met de gebruikelijke methoden van finan-
ciele analyse, dan dient te worden bedacht, dat de resultaten, zoals
weergegeven in Tabel XII en de daaropvolgende becijferingen niet
wezenlijk anders zouden zijn uitgevallen, dan wanneer in dit geval de
post Eigen Middelen wdl de reserves zou hebben bevat.
De vaststelling van de bruto-rendementsgraad:

»b- r--ci
geeft de rendementscapaciteit aan, op basis van fictieve financierings-
kosten, dus exclusief eventuele steunelementen   in de passieve   fin an-
cieringscondities. Betrekken wij de exploitatiekosten erbij, dan komen
we tot de vaststelling van de netto-rendementsgraad:

11
B   =B   -e.
n b

Deze geeft aan of de banken voldoen aan de minimum verwachting,
dat de eigen kosten uit de opbrengsten kunnen worden gedekt, een en
ander onder aanname van een voor alle instellingen gelijke procentuele
financieringslast.
Aan de minimum eis wordt niet voldaan als:

1                  1

(I)   B  b  <e-*  B nis negatief.

Aan de eis wordt wel voldaan als:
1                    1

(2) B b s e- +B n i s n u l ofpositief.

De situatie waarin:
1

(3) B b=e, noemen we de rendementsdrempel, een begrip dat we ont-
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lenen aan Larcier en de Vuyst ('1'Analyse financijre en Europe')8.
1

De situatie waarin B is negatief, zien wij niet zonder meer als een ne-
n

gatieve beoordelingsfactor. De mogelijkheid bestaat immers, dat de
relatieve passieve financieringsvoordelen die door speciale interestcon-
dities zijn verkregen, geheel of gedeeltelijk zijn doorgegeven. Wanneer
dat zo is, dan heeft een dergelijke handelwijze vanzelfsprekend zijn
weerslag op de omvang van Y.

Alvorens dit na te gaan, passen we nog een gelijksoortige berekening
toe op basis van de waargenomen werkelijke  (c.q.  geschatte  werkelijke)

passieve financieringskosten:

Bb-y-cwen82=82-e.n b

Ook onder deze omstandigheden gaan wij de volgende situaties na:

(4) B  <e- +B   i s negatief;

(5)   B     5   e  -+  B    is
nulof positief.

Doet zich de situatie (4) voor, dan wordt de rendementsdrempel over-
schreden en moet betwij feld worden of de betreffende bank een beleid
voert dat in overeenstemming is met een van de essentiele taakstellin-
gen, omdat immers de netto-rendementsgraad niet de dekking van de
exploitatiekosten verzekert. De oorzaken kunnen tweeerlei zijn:
ofwel de exploitatiekosten kunnen te hoog zijn, dan wel de betrokken
instelling neemt een te lage marge tussen de te betalen en de te ont-
vangen interesten.

Beoordeelt men deze instelling louter als bank, dan is dit een negatief
punt.  Nemen we de instelling evenwel louter als ontwikkelingsfinan-
cier, met volledig voorbijzien van het bankkarakter, dan is een dergelijke
situatie een minder negatieve beoordelingsfactor te noemen. Bij de
onderhavige investeringsbanken, die beide karaktertrekken bezitten,
ligt de waarheid in het midden. Een definitief oordeel is blijkbaar uit-
eindelijk kwalitatiefbepaald.

In de situatie (5) doet zich deze beoordelingsproblematiek in min-

8  Op Cit: 9 299
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dere mate voor. Om echter een antwoord te kunnen geven op de

vraag of zij in een dergelijk geval ook optreden als ontwikkelingsfinan-
ciers, m.a.w. of zij met behoud van een zekere marge die voldoende is
om de exploitatiekosten te dekken, de relatieve kostenvoordelen,
voortvloeiende uit speciale condities, doorgeven aan debiteuren, moet
allereerst het subsidie-element worden gekwantificeerd:

2 10=B -B =c -C n n

Hier doet zich bij de beoordeling van de Kfw nog een extra-complicatie
voor, omdat deze instelling haar werkterrein niet alleen in ontwikke-
lingslanden heeft, maar evenzeer in de Bondsrepubliek zelf. Binnen de
Bondsrepubliek opereert de Kfw niet als investeringsbank voor ont-
wikkelingsfinanciering in de door ons gedefinieerde zin. Deze twee-
slachtige situatie versluiert de becijferde resultaten en voorzichtigheid
ten aanzien van eventuele conclusies is bij deze instelling dus geboden.

In deze fase van het onderzoek is het noodzakelijk ook de reser-

veringen erbij te
betrekken  <  =  r  , die in

het onderzoek naar de ren-

dementsgraad, zoals vorenstaand, ons inziens geen beduidende rol
dienen te spelen. Welnu, de mogelijkheid dat het subsidie-element ge-
heel ofgedeeltelijk aan debiteuren is doorgegeven kan zich alleen voor-
doen als:
(6)  a( =c l-c z) >e t r.

De factor:  X   = - 2
, geeft vervolgens het belang   van de passieve

financieringskosten in de bruto-opbrengsten aan.
Beoordelen wij de instellingen louter als ontwikkelingsfinanciers,

met voorbij zien van hun opvattingen ten aanzien van het handhaven
van bancaire normen, dan zou de ideale situatie zich onder abstractie
van de exploitatiekosten en reserveringen, voordoen bij:

1 - [1].
De andere uiterste situatie is derhalve:

A = O.
Blijkt  dat  x   -+   [l],  dan  zou  men ten aanzien  van de taakvervulling
als ontwikkelingsfinancier een positief oordeel kunnen afgeven, omdat
immers in dat geval de renteontvangsten een reflectie zijn van de pas-
sieve financieringskosten; met andere woorden:  in dat geval nadert de
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TABEL XII Basisgegevens voor berekening van rendementsgraad of rendementscapaciteit en voor het onderzoek naar de aanwending van een        
subsidie-element in de passieve financieringscondities (Bedragen in miljoenen ER)                                               H

r
trj

Caisse Centrale KiW DEG CDC
CDFC         

Z
Omschrijving 1963 1967 1963 1967 1963 1967 1963 1967 1963 1967       &

-
/8
>

Bedragen                                                                                                                                        -H

Balanstotaal T 895,5 1096,0 3005,8 4405,8 12,7 23,8 314,4 329,6 53,8 66,4        4
td

Bruto-opbrengsten Y 22,191 30,541 118,91 195,41 0,35 0,9 14,8 17,0 2,861 5,09          M

Exploitatiekosten E 2,241 2,741        6,1            9,5 0,25 0,68            0,8             1,1 0,58 0,66         0
Fictieve fin. kosten Cl 32,2 53,1 140,3 247,5          0,6            1,4 11,8 15,1 1,45 3,56         M0Werkelijke fin.

3,563
M

kosten 02 19,71 27,61 106,71 176,31         0              0 12,32 14,22 1,453

Reserveringen R 0,25 0,20          6,1            9,6          0,1            0,22           1,7            1,7 0,83 0,87         MZ
C/)

Percentages

YiT x  100 y 2,47 2,78 3,95 4,42 2,76 3,78 4,71 5,16 5,32 7,67

E/T x  100 e 0,25 0,25 0,20 0,22 1,97 2,86 0,25 0,33 1,08        1,0

Cl/T   x   100 cl 3,60 4,84 4,66 5,62 4,72 5,88 3,75 4,58 2,69 5,36

Cs/T x 100 cs 2,20 2,52 3,55 4,00         0               0 3,91 4,31 2,69 5,36

R/T x 100 r 0,02 0,01 0,20 0,20 0,79 0,92 0,55 0,52 1,55 1,31

1 Schattingen.
2 'Interest currently payable' en 'provisions for fructification interest'.
3  Daar de schattingen vrijwel uitkomen op het niveau van de fictieve financieringskosten hebben wij bij de CDFC aangenomen, dat Cs  = Cl•                H

5
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interestmarge (1 - A) tot [o] en eventuele financieringskosten voor-
delen worden dan blijkbaar zoveel mogelijk doorgegeven aan debi-
teuren. Voor het geval X=o geldt het omgekeerde.

Wij wijzen er, wellicht ten overvloede, op dat aan onderstaande
cijfermatige resultaten slechts een betrekkelijke waarde moet worden
gehecht en wel om de volgende redenen: het'fotografisch' karakter van
het onderzoek, dat zich slechts over een tweetal jaren uitstrekt;  de vele
schattingen die bij de opstelling van de basisgegevens moesten worden
verricht en tenslotte vanwege het probleem om de instellingen, die qua
omvang, nationaliteit, doelstellingen en taakopvatting verschillen, op
een gelijke noemer te brengen. Rekening houdend met al deze beper-
kingen heeft onderstaande analyse wel enige waarde, omdat zij de ge-
legenheid biedt om op een andere manier nog eens enkele aspecten die
met ontwikkelingsfinanciering verband houden, kritisch te bezien.

Met behulp van vorenstaande basisgegevens (Tabel XII) kunnen wij
een aantal becijferingen opstellen. De gegevens zijn voor een belangrijk
deel in de jaarverslagen gepubliceerd. Wanneer zij op schattingen be-
rusten is dat in de tabel aangegeven.

De berekeningen leverden de volgende resultaten op:

i. de bmto rendementsgraad van de instellingen, dus exclusief de factor
exploitatiekosten (e) is als volgt:
- berekend op basis van .fictid vastgestelde, gelijke procentuele passieue
jinancieringscondities  (resp.  5  en 6  pct.  voor  I 963  en  I 967), dus zonder

i      1
dat  subsidie-elementen een rol spelen  <B  b  -  Y  -c i      :

Caisse Centrale KfW DEG CDC CDFC

1963 -1,13 - 0,71 - 1,96 + 0,96 + 2,63
1967 - 2,06 - 1,20 -2,10 + 0,58 + 2,31

- en op basis van werkel#ke passieve »ancieringscondities, dus inclusief

eventuele subsidie-elementen  <B      =  y -c2   :

Caisse Centrale KfW DEG CDC CDFC
1963 + 0,27 + 0,40 + 2,76 + 0,80 + 2,63
1967 + 0,26 + 0,42 + 3,78 + 0,85 +   2,31
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De resultaten in beide tabellen geven een frappant beeld te zien. Onder
omstandigheden van gelijke procentuele financieringscondities ver-
tonen de Angelsaksische instellingen een duidelijk positieue rendements-
graad; daartegenover staat een uitgesproken negatief resultaat  bij  de
drie continentale instellingen.

Dit onderscheid vervalt bij de berekening op basis van de werkelijke

financieringscondities  B    .
De conclusie ligt voor de hand, dat de werkelijke passieve financie-

ringscondities bij de continentale instellingen een belangrijke rol spelen
en lager moeten liggen dan de fictiefvastgestelde condities:

Wij constateren bovendien ook dat de bruto rendementsgraad
/  1\

<B  b 
bij fictieve financieringscondities  van  I 963  op  I 967 een daling te

zien geeft, terwijl daarentegen, berekend op basis van de werketijke

financieringscondities  <B   in
het algemeen een stijging wordt waar-

genomen  of dat, zoals  bij de Caisse Centrale, tenminste vrijwel stabiel
blijftlo.

Een verklaring voor dit verschijnsel kan gelegen zijn in het feit, dat
de fictieve financieringscondities voor I967 ten opzichte van I 963
hoger zijn gesteld. Omdat in Tabel XII (Basisgegevens) te zien is dat
ook de jaarlijkse bruto-opbrengsten bij alle banken gestegen zijn,
kunnen wij uit beide waarnemingen afleiden:
- dat de banken niet alleen, zoals ook wel te verwachten was, negatief

reageren op een relatieve verzwaring van de passieve financierings-
condities (van 5 pct. in  I963 op 6 pct. in I 967) ;

-  maar ook dat zij blijkbaar met beperkte rentemarges (verschil tussen
actieve en passieve rentevoorwaarden) opereren, gezien de duide-
lijke omslag van sommige instellingen van een positieve B   (dus bij

9   Een arbitraire vaststelling van een fictief gemiddeld rentepercentage voor de drie betrok-
ken landen gezamenlijk, kan in zijn globale uitwerking tot oneffenheden leiden. Dit blijkt
bij de cDc het geval te zijn. Het fictief percentage voor  I 963 blijkt per saldo, als enige uitzon-
dering, lager uit te komen dan het werkelijke kostenpercentage. Daardoor komt het, dat de
rendementsgraad van de CDC voor dat jaar bij werkelijke financieringscondities lager is dan
bij de fictiefop 5 pct. vastgestelde condities.
10  De tegengestelde ontwikkeling bij de CDFC Van de rendementsgraad is waarschijnlijk toe te
schrijven aan het feit dat voor deze instelling de fictieve financieringscondities gelijk zijn ge-
steld aan de werkelijke.
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werkelijke passieve financieringscondities) naar een negatieve
1

B  b (dus
bij fictieve financieringscondities).

De ontwikkeling van B    in  de  loop der jaren kan natuurlijk  ook
door toevallige omstandigheden zijn beinvloed. Bij de CDC zijn de
passieve financieringscondities voor I967 voor het eerst 'zachter' ge-
worden als uitvloeisel van de nieuwe regeling met de Britse Schatkist.
Daarentegen heeft bij de CDFC de consolidatie in de loop  van  I 963  van
de kortlopende bankkredieten door de uitgifte van obligatieleningen,
waarschijnlijk nog niet onmiddellijk gunstig op het kostenniveau
kunnen inwerken.

ii. De netto rendementsgraad van de instellingen, dus rekening houdend
met de factor 'exploitatiekosten' (e)  is als volgt:
- berekend op basis van jictief vastgestelde, gelijke  procentuele  passieue

 1 1          \
jinancieringscondities  <B n =B b-e    :

Caisse Centrale KfW DEG CDC CDFC

1963 -1,18 - 0,91 - 3,93 + 0,71 + 1,55
1967 - 2,31 - 1,42 - 4,96 + 0,25 + 1,31

- en op basis van werkelijke passieve financieringscondities

(1  -Bi-9.
Caisse Centrale KfW DEG CDC CDFC

1963 + 0,02 + 0,20 + 0,79 + 0,55 + 1,55
1967 + 0,01 + 0,20 + 0,92 + 0,52 + 1,31

De getallenseries in bovenstaande twee tabellen geven geen fundamen-
teel ander beeld dan dat wat bij de vaststelling van de bruto rende-
mentsgraad werd verkregen.

Zij hebben wel meer betekenis, omdat thans, naast de financierings-
kosten, ook de factor exploitatiekosten erbij betrokken is. Deze factor
speelt bij de twee kleine banken, de DEG en de CDFC, een relatief be-
langrijker rol dan bij de drie grote banken. Een verklaring hiervoor
ligt wel voor de hand. De kleinere instellingen hebben te maken met,
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proportioneel gezien, zwaardere uaste exploitatielasten dan de grote
banken. Dit werkt ongunstig uit op het uiteindelijk exploitatieresultaat.

Voor drie van de vijf banken, te weten de Caisse Centrale, de Kre-
ditanstalt en de DEG, kunnen wij vaststellen dat zij bij de vastgestelde

I    1
jictieve condities onder de rendementsdrempel <B n-0  blijven. Onder

dezelfde omstandigheden vertonen de Engelse instellingen daarentegen
een positieve rendementsgraad.

Wanneer bij de berekening wordt uitgegaan van de werkelijke pas-
sieve financieringscondities (waarin derhalve voor enkele banken een
subsidie-element moet zijn vervat) en met inachtneming van de factor
exploitatiekosten, dan komen alle banken uit op een positieue netto

rendementsgraad <B Q >e  '
Men mag uit een en ander afleiden, dat de eigen specifieke omstan-

digheden waarin de instellingen verkeren, wat betreft de passieve
financieringscondities een voorwaarde blijkt te zijn om te kunnen be-
antwoorden aan een van de essentiele kenmerken van hun bedrijf, te
weten, dat zij de exploitatiekosten uit de eigen opbrengsten dekken.
De twee Britse banken tonen anderzijds aan dat speciale (voordelige)
financieringscondities niet noodzakelijk zijn om toch tot een positieve
rendementsgraad te komen. Dat dit alleen bereikt kan worden door een
andersgericht beleid aan de actiefzijde van het bedrijf is logisch. De
Britse banken zullen hetzij kritischer staan tegenover de ter finan-
ciering voorgelegde projecten, dan wel meer zorg besteden aan een
eventuele begeleiding van gefinancierde projecten. Op deze wijze ver-
zekeren zij zich van de regelmatige interest- en aflossingsbetalingen op
de door hen uitgegeven leningen, dan wel van de winstcapaciteit van
de verrichte deelnemingen.

Het onderscheid tussen de continentale en de Engelse banken wil
dus geenszins zeggen, dat een eens genomen besluit om een investe-
ringsbank voor ontwikkelingsfinanciering 'uit te rusten' met voordelige
passieve financieringscondities van de ene op de andere dag ongedaan
kan worden gemaakt en dat tot 'hardere' voorwaarden kan worden
overgegaan, zonder dat dit op de rendementsgraad van de instellingen
invloed zou hebben.

iii. Om tenslotte te beoordelen of de activiteiten van de banken over-
eenkomen met het ontwikkelingskarakter van hun bedrijf, gaan wij
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na of er voldoende ruimte is geweest om een eventuele subsidiequote
aan leningnemers in ontwikkelingslanden door te geven, en zo ja, in
welke mate een dergelijke 'remise' kan hebben plaatsgevonden.

Daartoe wordt de subsidiequote (a = cl - cs) gekwantificeerd en
gezien of 0 - (e  + r) is positief ( +) of negatief (-). Het globale re-
sultaat van de desbetreffende berekening is als volgt weergegeven:

Caisse Centrale KfW DEG CDC CDFC

1963                        +                                           +                -               -
1967                        +                        +                +                -               -

Het onderscheid tussen continentale en Engelse banken doet zich hier
weer voor:  bij de Engelse banken is het resultaat negatief. Een ruimte
om een subsidiequote aan leningnemers door te geven is bij hen kenne-
lijk niet aanwezig, wat gezien de charde' passieve financieringscondi-
ties, waaraan zij zich onderworpen, te verwachten was. Voor de drie
overige instellingen, bij welke een ruimte voor 'remise' van de subsidie-
quote wdl aanwezig blijkt te zijn, kan de mate waarin zulks is gebeurd,

(2  worden afgelezen aan de
uitkomst van  1  -  A  waarbij  A -- I.Y 1

Hoewel de vraagstelling bij de Engelse instellingen niet relevant is
gebleken, hebben wij de uitkomsten wel, vergelijkenderwijs, opge-
voerd. Welnu, wat met zekerheid valt te zeggen is, dat hoe dichter de
uitkomsten van (1  - A) liggen bij  [o],  des te meer de mogelijkheid  be-
staat, dat eventuele passieve financieringsvoordelen aan leningnemers
zijn doorgegeven.

Uit de verhoudingsgewijs lage uitkomsten voor de Caisse Centrale en
de Kfw in onderstaande tabel moge worden geconcludeerd dat deze in-
stellingen gelijkelijk en in niet onbelangrijke mate hun passieve finan-
cieringscondities hebben laten doorwerken in de opbrengsten van hun
bedrijf. Dus moeten ook de voordelen die in de passieve financierings-
condities zitten in belangrijke mate zijn doorgegeven. De uitkomsten
voor de DEG zijn helaas nietszeggend: enerzijds omdat de factor cs  ==  O
en anderzijds omdat de inkomsten   van deze instelling   in   I 967   nog
grotendeels zijn voortgevloeid uit kortlopende beleggingen die de DEG
noodzakelijkerwijs heeft moeten verrichten in afwachting dat zich
financieringsmogelijkheden voordeden, doch welke inkomsten niet
typisch zijn geweest aan haar bedrijf. De hogere uitkomsten bij de twee
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Engelse banken, die bijna of geheel niet van passieve financierings-
voordelen genieten, zijn voor een vergelijking met die van de Caisse en
de Kfw interessant en lijken een bevestiging te geven van de juistheid
van de gevolgde benaderingswijze:

(I - X) i

Caisse Centrale KfW DEG CDC CDFC
1963 0,11 0,10 (1,0) 0,17 0,49
1967 0,10 0,10 (1,0) 0,16 0,30

3. EEN KWALITATIEF OORDEEL OMTRENT DE BETROKKEN
INSTELLINGEN

Een oordeel omtrent de investeringsbanken is alleen zinvol als wij
rekening houden met hun nationale herkomst. Hun taak is om uit-
voering te geven aan een onderdeel van het bilaterale hulpprogramma
en zij vereenzelvigen zich dus gemakkelijk met nationale opvattingen
ten aanzien van de relaties die met de 'derde wereld' worden onder-
houden en met het bilaterale beleid inzake economische hulpverlening
aan ontwikkelingslanden. Vandaar dat zij  in deze paragraaf naar land
van herkomst worden gegroepeerd, hetgeen ons in staat stelt met de ver-
vlechting van de instellingen met het overheidsbeleid in de respectieve
landen rekening te houden.

Onderstaand zal slechts op enkele hoofdaspecten van de instellingen
kunnen worden ingegaan, zonder dat, in tegenstelling tot de vorige
paragraaf, aan de beoordeling enig cijfermateriaal ten grondslag ligt.

a. DE FRANSECAISSE CENTRALE: SAMENGAAN VAN POLITIE-

KE OPTIES, VAN VEELZIJDIGHEID EN VAN DOELTREFFENDHEID

De Franse investeringsbank voor ontwikkelingsfinanciering zullen wij
vanuit de volgende aspecten bezien:  (i). zijn plaats in het ruimere kader
van het Franse hulpverleningsmechanisme, hetwelk slechts mogelijk is
wanneer men kennis neemt van de achtergronden omtrent het ont-
staan en het verdere verloop van de instelling, die meer uitvoerig wor-
den geschetst in Bijlage II; (ii). enkele opvattingen die bij  de bank leven
met betrekking tot de uitvoering van opgedragen taken en tenslotte
(iii). de perspectieven voor de toekomst van de instelling.
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i. Het is goed vast te stellen, dat de Caisse Centrale, als publieke instel-
ling, ten aanzien van de grote lijnen van het beleid vrijwel volledig
afhankelijk is van de richting van de buitenlandse politiek van de
Franse Republiek en in het bijzonder van de opties van de overheid op
het terrein van de economische hulpverlening aan ontwikkelingslan-
den. Wat dit laatste betreft is de aandacht van de Franse Overheid tot
nu toe in beginsel uitgegaan naar de onafhankelijk geworden vroegere
kolonien in Afrika en Azie en naar de overzeese gebieden (Territoires)
en Departementen.

Binnen dit geografische kader heeft de Caisse Centrale, als over-
heidsinstrument, uitvoering gegeven aan programma's van financiele
en technische bijstand en een belangrijke bijdrage geleverd aan de ver-
wezenlijking van een van de voornaamste doelstellingen van de na-
oorlogse Franse buitenlandse politiek, te weten, de geruisloze besten-
diging van de banden tussen de vroegere kolonien en het moederland,
tijdens en na het dekolonisatieproces.

Een en ander wil niet zeggen, dat de Caisse niet zelfstandig zou zijn
en geen eigen inzichten aan de dag zou leggen. Integendeel, zij slaagt
erin tot op zekere hoogte een eigen beleid te bepalen, ondanks dat zij
onder toezicht staat van de Eerste Minister en van de Minister van
Financien en Economie en dat zij voor wat betreft de passieve finan-
ciering geheel afhankelijk is van de overheid.

Een jarenlange overzeese ervaring, een grote kennis van zaken bin-
nen het apparaat zelf, alsmede een souplesse die de instelling in staat
heeft gesteld nieuwe taken te assumeren, hebben tegenover het centrale
overheidsapparaat een vrij onafhankelijke positie opgeleverd, die tot
uitdrukking komt in het vervullen van een adviserende rol.

Het is bijzonder moeilijk om na te gaan hoe groot de invloed van de
Caisse op het overheidsbeleid is en ook, in welke mate de instelling van
de adviesfuncties gebruik maakt om bepaalde opvattingen bij de
centrale overheid volgens haar inzichten om te buigen. De indruk be-
staat, dat de leiding van de Caisse weliswaar zijn sterke positie op het
terrein van de economische bijstand onderkent, maar dat hij geen am-
bities koestert om daarvan veelvuldig gebruik te maken. De werkelijke
invloed van de instelling moet dus veeleer worden gezocht in zaken als
bv. de omvang en spreiding van de financiele en technische bijstand
binnen het gegeven politieke kader, de te kiezen financieringsvormen
bij bepaalde projecten e.d., waarmee men reeds spoedig treedt binnen
het diffuse gebied waar de techniek begint en het beleid ophoudt.
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Het vereist een grondig inzicht in het functioneren van de gecom-

pliceerde Franse centrale administratie om de wijze waarop de Caisse
centraal haar adviserende functies vervult, op haar juiste waarde te
beoordelen. In dit licht is het wel veelzeggend, dat de instel-
ling niet alleen reeds meer dan 25 jaar onder verschillende regimes
heeft gefunctioneerd zonder ooit een rol in politieke controverse te
hebben gespeeld, maar dat zij voorts haar werkzaamheden gestadig
heeft kunnen doen toenemen tot een balanstotaal dat eind I968 bijna
6,5 miljard francs bedroeg.  In de vijftiger jaren is weliswaar even, bij
de beslissing om de Caisse voor het eerst al of niet met taken op het
terrein van de ontwikkelingsbijstand te belasten, van liquidatie sprake
geweest, doch desbetreffende plannen zijn snel van de tafel gegaan. De
Caisse neemt dus momenteel een centrale plaats in binnen het mecha-
nisme van de Franse ontwikkelingsbijstand. De taken liggen, zoals we
hebben gezien, op het gebied van het verstrekken van financierings-
middelen voor investeringsdoeleinden, op terreinen als contr6le en het
beheer van publieke investeringsfondsen, technische bijstand, onder-
zoek bij het verlenen van exportkredieten, enz. Deze verscheidenheid
van activiteiten stelt haar in staat om de middelen, die voor econo-
mische hulp beschikbaar zijn, optimaal aan te wenden. De instelling
legt naast veelzijdigheid, flexibiliteit aan de dag, die mede in de hand
is gewerkt door een gamma van interventiemogelijkheden en door een
gunstige passieve financiering, die maakt dat bij de vaststelling van
financieringsvoorwaarden rekening kan worden gehouden met de be-
hoeften en met de mogelijkheden van de leningnemers.

Een tweetal werkzaamheden in de scala van activiteiten verdienen
speciale aandacht, te weten, de functie welke wordt vervuld als emissie-
instituut in St. Pierre et Miquelon en in de overzeese Departementen,
benevens de functie van betaalkantoor namens het Europees Ontwikke-
lingsfonds. De monetaire activiteiten dateren uit de beginjaren waarin
de Caisse op veel grotere schaal in vrijwel alle overzeese gebiedsdelen
de functie van emissie-instituut waarnam. Aan die activiteit is in de
vijftiger jaren een eind gekomen. De thans nog resterende functie als
emissie-instituut hangt er in de context van de Caisse Centrale 'nieuwe
stijl', welke in de jaren '60 zijn beslag kreeg, een beetje bij. Voor de
duidelijkheid van de plaats welke de Caisse in het Franse ontwikkelings-
beleid inneemt, komt een overdracht van deze 'erfenis' uit de begin-
jaren naar een meer daartoe geeigende instantie eigenlijk wel gewenst
voor.
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Van ernstiger aard zijn de bedenkingen die aangevoerd kunnen wor-
den  tegen de functie die sedert   I 959 wordt vervuld als betaalkantoor
voor het Europees Ontwikkelingsfonds in een  I 5-tal Afrikaanse landen,
waar de Caisse over agentschappen beschikt en welke functie in een
overeenkomst met de Commissie van de Europese Gemeenschappen in
Brussel is vastgelegd. Zonder diep op de achtergronden te willen in-
gaan, kan worden vastgesteld dat de overwegingen van de zijde van de
Europese Commissie tot het aangaan van de overeenkomst van prak-
tische aard moeten zijn geweest. Het Europese Fonds beschikte nl. in
de eerste jaren nog niet over een 'lange arm'  in de geassocieerde Afri-
kaanse staten voor het uitoefenen van contr6le-, beheers- en betalings-
bevoegdheden en maakte voor dat doel dus graag gebruik van een
bestaande, efficiente en deskundige organisatie. Bij de Caisse Centrale
en indirect bij de Franse overheid moeten de overwegingen voorna-
melijk op tactisch vlak hebben gelegen. Dit vraagt om een verduide-
lijking. Het is bekend dat Frankrijk ten tijde van de onderhandelingen
over de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, zijn
deelname daaraan o.a. afhankelijk stelde van een associatie van de
vroegere overzeese koloniale gebieden met de Gemeenschap en van een
daarmee verbonden regeling voor financiele bijstand aan die landen.

De associatie kwam tot stand en de financiele regeling kreeg concrete

gestalte in het Europees Ontwikkelingsfonds. Met het ingewilligd krij-
gen van de wens werd een aanzienlijke verlichting van het Franse bud-
get bewerkstelligd, omdat immers een deel van de financiele lasten, die
door het land jaarlijks ten behoeve van de vroegere overzeese gebieden
werden uitgetrokken, overgeheveld kon worden naar de begrotingen
van de overige vijf EEG-lidstaten.  Door het inschakelen van de Caisse
Centrale als 'lange arm' van het Europees Ontwikkelingsfonds bereikte
Frankrijk echter ook dat, althans gedurende enige tijd, naar buiten en
in het bijzonder in de betrokken Afrikaanse landen zelf de schijn van
continuiteit van de Franse steunverlening aan die landen kon worden
opgehouden. De Europese Commissie heeft met de genoemde overeen-
komst dus bewust of onbewust geaccepteerd, dat de communautaire
hulpverlening aan de Afrikaanse geassocieerde landen voorlopig vereen-
zelvigd zou blijven met debilaterale Franse hulpverlening, dieperdelinitie
een sterkpolitiek karakter heeft. De aldus ontstane vermengingvanfunc-
ties bij de Caisse Centrale door de overeenkomst met de Europese Com-
missie is niet elegant te noemen, te minder omdat de overeenkomst werd
gesloten op een tijdstip waarop de EEG-landen voor het eerst gezamenlijk
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tot een doorbreking kwamen van het streng-bilaterale karakter, dat de
ontwikkelingshulp van de lidstaten afzonderlijk tot dan toe gekenmerkt
had en welke doorbreking de nog jonge verhouding tussen de EEG en
Afrika mede reliefgaf.

ii. Een aantal opvattingen die bij de Caisse Centrale ten aanzien van
ontwikkelingsfinanciering en economische hulpverlening leven, lenen
zich tot het maken van een paar opmerkingen die zowel negatieve als
positieve beoordelingselementen inhouden. De negatieve elementen ko-
men hieronder het eerst aan bod, vervolgens de positieve.

Het beleid dat de Caisse bij verdeling van kredieten voert, is erop ge-
richt om lokale ontwikkelingsbanken als intermediair in te schakelen.

Op zichzelf genomen achten wij dit vanuit ontwikkelingsoptiek, met
name om de educatieve waarde die daarvan uitgaat op de lokale ban-
ken, zeer waardevol. In de praktijk echter blijkt de Caisse deze banken,
slechts in beperkte mate vrij te laten om zelf te bepalen hoe en tegen
welke voorwaarden de hun door de Caisse beschikbaar gestelde mid-
delen binnen het eigen land worden aangewend. In de meeste gevallen,
met uitzondering van de zgn. globate kredieten, worden de banken nl.
gebonden aan regels die zij bij kredietverlening aan de uiteindelijke
begunstigden in acht hebben te nemen en die betrekking hebben op
zaken als looptijd, rente, aflossing, enz. en zelfs op de te financieren
projecten zelf.

Bezien vanuit moderne opvattingen ten aanzien van ontwikkelings-
bijstand komt deze 'bevoogding' van de lokale ontwikkelingsbanken als
enigszins achterhaald voor. De kans op een blijvende en intensieve be-
moeienis met het kredietbeleid van de lokale banken en met de ont-
wikkelingsfinanciering in de betrokken landen in het algemeen ligt ook
besloten in de uitgebreide overzeese organisatie van de Caisse. Dit as-
pect zal bij de bespreking van de CDC nog eens naar voren komen.  De
overzeese organisatiebiedt evenwelvanuit doelmatigheidsoverwegingen
ook grote voordelen, zodat per saldo de positieve aspecten daarvan over
de negatieve lijken te prevaleren.

In lijnrechte tegenspraak met de gesignaleerde bevoogdingstendens,
die bij de Caisse ten opzichte van lokale ontwikkelingsbanken valt waar
te nemen, staat de opvatting van de instelling ten aanzien van het ver-
richten van kapitaaWeelnemingen.

Hoewel statutair gerechtigd tot het verrichten van deze interventie-
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vorm, is men bij de Caisse de mening toegedaan dat kapitaaldeelne-
mingen niet meer passen in de huidige relatie tussen rijke en arme
landen. Kapitaalparticipaties in industrie- en landbouwbedrijven in
ontwikkelingslanden zouden nl. het gevaar van bevoogding met zich
meebrengen en de weg openen naar een nieuw kolonialisme. Het
komt ons voor, dat deze afwijzende houding voortvloeit uit een te dog-
matische benadering van deze financieringsvorm. Dit zou betekenen,
dat de Caisse eenzijdig het accent legt op aspecten als stem- en benoe-
mingsrecht, op contr61ebevoegdheden en meent dat deze rechten on-
verbrekelijk aan aandelenbezit verbonden dienen te zijn. Het moet
immers zeer wel mogelijk zijn om risicodragend kapitaal te kun-
nen verstrekken en tegelijkertijd door middel van bepaalde clausu-
leringen de daaraan verbonden rechten, waarvan de uitoefening het
karakter van bevoogding zou hebben, af te zwakken ofdaarvan zelfs af-
stand te doen.

De Caisse ziet met haar afwijzing tegelijkertijd ook voorbij aan het
feit dat er een dringende behoefte in ontwikkelingslanden aan buiten-
lands risicodragend kapitaal bestaat, althans dat dit relatief schaars is
in verhouding tot het beschikbaar buitenlands teenkapitaal.

Tenslotte zullen wij ook nog enkele aspecten noemen die positief
moeten worden beoordeeld. Allereerst het feit dat de Caisse bij het
verlenen van financiele bijstand ernstig rekening houdt met de 'debt-
capacity' van het begunstigde land. In de praktijk komt het erop neer
dat de keuze van de vorm van financiele bijstand (giften, leningen) en
van de modaliteiten (looptijd, rentetype, zekerheden) wordt afgestemd
op de betalingsbalans- en begrotingssituatie van begunstigde landen.

Een tweede positief aspect is dat de Caisse bij haar financieringen
niet alleen belang hecht aan het criterium van de creatie van nieuwe
arbeidsplaatsen bij nieuwe investeringen, maar dat zij ook probeert
met haar eigen financiering zoveel mogelijk kapitaal uit andere (lokale
en buitenlandse) bronnen voor een zelfde project te mobiliseren.

Volgens gegevens  uit het jaarverslag  I 966 bedroeg het mobilisatie-
effect bij financiering van particuliere investeringen gemiddeld I: 4,5,
d.w.z. dat  I frank Caisse-financiering in dat jaar gemiddeld 4,5 frank
aan financieringsmiddelen uit andere bronnen voor hetzelfde project
aantrok. Dit is een zeer hoge ratio als men bedenkt dat sommige
soortgelijke investeringsbanken op nationaal en internationaal niveau
bij hun financieringsbeslissingen rekening houden met een verhouding
van slechts    :3. Een laatste positief punt van beoordeling is gelegen in
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de technische bijstand welke de Caisse verleent. Op dit terrein is een
hoge graad van doeltreffendheid bereikt. Een vermeldenswaardige bij-
zonderheid is, dat voor de financiering van de technische bijstand vrij-
wel geheel wordt teruggevallen op gereserveerde middelen. Hier is een
mogelijk verband te leggen met de raadselachtig hoge transitorische
post die op de passiefzijde van de balans van de instelling verschijnt.
Reeds eerder spraken wij het vermoeden uit, dat onder deze post be-

langrijke reserves moeten schuilgaan. Welnu, het is waarschijnlijk
dat de Caisse de technische bijstand uit de onder deze post schuilgaan-
de reserves financiert. Zekerheid is daarover echter niet te geven. De
toename van  de post 'Transitorische posten'  van  I 963  op  I 967  zou  te
verklaren zijn, doordat de jaarlijkse reserveringen die naar deze post
worden gebracht meer hebben bedragen dan de onttrekkingen ten be-
hoeve van uitgaven voor technische bijstand. Ook omtrent de hoogte
van de exploitatiekosten tastten wu reeds eerder in het duister. Het is
zeer waarschijnlijk, dat de uitgaven voor technische bijstand boek-
houdkundig onder de exploitatiekosten worden gerekend. Dit betekent,
dat de omvang ervan voor de instelling als geheel genomen aanzienlijk
groter zal zijn, dan wanneer men alleen de exploitatiekosten zou be-
schouwen die ten grondslag liggen aan het zuivere bankbedrijf dus met
voorbijzien van de kosten voor technische bijstand. Hierin ligt een ver-
klaring voor het feit, dat de Caisse helemaal heeft afgezien van publi-
katie van haarjaarlijkse kosten.

iii. Omtrent de vooruitzichten van de instelling op langere termijn is
niet veel te zeggen. Zij hangen af van tal van factoren en niet in de
laatste plaats van de koers welke de officiele Franse ontwikkelingspo-
litiek zal gaan. Een drastische wijziging is daarin vooralsnog niet te ver-
wachten, hetgeen ook voor de Caisse betekent, dat voorshands het tot
heden gevolgde beleid wordt voortgezet.

Een voorzienbare, maar onberekenbare factor, die zich bij de vraag
naar de toekomst van de instelling voordoet, is gelegen in de omstan-

digheid dat de instelling sedert de aanvang wordt geleid door dezelfde
Directeur-Generaal, Postel Vinay. Deze is er met zijn sterke persoon-
lijkheid in geslaagd niet alleen de basis te leggen voor de zelfstandig-
heid waarmee de Caisse opereert door een groot persoonlijk vertrou-
wen te winnen bij de centrale overheid, maar ook tegelijkertijd de in-
stelling te inspireren in de richting van een zakelijke en pragmatische
aanpak, waardoor haar bedrij f de toets van een goed geleid particulier
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bedrijfkan doorstaan. Dit sterke persoonlijke stempel op de organisatie
heeft ook een keerzijde. Het schept de kans dat bij zijn vertrek in de
opzet en werkwijze van de instelling t6ch belangrijke wijzigingen zullen
optreden. Achter de vraag naar de toekomst van de Caisse Centrale
moeten wij op dit punt daarom een vraagteken plaatsen.

b. DEBEIDE DUITSEINVESTERINGSBANKEN: VERVLECHTING VAN
ECONOMISCHE HULPVERLENING MET NATIONAAL-ECONOMI-
SCHE BELANGEN

Hieronder zullen wij allereerst een oordeel geven omtrent de plaats
welke de beide Duitse investeringsbanken innemen in het apparaat van
de Westduitse ontwikkelingsbijstand  (i).

Daarna bezien wij een aantal activiteiten en opvattingen t.a.v. hun
taakvervulling (ii). en gaan wij terloops in op een perspectief waarin wij
beide banken in de komendejaren zouden willen zien (iii).

Om ons oordeel over de banken goed te verstaan verwijzen wij kort-
heidshalve, evenals bij de Caisse Centrale, naar dehistorische achtergron-
den welke in de desbetreffende paragrafen van Bijlage II zijn vermeld.

i. De omstandigheden, waaronder in het begin van de zestiger jaren
de Kreditanstalt zich voor het eerst op het terrein van de finan-
ciele ontwikkelingsbijstand begaf en de DEG met haar werkzaamheden
begon, wijken in tweeerlei opzicht afvan die van de overige, in dit boek
behandelde investeringsbanken. Het eerste onderscheid is gelegen in
het feit, dat Duitsland slechts in onbeduidende mate speciale banden
heeft onderhouden met overzeese landen en gebieden, zulks in tegen-
stelling tot Frankrijk, Groot-Brittannie en een aantal andere West-
europese landen. Voor zover bekend, is de concrete politieke overzeese
invloed van Duitsland beperkt gebleven tot o.a. enkele Volkenbonds-
mandaten in toenmalige Afrikaanse gebieden (w.o. Togo, Cameroen,
Tanganyika). Een koloniaal imperium heeft Duitsland nooit gekend.

Deze omstandigheid heeft ertoe geleid dat de na-oorlogse Westduitse
bijstand aan ontwikkelingslanden bij gebreke aan 'overzeese ervaring',
in het begin een experimenteel karakter had en dat men zelfs kan
spreken van een zekere politieke onbevangenheid tegenover ontwikke-
lingslanden in het algemeen. Er was dus, zoals bij andere landen, met
name bij Frankrijk en Groot-Brittannie, wel het geval was in de aan-
vang geen sprake van dat op de door Duitsland voor ontwikkelings-
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bijstand gevoteerde middelen bij voorbaat een claim rustte van de
zijde van een groep onderontwikkelde, onafhankelijk geworden
vroegere kolonien.

Vanzelfsprekend heeft dit ook invloed gehad op de handelwijze van
de beide Duitse financieringsinstellingen die met de uitvoering van de
bijstand werden belast.

Een tweede belangrijk onderscheid met andere landen is gelegen in
het late tijdstip waarop West-Duitsland op enigszins omvangrijke
schaal tot ontwikkelingsbijstand is overgegaan. Dit moet natuurlijk
worden toegeschreven aan het feit dat gedurende de eerste na-oorlogse

jaren de voornaamste  zorg  van de Bondsrepubliek bestond   in   de

wederopbouw van de eigen economie en in het normaliseren van de
betrekkingen met Europese en andere Westerse landen. Aan zaken als
economische bijstand aan veraf gelegen ontwikkelingslanden kon in
die jaren derhalve nog betrekkelijk weinig aandacht worden geschon-
ken.

Duitsland betrad dus in de beginjaren '60 met de ontwikkelingsbij-
stand niet alleen een nieuw terrein, doch had bovendien een aanzien-
lijke achterstand in te halen op andere Westerse geindustrialiseerde
landen.

De problemen die dit met zich meebracht konden alleen snel worden
opgelost, ten eerste door aan een bestaande financiele instelling met er-
varing op het gebied van de ontwikkelingsfinanciering de officiele
Duitse bijstand op te dragen en bovendien door deze instelling uit te
rusten met zeer omvangrijke financiele middelenll. Aldus is ook ge-
schied. De Kreditanstalt fur Wiederaufbau kon in een tijdsspanne van
enkele jaren met de omvang van het buitenlands bedrijf uitstijgen
boven alle andere, hier behandelde, investeringsbanken12.

De Kfw neemt thans verreweg de belangrijkste plaats in in het ge-
compliceerde Westduitse bestel van de economische bijstand en heeft
daarin ook een grote zelfstandigheid gekregen.

Door de centrale overheid wordt wel via een Interministerieel
comitd invloed uitgeoefend op de keuze van de in behandeling te
nemen financieringsprojecten en de regering is in het hoogste beleids-

11 Voor zover bij de Kfw van ervaring met ontwikkelingsfinanciering kan worden gesproken,

lag deze voornamelijk binnenslands, doch men moet niet vergeten, dat de instelling zich
reeds sedert I 948 bewoog op het terrein van de exportfinanciering en op dit terrein met ont-
wikkelingslanden intensieve relaties heeft kunnen opbouwen.
12  Cf. Bijlage I, tabel /2.
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orgaan van de Kfw vertegenwoordigd. Maar de instelling treedt
overigens geheel zelfstandig op en onderhandelt op eigen verantwoor-
ding met haar toekomstige leningnemers en bestaande debiteuren.

De DEG, die enkele jaren later op het toneel verscheen, vult de werk-
zaamheden van de Kfw harmonisch aan, door zich speciaal te richten
op de mobilisatie van particuliere Duitse investeringen in overzeese
landen en gebieden. Het is eveneens een overheidsinstelling doch het
particuliere bedrijfsleven als zodanig heeft in de leiding een belang-
rijke zeggenschap.

De instellingen laten zich niet actief in met de officiele richting van
de Westduitse ontwikkelingspolitiek. Zij zijn echter niet louter als
uitvoerende organisaties te beschouwen, integendeel zij verrichten
beiden actief project-acquisitie, en oefenen op de richting en op de
spreiding van de financiele bijstand derhalve invloed uit. De zelfstan-
digheid van de DEG t.a.V. het beheer en de aanwending van de midde-
len is slechts begrensd doordat in de Atifs:chtsrat de uiteindelijke finan-
cieringsbeslissing wordt genomen, in welk orgaan de overheid is ver-
tegenwoordigd.

Waar de zelfstandigheid van de Kfw t.o.v. de besteding van de
middelen precies eindigt, is moeilijker na te gaan. Naast hetgeen hier-
boven al omtrent de verhouding met de centrale overheid is gezegd,
moet ook in aanmerking worden genomen dat deze bank over om-
vangrijke Eigen Middelen beschikt en dat er een overeenkomst met de
regering bestaat waarin is voorzien in een onvoorwaardelijke garantie,
wanneer de Kfw-middelen onverhoopt tijdelijk te kort zouden schieten
om aan de aangegane verplichtingen te kunnen voldoen. Hieruit mag
men concluderen, dat de bestedingsvrijheid van de Kfw groter is dan
de in een bepaalde periode beschikbare middelen.

In de opzet en werkwoze van de DEG en van de Kfw liggen duidelijk
aanwijzingen besloten dat de Westduitse economische hulpverlening
aan ontwikkelingslanden gedeeltelijk in dienst staat van de behartiging
van nationaal-economische belangen. De aan deze koppeling ten
grondslag liggende gedachten zijn begrijpelijk. Vooral sedert de be-
ginjaren '60 werd voor de Bondsrepubliek het gevaar voor een chro-
nisch betalingsbalansoverschot steeds sterker en deed zich de noodzaak
gevoelen om voor het handhaven van het evenwicht, o.a. een meer
systematische kapitaalexport op te bouwen.

Om dat te bereiken boden enerzijds langjarige financiele bijstands-
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contracten met ontwikkelingslanden en anderzijds de actieve bevor-
dering van particuliere investeringen door Duitse bedrijven overzee
een aantal mogelijkheden die tot dan toe nog onbenut waren gebleven.

Bovendien had Duitsland een achterstand in te halen welke een
hard-zakelijke ondergrond had: langer uitstel  in de opzet  van  een
systematisch ontwikkelingsprogramma dreigde te zullen resulteren in
een definitief verlies van toekomstige afzetmarkten voor zijn produkten
en diensten.

Het mag wel worden aangenomen, dat dit niet de enige motieven
voor de Duitse ontwikkelingsbijstand  zij n,  doch zij geven een verkla-
ring voor de genoemde vervlechting, die typisch is voor de Duitse ont-
wikkelingsfilosofie. Weinig andere landen komen voor deze syntheti-
sche  benadering zo openlijk  uit.  In  de  wet  van   I 960, waarin  de  Kfw
met de officiele financiele bijstand wordt belast, wordt de vervlechting
van de bijstand met eigen economische belangen zonder veel omhaal
uiteengezet en de uitvoering ervan aan de Kfw opgedragen13. In de
praktijk nemen we waar dat de Kfw erop toeziet, dat de levering van
kapitaalgoederen en de uitvoering van werken, gefinancierd Uit Kfw-
middelen, door Duitse bedrijven geschiedt. Men dient ook acht te slaan
op de belangrijke plaats welke de exportfinanciering in het actieve be-
drijf van de instelling is blijven innemen  (eind  I 967 een derde van het

totaal van de aangegane verplichtingen) hetgeen een duidelijke aan-
wijzing in dezelfde richting is.

Reeds eerder hebben wij erop gewezen dat bij de Kfw een schei-

dingslijn tussen projectenfinanciering en exportfinanciering moeilijk te
trekken valt, wat volkomen past in de Duitse opvatting t.o.v. de ont-
wikkelingsbijstand.

De koppeling van economische bijstand aan nationaal-economische
belangen ligt bij de DEG ZO voor de hand dat wij daarop niet nader be-
hoeven in te gaan. Hoe moeten wij deze vervlechting van belangen,
welke in de literatuur zo controversieel ligt, en meer bekend is als het
probleem van de'tied aid' of 'non-tied aid', waarderen?

Er bestaat een opvatting die, eenvoudig samengevat, zegt dat ont-
wikkelingsbijstand van de zijde van het donorland belangeloos moet
worden gegeven. Deze zou dan uitsluitend gericht moeten zijn op de
economische en sociale vooruitgang van de betrokken ontwikkelings-
landen. Voor deze opvatting zijn goede theoretische gronden aan te

13  cf. Bijlage II: De Kreditanstalt fur Wiederaulau.
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voeren, die in de handboeken omtrent de leer van de economische
achtergestelde landen uitvoerig worden behandeld.

Een andere opvatting, die wij delen is, dat bilaterale ontwikkelings-
hulp, ipso facto voor vrijwel alle Westerse donorlanden op de eerste
plaats een binnenlandse politiek gegeven is, welke besloten ligt in de
jaarlijkse votering van begrotingsmiddelen die voor dit doel zijn te be-
stemmen.

De binnenlandse politieke tegenstellingen die in de politieke beslis-
sing omtrent de omvang van de begrotingspost een rol spelen moeten
met elkaar worden verzoend, wat des te gemakkelijker zal geschieden,
naarmate de overheid de onderscheiden belangen, te weten de nood-
zaak van ontwikkelingsbijstand en de dienst aan nationale belangen,
weet te verenigen.

Men kan de bilaterale ontwikkelingsbijstand anderzijds ook zien als
een geheel van nationale inspanningen, waaraan overheid, bedrijfs-
leven en andere economische en maatschappelijke sectoren als 6dn ge-
heel participeren. In dit licht bezien zijn wij geneigd de door West-
Duitsland gekozen formule positief te beoordelen. Dat andere West-
europese landen met woorden minder'tied aid' belijden is mogelijk om-
dat in werkelijkheid hun bilaterale bijstand voornamelijk verstrekt
wordt aan onafhankelijk geworden eigen vroegere kolonien. Hetgeen
hetzelfde effect sorteert als dat van de Westduitse, op eigen belangen
gerichte, hulpverlening. Met deze algemene opmerkingen op het stuk
van de Duitse 'binding' van de bijstand willen wij hier volstaan 14.

Op grond van het feit dat de Kfw en de DEG beide overheidsinstellingen
zijn, zou men mogen verwachten dat er een zekere samenwerking
tussen beide instellingen bestaat. Dit is merkwaardigerwijs bijna niet
het geval. Voor een enkele categorie leningen van de Kfw is wel een
mogelijkheid tot co-financiering met de DEG voorzien maar deze komt
sporadisch tot stand. Meestal trekken de beide instellingen gescheiden

op, ondanks het feit dat hun activiteiten duidelijk complementair zijn.
Deze complementariteit uit zich als volgt. De variatiemogelijkheden
zijn, wat betreft de financieringsvormen van de Kfw, beperkt: uitslui-
tend leningen, geen deelnemingen of andere vormen van financiele
bijstand. Daartegenover bezit deze bank een scala van mogelijkheden

14  Voor een meer uitvoerige studie omtrent het algemene karakter van de Duitse ontwikke-
lingsbijstand mogen  wij nog verwijzen  naar het uitstekende  werk  van J. White: 'German
Aid', uitgegeven door het Overseas Development Institute Ltd. (oDI) Londen, 1965·
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bij het zelfstandig vaststellen van de leningscondities en bij de keuze
van de te financieren projecten. Op dit laatste punt is de DEG Veel be-
perkter, ook wat betreft de omvang van de beschikbare middelen. De
DEG heeft anderzijds echter wel een veel gevarieerder interventiepa-
troon: leningen, equity-type loans, deelnemingen, garanties, combinaties
daarvan, enz.

Het financieringspotentieel van beide banken is dus complementair
gezien kwantitatief zeer omvangrijk en kwalitatief gevarieerd.  De in-
stellingen zijn door een actief beleid vrij spoedig op internationaal
niveau gekomen en werken daar met gelijksoortige nationale en inter-
nationale instellingen samen.

Zij nemen in het Duitse bestel voor de ontwikkelingsbijstand een zeer
gespecialiseerde plaats in. Dit vloeit voort uit de in de Bondsrepubliek
historisch gegroeide functieverdeling ervan over talloze competente
instanties en organen. De opdeling van functies in het totaal van de
bijstand heeft met name voor de betrokken financieringsinstellingen
echter het nadeel, dat zij zich bv. in tegenstelling tot de andere Europe-
se instellingen, niet bewegen op het terrein van de technische bijstand.
Het ontbreken van deze mogelijkheid moet als een nadeel worden ge-
zien, omdat de doeltreffendheid van hun activiteiten daardoor wordt
belemmerd. De DEG heeft deze belemmering gedeeltelijk weten te om-
zeilen door zich actief in te laten met 'projectvoorbereiding', met het
verlenen van financiele know how en door ernstig aandacht te schenken
aan de (technische) kwaliteit van de Duitse partner die zij voor deel-
name aan de door haar geinitieerde joint ventures in ontwikkelings-
landen uitnodigt.

Met het bovenstaande willen wij niet pleiten voor een algehele inte-
gratie van de Westduitse bijstand in 6dn grote organisatie, doch wel dat
afstand wordt gedaan van een star separatisme in de organisatie en dat
met name de Kfw en de DEG ruimte krijgen om zich - in beperkte mate
- te bewegen op terreinen die aan hun financiele activiteiten meer re-
liefgeven.

ii. Een aantal activiteiten en opvattingen van de twee banken vragen
nog speciale aandacht.

Allereerst doelen wij op de wijze waarop de beide instellingen be-
trekkingen onderhouden met lokale ontwikkelingsbanken, een aspect,
dat ook bij de Caisse Centrale reeds naar voren is gekomen.

De Kreditanstalt is op dit terrein zeer actief: het doel is de lokale in-
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stellingen zoveel mogelijk te betrekken bij de verdeling van Duitse
kredieten in hun respectievelijke landen15. In betrekkeluk korte tud
( I 960-I 967) bereikte de Kfw met een dergelijke opzet dat 2 I  banken in
de kredietdistributie werden ingeschakeld, waarmee een totaal bedrag
gemoeid  was  van  meer  dan  7 10 miljoen Duitse mark bruto.   Deze
cijfers spreken reeds voldoende tot de verbeelding om het Kfw-beleid
ten deze te kunnen waarderen, te meer als bedacht wordt, dat, de
Kfw zowel gemeten aan het aantal bemiddelende ontwikkelingsbanken,
als aan het totale kredietbedrag, vergeleken met andere investerings-
banken tot nog toe de hoogste score heeft geboekt. Voor een positieve
beoordeling van dit beleid speelt bovendien een belangrijke rol dat in
tegenstelling tot de Caisse Centrale, die zoals wij hebben gezien de
lokale banken sterk bevoogt de Kreditanstalt tegenover lokale ban-
ken een uiterst liberale houding aanneemt. De lokale bank wordt vrij-
gelaten bij de vaststelling van de financieringsvoorwaarden tegenover
de uiteindelijke begunstigden; de Kfw delegeert voorts in de meeste ge-
vallen het onderzoek van projecten voorafgaande aan de financierings-
beslissingle.

Naast het feit, dat de inschakeling van lokale ontwikkelingsbanken
overeenstemt met moderne opvattingen van ontwikkelingsbijstand,
speelt bij het actieve beleid van de Kfw op dit terrein echter ook een
praktische overweging mee. Omdat de bank niet over buitenlandse
overzeese agentschappen beschikt is het vrijwel onmogelijk zich bezig
te houden met financiering van kleinere projecten. Gebruikmaking van
de diensten van bemiddelende lokale banken maakt het toch mogelijk
om door te dringen tot de financiering van de categorie van kleine
projecten die anders noodgedwongen achterwege zou hebben moeten
blijven.  Ook de DEG Wil, afgaande op de resultaten van de eerste jaren
met deze lokale kredietinstellingen betrekkingen onderhouden. Zij
doet dat door beperkte deelname in hun aandelenkapitaal en door
leningen van beperkte omvang aan deze instellingen. Bij de DEG Zit
evenwel een andere intentie voor, nl. om in de betrokken landen over
blijvende relaties te beschikken die haar behulpzaam zijn bij het
zoeken naar nieuwe industriele projecten en investeringsmogelijk-
15  Cf. Hoofdstuk Iv, tabel vIII.
16 Een voorbehoud moet worden gemaakt  voor de gevallen waarin de Kreditanstalt een
lening verstrekt onder de zogenaamde 'two-step procedure', welke de vrijheid van de be-
middelende bank enigszins aan banden legt, doch niet in zulk een mate zoals bij de Caisse
Centrale het geval is. Voor de inhoud van het begrip 'two-step' venvijzen wij nog eens naar
Hoofdstuk w, par. 2 sub d).
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heden.  Men kan echter de vraag stellen of deze politiek van de DEG Op
langere termijn houdbaar is. Met andere woorden, men zou kunnen
stellen dat het te verwachten is dat de DEG op den duur t.o.v. deze
banken 'kleur moet bekennen', dus dat zij in de toekomst ermee reke-
ning moet houden te zullen moeten meedoen aan de periodieke kapi-
taalverhogingen die deze banken doorvoeren en waardoor de min of
meer vrijblijvende houding moet worden prijsgegeven. De ervaring
met de DEG is helaas echter nog te kort om de houdbaarheid van het ge-
volgde beleid reeds definitiefte kunnen beoordelen.

Tegenover de praktische overwegingen die aan het DEG-beleid t.o.v.
lokale ontwikkelingsbanken ten grondslag liggen, behoeft niet afwij-
zend te worden gestaan. Om als kleine instelling effectief in verafge-
legen landen te kunnen opereren, is de DEG immers wel aangewezen op
de medewerking van lokale banken die in hun land een belangrijke
(vaak centrale) plaats innemen bij de planning en de financiering van
de industrialisatie, een gebied waarvoor de DEG 7.ich bij uitstek interes-
seert.

De geografische gerichtheid van de financiele tussenkomsten van de
Kfw zowel als van de DEG, is Vrij eenzijdig. De Kfw concentreert zijn
aandacht op de oudste onafhankelijk geworden Aziatische landen,
waaronder speciaal India en Pakistan, de DEG op enkele Afrikaanse
landen. Speelt hier een rol, dat het na-oorlogse Duitsland vanaf de
aanvang een voorzichtig penetratiebeleid in ontwikkelingslanden heeft
willen voeren om twistpunten met de nieuwe Europese bondgenoten
over traditionele invloedssferen te vermijden?

Spelen alleen praktische overwegingen een rol, in die zin dat een
concentratie op den duur een groter effect sorteert dan een spreiding
over een veelheid van landen, of, tenslotte, richt de Duitse financiele
bijstand zich slechts op een beperkt aantal landen, die de beste groei-
kansen bezitten? Hoe het ook zij, de omvang van de middelen, waar-
over de Kfw beschikt is van dien aard dat een veel grotere geografische

spreiding gerechtvaardigd zou zijn, met name bv. met inbegrip van
Latijns Amerika.

Een laatste opmerking de Kfw betreffende, slaat op de programma/inan-
ciering. Omtrent programmafinanciering in de door ons gedefinieerde
zin hebben wij eerder opgemerkt, dat deze naar onze opvattingen niet
past in het kader van de bilaterale economische hulpverlening, uit over-
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wegingen die wij ter plaatse hebben uiteengezet17. Wij voegen daar nog
aan toe dat deze wijze van hulpverlening feitelijk uitsluitend tot de
competentie zou dienen te behoren van intergouvernementele en inter-
nationale organisaties als het Internationaal Monetair Fonds, de We-
reldbank Groep, de 'agencies' van de Verenigde Naties, e.a. Het past
niet meer in de huidige internationale verhoudingen dat individuele
Westerse landen zich begeven op een terrein dat noodzakelijkerwijs
een bemoeienis met zich brengt met de sociale en economische politiek
van het begunstigde ontwikkelingsland. Deze opmerking slaat bij uit-
stek op de Kfw, omdat dit de enige Europese investeringsbank voor ont-
wikkelingsfinanciering is, die kortelings tot programmafinanciering is
overgegaan, zij het dat de omvang ervan tot heden bescheiden is ge-
bleven.

Bij de DEG moeten wij nog de volgende kanttekeningen maken. Dit be-
treft allereerst de financiele structuur die de Duitse autoriteiten voor
de instelling hebben gekozen: een overheidsinstelling, waaraan   uit-
sluitend de staat het aandelenkapitaal verschaft, zonder dat daarop
dividendverplichtingen berusten. Deze formule is voor een investerings-
bank voor ontwikkelingsfinanciering bijzonder adequaat, met dien ver-
stande, dat wij, zoals bij de kwantitatieve beoordeling reeds tot uiting
is gekomen, de beschikking over een zeker leenvermogen voor de in-
stelling aantrekkelijk zouden hebben gevonden. Als belangrijkste mo-
tiefdaarvoor noemen wij, dat het beheer over vreemd vermogen - zelfs
wanneer dit afkomstig zou zijn uit dezelfde (staats)-bron, bij de instel-
ling een zekere behoedzaamheid zou meebrengen in het actieve finan-
cieringsbeleid, welke bij uitsluitend permanent ter beschikking staande
middelen zou kunnen verslappen. Uitgaande  van de doelstelling:  het
bevorderen van particuliere investeringen in onderontwikkelde landen,
heeft de DEG tot nog toe blijk gegeven van een pragmatische aanpak.
Dit komt naar voren in de mening die bij de DEG leeft dat deze doel-
stelling het beste kan worden verwezenlijkt via de formule van de joint
venture, een bedrijfsconstructie, waarbij de DEG zelf deelneemt in het
aandelenkapitaal van een overzees bedrijf, naast een Duitse (know-how)
partner en een lokale partner. Voor de totstandkoming van overzeese
joint-ventures treedt de DEG zowel binnen de Bondsrepubliek als in
ontwikkelingslanden zeer actiefop.
17  Voor een begripsomschrijving van programmafinanciering verwijzen wij naar Hoofdstuk
III, par. 5·
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Het reeds bij de Caisse Centrale ter sprake gekomen 'mobilisatie-
effect' van haar investeringsfinanciering wordt dank zij dejoint-venture-
constructie  door de instelling-zelf geschat op de zeer hoge verhouding
I : 7. Recente jaarverslagen van de bank geven duidelijke overzichten
in de methodiek welke zij de laatste jaren op dit gebied heeft ontwik-
keld en deze rapportage vormt een nuttige aanvulling op de leer van de
joint venture, met name in ontwikkelingslanden.

Het feit dat de DEG in overzeese joint-ventures optreedt als 'Dritte
im Bunde' maakt  dat de  bank zelf zeer nauw betrokken wordt  bij  het
beleid van een nieuwe onderneming. Dit heeft als gunstige consequentie
dat op de verschaffing van garanties en zekerheden door debiteuren of
begunstigde bedrijven niet zoveel acht behoeft te worden geslagen, het-
welk voor de betrokken nieuwe onderneming, somtijds voor lokale ban-
ken ofzelfs voor de betrokken Staat een ontlasting met zich meebrengt.

iii. De voor de hand liggende vraag die naar aanleiding van de verdere
perspectieven van beide banken kan worden gesteld, is of zij op den
duur niet zouden moeten komen tot een samenwerking en zelfs bijvoor-
beeld een fusie, waardoor de Westduitse financiele ontwikkelingsbij-
stand in kwantitatieve en kwalitatieve zin groter zou zijn, dan wanneer
zij bij hun operaties gescheiden zouden blijven optrekken. De kansen
om tot een fusie van de Duitse investeringsbanken te komen lijken al-
leen dan aanwezig wanneer in de Bondsrepubliek een grondige reorga-
nisatie van het apparaat van de ontwikkelingsbijstand wordt bewerk-
stelligd naar analogie bv. van de maatregelen, die in de beginjaren '60
in de Verenigde Staten onder de Kennedy-administratie,zijn geno-
men. Uit een ondoelmatig en chaotisch apparaat werden daar voor de
financiele bijstand twee instellingen belast, te weten de Eximbank, louter
voor de financiering van Amerikaanse exporttransacties en de U.S.
Agency for International Development (AID) voor alle overige vormen
van financiele bijstand. Een dergelijke organisatorische aardverschui-
ving zoals in de v.s. heeft plaatsgevonden lijkt ons echter in de Bonds-
republiek vooralsnog, gezien de voorliefde van de Duitsers voor geves-
tigde organisatorische structuren en competenties, helaas niet op korte
termijn te verwezenlijken.
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C. DE BRITSE INSTELLINGEN: BRITS PRAGMATISME OP PU-

BLIEKE EN OP PRIVATE GRONDSLAG

In deze laatste paragraaf zullen wij tenslotte een globale kwalitatieve
beoordeling geven van de twee Britse investeringsbanken met name wat
betreft (i). hun plaats  in  en de invloed op de ontwikkelingsbijstand van
hun  land  en hun financiele structuur (ii).; vervolgens  gaan wij  in  het
kort na waartoe het pragmatisme, waardoor de instellingen zich laten
kenmerken, leidt met betrekking tot hun activiteiten en taakopvattin-
gen (iii)., en tenslotte welke perspectieven op afzienbare termijn er voor
beide banken bestaan  (iv).

i. In verhouding tot de andere investeringsbanken, maar ook in hun
nationaal verband gezien is de omvang van de activiteiten van beide
instellingen beperkt. Een blik in de tabel die wij in Hoofdstuk I (Inlei-
ding) hebben gegeven is reeds voldoende om te zien dat zowel de CDC
als de CDFC slechts een onderdeel uitmaken van een veel omvangrijker
bijstandsprogramma18. Onderling verschillen zij qua omvang ook.
Neemt de CDC gemeten naar het balanstotaal nog een goede derde

plaats in onder de vijfinvesteringsbanken, de CDFC kan zich met de drie
grootste banken niet meten, en beweegt zich veeleer op het niveau van
de Duitse DEG. Het verschil in omvang met de DEG iS voornamelijk toe
te schrijven aan de lange bestaansperiode van de CDFC, vergeleken met
de nog jonge DEG.

Uit een nadere bestudering van het Britse bijstandsprogramma blijkt
ook dat de invloed van beide instellingen op de richting van de ont-
wikkelingspolitiek van hun land gering is, met andere woorden de over-
heidspolitiek op dit gebied wordt door de twee banken als gegeven aan-
vaard. Hun activiteiten zijn uitsluitend aan het geografische gebied van
de Commonwealth gebonden. Een belangrijk verschil met de Caisse

Centrale, waar eveneens sprake is van een sterke binding aan vroegere
overzeese gebieden, i.c. de franc-zone landen, is dat de Commonwealth
veel meer landen en gebieden omvat. Men zou zelfs kunnen zeggen,
dat het werkterrein van beide banken in Groot-Brittannie, gezien de uit-
gestrektheid van de Britse Commonwealth, bijna een mondiaal karak-
ter heeft. Bij de CDFC merken wij nog op, dat het werkterrein van deze

18 Voor een duidelijk overzicht van het Britse overzeese bijstandsprogramma moge worden
verwezen naar een serie van zes 'Papers' uitgegeven door het Overseas Development In-
stithitC (ODI), Londen, 1964, getiteld: 'British  Aid, a factual survey of Britain's government
aid to developing countries'.
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instelling niet alleen de onderontwikkelde maar ook de geindustriali-
seerde zogenaamde blanke Commonwealthlanden omvat, hetgeen bij
de kwantitatieve beoordeling, evenals bij de Kfw het geval was, extra

complicaties met zich bracht.
Wat de geografische spreiding van de tussenkomsten betreft komt de

cDc beter naar voren dan haar zusterorganisatie, welke laatste een ster-
ke concentratie laat zien op enkele Afrikaanse en Aziatische landen.

De uitsluitende binding van de activiteiten aan de Commonwealth-
landen wordt bij beide instellingen de laatste tijd wel als een belemme-
ring gevoeld. Het is daarom niet toevallig dat bij de CDC zowel als bij
de CDFC uitgewerkte voorstellen ter tafel liggen, die een uitbreiding van
het geografische terrein beogen. Voor de CDC is dit een wetsontwerp dat
aan het Parlement is voorgelegd en waarbij wordt voorgesteld aan de
instelling een mondiale taak te geven.  Bij  de CDFC werd in  I 969 besloten
op bescheiden schaal te gaan intervenieren in 'andere landen' dan de
Commonwealth, met dien verstande dat haar financiele tussenkomsten

nog wel rechtstreeks verband blijven houden met Britse- of Common-
wealth-belangen in die 'andere' landen. Wanneer deze plannen ver-
wezenlijkt worden zal dit ertoe bijdragen dat het segmentarisch karak-
ter van de Europese ontwikkelingsbijstand, waartoe de na-oorlogse po-
litiek van de Europese ex-koloniale mogendheden aanleiding heeft ge-
geven voor wat Groot-Brittannie betreft, enigszins wordt doorbroken. In
de na-oorlogse internationale verhoudingen dient deze verbreding van
het werkterrein dus positief te worden tegemoet getreden.

In het verleden heeft met name de CDC ernstig nadeel ondervonden
van de wettelijke binding van haar activiteiten aan zekere categorieen
van ontwikkelingslanden binnen de Commonwealth. Dit heeft tot een
zeer onevenwichtige ontwikkeling bij de instelling aanleiding gegeven.
Voor concrete gegevens daarover, moge worden verwezen naar tabel 23
van Bijlage I, welke een overzicht geeft van de nieuwe financierings-
verplichtingen, aangegaan tussen  I96I  en I 967, alsmede naar Bijlage II,
waarin m.b.t. deze ontwikkelingen een verbaal verslag wordt gegeven.
Hieruit komt duidelijk naar voren, dat de CDC 'onderhorig' is aan de
inzichten van de centrale overheid m.b.t. de grote politieke lijnen van
de bijstand en ten tweede dat zij in feite aan de fluctuaties in de actief-

zijde van haar bedrijfpart noch deel heeft gehad.
Hoewel beide banken een totaal onderling verschillende opzet laten

zien - de cDc is een overheidsorganisatie, de cDFC is een particuliere

instelling - hebben zij een grote mate van zelfstandigheid en onafhan-
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kelijkheid wat betreft hun financieringsbeslissingen gemeen. Afgezien
van de binding, wat de middelenvoorziening betreft aan de Britse
Schatkist, waarop we later nog terugkomen, is de overheidsinspraak
in het actieve financieringsbeleid van de CDC beperkt tot een globale
politiek-economische ex-post-beoordeling  van de financieringsprojec-
ten door het Ministry of Overseas Development, waaraan de cDC ver-
antwoording verschuldigd is. Als particuliere instelling met een minder-
heidsbelang van de Bank of England, is de CDFC volkomen zelfstan-

dig.

Een vraag die men hier kan opwerpen is of een particuliere instelling
wel adequaat is voor de uitvoering van de taken van een investerings-
bank voor ontwikkelingsfinanciering. Onze mening daaromtrent is ne-
gatief. In een andere context, te weten in Hoofdstuk VI, waarinde ten
tijde van de redactie van deze tekst, in oprichting zijnde Nederlandse
Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden, wordt behan-
deld, wijzen wij op een aantal nadelen, die verbonden zijn  aan een  con-
structie bij dergelijke instellingen, waarbij een (beperkt) particulier be-
lang is betrokken. Wij mogen daarnaar kortheidshalve verwijzen. Een
particuliere instelling die o.a. naar winst streeft en die wanneer de op-
brengsten daartoe aanleiding geven, tegenover haar aandeelhouders
dividendplichtig is, lijkt ons moeilijk te kunnen beantwoorden aan het
specifieke karakter van de in dit boek behandelde banken,  met name
niet aan het ontwikkelingsaspect van hun activiteiten.

Wat de winstuitkeringen betreft moet weI t.a.v. de CDFC worden op-
gemerkt dat zij  in  I 969 de aandeelhouders gewaarschuwd heeft ermee
rekening te houden dat dividenduitkeringen niet altijd met de regel-
maat van een klok kunnen blijven geschieden. Een en ander houdt ver-
band met een wijziging in de actieve financieringspolitiek waarop wij
hieronder nog terugkomen. Het pleit voor de leiding van deze bank dat
de belangen van de aandeelhouders gezien de specifieke verantwoorde-
lijkheden die de instelling in ontwikkelingslanden meent te hebben, niet
in de eerste plaats komen.

ii. In voorafgaande Hoofdstukken is reeds terloops ter sprake gekomen,
dat de financiele structuur van beide instellingen te wensen overlaat.

Door de, vanuit een orthodoxe Britse begrotingspraktijk voortvloei-
ende, strikt zakelijke verhouding tussen de CDC en de Britse Schatkist,
niet alleen tot uitdrukking komend in het feit dat de Schatkist op zijn
leningen aan de CDC een normale marktrente in rekening brengt, doch
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ook anderszins (men denke bv. aan de allossingsregeling op de geconso-
lideerde schuld van de CDC t.0.V. de Schatkist uit hoofde van vroeger
geleden verliezen), verkeert de instelling  in de moeilijke omstandig-
heid om ontwikkelingsprojecten te moeten financieren zonder dat daar-
toe aan de zijde van de passieve financiering voldoende faciliteiten te-
genover staan. Dit heeft door de jaren heen uiteraard een zware hypo-
theek op de vindingrijkheid van de cDc-staf gelegd bij het zoeken naar
financieringsformules die aangepast zijn aan de specifieke omstandig-
heden van het project, zonder dat tegelijkertijd de continuiteit van de
instelling zelf gevaar liep. Welnu, ondanks de ongunstige financiele si-
tuatie zijn de resultaten aan de actiefzijde van het bedrijf uitermate
bevredigend geweest, hetgeen niet alleen aan vindingrijkheid, die de
Britse bankwereld kenmerkt en waar de CDC niet buitenstaat, te danken
is, maar ook aan de ervaring in overzeese investerings- en financierings-
aangelegenheden.

Een belangrijke beleidsbeslissing die de CDC in dit lichtjaren geleden
heeft genomen ten einde uit de bovengenoemde moeilijke omstandig-
heid te geraken is dat de aandacht is gericht op kapitaaldeelnemingen,
in die gevallen waarin de harde voorwaarden die op leningen voor ont-
wikkelingsprojecten moesten worden berekend, niet haalbaar waren.
Omdat deze deelnemingen echter geen directe rente-inkomsten op-
leverden heeft dit aanleiding gegeven tot moeilijkheden bij de nako-
ming van de renteverplichtingen ten opzicht van de Schatkist. Het
past in het Britse denken over de openbare financien, dat slechts schoor-
voetend de bakens in de richting van een soepeler behandeling van de
cDc werden verzet. Geleidelijk is enige versoepeling in de verhou-
ding tot de Schatkist tot stand gekomen. De vraag naar de houdbaar-
heid op langere termijn van de gekozen financiele structuur kan met
enige zekerheid wel negatiefworden beantwoord. Als een definitieve op-
lossing voor de CDC zien wij dan ook de noodzaak van een ingrijpende
herziening van de passieve financieringsstructuur, die in de richting zou
moeten gaan van de Duitse Kfw of, iets minder ver, bv. zou lijken op de
formule die bij de Caisse Centrale is gekozen. De weinig florissante
economische situatie waarin Groot-Brittannie  zelf de laatste jaren is
komen te verkeren, heeft een belangrijke versnelling teweeggebracht
in de reeds bestaande noodzaak om de financiele opzet van de CDC
structureel te herzien. Ook de CDFC heeft kort na de aanvang bij de
passieve financiering vrijwel permanente moeilijkheden ondervonden.

Reeds verschillende malen is erop gewezen, laatstelijk bij de kwan-
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titatieve beoordeling, dat de bank in zeer sterke mate drijft op kort-
lopende bankkredieten.

Bij de oprichting  in   I 953 is vanzelfsprekend niet voorzien  dat  de
Britse kapitaalmarkt slechts sporadisch aan de instelling gelegenheid
zou  bieden om middelen op lange termijn  aan te trekkenig. Nu echter
langzamerhand duidelijk wordt dat in deze situatie voorshands geen
verbetering zal optreden maakt het jaarverslag over I968/69 voor het
eerst zeer concreet melding van een financiele structuur die niet aan-
gepast is aan de ten uitvoerlegging van haar taken. Omdat het voor
deze particuliere bank moeilijker is om tot een drastische wijziging in
de passieve financieringsstructuur te komen richt men zich op een
verandering in de actieve financieringspolitiek. Deze moet op den duur
leiden tot een hogere winstcapaciteit, welke tegelijkertijd de kans biedt
om te zijner tijd wel regelmatig tot de kapitaalmarkt toegang te
krijgen. In concreto ziet de instelling een mogelijkheid daartoe door
veel meer dan in het verleden een sterk accent te gaan leggen op het
verrichten van kapitaaldeelnemingen. Vandaar dat zij, zoals reeds ge-
zegd, rekening houdt met een tijdelijke opschorting van de sedert  I 964
verrichte dividenduitkeringen, in verband met de te verwachten ver-
traagde inkomsten die in het begin aan participaties verbonden zijn 20.

Voor de CDFC kan dus worden geconcludeerd dat haar financiele
structuur een gezonde en expanderende Britse economie heeft ver-
ondersteld, maar dat deze niet aangepast is aan de huidige stagnerende
tendensen. Ons inziens is men zeker niet te laat tot deze beleidswijzi-

19   In het jaarverslag over I 968/69 dat qua duidelijkheid gunstig afsteekt tegenover alle voor-
gaande verslagen in het meer dan I5-jarig bestaan v.d. instelling staat te lezen (p. 5) .

*During the past decade monetary conditions and interest rates have constantly moved in
directions which  were not expected  when the company was created; if recent conditions
could have been foreseen it is probable that the company's financial structure and its policy
would have taken a different form.'

Daarmee wordt door de CDFC zelf onder woorden gebracht wat de geinteresseerde buiten-
staander veel eerder als zijn mening heeft gevormd, bij de bestudering van deze instelling.
zo  Het is aantrekkelijk hier nog eens het reeds geciteerde jaarverslag te laten spreken om de
verdere argumentaties,  die wij delen, te vernemen:  (p.  5). 'This change of policy is timely
and most appropriate to most parts of the area in which your company has been interested.
During the last decade a number of institutions have been formed specially to provide
finance for development in the developing countries;  most of them act as a regular source of
loan finance because, unlike the CDFC, they have access to cheap Government money they
generally charge lower rates of interest than those ruling in London. Their existance reduces
the need and the demand for loan finance to be provided by the cr)Fc. On the other hand,
we see frequent examples ofcompanies ofpromise conducting their business with inadequate
equity funds being unable either to provide the money themselves or to obtain it from the
traditional financial institutions  .  . . '
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ging gekomen. De uiteindelijke resultaten zullen wel op zich laten
wachten, doch behoeven niet noodzakelijkerwijze uit te blijven, omdat
de argumenten getuigen van een scherp inzicht in de veranderde om-
standigheden waaraan de CDFC zich wil aanpassen.

iii. De twee Britse banken wijken wat betreft hun sterk pragmatische
benadering van de problemen die zij ontmoeten, wezenlijk af - met
uitzondering van de DEG - Van de overige investeringsbanken. Hun
benadering is in concreto met de woorden souplesse en flexibiliteit te
omschrijven, welke in verband staat met de hoog ontwikkelde Engelse
bankpraktijk.  Om een element te noemen:  de voor beide instellingen
zeer gevarieerde mogelijkheden tot het verlenen van financiele tussen-

komsten, die doen vermoeden dat de twee banken op bijkans ieder
denkbaar probleem een adequate financiele oplossing kunnen aan-
bieden. Het heeft weinig zin deze te willen gaan opsommen. Het is in
dit verband wel terzake dat zij statutair, noch anderszins in hun
financiele praktijk worden geremd. Het is waarschijnlijk hiermee, dat
de cDc de nadelen die zij aan de passieve financieringszijde ondervindt
enigszins heeft kunnen compenseren, waardoor het nuttig efTect van
haar interventies vergelijkbaar is met dat van de andere banken, die op
veel gemakkelijker condities hun werk kunnen verrichten. Het past ge-
heel in de praktische sfeer dat de banken geen competentiemoeilijk-
heden ondervinden bij het verrichten van technische bijstand die aan
hun financiele interventies is verbonden. Voor de wijze waarop zij deze
bijkomende activiteit verrichten verwijzen wij kortheidshalve naar het-
geen daarover reeds bij de beschrijving van de instellingen en in
andere hoofdstukken ter sprake is gekomen.

Geen van de andere onderzochte instellingen houden zich zo inten-
sief bezig met het welslagen van projecten waarin zij voornemens zijn
zich financieel te interesseren, als de Engelse investeringsbanken. De
benaderingswijze van beide banken is op dit punt wel zeer verschil-
lend. Bij de CDC is er sprake van een geleidelijk proces: in vele gevallen
zet deze instelling zelf een project op, waarvoor zij volledig verant-
woordelijk is; later trekt de CDC zich daaruit geleidelijk terug via een
aantrekkelijk systeem dat voorziet in de stichting van subsidialy com-
panies en associated companies, waarmee de afnemende financiele interesse
wordt weerspiegeld, pari passu met een toeneming van derden-belan-
gen in het project.

De cDFc hecht daarentegen zeer grote waarde aan de kwalitatieve
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ex ante beoordeling van een promotor die om haar financiele bijstand
vraagt. In tegenstelling tot haar zusterorganisatie is de bemoeienis met
het gefinancierde project veel geringer  dan  bij  de  CDC: deze beperkt
zich tot het 'administratieve' beheer van de deelneming dan wel tot het
toezicht op de terugbetaling van de lening.

Beide instellingen beogen met hun verschillende benadering het-
zelfde doel te bereiken, te weten een zo laag mogelijk risico te lopen
met ddconfitures, zonder dat zij zich overigens willen beroepen op ga-
ranties of zekerheden.  Men zou kunnen zeggen dat de garanties in het
beleid van de instellingen zelf besloten liggen. Zij kunnen daarom
openlijk beweren daaraan weinig waarde te hechten.

vi. In het voorgaande is al inzicht verkregen in enkele perspectieven
die er voor beide Britse investeringsbanken op afzienbare termijn be-
staan. Zij liggen allereerst voor beide o.a. duidelijk in een verruiming
van het geografische werkterrein. Dit perspectief draagt echter op
korte termijn niet bij tot de oplossing van het probleem van de her-
ziening van de financiele structuur. Wat dit laatste betreft zijn de voor-
uitzichten bij de CDC gering. Ook voor de CDFC zijn de mogelijkheden
tot verbetering van de omstandigheden niet erg rooskleurig, maar voor
deze instelling achten wij de mogelijkheid aanwezig om ten behoeve
van de passieve financiering andere bronnen aan te boren. Daarbij
gaan onze gedachten uit naar het aantrekken van buitenlandse finan-
cieringsmiddelen op de internationale kapitaalmarkt. Een kleine
vingerwijzing daarheen wordt gegeven in het laatste jaarverslag over
  968/'69  van  deze  bank.  Dit  zou een totaal nieuwe formule introdu-
ceren op het terrein van de ontwikkelingsbijstand in Europa die het
midden zou houden tussen bilaterale en internationale hulpverlening
aan ontwikkelingslanden.

Wanneer anderzijds zowel de CDC als de CDFC aangewezen zouden
moeten blijven op binnenlandse financieringsbronnen (de Staat resp.
de publieke kapitaalmarkt) dan zijn hun expansie mogelijkheden ge-
ring zowel aan de actiefzijde, gezien het chronische betalingsbalans-
tekort van Groot-Brittannie, dat een omvangrijke kapitaalexport niet
verdraagt, als aan de passiefzijde met het oog op de slechts zeer lang-
zaam herstellende Britse economie, die een ruimere middelenvoor-
ziening in de weg staat.

Een mogelijkheid die voor beide instellingen wel perspectieven
biedt - en waar de CDC om begrijpelijke redenen zeer positief tegen-



KWALITATIEF OORDEEL                              I87
over staat - is dat zij zich toeleggen op bepaalde vormen van samen-
werking met gelijksoortige, meer 'kapitaalkrachtige' instellingen in
Europa.

Een verdere onderlinge samenwerking tussen de beide Britse banken
behoort eveneens tot de mogelijkheden, doch van een fusie kan, gezien
het specifiek publieke karakter van de CDC vrijwel geen sprake zijn. Op
korte termijn zou een fusie bovendien geen oplossing bieden voor de
problemen waarmee beide instellingen op het ogenblik te kampen
hebben.



VI. Enkele gedachten  over de oprichting  in
Nederland van een Financieringsmaatschappi 
voor Ontwikkelingslanden  FMO)

I. INLEIDING

Het kader van deze studie biedt de gelegenheid om in te gaan op een
ten tijde van het redigeren van deze tekst in Nederland in oprichting
zijnde financieringsinstelling die, afgaande op de reeds beschikbare ge-
gevens, zou kunnen worden gevat onder onze definitie van de 'inves-
teringsbank voor ontwikkelingsfinanciering'. Het gaat hier om de
Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden
Nv, afgekort: FMo. 1

Tijdens de langdurige periode, welke de oprichting van de FMO heeft
gevergd, is een interessante discussie gevoerd over dit onderwerp met
als voornaamste antagonisten, enerzijds de initiatiefnemende Over-
heid i.c. de Minister zonder Portefeuille en anderzijds ten eerste de

1 Deze studie werd medio februari 1970 afgesloten, dus nadat het Wetsontwerp inzake de
oprichting van de Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden NV
door de Tweede Kamer op Io februari 1970 is behandeld en - op een kleine wijziging na
in de omschrijving van de doelstellingen van de NV - aanvaard. Wij mochten er om ver-
schillende redenen van uitgaan dat de Eerste Kamer het Wetsontwerp eveneens zou aan-
vaarden.

De voornaamste officiale stukken alsmede enkele publikaties omtrent de voorgenomen op-
richting van de Fvo, waarop wij dit Hoofdstuk hebben gel)aseerd zijn de volgende:

Ontwerp  van  Wet en Memorie van Toelichting (Zitting   I 968-I 969  - to.003) inzake
machtiging tot deelneming in het aandelenkapitaal van een door de Staat met derden op te
richten Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden, alsmede tot het
treffen van maatregelen ten behoeve  van de middelenvoorziening van deze vennootschap;
ontwerp-overeenkomst tussen de Staat  en  de FMo; Memorie van Antwoord (Zitting  I 969-
1970 -  t o.003) betreffende de voorgenomen oprichting van een Nederlandse Financierings-
maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV; 'Nederlandse Financieringsmaatschappij
voor Ontwikkelingslanden', artikel verschenen in Internationale Samenwerking, Maandblad
van het Directoraat-Generaal Internationale Samenwerking van het Ministerie van Buiten-
landse Zaken, Re jaargang,  no.   2,  febr.   1969,  pag.  34 e.v.; Hommes  en  van der Heyden:
'Evaluaties  van een evaluatie", Economisch-Statistische Berichten   I +  mei   1969,  pag.  457
e.v.;   Lagerberg en Vingerhoets: 'Nieuwste hulpconceptie van Minister Udink', Econo-
misch-Statistische Berichten   20  aug.   I 969,   9  802  e.v.   en:   'de  FMO van Minister Udink',
ESB   7  jan.    1970,   pag.   34 e.v.; Adolfse: *Industriefinanciering in Ontwikkelingslanden',
Econ.-Statistische Berichten  26  febr.   I 969,  p.  203  e.v.  en  idem:  'Aux  Pays Bas: projet  de
cr6ation d'une banque d'aide au ddveloppement', La Banque dans le Monde I969, Echo de
la Bourse, Brussel 1969.
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(interuniversitaire) Werkgroep Evaluatie Ontwikkelingshulp en ten
tweede de auteurs Lagerberg en Vingerhoets, welke laatsten met name
in een tweetal artikelen in Economisch-Statistische Berichten 'pen-
voerders' zijn geworden van degenen, die tegen de voorgenomen opzet
van de FMoeen aantal principiele bezwaren hebben. Het ligt geenszins
in onze bedoeling om hier ter plaatse uitvoerig in genoemde discussie
te treden. Daartoe mist nu eenmaal een studie als deze de slagvaardig-
heid welke een tijdschriftartikel rond een actuele zaak ipso facto ken-
merkt. Dit weerhoudt ons anderzijds evenwel niet om hier en daar be-
paalde standpunten te bespreken.

Hieronder zullen wij ons, na een korte beschrijving aan de hand van
de officiele stukken omtrent de instelling, wijden aan een aantal kri-
tische beschouwingen en daarbij o.a. gebruik maken van de kennis die
omtrent de in dit boek behandelde en reeds jaren bestaande gelijk-
soortige instellingen als de ™0 is verkregen.

2. KORTE BESCHRIJVING VAN DE FMO

Het doel en werkterrein van de op te richten maatschappij onlvat2 :
een bijdrage te leueren aan de ontplooiing van het bedriifsleven in ontwikkelings-
landen in het belang van de economische en sociate voomitgang van deze landen,
rulks in overeenstemming met de bedoelingen van de overheden van de betrefende
landen;
eenen anda door:
a. het verlenen van financieringshulp aan dan wel ten behoeve van
natuurlijke of rechtspersonen die in een ontwikkelingsland een bedrijf
of beroep uitoefenen of gaan uitoefenen,  bij welk bedrij f of beroep  het
Nederlandse bedrijfsleven een substantieel belang heeft, zulks onder
meer door middel van het deelnemen in het kapitaal, het verstrekken
van leningen en het verlenen van subsidies;
b.  het op eigen naam, maar voor rekening en risico van de Staat deel-
nemen in het kapitaal van, respectievelijk verstrekken van leningen
aan ontwikkelingsbanken;
c.  het al of niet voor rekening en risico van de Staat deelnemen in het

'  Bij deze omschrijving is de tekst van het Wetsontwerp gecompleteerd met de tijdens de be-
handeling in de Kamer op 10 februari  1970 door de Regering overgenomen Amendementen-
Mommersteeg (Zitting 1969-1970 -to.003 nr.  Ig). De betreffende amendementen zijn  cur-
siefaangegeven.
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kapitaal van, respectievelijk verstrekken van leningen aan instellingen
met een doel gelijk of aanverwant aan dat der vennootschap, anders
dan bedoeld onder b;
d. het op eigen naam, maar voor rekening en risico van de Staat of
andere derden, beheren en administreren van rechten en verplichtin-
gen voortvloeiende uit
I.  reeds door de Staat met Nederlandse ondernemingen gesloten over-

eenkomsten tot verlening van financieringshulp;
2.  het bezit van aandelen van de Nederlandse Overzeese Financierings-

Maatschappij NV;
e. het ten behoeve van de onder a bedoelde natuurlijke en rechtsper-
sonen verlenen van bemiddeling bij het aantrekken van geldmiddelen
op internationaal en nationaal niveau;
f.  alles wat met het voorgaande in de ruimste zin verband houdt.

Voor  het  verlenen  van jinancieringshulp  moet  de  in  de  aanhef uan  bouenstaande
omschrijuing van doel en werkterrein genoemde ouereenstemming blijken uit em

sch«ftelijk stuk afkomstig van de beuoegde autoriteit uit het betrefende ontwik-
kelingsland.

De  financiering  door  de  FMO  kan dus plaatsvinden  in  de  vorm  van:
-   kapitaaldeelnemingen;
- leningen tegen normale, dan wel tegen bijzondere voorwaarden wat

betreft looptijd, rente en aflossing;
- subsidies.

Voorwaarde voor het verlenen van ™o-bijstand zal zijn, dat de pro-
jecten, waarin wordt geinvesteerd op een commercieel verantwoorde
grondslag worden ondernomen en tot ontwikkeling van het betrokken
land bijdragen.

Subsidies en 'zachte' leningen zullen kunnen worden verstrekt voor
het opvangen van aanloopverliezen van een project, ofvoor het dekken
van kosten van een niet rendabele investering, die deel uitmaakt van
een overigens rendabel geacht project. Middelen in de vorm van
kapitaaldeelnemingen en leningen met normale rente- en aflossings-
voorwaarden zullen in beginsel kunnen worden verstrekt voor de
financiering van de rendabel te achten investeringen. De financierin-
gen van de FMo zullen steeds een aanvullend karakter moeten bezitten.
Hierbij zal de aandacht vooral moeten zijn gericht op die projecten
waarvan valt aan te nemen dat ze zonder deze hulp niet zouden wor-
den verwezenlijkt.
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De middelen ter financiering van de ™O-operaties zullen bestaan uit:
- een kapitaal van 20 miljoen gulden, verdeeld in aandelen van

f. 50,- waarvan in eerste instantie 25 pct. gelijkelijk bij Staat en
bedrij fsleven zal worden geplaatst;

- leningen van de Staat tegen de voor de Staat op de kapitaalmarkt
geldende voorwaarden;

- renteloze leningen van de Staat ten behoeve van de verstrekking van
'zachte' leningen en het verrichten van kapitaaldeelnemingen;

- subsidies van de Staat ten behoeve van de verstrekking van subsidies
door de FMO;

- leningen op te nemen op de kapitaalmarkt onder garantie van de
Staat m.b.t. de voldoening van rente en aflossing.
Wat de middelenvoorziening door de Staat betreft worden voorts in

het  wetsontwerp twee plafonds vastgesteld, te weten: enerzijds   I 50
miljoen gulden voor borgstellingen door de Staat tegenover geld-
gevers, voor de voldoening van rente en aflossing van door de FMO Op
de kapitaalmarkt op te nemen leningen alsmede voor leningen aan de
FMO tegen voor de Staat op de kapitaalmarkt geldende voorwaarden;
anderzijds 75 miljoen gulden voor renteloze leningen en subsidies ten
behoeve van de FMO, alsmede voor subsidies ten behoeve van bedrijfs-
kosten van de FMO, die niet door de opbrengsten worden gedekt.

Ten aanzien van dejinancieringsmodaliteiten is uiteraard nog weinig te
zeggen. Dit is een terrein dat door de praktijk zal moeten worden
geeffend. De belangrijkste richtlijnen welke in de oprichtingsstukken
zijn vastgelegd zijn:
- de reeds genoemde regel, dat de projecten, waarvoor de ™o finan-

cieringshulp verstrekt, op een commercieel verantwoorde grondslag
dienen te worden ondernomen en derhalve, na een voor het project
normale aanloopperiode, uitzicht dienen te bieden op het bereiken
van rentabiliteit;

-  dat de contante waarde van door de FMO te verstrekken subsidies in de
regel niet mag uitgaan boven«#. 2 miljoen, noch boven eenvij fde deel
van het totale door de FMO en andere betrokkenen in het desbetref-
fende project geinvesteerde bedrag;

- dat het door de FMO te verstrekken risicodragende kapitaal per project
in de regel een waarde van eenvierde van het totale daarin geinves-
teerde of te investeren risicodragend kapitaal niet te boven mag gaan;

-  dat de door de FMO te verstrekken leningen te zamen met van andere
zijde te verstrekken leningen per project in de regel het dubbele van
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de waarde van het in het project geinvesteerde risicodragende
kapitaal niet te boven mag gaan;

-  dat de FMO bij het verstrekken van daarvoor in aanmerking komende
leningen ernaar zal streven een rente te bedingen welke een passende
marge bevat ten opzichte van de interest, welke zij verschuldigd is
over de op lange termijn opgenomen gelden.
Ten aanzien van de organisatie is het volgende op te merken. Het Be-

stuur van de FMo zal worden gevormd door een Directie en een Raad
van Commissarissen. Het College van Commissarissen bestaat uit
veertien leden, waaronder de voorzitter. De laatste wordt benoemd
door de Staat.

Tien commissarissen worden benoemd door de algemene vergade-
ring van aandeelhouders, waarvan vijf op voordracht van aandeel-
houders   A (de Staat),   vier op voordracht van aandeelhouders   B
(bedrijfsleven) en een aandeelhouder op vaordracht van de Sociaal-
Economische Raad. Drie aandeelhouders worden benoemd resp.
door de Raad van Nederlandse Werkgeversverbonden, door het
Overlegorgaan van de 3 Vakcentrales en door De Nationale Investe-
ringsbank.

De te verstrekken financieringen van de FMO behoeven de vooraf-
gaande goedkeuring van een Commissie. De samenstelling en de
werkwijze van deze Commissie worden geregeld in een aparte Over-
eenkomst tussen de Staat en de FMO .Zij bestaat behalve uit de voor-
zitter of de plaatsvervangende voorzitter uit:
-   een lid, benoemd door de Minister van Financien;
- een lid, benoemd door de Minister zonder Portefeuille, speciaal be-

last met ontwikkelingshulp;
-   een lid, benoemd door de Minister van Economische Zaken;
- drie leden benoemd door de vergadering van particuliere aandeel-

houders.
Voor het overige is omtrent de definitieve organisatie van deze bank

nog niets te zeggen.

3. KRITISCHE KANTTEKENINGEN M.B.T. DE FMO

Er zijn de laatste jaren tekenen te zien die erop wijzen, dat een steeds
belangrijkere rol lijkt te worden toebedeeld aan de particuliere inves-
teringen in het totaal van de kapitaalstroom van rijke naar arme lan-
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den. In Hoofdstuk vII nemen wij de gelegenheid waar daarop nog
nader in te gaan en kunnen dus thans met deze eenvoudige constate-
ring volstaan.

De Nederlandse regering heeft deze ontwikkelingen blijkbaar onder-
kend en enkele initiatieven genomen, waaronder de oprichting van de
FMO, welke maatschappij zich blijkbaar speciaal gaat toeleggen op de
bevordering van de particuliere kapitaalstroom van Nederland naar
ontwikkelingslanden. Voor deze initiatieven zal bij het bedrijfsleven
zeker belangstelling bestaan. Sedert jaren hebben de organisaties van
het bedrijfsleven er bij de regering op aangedrongen, maatregelen in
die richting te nemen, ten einde meer Nederlandse ondernemingen
een bijdrage te kunnen laten leveren aan de verbreding van de Neder-
landse particuliere kapitaalstroom, welke tot heden immers grosso
modo werd bepaald door de activiteiten van een klein aantal zeer grote
ondernemingen. De nieuwe maatschappij kan, zoals de ervaring in het
buitenland leert, tot een verbreding van de basis bijdragen. Daartoe
bieden zowel het ruime statutaire kader, alsmede het (statutaire)
gamma van financieringsmiddelen haar voldoende ontplooiingskansen.

Onze waardering heeft niet alleen betrekking op het feit van de op-
richting zelf van de FMO, maar ook op de globale opzet die is gekozen,
en zoals deze opzet blijkt uit de thans beschikbare officiele stukken.

Wanneer wij derhalve desondanks hierna meer kritische geluiden
dan bijval t.o.v. de nieuwe instelling laten horen - het welslagen van
deze instelling zal in de toekomst overigens veeleer afhangen van de
leiding, van het enthousiasme waarmee het bedrijfsleven deze nieuwe
loot aan de Nederlandse bankstam tegemoet zal treden en van andere
(ook externe) factoren - dan is dat omdat wij menen dat de bank grote
aandacht verdient, en ook omdat het bespreken van alle positieve as-
pecten van deze bank meer ruimte, tijd en aandacht zou vragen dan
het zich hier beperken tot enkele meer negatieve aspecten.

Deze laatsten laten zich hieronder in een tweetal categorieen onder-
verdelen, te weten, enerzijds fundamentele bezwaren tegen de gekozen
structuur van de instelling en tegen een onderdeel van de doelom-
schrijving, anderzijds een aantal negatieve aspecten van meer tech-
nische aard en die naar voren komen uit een vergelijking van de opzet
van  de FMo met de jarenlange ervaring van de in dit boek behandelde,
gelijksoortige instellingen in Frankrijk, in de Bondsrepubliek en in
Groot-Brittannie.

Wat dit laatste betreft is de indruk gewekt dat de ervaring welke in
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het buitenland met gelijksoortige instellingen als de FMO is opgedaan,
helaas bij de conceptie van de nieuwe bank vrijwel geen rol heeft
gespeeldf

Dit is wellicht de oorzaak dat de nieuwe bank bij nader inzien niet
is  opgezet  naar de nieuwste opvattingen t.a.v. 'development banking',
die in het afgelopen decennium een snelle evolutie te zien hebben ge-
geven en waaraan de bank o.i. gemakkelijk zou hebben kunnen
aansluiten.

a. FUNDAMENTELE BEZWAREN

Zowel in de Memorie van Toelichting als in de Memorie van Ant-
woord stelt de regering, dat zij beoogt met het onderhavige Wetsont-
werp, 'een instelling op te richten, waarin overheid en bedrijfsleven
nauw samenwerken, ten einde de stroom van kapitaal, technische
kennis en zakelijke ervaring naar de ontwikkelingslanden te vergro-
ten'. Deze samenwerking sluit naar de mening van de regering in dat
zowel het ontwikkelingsland als het Nederlandse bedrijfsleven baat
kunnen hebben bij de op te richten FMO 'De samenwerking', aldus de
MVA, 'van het Duitse, Engelse en Franse bedrijfsleven met respectievelijk
de Duitse, Engelse en Franse nationale financieringsmaatschappijen
geeft hetzelfde beeld.'

Om de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven - overigens
een wederzijds verlangen van beide partners - te verwezenlijken meent
de regering te hebben moeten opteren voor een zogenaamde 'ge-
mengde' naamloze vennootschap, waarin Staat en bedrijfsleven op
paritaire basis deelnemen in het aandelenkapitaal.

De buitenlandse voorbeelden, die in de MVA worden besproken, en
die de mogelijkheid van samenwerking tussen overheid en bedrijfs-
leven bij de bevordering van de particuliere kapitaalstroom naar ont-
wikkelingslanden moeten adstrueren, slaan op het merendeel van de
in dit boek besproken financieringsinstellingen;  met name worden ge-
noemd: de Britse CDC en CDFC, de Duitse DEG alsmede de Franse Caisse

Centrale (cf. Memorie van Antwoord; zitting   I 969-I 970  -   I 0003,  P.
6 e.v.).
3 Deze indruk wordt nog versterkt omdat  in de Memorie van Antwoord  van   I 5  okt.   1969
voor het eerst vrij uitvoerig aandacht aan de buitenlandse instellingen wordt gewijd, terwijl
het  Wetsontwerp  van 24 januari   I 969 dateert. Lagerberg en Vingerhoets (cf. voetnoot   I)
wijden aan het aspect van het 'spiegelen aan anderen' ook aandacht, doch geven o.i. niet
duidelijk aan ofzij dit nu positiefof negatief beoordelen.
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Deze instellingen, m.u.v. de CDFC, hebben wij in dit boek leren ken-
nen als staatsinstellingen. Alleen de CDFC bezit evenals de voorgestelde
FMo een gemengd karakter, maar de structuur van deze Britse maat-
schappij wijkt toch sterk af van die van de FMO .Ten deze mogen wij
kortheidshalve nog eens verwijzen naar Hoofdstuk II, par 6.

De vraag die zich hier opdringt is, waarom met de keuze van de
structuur van de FMo duidelijk is afgeweken van alle andere gelijk-
soortige financieringsinstellingen in de omringende landen, terwijl de
Memorie van Antwoord er wel naar verwijst. De indruk, die wij bij de
aanvang van deze paragraaf uitspraken lijkt hier nog eens bevestigd  te
worden, te weten, dat voor de opzet van de ™0 geen buitenlandse
voorbeelden model hebben gestaan, en dat men derhalve geen profijt
heeft getrokken van de 'buitenlandse ervaring' die op dit terrein is op-
gedaan.

Als prijs voor de deelname aan het beheer van de financierings-
maatschappij zal het bedrijfsleven dus moeten deelnemen in het te
plaatsen aandelenkapitaal. Men kan zich echter afvragen of, om te
voldoen aan de wens van het bedrijfsleven tot medebeheer van de
bank, daaraan zulke strikt juridische en financiele voorwaarden moes-
ten worden verbonden.

De moeilijkheid die zich hier o.a. voordoet is, dat het begrip 'be-
drijfsleven' niet gemakkelijk is te definieren. In werkelijkheid zullen
enkele grote concerns uit hoofde van hun nationale verantwoordelijk-
heid medewerking verlenen om een deel van het kapitaal bijeen te
brengen. Maar de rest van het bedrijfsleven? Het voorgeschreven lage
maximum dividend (3 pct.) doet niet venvachten dat het totaal aantal
inschrijvende bedrijven groot zal zijn. Bovendien, wat zouden de be-
weegredenen moeten zijn van de directie van een willekeurig bedrijf,
dat zich slechts voor de actieve financiering van de FMO interesseert,
om in te schrijven op het aandelenkapitaal? Niet het te verwachten
dividend uit deze belegging. Bevoorrechte behandeling bij financie-
ringsaanvrage of betere informaties omtrent op handen zijnde inves-
teringsprojecten? Dit laatste zou een bedenkelijk bijverschijnsel intro-
duceren waartegen ook Lagerberg en Vingerhoets terecht bedenkingen
koesteren (cf. voetnoot I met name het tweede genoemde artikel van
beide auteurs in E-sB van 7 januari  I 970).

Wanneer de regering bij de opstelling van het Wetsontwerp zich
inderdaad zou hebben 'gespiegeld aan het buitenland", dan zou zij
niet alleen tot de bevinding zijn gekomen dat een samenwerking
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tussen overheid en bedrijfsleven op het terrein van de bevordering van
particuliere investeringen via de door haar geciteerde financieringsin-
stellingen verwezenlijkt is, maar ook, dat dit realiseerbaar is via vol-
ledige staatsinstellingen, zoals bij voorbeeld heel duidelijk het geval is
bij de Duitse DEG.

De voorgestelde FMo-constructie roept dus een aantal problemen op.
Naast de boven door ons genoemde, gaan Lagerberg en Vingerhoets
ook terecht uitvoerig in op de vraag of de FMO nu een publiek orgaan
('official agency' of 'public agency') is of niet en welke consequenties
deze onzekerheid heeft t.a.v. het karakter van de bijdragen van de
regering aan deze instelling.

De vraagstelling van beide auteurs is duidelijk van politieke aard, zo-
als ook is gebleken uit het feit dat de bijzondere Kamercommissie, in
welker handen de behandeling van het onderhavige wetsontwerp werd
gesteld, zich uitvoerig met deze vraag heeft beziggehouden (cf. Voor-
lopig Verslag, zitting I968-I 969  -  I 0003,  No.  6).  Op de discussie  die
hierover is gevoerd tussen de Kamercommissie (resp. beide genoemde
auteurs) en de regering zullen wij hier niet ingaan, omdat de politieke
vraagstukken rond de Nederlandse ontwikkelingsbijstand buiten het
kader van deze studie vallen. Het komt ons wel voor, dat de vraag-
stelling van Lagerberg en Vingerhoets minder relevant zou zijn geweest,
wanneervoorde FModedoorons voorgestane constructie was gekozen,
die gelijkt op die van de Duitse DEG. Er zij hier aan herinnerd dat de
DEG een staatsinstelling is, welker bedrijvigheid echter berust op de
beginselen van particulier ondernemerschap. Het bedrijfsleven is in de
hoogste beheersorganen van deze maatschappij zeer behoorlijk ver-
tegenwoordigd. (cf. Hoofdstuk II, par. 4).

Waarom onze voorkeur naar deze constructie uitgaat, is niet alleen
omdat de DEC; als staatsinstelling bewezen heeft succesvol te opereren,
geheel volgens de verwachtingen en inzichten van de Centrale Over-
heid en het Duitse bedrijfsleven, maar ook omdat wij van mening zijn
dat het bevorderen van particuliere investeringen in ontwikkelingslanden
als deel-activiteit van het ontwikkelingsbeleid, geheel voor rekening
van de overheid moet blijven. Dit behoeft een gedeelde verantwoorde-
lijkheid voor het beleid van de bank te zamen met het bedrijfsleven
geenszins uit te sluiten. De DEG-COnStrUCtie komt tenslotte volledig te-
gemoet aan ons voornaamste bezwaar, te weten de kans dat in de ge-
kozen FMo-formule een betrekkelijk kleine groep belanghebbende be-
drijven via een aandelenparticipatie invloed zal uitoefenen op het be-
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leid van de bank, een invloed waartoe deze bedrijven overigens als
aandeelhoudersjuridisch volledig gerechtigd zijn.

Men kan zich voorts nog afvragen waarom men gekozen heeft voor
de krampachtige fifty-fifty-verhouding in het kapitaal (vgl. in dit geval
de cDFc). Deze verhouding moet zelfs bij latere plaatsing van aandelen

gehandhaafd blijven. Een regelmatige groei van het aandelenkapitaal
(de eerste plaatsing is slechts 5 miljoen gulden) kan daardoor worden
belemmerd, omdat immers Staat dn bedrijfsleven elkander telkens
moeten overreden om aan een eventuele uitbreiding van het kapitaal
medewerking te verlenen.

De gekozen fifty-fifty-verhouding in het aandelenkapitaal van de
maatschappij moet een waarborg scheppen voor een gelijkwaardige
samenwaking tussen overheid en bedrijfsleven binnen de FMO. De nood-
zaak van een dergelijke samenwerking lijkt ons, zeker wat betreft het
werkterrein van de FMO, buiten iedere discussie te staan. Een vraag is

echter, ofeen fifty-fifty-basis, voor de deelname in het aandelenkapitaal
daartoe de enige aangewezen garantie biedt. Temeer daar blijkt dat
men in de belangrijkste beleidsorganen van de bank (Raad van Com-
missarissen; Commissie  voor het nemen van financieringsbeslissingen)
wat betreft de vertegenwoordiging niet aan de fifty-fifty-basis de hand
heeft gehouden. M.a.w. men had, om het karakter van de samenwer-
king tot uitdrukking te brengen, ook kunnen volstaan met een symbo-
lische deelname van het bedrijfsleven in het kapitaal, temeer, omdat
verwacht mag worden dat het kapitaal in het totaal van de beschik-
bare middelen van de I,Mo een te verwaarlozen rol speelt.

De maatschappij zal te gelegener tijd (na afboeking van de verliezen
in     de aanloopperiode) moeten overgaan tot dividenduitkering:
maximaal 3 pct. v66r reservering, resp. maximaal 6 pct. nadat de re-
serves zijn opgelopen tot 200 pct. van het geplaatste kapitaal. De
winstuitkering volgt logisch uit de gekozen constructie:  Nv mdt privd-
aandeelhouders. Voor een investeringsbank voor ontwikkelings-
financiering komt ons een voorgeschreven winstuitkering echter niet
erg gelukkig voor. Dergelijke banken lopen - meer dan andere tradi-
tionele instellingen op financieel terrein - in de regel veel grotere
risico's door de specifieke aard van hun activiteiten. Dit maakt een
sterke intrinsieke financiele positie gewenst. Het vormen van reserves
echter is bij dit soort instellingen moeilijk. Bij een Nv-constructie met
de Staat als allddn-aandeelhouder kan men hiertoe gemakkelijker
komen. Dan is het denkbaar dat een dividenduitkering geheel achter-
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wege blijft of pas plaatsvindt na reservering en zelfs din in onderling
overleg tussen de Staat en de leiding van de bank.

Een tweede bedenking van fundamentele aard, die men tegen de voor-
gestelde FMo zou kunnen inbrengen heeft betrekking op een onderdeel
van de doelomschrijving van de vennootschap,  met  name op   art.    1,  sub
28 van het Wetsontwerp waarin staat dat de maatschappij finan-
cieringshulp verleent:  '. .  . aan dan wel ten behoeve van natuurlijke of
rechtspersonen die in een ontwikkelingsland een beroep of bedrijf uit-
oefenen of gaan uitoefenen  bil welk  bedriif of beroep het Nederiandse  be-
dr( leven een substantieel belang huft' (cursief van ons !)

De leiding van de nieuwe ™o zal dus, blijkens deze doelstelling,
slechts financieel kunnen intervenieren in investeringsprojecten, wan-
neer daarin een 'substantieel' Nederlands belang is vertegenwoordigd.
Dit is een criterium met een restrictieve werking. Nu is de term 'sub-
stantieel belang' rekbaar en de officiele stukken bevatten geen nadere
concretisering, bv. in de vorm van een percentage, van wat er onder
moet worden verstaan. De leiding van de bank krijgt dus wel een
zekere speelruimte. Toch kan de rekbaarheid van het begrip niet zo
groot zijn, dat bij een substantieel belang alleen gedacht wordt aan
leveranties van een Nederlands bedrijf aan een buitenlands investerings-
project. Het begrip 'substantieel belang' houdt o.i. wdl in, dat een pro-
ject, zonder de Nederlandse inbreng, niet tot stand zou komen.

De beperking die met een dergelijk voorschrift aan de interventie-
mogelijkheden van de FMO worden opgelegd, kan een belemmering be-
tekenen voor een toekomstige nauwere samenwerking (wij denken hier-
bij zelfs aan een zekere vorm van integratie) tussen gelijksoortige zus-
terinstellingen elders in Europa. Behoudens bij de Caisse Centrale in
Frankrijk, treffen wij helaas analoge bepalingen aan bij de financie-
ringsinstellingen in het buitenland. Deze laatsten echter werden vele
jaren geleden opgericht, in een tijdvak waarin nog vrijwel geen tekenen
te bespeuren vielen van een mogelijke Europees-regionale samenwer-
king op het terrein van de financiering van investeringsprojecten in
ontwikkelingslanden, en waarin er op regeringsniveau nog eerst een
aarzelend begin werd gemaakt met een globale coilrdinatie van de
publieke bilaterale kapitaalbijstand. Over de wenselijkheid van een
nauwere samenwerking tussen bilaterale financieringsinstellingen zul-
len wij later nog enkele opmerkingen maken. (cf. Hoofdstuk VII,
aanbeveling 2). Anderzijds is bovenstaande mening gebaseerd  op  ge-
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sprekken m.n. bij de Britse CDC, welke instelling bij recente onderzoe-
kingen naar de mogelijkheid om tot verdergaande samenwerking met
continentale Europese zusterinstellingen te geraken tot de voorlopige
slotsom is gekomen,  dat de bestaande wettelijke en/of statutaire  bepa-
lingen bij de onderscheiden banken, zoals die waaraan de ™0 wordt
onderworpen, een dergelijke samenwerking in de weg staan.

Voor een nieuwe instelling als de FMo, welke geconcipieerd had
kunnen worden naar de meest moderne opvattingen op het terrein van

'development banking' en die zou hebben kunnen aansluiten aan
zekere voorzienbare ontwikkelingen, had het criterium van het 'sub-
stantiele Nederlandse belang' o.i. in het wetsontwerp achterwege
moeten blijven. Hoogstens had men ermee kunnen volstaan het crite-
rium op te nemen in de toelichtende stukken bij de oprichting, waar-
door de leiding van de bank naar eigen inzichten had kunnen handelen
en in afwachting van de concretisering van een samenwerking tussen

Europese instellingen voor ontwikkelingsfinanciering, het Nederlandse

belang bij financiering van investeringsprojecten kunnen later preva-
leren op een wijze als deze leiding juist achtte. Met de voorgestelde
wettelijke verplichting zal  de ™o echter het initiati€f tot verdergaande

onderlinge samenwerking met Europese zusterinstellingen minder ge-
makkelijk kunnen nemen, hetgeen te betreuren is.

b. ENKELE KANTTEKENINGEN VAN MEER TECHNISCHE AARD

Wij besluiten onze korte beschouwing over de ™O tenslotte met enkele

opmerkingen welke minder van fundamentele aard zijn, maar veeleer
betrekking hebben op enkele technische aspecten. De FMO zal kunnen
deelnemen in het kapitaal van bedrijven en van lokale overzeese ont-
wikkelingsbanken. Blijkens artikel 4 van de ontwerp-overeenkomst
tussen de Staat en de FMO zal het gezamenlijke bedrag van de door de
FMO genomen deelnemingen niet mogen uitstijgen boven een plafond
dat inhoudt het totale nominale bedrag van de geplaatste aandelen

van de FMO, haar reserves en de daartoe van de Staat ontvangen rente-

loze leningen. Dat een plafond is vastgesteld voor kapitaaldeelnemin-
genjuichen wij niet toe, omdat het niet tot de verbeelding spreekt.

Het komt ons voor dat onder de dekkingscategorieen voor risico-

dragende financiering alle leningen kunnen vallen, die de bank afsluit
boven een bepaalde minimum looptijd (bv. 25 jaar) en dat men het
ter zake te voeren participatiebeleid kan overlaten  aan de leiding van
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de bank. Misschien stemt dit niet overeen met de orthodoxie van de
financiering, maar laten we dan wel bedenken dat'ontwikkelingsfinan-
ciering' pas van de laatste decennia is en zich moeilijk laat inpassen in
reeds lang gevestigde financieringsopvattingen.

De mogelijkheden van de bank tot aandelenparticipatie hadden niet
aan banden gelegd moeten worden omdat dit haar fiexibiliteit ten
aanzien van gecompliceerde financieringsproblemen, die zich voor-
doen bij gezamenlijke overzeese investeringsoperaties ('joint ventures'),
niet ten goede komt.

Met het bovenstaande hangt nauw samen het in de moderne prak-
tijk van investeringsbanken gegroeide beleid om te gelegener tijd en
bij voorkeur in het land van investering, deelnemingen te cederen.
Hiervoor zijn talloze modaliteiten denkbaar. De verkoop van deel-
nemingen maakt niet alleen bij de bank middelen vrij voor investering
in nieuwe projecten, maar levert ook een bijdrage aan de in die landen
gewenste transformatie van besparingen in investeringen.

Men mag van de leiding van de nieuwe bank echter niet verwachten
dat zij te zijner tijd zelf zal overgaan tot verkoop van rendabele deel-
nemingen, wanneer een dergelijke aanwijzing niet op enigerlei wijze in
de oprichtingsstukken van de bank wordt opgenomen. De kans is aan-
wezig dat de bank, uit zorg voor voldoende winstgevendheid en kre-
dietwaardigheid op langere termijn, zo lang mogelijk haar rendabele
deelnemingen in portefeuille houdt en zodoende stilletjesaan het karak-
ter krijgt van een beleggingsmaatschappij.

Volgens de tekst van de oprichtingsstukken zal de controle van de
FMO Op  door haar gefinancierde projecten betrekking' hebben op  de
boeken, jaarverslagen, accountantsrapporten en door middel van - in
daarvoor in aanmerking komende gevallen - het bezetten van een of
meer commissariszetels. Hier valt op dat de mogelijkheid van fysieke
controle ter plaatse  waar het project wordt uitgevoerd  of in exploitatie
is, niet in de stukken is terug te vinden.

Toch mag men niet over het hoofd zien dat financiering van over-
zeese projecten een extra dimensie heeft (afstand, vreemde toeleveran-
ciers, klimaatomstandigheden, betalingsgewoonten, enz.), waardoor
met name op het terrein van ontwikkelingsfinanciering aan de con-
trole, welke vaak ook een begeleidend karakter heeft, veel grotere aan-
dacht dient te worden geschonken dan bij traditionele financierings-
operaties in het eigen land. Vandaar dat een aantal Europese inves-
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teringsbanken voor ontwikkelingsfinanciering, zoals wij hebben ge-
zien, een uitgebreid net van plaatselijke vertegenwoordigers hebben
(bv.  coc, de Caisse Centrale) of dochtermaatschappijen  (bv. CDFC) die
zich intensief met controle en begeleiding en zelfs met de financiering
van projecten bezig houden.

Nog een laatste opmerking van organisatorische aard. Dit betreft de
samenstelling van de Raad van Commissarissen. Hoewel het niet uit-
gesloten is dat vertegenwoordigers van De Nederlandsche Bank en van
de algemene banken onder een van de verschillende hoofden worden
benoemd, had ons een expliciete vermelding van beide categorieen
vertegenwoordigers gelukkiger voorgekomen, gezien de direct aan-
wijsbare betrokkenheid van de Centrale Bank en van de algemene
banken bij de toekomstige activiteiten van de FMO.



VII. Lessen uit de ervaring van de onderzochte
financieringsinstellingen met betrekking tot
enkele aspecten van bilaterale kapitaalhulp

Het laatste onderdeel van dit werk gaat in het kort na welke lessen er
ten aanzien van de bilaterale kapitaalbijstand uit de ervaring van de
onderzochte financieringsinstellingen te trekken zijn. Dit zal geschie-
den in de vorm van een aantal aanbevelingen, voorzien van korte toe-
lichtingen.

Het onderwerp en de opzet van dit boek weerspiegelen de zorg die
wij hebben gehad om ons op het gebied van de kapitaalhulp aan ont-
wikkelingslanden te beperken tot een zeer concreet deelterrein. Wij
zullen van deze lijn nu afwijken en enigszins buiten het eigenlijke on-
derwerp van dit boek treden.

Om echter zoveel mogelijk in de buurt van het bekende gebied te
blijven, nemen wij het voortbestaan van de bilaterale kapitaalhulp als
specifieke en meest omvangrijke vorm van bijstand - naast multila-
terale, regionale en andere vormen - als vast gegeven aan en baseren
wij ons uitsluitend op enkele ervaringen van de door ons onderzochte
instellingen. Hier en daar hebben wij geen weerstand kunnen bieden
aan de verleiding om van dit laatste voornemen af te wijken en nog
enkele aspecten naar voren te halen die niet expliciet in dit boek in het
licht zijn gezet. Deze moeten worden beschouwd als noodzakelijk ge-
achte aanvullingen.

De aanbevelingen hebben enerzijds betrekking op institutionele as-
pecten,  met  name: het karakter  van de instellingen  zelf  (I)   en  hun
plaats in het veelomvattende kader van financiele organisaties voor
ontwikkelingsbijstand (2), anderzijds op enkele beleidsaspecten  in  het
algemeen m.b.t. bilaterale bijstand,  met  name: de bevordering  van
particuliere investeringen in ontwikkelingslanden    (3), een globale
arbeidsverdeling tussen multilaterale en bilaterale donors   (4),  de  in-
schakeling van lokale ontwikkelingsbanken (5) en tenslotte het crite-
rium van de schuldenlastcapaciteit bij leningsfinanciering (6).
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Aanbevelingen op institutioneel ulak.

1.   Het  is  wenselijk  om Jinancieringsinstellingen,  die  in  het  kader  van  bilaterale
ontwikketingsbijstand van hun land opereren en met name die welke verantwoor-
delijk  Zijn voor  de  beoordeling van  de ter Jinanciering uoorgelegde ontwikketings-

projecten  en uoor de verdere  afwikketing  van de jinanciering,  een zo  groot moge-
lijke autonomie t.o.u. de Centrale Overheid van hun land te geuen.

Toelichting

De autonomie, die wordt bepleit zou op drie, nauw met elkaar samen-
hangende elementen betrekking moeten hebben, te weten:
- institutioneel, d.w.z., dat de Centrale Overheid in het geval dat de
financieringsinstelling financieel afhankelijk is van de Schatkist, zich
beperkt tot een globaal ex-post toezicht op de gang van zaken bij de in-
stellingen. Voor het afleggen van rekening en verantwoording omtrent
het gevoerde beleid en het beheer van de toevertrouwde middelen
ware te denken aan een jaarlijks rapport (in de vorm van een jaarver-
slag) uit te brengen aan het Parlement, een methode die men bij de
Britse cDc volgt. Wij onthouden ons hier van een oordeel omtrent de
staatsrechtelijke en juridische problemen, die zich bij een dergelijke
opzet zouden voordoen;
- jinancieel: d.w.z., dat de Centrale Overheid in het voorkomende ge-
val financieringsmiddelen aan de instelling ter beschikking stelt, maar
dan onder zdtr globale bedingen m.b.t. bestemming en beheer;
- operationeet: d.w.z., dat de beslissingsbevoegdheid van de instelling
zich uitstrekt over alle facetten van de te financieren ontwikkelings-
projecten, onder deze facetten  o.a. te verstaan: de concrete aanwen-
ding van de middelen, de geografische spreiding alsmede de finan-
cieringsvormen en -modaliteiten.

Uit de ervaringen van de onderzochte instellingen blijkt dat de bin-
ding tussen de Centrale Overheid en de financieringsinstelling invloed
uitoefent op de allocatie van de beschikbare middelen van de instel-
ling welke allocatie niet per definitie optimaal behoeft te zijn, althans
niet behoeft overeen te stemmen met de inzichten van de leiding van de
instelling. Zo hebben wij bij de Britse CDC gezien, dat de politieke in-
zichten van de Britse regering in de loop der jaren ten aanzien van de
verhouding tussen het voormalige moederland en de onafhankelijk
geworden kolonien een ongunstige uitwerking hebben gehad op de
omvang van de jaarlijkse financieringen en invloed op de keuze van de
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te financieren projecten. (cf. Hoofdstuk II,  par.  5 sub c ; Hoofdstuk v,
par.  3 sub c; Bijlage II, par. 4)

Bij de Caisse Centrale heeft de binding met de Centrale Overheid
ertoe geleid dat de interventies zich tot nog toe hebben beperkt tot de
Franssprekende Afrikaanse Staten, tot de overzeese Franse gebieden en
tot de departementen, terwijl toch de instelling in beginsel geroepen is
mondiaal te opereren.

Bij de Kfw is sprake van dezelfde ervaring, hoewel deze instelling op
bepaalde terreinen een grotere autonomie bezit dan de Caisse Centrale.
Voor de zgn. kapitaalhulpkredieten is de Kfw duidelijk afhankelijk van
de globale inzichten en wensen die bij de Bondsregering leven ten aan-
zien van de richting en de aanwending van de ontwikkelingsbijstand.

De gronden waarop deze aanbeveling berust zijn de volgende. Ten
eerste wordt hiermede de mogelijkheid geschapen om de bilaterale
kapitaalbijstand, die via speciale instellingen plaatsvindt, te brengen
buiten het politieke vaarwater waarin het vanaf de aanvang verzeild  is
geraakt. Het politieke karakter van de bijstand wordt terecht door
hulpontvangende landen en door multilaterale bijstandsorganen ver-
weten aan de individuele donorlanden. Ten tweede krijgen door op
deze wijze de bilaterale bijstand van politieke motieven te ontdoen,
sociaal-economische, financiele en technische criteria bij de finan-
ciering van de kapitaalhulp meer gewicht.

In plaats van mee te gaan met hen die bepleiten dat bilaterale bij-
stand dient plaats te maken voor multilaterale vormen van kapitaal-
hulp, hetgeen tot nog toe weinig haalbaar is gebleken, geven wij er de
voorkeur aan het bestaan van bilaterale bijstand als gegeven te aanvaar-
den. Maarditweerhoudtons niet tewijzen opdenoodzaakomdedoelein-
den die met de bijstand worden nagestreefd meer te richten op sociaal-
economische, dan op politieke, zoals tot nog toe in vele gevallen gebeurt.

Ten derde wordt met de autonomie van de financieringsinstellingen
beoogd daardoor een beter klimaat te scheppen voor coilrdinatie en
samenwerking tussen de bilaterale instellingen. De onderstaande aan-
beveling sluit hierop aan.

2.  De »ancieringsinstellingen, die in het kader van de bitaterate  bijstand van
hun land  belast zijn met  de jinanciering van  ontwikkelingsprojecten, zouden Leg,
op eigen niveau, tot permanent overteg dienen te komen, naast en in samenhang
met de bestaande intergouuemementele organen, die zich reefs met globate colirdi-

natie van de kapitaatbijstand bezighouden.
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Toelichting
Wij treden hier niet in detail omtrent de wijze waarop een overleg als
bovenbedoeld dient te worden ingericht. Het is van essentieel belang
dat zulk co8rdinerend overleg, dat thans niet bestaat, tot stand komt op
het niveau van de instellingen, met name die, welke verantwoordelijk
zijn voor de ten uitvoerlegging van een belangrijk deel van de bilaterale
bijstand en welke voorts zelfstandige beslissingen nemen omtrent de
aanwending van de middelen, de geografische spreiding van de bijstand
en de vaststelling van de financieringsmodaliteiten (zie ook vorige aan-
beveling I.).

Met het overleg tussen financieringsinstellingen onderling hebben
wij voor ogen een permanente uitwisseling van ervaring met bestaan-
de, en van gegevens omtrent nieuwe ontwikkelingsprojecten, een zo
groot mogelijke coordinatie van de operaties en, zonodig, een bunde-
ling van hun financieringen per project ofanderszins.

Een nieuw te creeren forum behoeft het bestaande intergouverne-
mentele en internationale overleg (bv. het Development Assistance
Committee van de oEso) niet te doorkruisen, noch gevaar voor over-
lapping in te houden. Het reeds bestaande overleg houdt zich immers
voornamelijk bezig met de globale codrdinatie van de kapitaalbij-
stand, het raakt slechts zeer indirect aan de problemen van de dage-
lijkse financieringspraktijk van de financieringsinstellingen, en blijkt
ontoereikend te zijn om op de activiteiten van laatstgenoemden daad-
werkelijke invloed uit te oefenen. Omdat anderzijds het nieuw voor-
gestelde overleg zich zou concentreren op de 'dagelijkse' financierings-
problemen zou dit op den duur zelfs bevruchtend kunnen werken op
hetgeen op regeringsniveau aan coordinatie wordt gedaan.

De laatste jaren richt de aandacht zich bij de kapitaalbijstand meer
en meer op de noodzaak tot courdinatie van de inspanningen. De ar-
gumenten van de voorstanders zijn zo evident dat wij ze hier niet gaan
opsommenl. Het feit, dat de onderzochte instellingen en soortgelijke in
andere landen, onalhankelijk van elkaar opereren, vrijwel zonder
kennis omtrent elkaars opvattingen, activiteiten en plannen, en dat zij
1 Een enkele blik in de meest recente literatuur is reeds voldoende om de argumenten te
leren kennen. Goecie argumenten verschaft het onlangs verschenen 'Partners in Develop-
ment', Report of the Commission on International Development, uitgebracht door Lester
Pearson in  I 969 op verzoek van de Wereldbank (Praeger,  New York, p.  227 e.v.). Zie verder
ook:  Hoffman: *Aid Coordination', Wereldbank Washington   I 966,  p.   I 9  e.v. en Gordon:
'Coordinating Aid to Developing Countries', Finance and Development, The Fund and
Bank Review, Washington,  1966,9  1 29 e.v.
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elkaar soms slechts toevalligerwijs 'in het veld' ontmoeten bij de voor-
bereiding van de financiering van een en hetzelfde project, vormt het
voornaamste motief voor deze aanbeveling. Een door ons ingesteld
onderzoek heeft reeds doen vaststellen dat met name de onderzoclite
Britse en Duitse investeringsbanken er voor voelen mee te werken om
in deze onbevredigende situatie verandering aan te brengen.

Aanbeuelingen met betrekking tot enkele beleidsaspecten

3. De aanmoediging van particuliere inuesteringen overzee moet worden gezien

als een integrerend bestanddeel van kapitaalhulp aan ontwikkelingslanden en als
een van de essentule taken van instellingen, die in het kader uan bilaterate bijstand

van hun land, belast zijn met definanciering van ontwikkelingsprojecten.

Toelichting

Dit boek verschaft zoveel aanwijzingen over de Wijce waarop overzeese
particuliere investeringen kunnen worden aangemoedigd, dat wij ge-
vaar lopen in herhaling te vervallen wanneer wij nog eens alle denk-
bare modaliteiten daartoe opsommen. Er wordt derhalve volstaan met
in het bijzonder te verwijzen naar de Hoofdstukken III en Iv, m.n. naar
de passages, gewijd aan de DEG en aan de CDFC, die zich beide tot nog
toe speciaal hebben georienteerd op dit onderdeel van de kapitaalbij-
stand.

Mikesell geeft van de verschillende mogelijke financieringsmodali-
teiten die bij de bevordering van particuliere investeringen een rol
kunnen spelen een resumt in vier punten, dat o.i. het gamma van
mogelijkheden vrij volledig dekt, te weten:
'- direct loans to domestic private enterprise or mixed domestic-
foreign ownership entities;
- equity investments and the underwriting of securities of private
firms;
- program loans to governments or government agencies, the foreign
exchange proceeds of which are earmarked for the financing of im-
ports by the private sector of the borrowing country;
- loans to intermediate credit institutions for relending to the private
sector, including industry, agriculture and housing'2.

2 Mikesell: 'Public Foreign Capital for Private Enterprise in developing Countries', Essays
in International Finance, Princeton University, Princeton NJ, April  1966  p.  6.  In  de  hier-
navolgende aanbeveling (4) brengen wij wel, zoals zal blijken, t.a.v. het punt 'program
loans', zoals voorgesteld door Mikesell, een bedenking naar voren.
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Stikker gaat in zijn diepgaande analyse omtrent de rol van particu-
liere investeringen in ontwikkelingslanden eveneens in op de wegen
waarlangs de particuliere kapitaalstroom kan worden opgevoerd3.

Er zijn overigens legio mogelijkheden voor een daartoe gespeciali-
seerde, nationale financieringsinstelling om in concreto bij te dragen
tot een verhoging van het particuliere investeringsvolume in ontwikke-
lingslanden. Of deze alle worden benut hangt af van de vraag of der-
gelijke instellingen worden geleid door 'imaginative bankers', een
figuur die wij in Hoofdstuk III terloops ten tonele hebben gevoerd4.

Op de vraag of de aanmoediging van particuliere investeringen in
ontwikkelingslanden binnen het raam valt van de kapitaalbijstand
hebben wij in de tekst van de aanbeveling duidelijk stelling genomen.
Op de vraag naar het'waarom' gaan wij nog kort in.

Directe particuliere investeringen hebben van oudsher in overzeese
landen en gebieden in ontwikkeling een belangrijke rol gespeeld. In de
periode tussen het laatste decennium van de vorige eeuw tot aan het
uitbreken van de eerste wereldoorlog, een periode waarin het koloniale
tijdperk zich op zijn hoogtepunt bevond, was er van publieke kapitaal-
bijstand nog geen sprake en betekenden de particuliere investeringen
waarschijnlijk vrijwel de enige factor van betekenis voor de econo-
mische ontwikkeling van overzeese landen en gebieden. En, volgens
Tinbergen: 'Economically, colonial  rule was characterized bij invest-
ments of considerable size'5. Hij voegt daaraan toe: 'These invest-
ments were mostly directed to primary production and the infrastruc-
ture. A substantial portion of these investments was privately financed
and the incentive was simply profits - higher profits than could be
earned in the mother countries. The margin was not particularly great,
however. . .'

3   Stikker:  'The  role of private enterprise in investment and promotion of exports  in  deve-
loping countries', uN,  GenBve,  1968, par. 83,  102,  103,247,248,466 en 467·
4 Omdue 'imaginative banker' iets beter te leren kennen, zij het interessante boekje van
David Rockefeller aanbevolen: 'Creative Management in Banking' McGrawhill, New York
1964,  waarin niet alleen frisse gedachten staan omtrent  de  rol  van de Westerse bankier  in
ontwikkelinglanden, maar waarin ook terloops het onderwerp van deze aanbeveling ter
sprake komt.
6  Tinbergen:  *Shaping the World Economy', the Twentieth Century  Fund,  New  York,
1 962,  p. 20. Tinbergen spreekt in  dit boek wel enige twijfel  uit over de vraag of de particu-
liere investeringen werkelijk hebben bijgedragen tot de economische groei van die landen. Hij
baseet't zijn mening daaromtrent op berekeningen inzake inkomensgroei uitgevoerd door
Zimmerman ('Arme en rijke landen', Albani, Den Haag,  I 960)
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De laatste wereldoorlog, de daarop volgende periode van dekoloni-
satie en onafhankelijkheid en het opkomende nationalisme in dejonge,
onalhankelijk geworden landen hebben het klimaat voor buitenlandse
particuliere investeringen zeer verslechterd. Tot aan het midden van
de jaren zestig had dit tot gevolg  dat het procentuele aandeel van de
particuliere kapitaaloverdracht in de totale netto kapitaalstroom sterk
afnam. Parallel daaraan nam het aandeel van de publieke kapitaal-
stroom vanzelfsprekend toe, maar deze laatste kon ook niet verhinde-
ren  dat per saldo de totale netto kapitaalstroom tussen   I 956  en   I 964
vrij sterk fluctueerde en tussen   I 962  en  I 964 eveneens een afname  te
zien gaf.

Voor de particuliere kapitaaloverdracht  werd  in de periode   I 956-
I 968, in absolute cijfers, het dieptepunt bereikt  in de jaren   I 962  en
I 963, waarna een toename is waar te nemen tot I 968 (laatste bekende
officiele gegevens).

Een berekening van de jaarlijkse procentuele groei over verschillen-
de perioden gemeten tussen  I 956 en  I 968 geeft aan dat de particuliere
kapitaaloverdracht sinds   I 958 veel sterker toeneemt  dan de publieke
kapitaaloverdracht, zoals onderstaand blijkt6:

TABEL XIII Indices en jaarlijkse groeipercentages over verschillende perioden tot  1968 van
de publieke en de particuliere kapitaaloverdracht aan ontwikkelingslanden

Publieke kapitaaloverdracht Particuliere kapitaaloverdracht

Index jaarlijkse Index jaarlijkse

groei (%) groei  (%)

1956 - 1968 (1956 = 100) 212 6,5       (1956 = 100) 195       5,7
1958 - 1968 (1958 = 100) 158 4,7 (1958 = 100) 200       7,2
1960 - 1968 (1960 = 100) 140 4,3 (1960 = 100) 186       8,1
1962 - 1968 (1962 = 100) 115 2,4      (1962 = 100) 234 15,2
1964 - 1968 ( 1964  = 100) 117 4,1        (1964 = 100) 183 16,3

Uit het bovenstaande zou men mogen concluderen dat de ontwikke-
lingslanden in de komende jaren voor de dekking van hun kapitaalbe-
hoeften meer zullen moeten gaan rekenen op particuliere dan op pu-
blieke bronnen.

Een van de belangrijkste oorzaken van de gesignaleerde structurele
wijziging ten gunste van de particuliere investeringen in de laatste

6 De berekeningen zon gemaakt op basis van gegevens ontleend aan oEso-publikaties
(Development Assistance Committee), Parijs.



LESSEN UIT ERVARING 209

jaren ligt wel in de duidelijke verbetering van het investeringsklimaat
in tal van jonge landen en door de totstandkoming van bilaterale en
multilaterale regelingen ter bescherming van investeringen tegen niet-
commerciele risico's.

Deze ontwikkeling is hand in hand gegaan met een groeiend besef,
zowel in geindustrialiseerde als in ontwikkelingslanden, ten aanzien
van de betekenis welke particuliere investeringen hebben voor de eco-
nomische groei, maar ook, en dat is even belangrijk, het besef dat
'business activities must follow different patterns from those tradition-
ally associated with the laisser faire  of the nineteenth century and that
governments have a legitimate interest in exercising control over pri-
vate enterprise so as to prevent abuses and ensures that it operates
within the framework ofnational economic and social policies' 7.

Ook Pearson is in zijn rapport categorisch positief t.a.v. de rol van
particuliere investeringen:' There can be no doubt about the contribu-
tion which private capital can render to economic development. In-
deed, dollar for dollar, it may be more effective than official aid both
because it is more closely linked to the management and technology
which industrial ventures require, and because those who risk their
own money may be expected to be particularly interested in its
efficient use'8.

Naast deze positieve opvattingen moge daarenboven nog worden ge-
wezen op enkele recente feiten die er op wijzen dat er voor de particu-
liere kapitaalstroom naar ontwikkelingslanden een nieuwe era schijnt
te zijn aangebroken.  Deze  zijn:  het  in  I 969 in Amsterdam gehouden
'Foreign Investment Panel', dat de nadruk legde op het belang van de
particuliere overzeese investeringen, evenals  de  in  I 966 opgerichte  In-
dustrial Development Organisation van  de  vN  (uNIDO),  en ten slotte  de
wijziging sedert     968   van het beleid   van de Wereldbankgroep   dat
duidelijk in de richting van de aanmoediging van particuliere over-
zeese investeringen gaat.

De Nederlandse regering heeft deze tekenen goed verstaan door niet
alleen een garantieregeling te treffen ter bescherming van privt-in-
vesteringen tegen politieke risico's in overzeese gebieden, maar ook
door een financieringsmaatschappij voor ontwikkelingslanden (FMO)
op te richten (cf. Hoofdstuk VI).

7   Stikker: 'The role ofprivate enterprise', op. cit. p.  I  (par.  I 02).
8   Pearson : oP· cit. p.  I 22.
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Uit het bovenstaande valt reeds op te maken dat wij het standpunt
dat hier en daar in Nederland wordt ingenomen niet delen, als zou de
bevordering van particuliere investeringen niet passen in het kader van
de ontwikkelingsbijstand, doch slechts te beschouwen zijn als onder-
steuning van het Westerse bedrijfsleven in die landen9. Een dergelijk
standpunt, dat afwijkt van elders gangbare opvattingen, m.n. ook -
voor zover wij hebben kunnen nagaan - in andere Europese landen,
lijkt gebaseerd te zijn op gegevens omtrent het gedrag van particuliere
Westerse investeerders die niet meer geheel overeenstemmen met de
werkelijkheid. M.a.w., het standpunt houdt geen rekening met het
feit dat het Westerse bedrijfsleven voor zover het overzeese investe-

ringen verricht, de laatste jaren - al of niet onder druk van de omstan-

digheden of van  een gewijzigde  politiek van jonge landen - development
minded is geworden.

De uitzonderingen die op deze nieuwe gedragslijn zijn te signaleren

mogen echter niet als globaal geldend voor alle overzeese particuliere
investeerders worden aangemerkt.

Vandaar dan ook dat wij het niet eens zijn met het negatieve, althans
aarzelende a pnori t.o.v. het nut van particuliere investeringen voor
ontwikkelingslanden, zoals blijkt uit het Evaluatierapportio.

Het zou te ver gaan om hier dit h priori als onredelijk te gaan weer-
leggen. Wij zien echter, vanuit de decennia-lange ervaring van West-
Europa met buitenlandse particuliere investeringen (m.n. van Angel-
saksische, Scandinavische e.a. oorsprong) geen argumenten die ons
verhinderen om in tegenstelling tot het Evaluatierapport omgekeerd
van een Positiff a priori  uit  te  gaan t.o.v. particuliere investeringen  in

ontwikkelingslanden en derhalve de bewijslast t.a.v. het voordeel daar-
van om te keren.

Dit sluit het hanteren door ontwikkelingslanden (en door Westerse

9   Het meest helder uitgesproken  in deze zin  is het in maart  I 969 door de werkgroep Evalu-
atie Ontwikkelingshulp uitgebrachte rapport aan de Nederlandse regering (cf. Samenvatting,
p. 23 van het rapport). Deze mening wordt overgenomen door de auteurs Lagerberg en
Vingerhoets in hun artikelen  in  E-sB van  I o aug.  1969 en  7 jan.  1970 (zie ook voetnoot  I  bu
Hoofdstuk VI).
10   Cf. op. Cit.  p.  23 I : 'private investeringen mogen niet zonder  meer als voordelig  voor  de

ontwikkelingslanden worden beschouwd ;  .  .  .'  Zie ook Bijlage  v  van het Evaluatierapport
van de hand van Klaasse Bos, welke auteur vrijwel geen positieve effecten onderkent van
particuliere investeringen op factoren als: inkomensverandering, werkgelegenheid, allocatie
van produktiefactoren, scholing, betalingsbalans, besparingen en aanpassing resp. accultu-
ratie.
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financiers) van selectie-criteria voor het aantrekken (resp. financieren)
van investeringen, zoals door Klaasse Bos wordt voorgesteld, niet uit,
integendeel.

Men dient selectie-criteria echter soepeler te hanteren naarmate een
land zich nog bevindt in een vroege fase van ontwikkeling, en omge-
keerd. Dit laatste wordt door Klaasse Bos nergens benadrukt.

Wij vinden het overigens gelukkig dat noch in het Evaluatierapport
noch elders overwegende bezwaren worden geuit tegen het feit zelf
van de oprichting van de FMO.

De vraag of bevordering van particuliere investeringen overzee tot
ontwikkelingsbijstand moet worden gerekend lijkt ons een kwestie van
persoonlijke appreciatie te zijn en de uiteenlopende standpunten ten
deze zullen moeilijk met elkaar kunnen worden verzoend. In de ons
omringende landen in West-Europa werd zulk een discussie inder-
tijd bij de oprichting van dergelijke instellingen niet gevoerd en wer-
den reeds jaren geleden, voorzieningen noodzakelijk geacht om de
extra-hoge drempels die bij overzeese investeringen vaak prohibitief
werken, zoveel mogelijk weg te nemen.

Daarvan uitgaande dient een dergelijke taak bij uitstek te worden
ondernomen door investeringsbanken voor ontwikkelingsfinanciering,
zoals gedefinieerd in dit boek. Deze zijn immers het best gesitueerd om
te fungeren als intermediair tussen het nationale bedrijfsleven en de
kapitaal-ontvangende landen, en als kataysator. Met dit laatste be-
doelen wij dat hun financiele interventies een 'mobilisatie effect' heb-
ben op nieuwe overzeese particuliere investeringen. Uit de ervaring
van de onderzochte banken is immers komen vast te staan dat met
name middelgrote en kleine bedrijven niet alleen behoefte hebben aan
additionele financiering, maar ook aan 'technische bijstand' en knott)-
how op het gebied van overzeese vestigingll. Hier immers kunnen de
meeste van deze bedrijven in Europese landen in het algemeen op
generlei ervaring bogen.

4. Een globale arbeidsverdeling tussen bilaterate donors en multilaterate in-
stellingen ware wenselijk in dier uoege dat eerstgenoemden het accent van de

kapitaalbijstand aan ontwikkelingstanden op project»anciering leggen en multi-

11 Behartenswaardige opmerkingen en interessante gegevens hierover zijn te vinden in'Be-
sluitvorming overzeese Vestigingen', rapport uitgebracht door de Nationale Raad van Ad-
vie inzake Hulpverlening aan rninder ontwikkelde landen (februari 1969).
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laterale organisaties hun activiteiten in het bijzonder richten op programma-
»anciering in die landen 12.

Toelichting
De aanbeveling sluit aan op een, blijkbaar autonome, ontwikkeling die
zich in de financiele bijstand aan ontwikkelingslanden begint af te
tekenen, te weten een geleidelijke splitsing van de hulpverlening ener-
zijds t.b.v. de uitvoering van industrie-, landbouw- en infrastructuur-
projecten en anderzijds voor de financiering van monetaire stabilisatie-
programma's, van betalingsbalans-tekorten en schulden-consolidaties,
van ontwikkelingsprogramma's enz., kortweg aangeduid als program-
ma-financiering.

De arbeidsverdeling, zoals hierboven bedoeld, vraagt nog om een
precisering.

Voor de financiering van omvangrijke projecten, die uitgaan boven
een zekere minimum grootte (bv. een kostenbedrag van 50 miljoen
$) ware uit praktische overwegingen, gezien het kostenbedrag, geen
exclusieve bilaterale financiering maar een speciaal regime overeen te
komen in de vorm van vaste 'projectgroups', zowel multilaterale als
bilaterale instellingen omvattende, naar analogie van de reeds jaren
bestaande consultative groups voor enkele landen.

De voorgestane arbeidsverdeling laat zich niet gemakkelijk realise-
ren. Er zijn afspraken voor nodig op internationaal en intergouverne-
menteel niveau, bij voorkeur binnen de bestaande courdinerende
lichamen als de OESO ofde UNIDO.

Dergelijke afspraken zouden evenwel niet, door bv. een te strikte
toepassing van de werkverdeling of door andere oorzaken, mogen
resulteren in een per saldo lager totaal hulpverleningsvolume verge-
leken met het tot nog toe bereikte niveau. M.a.w. men zou bv. in een
internationale conventie terzake een zekere mate van flexibiliteit en
souplesse moeten toelaten, die ruimte biedt om in voorkomende ge-
vallen tot internationale co-financieringsoperaties te komen, die zowel
multi- als bilaterale donors en combinaties van landen en regionale
instellingen omvat.

De argumenten waarop deze aanbeveling berust zijn voornamelijk
tweeerlei:

12  Voor de inhoud van de begrippen programma-financiering en projectfinanciering ver-
wijzen wij naar Hoofdstuk III, par. 5· Er bestaat helaas in de literatuur omtrent de inhoud
van beide begrippen nog geen eenduidigheid.
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- principiele argumenten om programma-financiering buiten het be-
reik van bilaterale donors te brengen en te reserveren voor multilaterale
instellingen als de Wereldbank, het IMF, het Development Programme
van de vN (UNDP) e.a. hebben wij reeds eerder gegeven. Kortheidshalve

mogen wij daartoe verwijzen naar Hoofdstuk III, par. 5· Aan de daarin
genoemde argumentatie willen wij nog toevoegen, dat programma-fi-
nanciering veelal ook behelst de financiering van essentiele importen
uit harde valuta-landen. Hier komt in concreto de 'tied-aid' om de
hoek kijken. Men zou mogen stellen, dat programma-financiering door
bilaterale donors het verschijnsel van de tied aid in de hand werkt.
Door programma-financiering, waaronder ook financiering van im-
porten, te reserveren voor multilaterale instellingen zou een belang-
rijke stap worden gezet naar de oplossing van dit zo controversieel
liggende probleem van de bilaterale gebonden hulp.

De aanbeveling impliceert voorts dat de multilaterale instellingen
zich veel actiever dan voorheen in de bovenaangegeven richting be-
geven, waarbij wij niet op de laatste plaats denken aan een meer ac-
tieve rol van het IMF bij betalingsbalanssteun aan ontwikkelingslanden;
- de meer zakelijke motieven waarop de aanbeveling berust zijn, dat
de multilaterale instellingen meer competent en beter uitgerust zijn
dan bilaterale donors om programma-financiering voor te bereiden en
uit te voeren, gezien de eraan voorafgaande noodzakelijke analyse en
beoordeling van de economische situatie van een land, alsmede de vast-
stelling van de voorwaarden op het terrein van de economische politiek,
waaraan het hulpontvangende land moet voldoen om aanspraak op
bijstand in de vorm van programma-financiering te kunnen maken.
Anderzijds zijn de meeste bilaterale donorlanden met hun gespeciali-
seerde financieringsinstellingen beter uitgerust dan multilaterale orga-
nisaties om doeltreffend en snel de financiering en eventueel ook de uit-
voering van projecten te voltooiien: de  procedure voor  de  financierings-
beslissing is immers veel eenvoudiger; zij hebben per de#nitie een grotere
kennis omtrent de bedrijven c.q. raadgevende bureaus voor het toe-
zicht op de uitvoering van projecten en hun deskundigheid voor het
beoordelen van projecten staat buiten discussie, afgaande op wat de
onderzochte investeringsbanken voor ontwikkelingsfinanciering heb-
ben laten zien. M.a.w. de kans op succes om niet alleen de financiering,
maar ook de constructie en de evt. exploitatie van projecten (met een
zekere gelimiteerde omvang) rond te krijgen zijn bij bilaterale finan-
ciering groter dan bij multilaterale. Hierbij moet bovendien nog wor-
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den bedacht dat zoals de laatste jaren is gebleken, de 'reikwijdte' van
multilaterale instellingen op dit gebied beperkt schijnt te zijn:  de op-
richting van nieuwe regionale, publieke en particuliere, financierings-
instellingen voor alle onder-ontwikkelde continenten geeft een duide-
lijke aanwijzing in deze richting.

5.   Bilaterale  donorlanden  en  hun  gespecialiseerde jinancie ingsinstellingen dienen
hun beleid mede erop te Tichten om bij de distributie van kapitaalhulp in het alge-

meen en bij de jinanciering van ontwikkelingsprojecten in het bijzonder, lokale
ontwikketingsbanken ZO veel en ZO Dolledig mogelijk in te schakelen.

Toelichting

Na hetgeen wij over de samenwerking van bilaterale instellingen voor
ontwikkelingshulpfinanciering met lokale ontwikkelingsbanken reeds
in voorgaande hoofdstukken hebben opgemerkt (Hoofdstuk IV, par 2
pagina   I 08  tot   I I 6)   komt  ons een verdere uitputtende argumentatie
niet meer noodzakelijk voor. Wij beperken ons derhalve tot een paar
essentiele aspecten die betrekking hebben op de vraag welke belemme-
ringen er tot heden in de weg staan om te bereiken, dat een groter deel
van de kapitaalbijstand wordt verricht aan ofvia lokale ontwikkelings-
banken.

Ondanks het feit dat de absolute cijfers die voor de onderzochte in-
stellingen met betrekking tot hun operaties met lokale ontwikkelings-
banken zijn gevonden, geen onbevredigende indruk geven, kan worden
gesteld dat deze bijstand in het algemeen gesproken nog geen grote om-
vang heeft aangenomen.

Bij de bilaterale donorlanden begint de laatste jaren weliswaar ge-
leidelijk het besef te groeien,  dat het vanuit de optiek van modern  ont-
wikkelingsbeleid wenselijk en vanuit praktisch gezichtspunt nuttig is
om deze lokale kredietinstellingen bij de verdeling van de bijstand
nauwer te betrekken. Dit biedt namelijk de mogelijkheid om dieper in
de behoeften van ontwikkelingslanden, met name aan financiering van
kleine projecten, door te dringen.

Bovendien bestaan in de meeste landen dergelijke speciale krediet-
instellingen, die hetzij een publieke, dan weI een particuliere signatuur
hebben. Met het hieronder noemen van de voornaamste belemmerin-
gen die een uitbreiding van de bijstand aan ofvia lokale ontwikkelings-
banken in de weg staan, wordt tegelijkertijd aangegeven hoe de samen-
werking zou kunnen worden geintensiveerd.
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De vraag naar financiering die lokale ontwikkelingsbanken ontmoeten,
is tot op heden blijkbaar nog erg gering. Er zijn gevallen bekend van
lokale banken, die ruimschoots in de middelen van lokale en buiten-
landse herkomst zitten, terwijl de aanwendingsgraad daarvan erg laag
is. De vaak gehoorde verklaring hiervoor is, dat er een gebrek aan be-
hoorlijk voorbereide en gezonde projecten bestaat. Om doeltreffend te
kunnen opereren en de aanwendingsgraad van hun middelen op te
voeren moeten lokale banken zich vaak begeven op het terrein van de

acquisitie en promotie van projecten, van pre-investeringsstudies en
zelfs van technische bijstand aan degenen, die uiteindelijk verantwoor-

delijk zijn voor de exploitatie van het project. Deze diensten zijn kost-
baar en gaan meestentijds uit boven de capaciteit van lokale ontwikke-

lingsbanken.
Het ligt voor de hand, dat wanneer bilaterale donors systematisch

financiele bijstand aan deze instellingen gaan geven, parallel daaraan
een consistente en permanente technische bijstand wordt gekoppeld,

die hen in staat stelt om nieuwe projecten te ontwikkelen en zonodig
als promotor daarvan op te treden. Dit kan echter o.i. slechts werkelijk
vrucht dragen wanneer deze technische bijstand plaatsvindt in een at-
mosfeer van wederzijds vertrouwen tussen de kapitaalverstrekkende in-

stelling en de lokale ontwikkelingsbank.
Voor zover bekend, zijn er nooit pogingen ondernomen om een

kwantitatief inzicht te krijgen in de effectieve vraag naar leenkapitaal
met name afkomstig van particuliere industriele investeerders in ont-
wikkelingslanden. Het lijkt zeer waarschijnlijk te veronderstellen, dat
de vraag naar lange-termijn financiering niet erg groot is, dit in tegen-
stelling tot de vraag naar korter lopende middelen ten behoeve van

financiering van het werkkapitaal van bedrijven, dat in landen met een
chronische en sterke infiatie, voortdurend aan erosie onderhevig is13.

Met de kennis die over de in dit boek onderzochte instellingen is ver-
kregen blijkt echter dat buitenlandse financieringsinstellingen aan
lokale banken niet toestaan om, met de beschikbaar gestelde middelen,
werkkapitaal van bedrijven te financieren. Een laatste belemmering
die wij willen noemen, is gelegen in het feit dat de lokale ontwikke-

lingsbanken door hun buitenlandse kredietverstrekkers gehouden
worden aan een vrij lage debt-equity ratio. Ofschoon dit vanuit ban-
cair gezichtspunt prijzenswaardig is, betekent het in de praktijk voor
13 Het begrip werkkapitaal is hier gel:,ruikt in de zin van net working capital; cf. Scheffer,
Financiele Notities I p. 72.
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de lokale bank een ernstige beperking van haar leencapaciteit, omdat
het eigen vermogen, zeker in het geval van particuliere ontwikkelings-
banken meestal erg gering is. Bilaterale donors moeten derhalve hun
bijstand aan lokale banken richten hetzij op leningen met zddr lange
looptijd (30-40 jaar), dan wel op deelnemingen. De langlopende
leningen zouden dan, zoals de Wereldbank doet, bij de berekening van
de debt-equity ratio als quasi-equity kunnen worden aangemerkt. Bij
deelnemingen zouden de buitenlandse kapitaalverschaffers moeten
overwegen ervan af te zien om gebruik te maken van de daaraan ver-
bonden rechten, teneinde onder andere, de bewegingsvrijheid van de
lokale bank niet aan banden te leggen.

6. Financieringsinstellingen, wier opdracht het is leningen aan ontwikketings-
landen te verstrekken, dienen em gemeenschappelijke Code te aanuaarden waarin is
vervat:
- een kadermodel uoor de vaststelling en de beoordeling van de schuldenlast-
capaciteit (debt-bea,ing cap,'acity) van lening ontuangende landen;
- een permanente urijwillige Uerplichting tot wede,zijdse uitwisseling van de
bevindingen van schuldenlast-analyses per land en van een periodieke staat uan
kredieten en leningen welke zij t.o.u. ontwikkelingslanden uoornemens zijn aan te
gaan.

Toelichting

Het vraagstuk van de schuldenlastcapaciteit van ontwikkelingslanden
kan worden gerekend tot de regelmatig terugkerende thema's van
economische studies over de problematiek m.b.t. de welvaartskloof in
de wereld. Op wetenschappelijk terrein zijn belangrijke pogingen
ondernomen om methoden te ontwerpen en inzicht te krijgen in de
na-oorlogse ontwikkeling van de internationale schuldenlast. Staf-
leden van organisaties, als de Wereldbank en de OESO hebben zich op
dit terrein verdienstelijk gemaakt zowel door het ontwerpen en toepas-
sen van verbale als van mathematische modellenid. In de praktijk
passen sommige financierings- en verzekeringsinstellingen, w.o. de
Wereldbank, de Europese Investeringsbank, nationale maatschappijen
voor exportkredietverzekering e.a. reeds jarenlang eigen methoden toe
14 Een voorbeeld van verbale analyse is het nog steeds interessante werk van Avramovic en
Gulhati: Debt-servicing Capacity (Postwar Growth in International indebtness), JohnsHopkins Press, Baltimore  I 958; een voorbeeld  van een mathematisch model  is te vinden  in
het werk van Ohlin: Aide et endettement, OCDE, Paris,  I 966.
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om de schuldenlastcapaciteit van leningontvangende landen te
analyseren en zij hebben daartoe verfijnde technieken ontwikkeld.

De pogingen op wetenschappelijk gebied, noch de in de in de prak-
tijk van de instellingen gevolgde methoden geven evenwel de indruk dat
er enigerlei 'overeenstemming in doctrine' bestaat tussen wetenschap
en praktijk enerzijds en tussen financieringsinstellingen onderling bij
de vaststelling en de toepassing van dit belangrijke criterium.

In de afgelopen jaren zijn er weliswaar individuele pogingen onder-
nomen om een begin te maken met wederzijdse uitwisseling van gege-
vens en van periodieke overzichten van voorgenomen kredietverplich-
tingen, doch bij afwezigheid van de wil tot wederkerigheid zijn deze
pogingen op niets uitgelopen.

Daardoor is er ook geen ontwikkeling mogelijk geweest tot een uni-
forme conceptie bij de financieringsinstellingen op het gebied van
analyse en van toepassing van het criterium van de schuldenlastcapa-
citeit.

Een kadermodel, volgens welke de schuldenlastcapaciteit wordt
onderzocht onder het drieledig aspect: het betalingsbalans evenwicht
op lange termijn, de openbare financien, alsmede de economische
groei en de vooruitzichten van de besparingen, lijkt ons te zamen met
een permanente uitwisseling van bevindingen onontbeerlijk te zijn om
te komen tot de vaak bepleite ontwikkelingsstrategie. Het heeft er thans
helaas nog veel van weg dat - blijkens de ervaring van de in dit boek
behandelde banken - een groot aantal instellingen, die belast zijn met
kapitaaloverdracht aan ontwikkelingslanden de voorkeur geven aan
het met zorg analyseren van de garanties en zekerheden van de
leningnemer boven het hanteren van de schuldenlastcapaciteit van
het ontwikkelingsland, als een van de voornaamste criteria bij de keuze
van de financieringsvorm en bij de uiteindelijke financieringsbeslissing.
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TABELLEN, BEHOREND BIJ HOOFDSTUK II (Beschrijving van de investe-
ringsbanken voor ontwikkelingsfinanciering in hun actuele verschij-
ningsvorm)

Tabellenmet betrekking  tot  de  beschrijuing vandeCaisseCentratedeCooptration

Economique

TABEL I  Bijdragen van de Franseinvesteringsfondsen FAC, FIDES en FIDOM :1959/60-1966
(in miljoenen Franse frank)

1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 Totaal

FAC
I.

Operaties van
algemeen
belang 46,6 170,5 124,8 192,4 305,0 262,4 195,3 202,5 1.499,5
II.

Deelname in
de ontwikkelings-
programma's van
de Afrikaanse
staten 307,0 355,6 333,5 296,8 383,2 333,8 315,5 321,9 2.647,2
Totaal 353,6 526,1 458,3 489,2 688,2 596,2 510,7 524,4 4.146,7
FIDES 33,9 34,6 34,2 34,9 37,8 38,2 46,1 259,7

FIDOM | 78,8 100,2 116,2 113,3 124,9 122,3 128,3 1.522,51

1 TotaaI sinds  1946.
BRON: Jaarverslag Caisse Centrale,  I 966.
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TABEL 2 Totale jaarlijks aangegane financieringsverplichtingen van de Caisse Centrale:
1960-1967 (miljoenen Franse frank)

Ultimo Aangegane verplichtingen Cumulatief (netto)
gedurende boekjaar totaal einde boekjaari

1960 261,7 2.462,0

(vanaf 1946)
1961 289,6 2.665,0

1962 365,6 3.011,0

1963 422,6 3.401,0
1964 396,7 3.780,0

1965 373,3 4.126,0

1966 414,4 4.543,0

1967 442,3 4.951,0

1  Bruto vetplichtingen minus geannuleerde kredieten en cessies van aandelenpakketten.
BRON: Jaarverslagen Caisse Centrale 1960-1967·

TABEL 3 Stand per ultimo 1967 van de aangegane verplichtingen en van de verrichte
overmakingen van de Caisse Centrale (miljoenen Franse frank)

I                    II                III

Aangegane Verrichte II in %

verplichtingen overmakingent van I

Leningen 4.519,0 4.403,0 97,4

Deelnemingen 126,7 103,0 81,3

Herdisconteringskredieten 305,5 41,0 13,4

Totaal 4.951,0 4.547,0 91,8

1 Verrichte overmakingen minus afschrijvingen op schuldvorderingen.
BRON: Jaarverslag Caisse Centrale  I 967·

TABEL 4 Geografische verdeling per ultimo 1966 van de operaties van de Caisse Centrale
naar type financiering (miljoenen Franse frank)

Afrikaanse % Departementen % Gebie(len %
Staten

Leningen 2.637,4 89,9 1.059,9 91,9 406,1 89,0

Kapitaaldeelnemingen 107,2 3,6  9,0 0,8 125,9 2,2
Middellange herdiscon-
teringskredieten 109,4        6,5 83,1 7,3 313,8 8,8
Totaal 2.934,9 100 1.151,6 100 456,1 100

Geografische zones in
procenten 64,7 25,3 10,0

BRON: Jaarverslag Caisse Centrale  1966.



220 BIJLAGE I

TABEL 5 Bijdragen van de Caisse Centrale per ultimo  1966 aan particuliere bedrijven in
Franstalige Staten in Tropisch-Afrika en in Madagascar, per sector

(miljoenen Franse frank)

Totale % van het Gemiddelde Aantal
bijdrage totaal per bedrijf bedrijven

1. Mijnbouw 432,3 39,1 24,0              18
2. Metaalindustrie 193,3 17,8 32,2           6

3. Voedings- en genotmiddelen-
industrie 136,0 12,5            2,4          56

4. Textiel 52,3           4,8               2,5             21
5. Aardolie-industrie 51,1            4,7                5,7               9
6.  Elektriciteit en watervoor-

ziening 50,9            4,7                5,1               10
7. Publieke werken 40,7         3,7            1,1          37
8. Bosbouw en houtverwerkings-

industrie 35,5           3,3               2,2             16
9. Vervoer 22,7            2,1                 1,6              14

10. Chemische industrie 16,8            1,5                2,1                8
11.  Hotels en bouwnijverheid 13,4            1,2                0,5              27
12. Diversen 43,5            4,0                0,8              53

Totaal 1.088,5 100 3,96 275

BRON: Jaarverslag Caisse Centrale  I 966.

TABEL 6 Bijdragen van de Caisse Centrale per ultimo 1966 naar categorieen van begunstig-
den in Franstalige Staten in Tropisch Afrika en in Madagascar (miljoenen Franse frank)

Verplichtingen vanaf % van het totaal
1946 tot 1966

I.     Pubtieke Sector 749,7 25,5
w.0.: Staten 450,3 15,3

Publieke gemeenschappen 158,3                       5,4
Overheidsorganen 141,2                       4,8

I I.       Semi-publieke &ctor 1.264,1 43,1
w.0.: Ontwikkelingsbanken 615,7 21,0

Bouwondernemingen 247,7                       8,4
Bedrijven voor energie en
watervoorziening 334,9 11,4
Andere bedrijven met over-
heidsdeelnerning 65,8                         2,2

III.  Particuliere Sectort 921,1 31,4

Totaal 2.934,9 100

1  Zie ook tabel 5.
BRON: Jaarverslag Caisse Centrale I 966.
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TABEL 7 Mobilisatie-effect van de financiele operaties van de Caisse Centrale in Staten in
Tropisch Afrika en in Madagascar in 1966 op nieuwe particuliere investeringen

(miljoenen Franse frank)

Bedrag         %

Totale particuliere investeringen in de Franssprekende Staten in
Tropisch Afrika en Madagascar in 1966 350,3 100

Gejinancierd met:
I. Eigen middelen en daarmede gelijkstaande 127,2 36,3

w.0.:   1. Eigen middelen van de promotors 110,3 31,5

2.  Subsidies van het FAC1                                                     3,0            0,8
3. 'Twee(ie rangs' leningen van het FACm 13,9           4,0

II. Openbare middelen
w.0.:   1.  Bjdragen van de Caisse 77,2 22,0

2. Herdisconteerbare bankkredieten op middellange
terrnun 12,8           3,7

3. Leverancierskredieten, gegarandeerd door de
COFACE 69,4 19,8

4.  Middellange en Ianglopende leningen uit andere
bronnen 63,6 18,2

1  Gelijk te stellen met eigen middelen.
2 De aflossing kan eerst dan worden gevorderd door het PAC, wanneer andere kapitaalver-
schaffers genoegdoening hebben verkregen; zolang dit laatste niet is geschied zijn de door
het FAc beschikbaar gestelde middelen te beschouwen als permanent kapitaal.
BRON: Jaarverslag Caisse Centrale 1966.

TABEL 8 Jaarlijkse netto-opbrengsten    van de Caisse Centrale per ultimo boekjaar:
1964-1967

Ultimo: 19641 1965 1966 1967

Netto-opbrengst ( in duizenden F.F.) 1.037,0 1.060,4 787,5 965,1

In % van de som van de dotatie en de leningen van
van de Staat: 0,03 0,03 0,02 0,02

1   Eerste jaar van publikatie van de netto-opbrengsten.
2 De netto-winst is gerelateerd aan dotatie (kapitaal) En leningen, omdat de dotatie all66n
een zeer geringe rol speelt in het totaal van de financieringsbronnen van de instelling.
BRON: Jaarverslagen Caisse Centrale 1964-1967·
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TABEL 9 Ontwikkeling van de financieringsbronnen en van de reserves van de Caisse
Centrale per ultimo boekjaar: 1960-19671 (miljoenen Franse frank)

Ultimo Kapitaal Leningen Leningen van Reservess
(dotatie van van de de Caisse des

de Staat) Staat Ddpats et

Consignations

1960 (..0 (..J (..0 (-0
1961 (..0 (..0 (..0 (..0
1962 25,0 2.932,0 125,0 (..0
1963 25,0 3.042,0 118,0 (..0
1964 25,0 3.569,0 165,0 416,0
1965 25,0 3.873,0 155,0 453,0
1966 25,0 4.008,0 196,0 531,0
1967 25,0 4.099,0 263,0 581,0

1  De tabel heeft betrekking op de eigen activiteiten van de instelling.
2  Inclusiefvoorzieningen voor risico's met speciale financieringsoperaties en voor 'algemene
risico's' van de instelling.
(...)  = niet gepubliceerd.
BRON : Jaarverslagen Caisse Centrale I 960-I 967·

TABEL I 0 Lijst van Franstalige Staten in Tropisch Afrika, de Franse overzeese Gebieden en
Departementen (Interventie-z6ne van de Caisse Centrale)

Aftikaanse Staten Franse Overzeese Gebieden Franse Overzeese

Departementen

Burundi Territoire des Afars et des Issas R6union
Cameroen Comores Archipel Martinique
R6publique Guadeloupe
Centrafricaine St-Pierre-et-Miquelon Frans Guyana
Congo (Brazzaville) Nouvelle-Cal6donie
Congo (Kinshasa) Frans-Brits Condominium van de
C6te d'Ivoire Nieuw-H6briden
Dahomey Frans Polyndsie
Gabon Wallis en Futuna
Haute-Volta Frans Antarctica
Madagascar
Mali
Mauritanie
Niger
Ruanda

Senegal
Somalie
Tchad

Togo
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Tabellen met betrekking  tot de  beschnjuing van  de  Kreditanstalt fur

Wiederatifbau

TABEL  I I Totalejaarlijks aangegane financieringsverplichtingen van de KfW (totale krediet-
verlening in binnen- en buitenland en buitenlandse  kredieten :  1960-1967) (in miljoenen

Duitse mark)

I                   II                    III

Jaar Totale Buitenlandse II in % van I

kredietverlening kredieten

1960 2.086,8 885,8 42,4

1961 2.496,3 1.707,3 68,4

1962 2.559,8 1.983,3 77,5

1963 3.478,1 2.566,5 73,8

1964 2.585,7 1.655,4 64,0

1965 2.924,4 1.873,5 64,0

1966 2.670,6 1.744,3 65,3

1967 3.003,6 2.100,4 70,0

Totaal
1961 - 1967 19.718,5 13.630,7 69,0

BRON: Jaarverslagen Kfw,  1960-1967·
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TABEL 12 Jaarlijks aangegane financieringsverplichtingen   van   de    KfW   in het buitenland  per type financiering: 1961-1967 (miljoenen          ,;2
Duitse mark)

19611 19621 1963 1964 1965 1966 1967

DM % DM % DM % DM % DM % DM % DM %
1. Kapitaalhutpkredieten 1.235,3 72,4 1.264,7 63,8 1.858,4 72,4 923,5 55,8 1.179,1 63,0 1.312,4 75,2 1.240,0 59,0

W.B.

1-1.   Projectgebonden
kredieten 403,9 23,7 945,7 47,7 1.569,0 61,1 804,5 48,6 934,3 49,9 1.017,9   58,3    . . .      . .

1-2. Ongebonden
kredieten 831,4 48,7 319,0 16,1 289,4 11,3 119,0 7,2 244,8 13,1 294,5 16,9   ...     ..

2.  Vrije kredieten - - 69,2 3,5 289,8 11,3 52,0 3,1 201,3 10,7 - - 130,0 6,2
3.  Leningm aan bedrijuen

t.b.v. nieuzue vestiging of
aandelenue,krijging 8,3 0,5 12,0 0,6 6,7 0,3 9,9 0,6 18,3 1,0 16,3 1,0 21,0    1,0

4. Exportfnanciering 158,9 9,3 410,0 20,7 411,6 16,0 670,0 40,5 474,8 25,3 415,6 23,8 709,0   33,8
W.0.:

4-1. Financierings-
kredieten aan bui-
tenlandse af-
nerners 63,4 3,7 194,5 9,8 284,1 11,0 335,9 20,3 310,2 16,5 239,9 13,8 485,0 23,1

4-2. Exportkredieten
aan Duitse
exporteurs 95,5 5,6 215,5 10,9 127,5 5,0 334,1 20,2 164,6 8,8 175,7 10,0 223,6 10,6

(Leningen aan ge-
industrialiseerde
landen) 304,8 17,9 227,4 11,5----------
Totaal 1.707,3 100 1.983,3 100 2.566,5 100 1.655,4 100 1.873,5 100 1.744,3 100 2.100,0 100   (

;1  Bij gebrek aan uniformiteit in de statistische berichtgeving zijn de verdelingen voor 1961 en  1962 bij benadering vastgesteld.                                                 Q
BRON : Jaarverslagen Kfw  196 I - I 967·                                                                                                                                                                                                                                                                              M

-
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TABEL I 3 Stand per ultimo 1967 van de aangegane verplichtingen en van de verrichte
overmakingen  van  de KfW (buitenlandse kredietverlening) (miljoenen Duitse mark)

I                   II             III

Aangegane Verrichte II in % van I
verplichtingenl overmakingen

Kapitaalhulp en andere
buitenlandse kredieten 10.382,0 3.468,0 33,4
Export financieringskredieten 3.249,0 1.493,0 45,9

Totaal 13.631,0 4.961,0 36,4

1   Als basis voor de aanvang van het buitenlands bedrijfvan de Kfwishetjaar 1960 genomen.
BRON : Jaarverslagen Kfw  I 960-1967·
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TABEL I+ Verdeling per land of groep van landen van de voornaamste kapitaalhulp-
kredieten van de KfW per ultimo 1966 (miljoenen Duitse mark)

Land Rang Project- Niet- Totaal

gebonden       proj ect- Miljoenen %
leningen gebonden DM

leningen

Aziatische India 1 900,8 1.237,3 2.138,1 30,1

lan(len Pakistan 2 521,1 106,3 627,4         8,8

Israel 3 160,0 75,0 235,0         3,3

Afganistan 4 216,2 10,0 226,2         3,2

Iran 5        147,0          -              147,0         2,1

Thailand 6 145,0 - 145,0 2,0
Indonesia 7 100,0 30,0 130,0               1,8

Corea 8 89,7 15,0 140,7          1,5

Ceylon 9 40,0 57,0 97,0          1,4

Zuid- Vietnam           10 50,0 15,0 65,0         0,9
Philippijnen                        11                40,0                -                        40,0               0,6
Maleisie                                      12                  36,0 - 36,0         0,5
Birma                                           13                  35,0                   -                            35,0                 0,5

Jordanie                  14         22,8 - 22,8         0,3
Cambodja                15         20,0         -              20,0        0,3
Laos                                                        16                      19,4 - 19,4         0,3

Afrikaanse Landen die niet
landen tot de Franc- of

Sterling-zone
behoren 1 680,9 32,0 712,9 10,0

Franc-zone landen
(12 landen) 2        311,8            5,0           316,8         4,5
Sterling-zone
landen (7 landen) 3 244,4 20,0 264,4         3,7

Latiins- Brazilie 1 65,9 128,1 194,0         2,7
amerikaanse Chili 2 24,0 100,0 124,0          1,7
landrn Argentinit 3 (15,0) 100,0 (115,0)               (...)

Peru 4         80,0          -               80,0         1,1

Bolivia 5         26,5          -               26,5         0,4

Europa Turkije 1 455,1 154,4 609,5         8,6
Spanje 2 220,0 - 220,0 3,1
Griekenland 3        200,0 - 200,0         2,8
Andere landen 4     162,0 - 162,0         2,3

BRON: Jaarverslagen Kfw,  I 960-1966.
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TABEL  I 5 Verdeling per continent van de kredieten van de KfW per ultimo  1967 aan lokale
buitenlandse ontwikkelingsbankenl

Continent Aantal Aantal Totaal
begunstigde ontwikkelings miljoenen          %

landen banken DM

Azie                                         5                           9 482 67,9
Latijns-Amerika                     4                         5 186 26,2
Afrika                                7                       7                     42               5,9
Totaal                                        16                            21 710 100

1 De  kredietverlening aan ontwikkelingsbanken is eerst vanaf  I 963  door  de Kfw gepubli-
ceerd.

BRON: Jaarverslagen Kfw,  I 963-I967·

TABEL I6 Jaarlijkse netto-opbrengsten   van   de KfW: 1960-1967

Ultimo: 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967

Netto-opbrengst (miljoenen DM)    21,9    24,6    26,1    25,1    26,5    28,8    32,5    30,4
In % van het gestorte kapitaal -1 16,4 17,4 16,7 17,7 19,2 21,6 20,2

N.B. De cijfers in deze tabel hebben betrekking op het binnen- en buitenlandse bedrijf
van de instelling.

1 Het kapitaal bedroeg in 1960 nog   miljoen Duitse mark. In I 961 werd het gebracht op
I miljard Duitse Mark, waarop  I 5  pct. werd gestort. Een winstpercentage is derhalve  voor
1 960, wegens de onvergelijkbaarheid met de andere jaren, achterwege gelaten.
BRON : Jaarverslagen Kfw, I 960-I 967.



TABEL  I 7 Ontwikkeling   van de financieringsbronnen   en   van de reserves  van  de  KfW per ultimo boekjaar: 1960-1967 (miljoenen                        

Duitse mark)

Kapitaal In omloop zijnde Bijdragen van de Andere Reservesd
Nominaal Gestort obligatieleningenl Bondsrepubliek kredietgeverss

en van de Lander:

1960                   1,0                 1,0 883,0 3.927,0 762,0 339,0

1961 1.000,0 150,0 1.036,0 5.651,0 726,0 310,0

1962 1.000,0 150,0 1.267,0 5.750,0 780,0 342,0
1963 1.000,0 150,0 1.512,0 5.846,0 1.205,0 373,0
1964 1.000,0 150,0 1.876,0 5.508,0 1.225,0 405,0
1965 1.000,0 150,0 2.118,0 5.635,0 1.584,0 439,0
1966 1.000,0 150,0 2.180,0 5.745,0 2.480,0 477,0
1967 1.000,0 150,0 2.409,0 5.851,0 2.107,0 513,0

N.B. De cijfers in deze tabeI hebben betrekking op het binnen- en buitenlands bedrijf van de Kfw.

1 Obligatieleningen, kasobligaties en obligaties op naam.
s  Waaronder het Speciale ERP-fonds.
3 Institutionele beleggers; EGKS, enz.
4  Inclusiefreserves op ERP-middelen.
BRON: Jaarverslagen Kfw, 1960-I967·
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Tabellen  met  betrekking  tot  de  beschdjuing  van de  Deutsche  Gesellschaft fur
Wirtschaftliche jusammenarbeit (EntwiCklungsgesellschaft) mbH

TABEL 18 Oorspronkelijke jaarlijks aangegane financieringsverplichtingen van de
DEG 1964-1967 (miljoenen Duitse mark)

Ultimo Deelnemingen Leningen Totaal

1964 (Na de drie eerste aanloopjaren): 24,5

1965                9,3                  2,0              11,3
1966 11,0                    -                11,0

1967                 9,2                    3,8               13,0

BRON: Jaarverslagen DEG  I 964-1967·

TABEL   I 9 Stand per ultimo  1967  van de aangegane verplichtingen  en  van de verrichte
overmakingen van de DEG (miljoenen Duitse mark)

I                   II               III

Aangegane Verrichte II in % van I
verplichtingen overmakingen

Deelnemingen 42,8 28,0 65,4

Leningen 15,2                      7,4                48,7

Totaal 58,0 35,4 61,0

BRON: DEG, Keulen;Jaarverslag 1967 DEG

TABEL 20 Verdeling naar continent per ultimo 1967 van de DEG-operaties

Aantal projectenl In miljoenen DM In%

Afrika                                20 35,0 60,4
Latijns-Amerika                 10 10,0 17,2
Europa                             8                       4,0                  6,9
Azie                                    6                         9,0                   15,5
Overige                             2                     -                   -
Totaal                                46 58,0 100,0

1  De deelname in het kapitaal van vier ontwikkelingsbanken inbegrepen.
BRON: Jaarverslag DEG,  1967·
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TABEL 2I Verdeling naar sector van bedrijvigheid van DEG-operaties per ultimo 1967
(Aantallen projecten)

4')

.%  5   1
2   Ipp   9 4 a :e   2  0.9       0               :  M   b  vv
f     2    7 1·9    90. .M f .2 8
19    8   4 Im   .1    8 ·0    8·         8         IEEE2 viM 2 T
E      .8        1      4      # .i       2     .,       g             f      f       4'
,   8   i E   #   1 1   3   0   1   8   8   1    *.§ A all#   Fi O d ,    5i 4 & 4 i

Definitieve
verplichtingen 8 6 6 4 4 4 3 3 3 1 --   42

Projecten
in voorbereiding 6   11     7    2    4     7    9   5   4   2    4   61

Totaal per branche     14        17           13 6 8 11 12873 4   103

1  De deelname van de DEG in het kapitaal van 4 ontwikkelingsbanken zijn hierin niet opge-
nomen.
BRON: Jaarverslag DEG  I 967·

TABEL 22 Ontwikkeling van de financieringsbronnen en van de reserves van de DEG.:
1962-1967 (miljoenen Duitse mark)

Ultimo Kapitaal Budgettaire Reservesi
Nominaal Gestort toewijzingen

(Leningen)

1962 75,0 18,75               -              -

1963 75,0 50,0                 0,4             0,42

1964 75,0 60,0                 1,6             0,02

1965 75,0 60,0                 7,6             0,05

1966 115,0 70,0 14,9 2,53
1967 115,0 70,0 19,2             4,6

1   De reserveverhoging  in  I 966 is ontstaan  uit het agio bij  de  in  dat jaar gerealiseerde  kapi-
taaluitbreiding. Sedert I967 worden onder reserves ook de voorzieningen opgenomen voor
nog niet opgevraagde deelnemingsverplichtingen en voor garantiestellingen.
BRON : Jaarverslagen DEG  1962-I 967·
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Tabellen met betrekking  tot  de  beschrijuing van de Commonwealth Development

Corporation

TABEL 23 Totale jaarlijks aangegane financieringsverplichtingen van de CDC (Investe-
ringen in nieuwe en in bestaande projecten): 1961-1967 (miljoenen Pond Sterling)

Jaar Nieuwe financieringsverplichtingen Aanvullende finan- Totaal

Aantal projecten Bedrag ciering van be-

staande projecten

1961                         13                        10,3                  0,5                   10,8
1962                   8                   1,6             1,9               3,5

1963                         10                         6,6                  3,9                   10,5
1964                         10                         6,2                  5,9                   12,1
1965                       18                      11,5                 2,1                  13,6
1966                   5                   1,0             1,5               2,5

1967                         20                        10,8                  2,1                   12,9

BRON: Jaarverslagen (Dc 1961-1967·



TABEL 24 Jaarlijkse CDC-investeringen per type financiering: 1961-1966 (miljoenen Pond Sterling)

1961 1962 1963 1964 1965 1966 1961 - 1966

(1961 = 100)
1.  Directe investeringen             7,7                    7,8                   6,3                   7,0                    7,5                    7,4                   96

2. Kapitaaldeelnemingen 15,9 17,4 17,0 19,3 21,4 22,5 142

a)  in dochtermaat-
schappijen                              7,8                8,1                5,5                6,3                7,9                8,4               108

b) in geassocieerde
maatschappijen                  8,1            9,3 11,5 13,0 13,5 14,1 174

3. Lmmgen 60,7 66,6 68,5 71,4 76,1 79,3 131

a) aan regerings- en over-
heidsbedrijven 31,4 33,6 35,9 38,6 40,2 41,4 132

b) aan dochtermaat-
schappijen                              6,5                6,9                8,1                8,7                9,6                9,9               152

c)  leningen en leningen
tegen verkrijging van
obligaties van
bedrijven andere dan
dochterrnaat-
schappijen 22,8 26,1 24,5 24,1 26,3 28,0 123

Totaal 84,3 91,8 91,8 97,7 105,0 109,2 130

BRON:  Jaarverslagen cDC  1961-1966.                                                                                                                                                                                                                                                                              E
6.
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TABEL 25 Stand per ultimo 1967 van de aangegane verplichtingen en van de verrichte
overmakingen van de CDC (miljoenen Pond Sterling)

I              II             III

Aangegane Verrichte II in % van I
verplichtingen overmakingen

Totaal operaties 141,8 113,8 80,3

BRON: Jaarverslag cDc 1967·
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TABEL 26 Geografische verdeling van de CDC-investeringen per ultimo 1966
( x    1000 Pond Sterling)

Gebied, land Aantal Investeringen % van het
projecten totaal

1.    Caraibische Eilanden                                    22 15.022 13,8

(Caribeach Ltd.)                                    1                  1.070               1,0
Brits Honduras                                          1                      288                0,2
Cayman Eilanden                                  1                      19               -
Dominica                                            2                    562               0,5
Grenada                                              1                    284               0,2
Guyana                                              2                  1.923               1,8
Jamaica                                              8                 8.593               7,9
St. Lucia                                          1                   175              0,2
St. Vincent                                           1                    294               0,3
Trinidad en Tobago                                  4                   1.814                1,7

11.    Oost1-AziE en Pacific-Eitanden                               26 18.233 16,7

Oost-Maleisie                                       8                 5.857               5,4
West-Maleisie 10 11.191 10,2
Fiji-Eilanden                                        4                   347               0,3
Hongkong                                           2                    565               0,5
Singapore                                            1                    250               0,3
West-Pacific-Eilanden                                    1                          23

III.Oost-Afrika                       40 19.974 18.3
Kenya 23 10.921 10,0

Mauritius                                            1                    275               0,3
Tanzania                                                                                        12                                   6.953                              6,4

Uganda                                              4                 1.825               1,6
IN.   Midden-Afrika                                                                     9 22.525 20,6

Malawi                                               5                 5.978               5,5
Zambia                                               3                  1.589               1,4
(Central African Power Corp.)                   1 14.958 13,7

V.        Zuidelijk   Afrika                                                                                           11 22.041 20,2

Botswana                                                            2 663 0,6
Swaziland 7 20.328 18,6

Rhodesia                                             2                  1.050               1,0
\'I. West-Aftika                     19 11.066 10,1

Ghana                                                1                     78               0,1
Nigeria                                                                     14                          7.928                       7,2
Sierra Leone                                            3                   2.060                1,9
Cameroen                                                1                   1.000                0,9

VII. Andere gebieden                                                     3                           381                     0,3
Gibraltar                                             2                    379               0,3
Overige                                               1                       2               -

Alle gebieden totaal 130 109.242 100

BRON: CDC, Londen.
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TABEL 27 Verdeling naar sector van bedrijvigheid van de CDC-investeringen per
ultimo 1966

Sectoren Financieringsverplichtingen Verrichte Investeringen

Miljoenen £ % v.h. totaal
 

Miljoenen £      % v.h. totaal

I. Iqfrastructuur 70,4 53,0 60,3 55,2

Energie en water-
voorziening 43,8 33,0 39,1 35,8

Woningbouw 20,9 15,7 15,5 14,2

Vervoer                             5,7                 4,3               5,7                5,2

IL Grondstojen
produkten 26,9 20,3 22,1 20,3

Landbouw 21,7 16,4 17,3 15,9

Bosbouw                            3,8                 2,8               3,4               3,1
Monbouw                                              1,4                             1,1                            1,4                           1,3

III.  Handet en industrie 35,4 26,7 26,8 24,5

Industriele be-
drijven 23,4 17,6 18,8 17,2

Ontwikkelings-
banken                              9,9                 7,5               6,0               5,5
Hotels                                2,1                 1,6               2,0                1,8

Totaal 132,7 100 109,2 100

BRON: CDC, Londen.

TABEL 28 Jaarlijkse netto-opbrengsten  van  de  CDC per ultimo boekjaar: 1961-1967
(miljoenen Pond Sterling)

1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967

Netto-opbrengst
( = operating surplus)                 3,5               4,4               4,8                5,0                5,8                6,2                6,3
In % van de middellange
en langlopende opgeno-
men leningen                 4,0       5,3       5,8       5,7       6,3       6,3       6,0

BRON: CDC, Londen.
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TABEL 29 Ontwikkeling van de financieringsbronnen en van de reserves van de
CDC: 1961-1967 (miljoenen Pond Sterling)

Kredieten op Middellange Langlopende Leningen met Reservesd
korte termunt leningen' leningen varierende

looptijdena

1961           2,8                6,0 46,4 25,3                 2,5
1962           2,6                6,7 46,5 29,8                 2,9
1963           1,9                6,1 46,1 30,8                 2,4
1964         1,3             5,9 45,6 36,3                 2,4

1965           3,1                 5,2 45,9 40,6                 3,4
1966           1,0                7,6 46,3 45,1                 3,1
1967           0,9                7,4 50,1 46,7                 4,9

1 Kredieten verstrekt door de Staat + ('current liabilities' ./. (betaalbare interest + credi-
teuren)).

2   Voor I 966: een 5-jarige bankconsortiumlening ( i 969) inbegrepen.
3  Waaronder ook middellange en langlopende leningen, die niet te specificeren zijn.
4 Inclusief voorzieningen tegen waardedaling van projecten en investeringen;  voor  1967:
inclusief reserves ontstaan als gevolg van devaluatievan het Pond in  I 967 (I,2  miljoen).
BRON: CDC, Londen.

Tabellen met betrekking tot  de  beschrijving van de Commonwealth Development
Finance Company Ltd.

TABEL 30 Totale jaarlijks aangegane netto financieringsverplichtingen van de CDFC
per ultimo boekjaar: 1954-1968 (miljoenen Pond Sterling)

Periode tot Aangegane vcr- Cumulatief totaal
ultimo maart plichtingen einde boekjaar

1954                     3,0                           3,0
1955                     6,8                           9,8
1956                     0,7                          10,5
1957                     4,0                          14,5
1958 0,09 14,6

1959                     0,7                          15,3
1960               0,8                   16,1

1961                     3,7                          19,8
1962                     2,2                          21,9
1963                     3,2                          25,2
1964                     3,7                         28,9
1965                     1,9                         30,8
1966                     4,7                         35,5
1967                     1,4                         36,9
1968                     2,0                         38,9

BRON: Jaarverslagen cDFc 1966 en  1968.
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TABEL    3 I Stand per ultimo maart  1968  van de aangegane verplichtingen  en van  de  ver-
richte overmakingen van de CDFC (miljoenen Pond Sterling)

I                   II                III

Aangegane Verrichte II in % van I
verplichtingen overmakingenl

Deelnemingen                                  4,8                      4,8                 100,0
Leningen al ofniet tegen
afgifte van obligaties 34,1 21,4 62,8

Totaal 38,9 26,1 67,0

1  *Investments', d.w.z. inclusiefcessies e.d.
BRON: Jaarverslag cDFc I967/68.

TABEL 32 Geografische verdeling per ultimo maart 1968 van de CDFC-operaties naar
type financiering (miljoenen Pond Sterling)

Leningen, al of Deelnemingen Totaal
niet tegen in miljoenen in 90

afgifte van Ponden
obligaties

Afrika 13,1                     1,4 14,5 39,3

W.0.;

Zuid-Afrika (5,0) (0,2) (5,2) (14,0)

Nigeria (1,9) (0,6) (2,4) (6,6)

Azie 12,5               2,5 15,0 40,7

W.0.:

India (9,6) (1,2) (10,8) (29,7)

Australie                 2,0                   0,2                    2,2                 5,8
Nieuw-Zeeland         2,8                   0,5                    3,3                 9,0
Andere gebieden                1,7                                      0,2                                         1,9                                  5,2
W.0..

Canada (0,4) (0,2) (0,6) (1,6)

Totaal 32,11              4,8 36,9 100

1  In deze tabel zijn niet opgenomen een 6-tal investeringen (totaal iets meer dan 2 miljoen
Pond Sterling) in de vorm van leningen, al of niet tegen afgifte van obligaties, welke in-
middels volledig zijn terugbetaald.
BRON: Jaarverslag cofc  1 967/68.
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TABEL 33 Verdeling naar sector van bedrijvigheid  van  de CDFC- operaties per ultimo

maart  1968

in   1000£                    in  %

Openbare nutsbedrijven 7.151,0 18,4
Chemicalien en kunstmest 5.798,0 14,9

Papier 4.357,0 11,2

Textiel 3.735,0           9,6
Machinebouw 3.321,0            8,5
Bosbouw, landbouw en voedings-
middelen 2.960,0            7,6
Mijnbouw etc. 2.560,0            6,6
Voertuigen en accessoires 2,328,0            5,9
Diversen 1.249,0            3,2
Elektrotechniek 1.155,0            3,0
Hotels 1.045,0            2,7
Rubberplantages 1.000,0            2,6
Cement en cementprodukten 920,0            2,4
Lokale ontwikkelingsbanken 862,0        2,2

Emballage 943,0         1,3

Totaal 38.934,01 100,0

1  Inclusief de financieringen welke inmiddels geheel zijn terugbetaald (zie voetnoot tabel
32)'

BRON: Jaarverslagen CDFC vanaf 1959/60.
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TABEL 34 Jaarlijkse netto-opbrengsten  (v66r belastingen)  van de CDFC en uitgekeerde dividenden (%): 1959/60-1967/68
( x   1.000 Pond Sterling)

Ultimo maart: 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968

Netto-opbrengst v66r belastingen 377,0 363,0 313,0 412,0 546,0 497,0 502,0 457,0 582,0

In % van het geplaatste en
gestorte kapitaal                                     5,2             5,0             4,3             5,6             7,5             6,8             6,9             6,3            8,0
Dividend in %                                    -            -            -            -            3,0            3,0           3,0           3,0           3,0

BRON: Jaarverslagen CDFC vanaf I 959/60.

: 
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TABEL 35 Ontwikkeling van de financieringsbronnen en van de reserves van de CDFC
op  basis  van de geconsolideerde balanscijfers per ultimo maart: 1959-1968

(in miljoenen Pond Sterling)

Aandelenkapitaal Lang- Kortlopende Reserves
Nominaal Geplaatst lopende bank-

en gestort leningen kredieten

Situatie per
ultimo maart 1959 15,0              4,2               -               7,2               0,1
Ultimo maart:

1960 30,0              7,3               -               6,0              0,3

1961 30,0             7,3             -              5,9             0,7

1962 30,0             7,3             -              7,7             0,8

1963 30,0             7,3              -              8,9              1,0

1964 30,0               7,3                7,51              2,9                1,0

1965 30,0              7,3               7,5              5,5               1,1

1966 30,0              7,3               8,02             7,0               1,3

1967 30,0             7,3            12,5             5,2              1,5

1968 30,0              7,3              12,5              4,7              2,13

1   Obligatielening  *  23 jaar 5* pct.
2   Obligatielening  rt  23 jaar  7* pct. waarop  to pct. gestort (volstorting  in het daarop  vol-
gende boekjaar  i 966/67)·
3 Stijging sedert 1966/67 toete schrijven aan devaluatie-effect.
BRON: Jaarverslagen CDFC vanaf 1959/60.
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BIJZONDERHEDEN OVER HET ONTSTAAN VAN DE INVESTERINGS-
BANKEN VOOR ONTWIKKELINGSFINANCIERING

De omstandigheden die hebben geleid tot het ontstaan van de inves-
teringsbanken voor ontwikkelingsfinanciering zijn per instelling zeer
verschillend. Die van de Franse Caisse Centrale en van de Engelse CDC
zijn veel gecompliceerder vanwege de reeds lang bestaande banden,
welke Frankrijk en Engeland met ontwikkelingslanden onderhielden.
De ontstaansgeschiedenis van de twee kleinere instellingen, de Deutsche
Gesellschaft fur Wirtschaftliche Zusammenarbeit en de Engelse CDFC,
is minder gecompliceerd. Beide zijn ontstaan nadat gelijksoortige in-
stellingen in Duitsland resp. Engeland met ontwikkelingsfinanciering
waren begonnen en men in die landen tot de notie kwam dat aanvul-
lende financieringsactiviteiten op specifieke terreinen van ontwikke-
lingshulp, met name de bevordering van particuliere investeringen,
noodzakelijk was.

Op de in dit boek behandelde instellingen vormt de Kreditanstalt fur
Wiederaufbau wat betreft het ontstaan van financieringsactiviteiten in
ontwikkelingslanden een uitzondering. Deze instelling immers is opge-
richt  in  I 948  met het  doel de wederopbouw  van de Bondsrepubliek  te
helpen financieren. Haar activiteiten in ontwikkelingslanden zijn pas
in   I 96 I   begonnen  en deze 'ommezwaai'  was  min  of meer het gevolg
van een simpele pennestreek van de Westduitse autoriteiten.

Hieronder zullen in het kort de bijzonderheden worden beschreven van
het ontstaan van de instellingen resp. de motieven worden aangegeven
waarop zij tot ontwikkelingsfinanciering zijn overgegaan.
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I. DE CAISSE CENTRALE DE COOP#RATION #CONOMIQUEl

In de ontwikkeling van de CCCE zijn drie fasen te onderscheiden:
-   de eerste loopt van de oprichting van de Caisse  in  I 94.I  tot aan haar

hervorming bij verordening  van 2 februari   I 944 : gedurende   deze

periode draagt de instelling de naam 'Caisse Centrale de la France
Libre'.

-  de   tweede   fase, die eindigt omstreeks  I 954/'55, wordt  in   het  bij-
zonder gekenmerkt door de tussenkomst van de Caisse bij de uit-
voering van het Ontwikkelingsplan van de Franse overzeese Gebie-
den en Departementen, overeenkomstig  de  wet  van 30 april  I946
waarbij het FIDES (Fonds d'Investissement pour le Ddveloppement
Economique et Social des Territoires d'Outre-mer) werd opgericht.

-  de derde periode vangt daarna aan: de Caisse Centrale ziet zich met
nieuwe taken belast, parallel daaraan worden de oorspronkelijke op-
drachten teruggenomen. De nieuwe werkzaamheden rechtvaardigen
een nieuwe naamgeving, te weten de Caisse Centrale de Coopdration
Economique.

a. DE CCAISSE CENTRALE DE LA FRANCE LIBRE' (I942-,944)
De organisatie van het 'France Libre' maakte de beschikking over fi-
nanciele instellingen onontbeerlijk. Vanaf het moment dat het 'France
Libre' een voldoende omvangrijk gebied omvatte, zagen de autoriteiten
zich genoodzaakt om moeilijke financiele problemen, met name op het
gebied van de Schatkist en m.b.t. monetaire aangelegenheden op te
lossen.
De Caisse Centrale werd derhalve belast met:
- de functie van Centrale Schatkist (uitvoering van financiele werk-

zaamheden in Londen en centrale kasvoering voor de kolonien);
- taken die normaal gesproken werden uitgevoerd door de Banque de

France: goud en deviezen incasso's, enz.;
- taken van lokale circulatiebank in Frans Equatoriaal Afrika, in

Cameroen, in Saint Pierre-et-Miquelon, en later op de Antillen en
op Rdunion.

De oprichting van 6dn enkele organisatie belast met de vervulling van
een aantal zeer onderscheiden functies was, rekening houdend met de
toenmalige bijzondere omstandigheden, geheel te rechtvaardigen. Hoe-

1   cf,: Statistiques et Etudes financitres, Parijs, juni  196 I.
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wel de benaming herinnerde aan de oude 'Caisse Centrale du Trdsor
Publique' leek de instelling haar organisatie sterk op de Britse inrich-
ting van de openbare financien te hebben georienteerd.

b. DE 6CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER' (TOT
AAN I 955)
De samenvoeging van het Comitd National Frangais met de Franse
Autoriteit in Algerije tegen het einde  van   I 943,  en de oprichting  van
6dn enkele administratie onder het Comitd FranQais de Libtration Na-
tionale deed de vraag naar het voortbestaan van de Caisse rijzen. Men
stond voor de keus de instelling eenvoudig te ontbinden, dan wel te
handhaven en met nieuwe taken, welke zich zouden uitstrekken tot alle
overzeese landen, te belasten. De verordening van 2 februari  I 944,  oP
voorstel van de toenmalige Commissaris voor de Financien Mendes
France, opteerde voor de handhaving van de Caisse welke onder de
nieuwe naam 'Caisse Centrale de la France d'Outre-mer' een blijvende
bevoegdheid kreeg op terreinen die tot haar vroegere competentie be-
hoorden. De aldus doorgevoerde hervorming heeft evenwel niet een
geleidelijke vermindering van werkzaamheden in deze categorie, welke
met name na de bevrijding van Frankrijk zich voordeed, kunnen ver-
hinderen.  De wet van 30 april  I 946 echter waarin de voorwaarden voor
de opzet en de uitvoering van het Ontwikkelingsplan voor de Franse
Overzeese Gebieden werd vastgelegd en welke met name voorzag in
de oprichting van het FIDES, vertrouwde de Caisse Centrale een aantal
nieuwe functies toe.

i. Nieutee taken

Wij moeten hier in het kort de inhoud geven van genoemde wet die aan
de Caisse in het vervolg haar voornaamste bestaansgrond zou geven.
- De wet voorzag allereerst in de oprichting van een fonds genaamd
'Fonds d'Investissement pour le Ddveloppement Economique et Social
des Territoires d'Outre-mer' (FIDES), welke van middelen  werd  voor-
zien door een meerderheidsbijdrage van het Moederland en een min-
derheidsbijdrage  van de overzeese Gebieden; dit Fonds, beheerd  door
de Caisse Centrale, was bestemd om de uitgaven te dekken, voortvloei-
ende uit het Ontwikkelingsplan voor de overzeese Gebieden.
-  De wet voorzag voorts in een wijziging van de Statuten van de Caisse
Centrale welke haar de mogelijkheid verschafte om leningen te ver-



244 BIJLAGE II

strekken aan overzeese publieke instellingen alsmede aan overzee ge-
vestigde particuliere bedrijven;  de wet stond de Caisse ook toe om ka-
pitaaldeelnemingen te verrichten, hetzij uit eigen middelen, dan wel
uit de middelen van het FIDES, in particuliere ondernemingen, in staats-

bedrijven dan wel in semi-publieke bedrijven als daardoor de oprich-
ting van deze bedrijven zou worden vergemakkelijkt.
De Caisse financierde deze 'eigen' werkzaamheden met schatkistlenin-
gen. De Caisse is zodoende een investeringsbank geworden ten behoeve
van de overzeese Gebieden en van Cameroen en Togo, alsmede een ge-
specialiseerd hulporgaan voor Schatkistoperaties in deze landen en ge-
bieden.

Naast het FIDE:S kreeg de instelling ook het beheer opgedragen van
het FIDOM, welke laatste niet meer dan een gespecialiseerde afdeling
van het FIDES  is ; zij kreeg  ook het ontwikkelingsfonds te beheren,  dat
opgericht is ten gunste van Indo-China.

Anderzijds vertrouwde de Schatkist aan de Caisse nog de zorg toe
voor het verstrekken van leningen, andere dan die welke waren voor-
zien   in  de  wet  van 30 april   I 946: zij kreeg daarmee een aantal   be-

voegdheden in de sector van de bouwnijverheid in de overzeese Ge-
bieden die te vergelijken zijn met die van de 'Crddit Foncier' met be-
trekking tot de bouwsector in Frankrijk zelf.

C. DE ONTWIKKELINGNANDE CAISSE CENTRALE SINDS 1954-I 955

Dejaren  I 954-I 955 hebben een tijdperk ingeluid van ingrijpende ver-
anderingen in de politieke en financiele verhoudingen tussen Frankrijk
en de overzeese landen van de franc-zone. Deze ontwikkelingen zijn
vergezeld gegaan van wijzigingen in de werkzaamheden van de Caisse
Centrale die in deze tijd haar meest oorspronkelijke bevoegdheden bij-
na geheel zag verdwijnen om zich voornamelijk te richten op econo-
mische samenwerking en op technische bijstand.

i.  Het  opgeven van de  oude functies  met  betrekking  tot  het  geld, het  krediet  en de
Schatkist

De functie van circulatiebank die de Caisse Centrale vervulde, werd
geleidelijk overgedragen aan enkele rechtspersoonlijkheid-bezittende
organen: een verordening van 30 februari I955 voorzag in de oprich-
ting van een instelling genaamd 'Institut d'dmission de l'Afrique
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dquatoriale fran aise et du Cameroun', die het emissieprivilege van de
Caisse Centrale in Frans Equatoriaal Afrika en in Cameroen overnam.

Een beschikking van 7 januari  I 959 stelde later een emissie-instituut
in voor de overzeese Departementen, die samen met de Caisse Centrale
functioneert. De Caisse heeft tot heden nog het emissieprivilege be-
houden in Saint-Pierre-et-Miquelon.

De rol op het gebied van de kredietcontrole in alle overzeese landen
verdween bij enkele verordeningen  van  20  mei  I 955,  en werd overge-
dragen aan het Comitt Mondtaire de la Zone Franc. Tenslotte zag de
Caisse haar rol afnemen als beheerder van de lokale deviezenkantoren,
tegelijk met het onafhankelijk worden van de verschillende landen;
deze taak werd aan de onderscheiden overheden overgedragen.

ii.  De uitbreiding van de rot op het gebied van de economische samenwerking

Tegelijkertijd namen de werkzaamheden op het gebied van de econo-
mische samenwerking en van de technische bijstand in omvang toe. De
regering vertrouwde het beheer van enkele, op het FIDES gelijkende
Fondsen toe: dit waren het 'Fonds National de rdgularisation des cours
des produits d'outre-mer', het 'Fonds de soutien des textiles d'outre-
mer'  en het 'Fonds d'aide et de coopdration'  (FAC). Zij kreeg voorts het
beheer opgedragen van door de Schatkist aan de Vietnamese regering
te verstrekken leningen.

De werkzaamheden op het gebied van de economische samenwer-
king, vastgelegd bij verordening no.  6068 van  I 2 januari  I 960, waarbij
de nieuwe benaming 'Caisse Centrale de Coopdration Economique'
werd ingevoerd:, werden nog uitgebreid met andere opdrachten van

2  De artikelen I en 2 van deze verordening, die het belangrijkste zijn, luiden als volgt:
Art. I.

'La Caisse Centrale de Coop6ration Economique est habilitae A concourir au financement
d'investissements opdrds dans les Etats de la Communautd, au Cameroun et au Togo, ainsi
que dans les autres £tats ou le principe de son intervention recoit l'agrdment de son conseil
de surveillance. Ccs concours peuvent etre consentis sous forme d'avances aux collectivites
publiques aux organismes publics ou semi-publics et aux entreprises priv6es. Ils peuvent
aussi etre accordds sous forme de garanties ou de prises de participations.

La Caisse Centrale peut tgalement exdcuter, pour le compte des Etats, collectivitts ou
autres organismes intdress6s toutes opdrations concernant l'aide accordde aux pays men-
tionnds A l'alin6a prdcddent. Ces op6rations font l'objet de conventions entre l'Etat, la
collectivit6 ou l'organisme int6ress6 d'une part, et la Caisse Centrale d'autre part."
Art. 2.

Les concours pr6vus au premier alin6a de l'article premier et les conventions avec des
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zeer verschillende aard: zo vervangt de Caisse Centrale de werkzaam-
heden van de Cradit National met betrekking tot garanties op leningen
aan ontwikkelingslanden en speelt zij voorts een bescheiden rol in de
toekenningsprocedure bij de exportkredietverzekering. Het Europese
Ontwikkelings Fonds, opgericht bij het verdrag van Rome, heeft de
Caisse tenslotte belast met de taak van betaalkantoor in die landen
waar zij over agentschappen beschikt.

Bij deze uitbreiding van werkzaamheden dient ook nog een uitbrei-
ding van het geografische interventiegebied te worden genoemd. De
Caisse verricht haar voornaamste werkzaamheden in de overzeese
Departementen en in de landen die vroeger vielen onder het Ministtre
de la France d'outre-mer (Afrikaanse staten, vroegere Franse kolonien,
de Republiek Madagaskar, overzeese Gebieden).

Maar haar opdracht gaat uit boven dit strikte kader en de verorde-
ning van  I 2 januari   I 960 preciseert,  dat de Caisse Centrale de meest
uitgebreide territoriale bevoegdheden bezit, onder voorbehoud dat
haar Conseil de Surveillance en het toezichthoudend ministerie geen
bezwaren naar voren brengen.

De verordening van  3 I  december  I 967, welke de Caisse Centrale in
de plaats doet treden van de 'Caisse d'dquipement d'Algdrie', geeft
haar tegelijkertijd de bevoegdheid om alle financiele werkzaamheden
op het terrein van buitenlandse hulpverlening te verrichten wanneer
de minister van Buitenlandse Zaken daartoe opdracht verstrekt.

2. DE KREDITANSTALT FOR WIEDERAUFBAU

De Kreditanstalt fur Wiederaufbau is een overheidsinstelling opge-
richt  bij de Federale  Wet  van 5 november  I 948, met zetel in Frank-
furt. De genoemde wet is gewijzigd in  I 952 en in  I 96I.

In de aanvangsperiode had de Kfw tot taak bijdragen te leveren in
de financiering van belangrijke projecten voor het economisch herstel
van het na-oorlogse Duitsland. De Kfw richtte zich in de aanvang der-
halve  op de wederopbouw van basis-industrieen  en  op de energiesector.

Vervolgens verleende zij bijstand aan de ontwikkeling van bedrijven
die bij uitstek gekwalificeerd waren voor de export.

personnes morales, autres que l'Etat franfais, prdvues au deuxiBme alinda du meme article,
sont sournis A l'approbation du conseil de surveillance de la Caisse Centrale. Ces conventions
doivent dgalement recevoir l'accord des ministres intdressts.'
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Na de opheffing van de belemmeringen waaraan de Duitse reders na
de oorlog onderworpen waren, stelde de Kfw haar kredieten ter be-
schikking voor de wederopbouw van de handelsvloot. Later gaf de
Kfw voorkeur aan kredietverlening ten behoeve van middelgrote en
kleine bedrijven.

De laatste jaren is de doelstelling van de 'wederopbouw' geleidelijk
vervangen door een nieuwe taak met een meer algemene draagwijdte
te weten, die van de bevordering van de Duitse economie.

Het jaar  I 959 betekent in de activiteiten van de instelling een keer-
punt.  In dit jaar verrichtte zij  met een krediet aan Soedan haar eerste
tussenkomst op het gebied van de financiele bijstand aan ontwikke-
lingslanden.

0 fficieel werd de instelling echter pas in  I 96 I  belast met taken op het
terrein van de uitvoering in die landen van gouvernementele bijstands-
overeenkomsten.

De wet waarbij de Kfw werd opgericht, moest daartoe gewijzigd
worden. De nieuwe bevoegdheden en taken zijn aldus te definieren
(jaarverslag  I96I  p.  45) : 'Neben der traditionellen Betatigung der
Kfw auf dem Gebiet der Investitions- und Exportfinanzierung ist ihr
nunmehr die MBglichkeit eraffnet worden, auch Darlehen zu gewahren,
die der Finanzierung fdrderungswurdiger Vorhaben im Ausland, ins-
besondere im Rahmen der Entwicklungshilfe, dienen, zur Umschul-
dung von Verpflichtungen ausliindischer Schuldner gegenuber in-
landischen Glaubigern erforderlich sind oder im besonderen staat-
lichen oder wirtschaftlichen Interesse der Bundesrepublik Deutschland
liegen.'

3. DEUTSCHE GESELLSCHAFT FOR WIRTSCHAFTLICHE ZUSAM-

MENARBEIT (ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT) MBH

De Duitse Bondsregering is tot de oprichting van de DEG overgegaan,
vanuit het besef, dat een aanvullende financieringsactiviteit op die van
de Kreditanstalt fur Wiederaufbau nodig was. De laatste kreeg in  I 96I
taken toegewezen met betrekking tot ontwikkelingsfinanciering buiten
de Bondsrepubliek. De DEG kreeg bij haar oprichting in I962 als taak
zich toe te leggen op financiering van Duitse particuliere investeringen
in ontwikkelingslanden. De regering was nl. van mening dat particu-
liere investeringen naast de publieke kapitaaloverdracht een essentiele
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bijdrage leveren tot de ontwikkeling van de economie van die landen,
mede gezien het feit, dat de met particuliere investeringen gepaard
gaande gezamenlijke overdracht van know-how en kapitaal een voor-
name rol speelt. De DEG dient haar financieringstaken uit te voeren met
inachtneming van de belangen van het Duitse bedrijfsleven.

Bij de oprichting van de instelling hebben de Engelse investerings-
banken voor ontwikkelingsfinanciering, met name de CDFC model ge-
staan;  dit komt o.a. tot uiting in het accent dat de DEG legt Op het ver-
strekken van risicodragend kapitaal en ook in de technische bijstand
welke de instelling verleent en die veel gelijkenis vertoont met die van
de Engelse zusterinstellingen.

Tot aan het begin van de zestiger jaren is in Duitsland nog vrijwel
geen sprake geweest van ontwikkelingshulp. De reconstructieperiode
begon in die tijdjuist afte lopen.

De  Kreditanstalt fur Wiederaufbau  die  in   I 96     buiten de Bondsre-
publiek begon te opereren, bewoog zich evenwel niet op het terrein
Waarop de DE:G werkzaam zou zijn. Vandaar dat de oprichting van de
DEG gezien moet worden als een nuttige aanvulling op de Kfw-activi-
teiten.

In de oprichtingsakte van de DEG iS sprake van financiering van in-
vesteringen met name van middelgrote en kleine Duitse bedrijven
(mittelstandische deutsche Wirtschaft).  Hier moet echter worden  op-
gemerkt dat deze beperking in de praktijk een rem op de ontplooiing
van de DEG-activiteiten zou zun geweest, ware het niet dat de instel-
ling zich de laatste tijd niet heeft laten weerhouden ookjoint ventures te
financieren waarbij zeer grote Duitse bedrijven betrokken zijn. De
tekst van de oprichtingsakte geeft haar daartoe overigens een zekere
vrijheid, zoals blijkt uit een weergave van paragraaf 2 van deze akte :

I.  Die  Gesellschaft soll den Aufbau der Wirtschaft von Entwicklungs-
landern, insbesondere durch Furderung der Zusammenarbeit deut-
scher Unternehmen mit Unternehmen in Entwicklungslandern, auf
der Grundlage echter Partnerschaft unterstutzen. Die Gesellschaft soll
im Rahmen der entwicklungspolitischen Grundsatze und Massnahmen
der Bundesregierung Investitionen, besonders der mittelstandischen
deutschen Wirtschaft, in Entwicklungslandern fordern. Die Farde-
rungsmassnahmen sollen vor allem den Auf- und Ausbau kleiner und
mittlerer Betriebe der gewerblichen Wirtschaft, des Handwerks und
der Landwirtschaft in Entwicklungslandern erleichtern.
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2. Gegenstand der Gesellschaft ist die Durchfuhrung folgender Mass-
nahmen zur Farderung dieses Zweckes:
a. Erwerb von Beteiligungen und Gewahrung von beteiligungsahn-
lichen Darlehen an Unternehmen in Entwicklungslander;
b. Sonstige geeignete Massnahmen, Wie Z.B.:

I.   Ubernahme von Garantien und Burgschaften, Erteilung   von
Kreditauftragen und Durchfuhrung von Treuhandaufgaben;
2. Gewahrung von Zuschussen in Sonderflillen, jedoch nur aus
Bilanzuberschussen der Gesellschaft oder aus den ihr fur diesen
Zweck besonders zur Verfugung gestellten Mitteln;

c. Beratung deutscher Unternehmen uber die Mtiglichkeiten von In-
vestionen in Entwicklungslandern;
d. Zusammenfuhrung von Unternehmen der Entwicklungslander, die
an einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit interessiert sind, mit deut-
schen Unternehmen.
3. Die Gesellschaft kann sich im In- und Ausland an Einrichtungen
und Vorhaben, die dem wirtschaftlichen Aufbau der Entwicklungs-
lander oder der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit ihnen dienen,
beteiligen oder sie in anderer Weise fardern.
4. Die Gesellschaft soll bemuht sein, ihre Beteiligungen und beteili-
gungsahnlichen Rechte an in- und auslandische Unternehmen zu
veraussern, sobald die wirtschaftlichen Voraussetzungen hierfur vor-
liegen .  . .'

4· DE COMMONWEALTH DEVELOPMENT CORPORATION

De geschiedenis van de Britse hulpverlening is in vier fasen in te delen.
De eerste begint vcir voor de laatste wereldoorlog en beslaat een periode
waarin de hulpverlening zich uitsluitend beperkte tot de afhankelijke
gebieden. Deze hulp werd verleend op basis van de 'Colonial Devel-
opment and Welfare Acts' (CD & w) en nam de vorm aan van lenin-
gen, giften en van begrotingssteun.

Gedurende de eerste na-oorlogsejaren werden nieuwe inzichten ont-
wikkeld, die in het bijzonder gekenmerkt werden door de oprichting in
I 948  van  de cDc waarbij elementen van particuliere bedrijfsvoering
gekoppeld aan lange-termijn financiering van investeringen in de
Britse overheidshulp worden geintroduceerd.

De tweede fase loopt van  I 947 tot  I 950 ; hij begint met de onafhanke-
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lijkheid van India, Pakistan en van Ceylon en met het afzien door
Groot-Brittannie van het mandaat over Palestina. Gedurende deze
periode waren in Groot-Brittannie nog geen termen aanwezig om aan te
nemen dat hulpverlening automatisch nodig zou zijn voor landen die
onafhankelijk werden. Immers India en Pakistan waren in staat hun
eerste ontwikkeling te financieren door middel van belangrijke, tijdens
de oorlog geaccumuleerde, sterling-saldi in Londen. Alleen Jordanie
en Lybie (na de regeling van het Palestijnse conflict) waren tot I 950 de
enige onafhankelijke staten, die een omvangrijke hulp ontvingen.

De derde dtappe van I 950 tot I957 begint met de lancering van het
Colombo-plan, een programma van technische bijstand van de Com-
monwealth landen ten behoeve van de onafhankelijke landen in Zuid -
en Zuid-Oost Azie. Nog steeds werd in Groot-Brittannie geen behoefte
gevoeld om aan een groter aantal landen Tegelmatig financiele bijstand
te  verlenen; de Britse hulpverlening evenwel  via  de  CD  &  W,  de  CDC
en het Colombo-plan nam verder toe. Daaraan werd later toegevoegd
de technische bijstand in het kader van nieuwe regionale organisaties
ZOalS CENTO en SEATO.

Tegen het einde van deze periode echter voorspelde m.n. het onaf-
hankelijk worden van Ghana, dat er belangrijke veranderingen op til
waren, waarbij ook kwam dat er een ernstige situatie dreigde te ont-
staan door het feit dat de Sterling-saldi waarover India en Pakistan
hadden beschikt, sterk waren verminderd. Een nieuwe aanpak werd
vereist.

Met de Economische Commonwealthconferentie  van  I 958, tijdens
welke werd besloten een grootscheeps programma van leningen ten
gunste van zowel de onafhankelijke als van de afhankelijke Common-
wealth Gebieden op te zetten, werd de vierde phase ingeluid. In die
tijd werden de geindustrialiseerde landen zich bewust van hun taak
om de economische en sociale ontwikkeling in de rest van de wereld te
financieren. De formule van het internationale consortium welke ont-
stond, nam Groot-Brittannie op, te zamen met andere donor-landen
binnen het Development Assistance Committee (DAC) van de OESO, als
deelgenoot in de hulpverlening aan de belangrijkste probleemgebie-
den in de wereld. Het resultaat van een en ander was ook een toename
van het Britse bijdragenvolume ten gunste van multilaterale instel-
lingen.  Aan het eind van de jaren '60 werd tenslotte zelfs overgegaan
tot bilaterale hulpverlening, zelfs aan landen buiten de Commonwealth,
in het bijzonder in Latijns Amerika.
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Deze laatste periode wordt gekenmerkt door het onafhankelijk wor-
den van alle vroegere van Groot-Brittannie afhankelijke gebieden en
kolonien. Al deze landen genoten van belangrijke onafhankelijkheids-
overeenkomsten en gezamenlijk van een hulpverlening per hoofd van de
bevolking die hoger lag dan die landen die reeds veel eerder onafhan-

kelijk waren geworden. Tot deze laatsten behoren Ghana en Nigeria,
die evenals India en Pakistan beschikten over belangrijke financierings-
bronnen zodat de behoefte aan economische hulpverlening op het
moment van hun onafhankelijkheid niet zo in het oog sprong.

In tegenstelling tot de Aziatische landen, die na de oorlog onafhan-
kelijk werden, bleek het voor het merendeel van de landen in Afrika
niet mogeluk te zijn om autochtoon personeel op te leiden voor het
vervullen van administratieve functies. De Afrikaanse landen bleven
dus min of meer afhankelijk van buitenlandse ambtenaren en een deel
van de hulpverlening die aan deze landen werd verstrekt nam de vorm
aan van salarissen t.b.v. buitenlandse functionarissen.

Alle betrokken landen hebben op de een of andere wijze van de
CD & w-hulp genoten. Daarbij werd rekening gehouden met het feit,
dat een wijziging in de politieke status dikwijls gepaard gaat met een
verslechtering van de economische toestand. De hulp die in de onafhan-
kelijkheidsovereenkomsten werd vastgelegd nam voornamelijk de
vorm aan van leningen en giften en garandeerde de voortzetting van
de ontwikkelingsprogramma's die voordien werden gefinancierd uit
de cD & w-middelen.

Afgezien van deze speciale regelingen werd de hulp tot  I 963  aan on-
afhankelijke landen normaliter verstrekt tegen harde voorwaarden.
Deze voorwaarden bleken echter voor een groot aantal landen td hard
te zijn. Zachtere voorwaarden werden allengs ingevoerd, allereerst
door het toestaan van aflossingsvrije perioden, door de mogelijkheid
om  de  intresten te kapitaliseren  en,  in   I 965,  door de invoering  van
intrestvrije periodes bij leningen aan landen die aan speciale criteria
voldeden.

De cDc heeft de bovenstaande ontwikkelingen gevolgd, zonder even-
wel daaraan altijd parallel te hebben gelopen. In I 948 was het enige
doel van de Overseas Resources Development Act, waarbij de CDC werd

opgericht, om een meer doeltreffend apparaat te creeren voor finan-
ciele hulpverlening ten behoeve van de economische ontwikkeling van
de, in die tijd, talrijke Britse kolonien.

Negen jaar later,  in  I 957,  was het,  door de toename  van het aantal
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landen dat onafhankelijk werd, nodig om voor de CDC een formule te
vinden ten einde haar in staat te stellen haar operaties na de onafhan-
kelijkheid te kunnen voortzetten.  De wet van  I 948  werd  in dier voege
gewijzigd, dat de CDC de bevoegdheid kreeg:
a.  het beheer over verrichte investeringen voort te zetten en projecten
uit te voeren die op de dag van de onafhankelijkheid waren goedge-
keurd, alsmede,
b. technische bijstand te verstrekken binnen het geografische kader
van haar financiele tussenkomsten.

Tegen het einde  van  I 960 echter  kon men berekenen,  dat  het  aan-
deel van de onafhankelijk geworden kolonien 26 pct. bedroeg van de
totale oppervlakte van alle kolonien te zamen en 52  pct. van de totale
bevolking. Het terrein voor nieuwe CDC-operaties was dus inmiddels
aanzienlijk ingekrompen en het zag ernaar uit, dat dit zich nog sneller
zou doorzetten. Aan deze praktische overwegingen kon nog worden
gevoegd het politieke probleem van de samenwerking binnen de
'Nieuwe Commonwealth' en van de te volgen methodiek om de cohesie
tussen een verzameling zeer uiteenlopende souvereine staten te be-
waren.

Het onderzoek naar de werkzaamheden van de CDC WaS reeds op
gang,  toen  in  I 959, de overheid een deskundigengroep belastte  met  de
taak een rapport op te stellen, dat mogelijke verbeteringen t.a.v. de
financiele structuur van de instelling zou suggereren. Deze groep
hechtte speciale aandacht aan het feit dat de CDC niet over een eigen
kapitaal beschikte en voor haar investeringen op lange termijn slechts
rekenen kon op leningen tegen normale marktrente.

In feite was het enige nieuwe beginsel dat werd aanvaard dat de
CDC zou dienen te genieten van speciale financieringsvoorwaarden
wanneer zulks nodig zou zijn voor de verwezenlijking van projecten
welke door de particuliere sector zelf niet ter hand zouden worden ge-
nomen vanwege onvoldoende levensvatbaarheid. Hoewel dit idee een
novum betekende in de Britse openbare financien was het in feite een
uiterst beperkte gunst, welke de fundamentele problemen waarmee de
cDc worstelde, niet oploste.

De regering onderkende wel de noodzaak een einde te maken aan de
voortdurende 'erosie' waaraan het werkterrein van de CDC onderhevig
was. De 'Commonwealth Development Act'  van  I 963 betekende voor
de cDc het herstel van haar bevoegdheden om te intervenieren in alle
landen die sedert  I 948 onafhankelijk waren geworden.  Om deze wijzi-
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ging te accentueren werd de naam 'Colonial Development Corpora-
tion' gewijzigd in 'Commonwealth Development Corporation' waar-
door de afkorting CDC kon worden gehandhaafd.

In  1964 werd het 'Ministry of Overseas Development' gesticht. Dit
verenigde onder ddn enkele toezichthoudende instantie alle hulpver-
lening die in de loop der jaren was opgezet en harmoniseerde het be-
leid met betrekking tot de economische ontwikkeling van minder ont-
wikkelde landen. Het was vanzelfsprekend dat de ministeriele verant-
woordelijkheid m.b.t. de CDC, tot dan toe berustend bij de 'Secretary of
State forCommonwealth Relations'ende'Secretary forthe Colonies',van-
af I januari I 965 werd overgeheveld naar het nieuwgevormdeministerie.

In de loop van de jaren heeft de CDC haar positie als onafhankelijke
overheidsinstelling versterkt. Met de verwezenlijking van investerin-
gen in de onderontwikkelde Commonwealth-landen heeft de instelling
zich sterk kunnen maken en is een van de belangrijkste elementen ge-
worden in het Britse hulpverleningsprogramma.

5. DE COMMONWEALTH DEVELOPMENT FINANCECOMPANY LTD

Bij de beschrijving van de omstandigheden welke hebben geleid tot het
ontstaan van de cDc alsmede van de evolutie in het Britse denken om-
trent de verhouding tot de Commonwealth-landen, is reeds vastge-
steld, dat het Verenigd Koninkrijk in de vijftiger en in het begin van de
zestiger jaren voor een ernstig politiek en economisch dilemma stond.
Moest het voormalige moederland verantwoordelijkheid blijven dragen
voor de economische en sociale ontwikkeling van de kolonien, die in
steeds toenemende mate tot onafhankelijkheid kwamen?

De oprichting van de CDFC moet gezien worden als een bijdrage tot
de oplossing van dit dilemma.

De economische Commonwealth Conferenties hebben in de relatie
tussen het Verenigd Koninkrijk, de overzeese Commonwealth-landen
en  de Britse kolonien een grote rol gespeeld. De Conferentie van  I 932
immers leidde tot de instelling van de veelbesproken 'Imperial Prefer-
ences'. Bij de beschrijving van het ontstaan en de eerste bestaansjaren
van de  cDc kwam de Conferentie  van  I 958 ter sprake, welke een keer-
punt betekende in de opvatting van de Britse autoriteiten met betrek-
king tot de voortzetting van de kapitaalhulp aan onderontwikkelde
Commonwealth-landen.
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De Conferentie te Ottawa in I952 echter hield zich ook reeds met de
problematiek bezig en nam een resolutie aan, welke de oprichting ver-
langde van een investeringsmaatschappij, die zich zou moeten toeleg-
gen op financiering van de economische ontwikkeling van on( fhankelijke
Commonwealth-landen. De aandacht viel in het bijzonder op de on-
afhankelijke landen omdat in feite deze toendertijd buiten de termen
vielen van de kapitaalhulp uit de Britse Schatkist, waarvan alleen de
afhankelijke gebieden en kolonien profiteerden.

De aanbeveling werd eenjaar later reeds - in I 953 - gevolgd door de
oprichting van de CDFC.  Men koos voor de maatschappij  de vorm van
een 'public company' volgens de termen van de Engelse 'Companies
Act'  van  I 948.  Zij werd gesticht op gezamenlijk initiatief van de Bank
of England, de Federation of British Industries (FBI) en enkele grote
Britse merchantbanks. De FBI kon een aantal zeer grote industriele
ondernemingen bereid vinden daadwerkelijk gevolg te geven aan haar
intentieverklaring om mee te helpen aan de oprichting van de instel-
ling. Deze ondernemingen stortten te zamen 28 pct. op een aanvankelijk
aandelenkapitaal van  I 5 miljoen Pond Sterling.

In tegenstelling tot de aanbeveling van Ottawa stelde de CDFC zich

van de aanvang af tot taak de economische ontwikkeling te helpen
financieren van alle Commonwealth-landen zonder uikondering, met in-

begrip dus enerzijds van de oude dominions als Canada, Australie,
Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika en anderzijds van de kolonien en trust-
gebieden. De instelling stelde zich ook op het standpunt alleen te inter-
venieren in projecten welke voortspruiten uit het particuliere bedrijfs-
leven, teneinde aldus enige tegenwicht te vormen met het specifieke
karakter van de Commonwealth Development Corporation. In het
kader van de Britse kapitaalhulp aan onderontwikkelde Common-
wealth-landen vullen de CDC en de CDFC elkaar gedeeltelijk aan. De
overlappingen welke men gewaar wordt, zijn historisch wel verklaar-
baar.
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ENKELE NEDERLANDSE FINANCIERINGSINSTELLINGEN TEN BE-

HOEVE VAN ONTWIKKELINGSLANDEN: NIB EN NIO

In plaats van een volledige beschrijving zoals wij in hoofdstuk II met de
andere banken hebben gedaan, beperken wij ons ditmaal tot het toet-
sen van het bedrijf van deze instellingen aan de definitie van de 'in-
vesteringsbank voor ontwikkelingsfinanciering' of enkele elementen
daarvan.

a. DENATIONALEINVESTERINGSBANKNV

De Nationale Investeringsbank is een bankinstelling, met als voor-
naamste taak, het op langere termijn financieren van investeringen.
De NIB heeft haar activiteiten, gedurende haar meer dan 20-jarig be-
staan, vrijwel uitsluitend op Nederland gericht. Wel werd een zekere
activiteit ontplooid in de Overzeese Rijksdelen, Suriname en de
Antillen 1.

Op grond van de in  I 963 gewijzigde statuten is  de NIB naast de acti-
viteiten in Nederland en in de Rijksdelen overzee, voor het eerst in
 966  overgegaan  tot het verstrekken van particuliere investeringskredieten

aan bedrijven die in ontwikkelingslanden zijn gevestigd. Deze activi-
teit komt overeen met bepaalde financieringsactiviteiten die wij ook bij
de besproken investeringsbanken zijn tegengekomen.

De totale kredietverleningsactiviteit van de NIB in ontwikkelings-
landen is evenwel, inclusief de operaties in Suriname en de Antillen,
absoluut gemeten en in verhouding tot de totale kredietverlening van
de Bank uiterst gering. Een en ander moge onderstaand blijken:
1  cf. ongedateerde brochure van de NIB p. I en p. 8.

Ten aanzien van de activiteiten overzee vermelden wij hier volledigheidshalve nog de op-
richting in I966 van de Nederlandse Participatie Maatschappijen voor Suriname, resp.
voor de Nederlandse Antillen als dochtermaatschappijen van de NIB. Deze maatschappijen
hebben tot taak gekregen om voor rekening en risico van de Staat risicodragend kapitaal te
verstrekken ten behoeve van bedrijven in genoemde Rijksdelen. Een bespreking van beide
maatschappijen laten wij hier verder rusten.
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Kredietverlening door de N.I.B. (debet saldi) per ultimo 1968

Miljoenen guldens            %

Kredietverlening binnenland 852,0 98,5
Kredietverlening aan ontwikke-
lingslanden (inclusiefSuriname
en de Antillen) 12,6                1,5

Kredietverleningtotaal 864,6 100,0

BRON: Jaarverslag NIB  1968 p.  29.

Naast het feit dat de kredietverleningsportefeuille in Suriname in  I 969
werd overgedragen aan de aldaar gevestigde Nationale Ontwikke-
lingsbank NV valt uit de jaarverslagen van de Bank over de afgelopen
jaren op te maken dat het niet te verwachten is, dat de activiteit van
de Bank in ontwikkelingslanden op korte termijn een grote vlucht zal
nemen;  de in de tabel gegeven verhouding tussen binnen- en buiten-
landse kredietverlening zal derhalve in de komendejaren niet drastisch
veranderen, tenzij dat besloten wordt tot een volledige wijziging van
het tot nog toe gevoerde beleid, zoals wij bij de Kreditanstalt fur
Wiederaufbau in  196    te zien hebben gekregen. Hoewel dit laatste niet
is uitgesloten, kunnen wij daarmee thans bij onze beoordeling geen
rekening houden.

Voorshands moeten wij dus volstaan met de conclusie dat de NIB, ge-
zien het bovenstaande niet in de termen van de definitie van de 'in-
vesteringsbank voor ontwikkelingsfinanciering' valt. Zij beantwoordt
immers niet aan het vereiste, dat de enige of voomaamste activiteit van
de Bank behelst een bijdrage te leveren aan de economische ontwikke-
ling van minder welvarende landen. Wij achten dit een essentieel ken-
merk, daar de activiteit in ontwikkelingslanden de 'investeringsbank
voor ontwikkelingsinvestering' onderscheidt van een groot aantal
andere financieringsinstellingen die uitsluitend werkzaam zijn binnen
het territoir van het land van vestiging.

b. DE NEDERLANDSE INVESTERINGSBANK VOOR ONTWIKKE-
LINGSLANDEN

Deze  bank  werd  in  I 965 Opgericht  door de Nationale Investerings-
bank, met het doel de kredietverlening van laatstgenoemde ten behoeve
van ontwikkelingslanden onder garantie van de Staat en in het bijzon-
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der ook de passieve financiering van deze activiteiten af te zonderen
van het overige bedrijf van de NIB2.

Het eerste jaarverslag van de NIO vermeldt, dat het de bedoeling van
de nieuwe bank is de activiteiten primair te richten op ontwikkelings-
landen en wel in het kader van de hulp welke de Nederlandse overheid
ten behoeve van die landen verleent.

De leningsactiviteiten hebben  tot  nog toe (ultimo   I 968) tweeerlei
categorie van leningen omvat:

i. consortiumleningen, d.w.z. leningen, welke de NIO verstrekt onder
garantie van de Staat, in het kader van internationale consonia en con-
sultatieve groepen, die meestal geleid worden door de Wereldbank, of
door de OESO.

ii.  IDB-leningen, d.w.z. leningen voor ontwikkelingsprojecten in Latijns-
Amerika in het kader van  een in  I 965 overeengekomen regeling tussen
de Nederlandse Regering en de Inter American Development Bank
(IDB) te Washington.

Bezien wij de NIO nader tegen de achtergrond van onze definitie dan
blijkt, dat ondanks punten van overeenstemming, deze bank zich
moeilijk in de definitie laat passen en wel o.a. hierom dat haar finan-
cieringen op 66n enkele uitzondering na, tot nog toe niet het karakter
van projectfnanciering hebben gehad, hetgeen een essentieel kenmerk is
van de activiteit van de 'investeringsbank voor ontwikkelingsfinan-
ciering'.

Bij de consortiumleningen van de NIO wordt aan het debiteurland over-
gelaten, te bepalen welke Nederlandse goederen worden aangekocht,
binnen het raam van een ontwikkelingsprogramma3. De leningen
hebben dus in feite een gemengd financieringskarakter, waarin ele-
menten zitten van programmafinanciering, maar ook van exportfinan-
ciering  (m.n.  financieringskredieten).  Dat  de consortiumleningen niet

het karakter hebben van projectfinanciering is overigens door het be-
stuur van de bank zelf in het jaarverslag over  I968 voor het eerst dui-
delijk gesteld4.

2  cf. jaarverslag mo  t 965 P· 4 ('Oprichting').
3   cf. jaarverslag  Nio  1968,  p.  8. Zie voorts Hoofdstuk  III  par. 5: 'Projectfinanciering versus
Programmafinanciering'.
4  cf. p. 9 op. cit.: ' ... hoewel wij ons ervan bewust zijn dat het zeer moeilijk is te bewijzen
dat projectenhulp een betere bijdrage tot de ontwikkeling geeft dan programmahulp en wij
de betekenis en de noodzaak van deze laatste voor een gezonde ontwikkeling niet ontkennen,
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Bij dit onderdeel van de activiteit van de NIO is ook de zelfstandig-

heid als bankinstelling in het geding, hetgeen wij ook als essentieel be-
schouwen voor een 'investeringsbank voor ontwikkelingsfinanciering'.
De keuze van de debiteur immers en ook bepaalde leningsmodaliteiten
worden vastgesteld door het Consortium en de zeggenschap van de
Bank is derhalve in dergelijke zaken zeer gering.

De IDB-leningen, die te zamen met de consortiumleningen het bedrijf
van  de NIo uitmaken, bieden weinig nieuwe gezichtspunten.  In  I 965
als projecthulp aangekondigd, is het financieringskarakter van IDB-
leningen in feite zeer verschillend; men onderscheidt erin: leningen
voor exportfinanciering, voor programmafinanciering en in ddn enkel

geval voor projectfinanciering.
Uit het in het jaarverslag over I968 gegeven totaaloverzicht  van de

verstrekte IDB-leningen blijkt immers dat van de totaal 8 verstrekte
leningen:
- twee leningen het karakter hebben van projectfinanciering. Deze
twee operaties hebben echter betrekking op 66nzelfde project (een
triplexfabriek in Brazilie) ;
- drie leningen zijn herkenbaar als een vorm van exportfinanciering,
m.n. als financieringskredieten aan buitenlandse afnemers;
-  drie leningen zijn verstrekt voor'nog nader te bepalen ontwikkelings-
projecten' resp. voor 'de financiering van regionale ontwikkelingspro-
jecten' en dragen dus wegens het ontbreken van concrete projectom-
schrijvingen niet het karakter van projectfinanciering.

Als conclusie kunnen wij opmerken, dat de leningsactiviteiten van de
NIO een zodanig financieringskarakter hebben dat niet van project-
financiering als essentieel kenmerk van de activiteit van deze bank kan
worden gesproken. Dit maakt het moeilijk haar te kwalificeren als
'investeringsbank voor ontwikkelingsfinanciering'. Wellicht dat een
groei in die richting in de komende jaren zal worden waargenomen.
Het Bestuur van de Bank heeft daartoe een eerste aanloopje genomen
in het jaarverslag over  I 968. Een extra moeilijkheid die zich voor het
doen inpassen van de NIO in onze definitie voordoet is, dat de bank niet
zelfstandig is bij de vaststelling van de omvang, de richting en de aan-
wending van haar financieringsmiddelen, hetgeen wij ook kenmerkend

menen wij toch dat zij het gevaar in zich draagt dat de aangekochte kapitaalgoederen niet
daar hun besternming vinden,  waar zij het grootste nuttige effect sorteren (...). Xaar ons
oordeel zou dan ook overwogen kunnen zoorden althans zen decl van de ontwikkelingsleningen te bestemmen

voordejinanciering vanprojecten .  .  .'
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hebben genoemd voor de 'investeringsbank voor ontwikkelingsfinan-
ciering'. Voorshands lijkt de NIO zich met de twee genoemde catego-
rieen leningen op het terrein van de ontwikkelingsfinanciering nog
tevreden te moeten stellen met het vervullen van louter 'loketdiensten'
ten behoeve van de Overheid.



R6sum6

La plupart des pays occidentaux fournissent une part importante de
leur aide bilattrale par l'intermddiaire d'institutions spdcialisdes que
l'on peut ranger en deux cattgories:

- institutions ou organismes d'Etat ayant pour tdche de transmettre

les capitaux sous forme de dons;
- instituts de caract&re privt ou public qui fournissent des fonds sur

lesquels le pays donneur conserve un droit A remboursement.

Dans ce dernier cas, l'aide affecte la forme soit de crddits ou de prtts A
moyen ou A long terme, assortis ou non de conditions spdciales en ma-
ti8re dintdrtt, de durde et d'amortissement, soit aussi celle de prises de

participation dans les entreprises et socidtts h ddvelopper.
Les institutions auxquelles incombe cette forme de financement sont

ddnommdes 'banques d'aide au ddveloppement', expression indiquant:

a.  qu'elles ont pour unique ou principale activitd de fournir une contri-
bution au ddveloppement dconomique de pays moins favorisds, par
le financement de projets concrets de toute nature, en particulier
dans les secteurs tels que l'industrie, l'agriculture et l'infrastructure;

b. qu'il s'agit d'instituts bancaires inddpendants qui:
- d'une part, ont une fonction analogue h celle des banques d'in 

vestissement qui, de mani&re gdndrale, octroient des prets et pren-
nent des participations sur la base de principes bancaires;

- d'autre part, prdsentent des caractdristiques analogues A celles des
banques de ddveloppement locales du tiers monde,

c. que leurs ressources proviennent en totalitd ou en grande partie du
Trasor Public, ce qui ddcoule de la nature de l'aide au ddveloppe-
ment.

Le prdsent ouvrage s'attache principalement aux banques d'investisse-
ment nationales opdrant dans le cadre de l'aide bilatdrale au ddveloppe-
ment; les banques d'investissement de caractlre rdgional ou interna-
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tional resteront donc en dehors de notre propos. Nous nous sommes en
outre volontairement impost certaines limites:

primo, nous avons concentrd notre attention sur les institutions spdcia-
listes dans la transmission de capitaux sous la forme de prets ou de
prises de participation;
secondo, nous n'avons retenu que les institutions d'Europe occidentale
qui rdpondent A la ddfinition. Ce sont:
en France:

la Caisse Centrale de Coopdration Economique, Paris;

en Allemagne:
la Kreditanstalt fur Wiederaufbau, Francfort, et
la Deutsche Gesellschaft fur Wirtschaftliche Zusammenarbeit (Ent-
wicklungsgesellschaft)  m.b.H; Cologne;

en Grande-Bretagne:
la Commonwealth Development Corporation, et
la Commonwealth Development Finance Company Ltd., toutes les
deux de Londres.

Les banques d'aide au ddveloppement jouissent d'une large inddpen-
dance en ce qui concerne l'utilisation des moyens de financement dis-
ponibles. Bien qu'elles entretiennent des liens institutionnels dtroits
avec l'autoritd centrale, cette dernidre n'a le plus souvent pas d'autre
r6le dans les opdrations de financement que celui de prononcer un
'nil-obstat'.

Au cours des derni6res anndes, les techniques bancaires de ddvelop-
pement (development banking) ont fait l'objet d'une grande attention
dans la littdrature spdcialisde, mais on n'a guEre traitd jusqu'ici les in-
stitutions ci-dessus.

Ces institutions sont analysdes dans le prdsent ouvrage sur la base des
rapports annuels officiels et ddcrites sous l'angle de leur origine histo-
rique, de leur activitd, de la nature de leurs ressources et des modalitds
de leurs interventions.

Nous avons essayd de caractdriser ensuite ce qu'il y a lieu d'entendre
en gdndral par'banque d'aide au ddveloppement'. Ce type d'institution
a un double caracttre, comme Shirley Boskey l'a formuld dans 'Pro-
blems and Practices of Development Banks': 'as banks they are con-
cerned with the financial results of investment and the consequences
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for their income statements and balance sheets. In this aspect of their
role they apply conventional financial tests to appraise risk and ex-
pected return: the technical and financial soundness of the project,  the
profit history of the enterprise, the enterprise's capital structure, the
value and liquidity of assets available as security etc. But at the same

time, as development organizations they are concerned with the total impact of a
project   on  the   communuy,   regardless   of  whether   it   is    lected  in   the   enterprise' s

»ancial accounts'. (c'est nous qui soulignons).
Cette caractdristique, qui concerne en rdalitd les banques de davelop-

pement locales, peut s'appliquer aussi bien aux institutions dtudides ici.
Celles-ci rdpondent d'une part h la ddfinition de la 'banque d'in-

vestissement' telles que nous l'entendons  dans le prdsent ouvrage:  un
institut bancaire dont l'activitd consiste exclusivement h satisfaire les
besoins en capitaux permanents et  A long et A moyen terme pour
l'exdcution d'investissement, dans le secteur public et privt, qui sont
financts parfois au moyen d'un seul, mais, la plupart du temps, d'une
combinaison des dldments suivants: moyens propres, fonds d'emprunt
recueillis sur le marchd des capitaux,  avec  ou sans garantie de l'Etat,
et fonds publics.

D'autre part, le caract&re de ddveloppement de ces activitts se refl&te
tant dans la structure des banques, par:

une relation spdciale entre l'institution et l'autoritd centrale,
la conception financidre de l'institution et son mode de collecte des
ressources,

que dans l'accomplissement de leurs taches, par:

une orientation vers le'financement de projets individualisds',
certaines conditions de financement,
les critdres d'dligibilitd appliquds aux ddcisions de financement,
l'administration et la surveillance des moyens de financement oc-
troyds et la conduite des projets financds,
la manidre dont les paquets d'actions et d'obligations sont admini-
strds, et enfin par le fait qu'ils n'ont pas pour but principal de rdaliser
des bdndfices, h la diffdrence des instituts bancaires habituels.

Nous nous sommes arretds longuement sur la question des crit&res d'dli-
gibilitd appliquds par les banques d'aide au ddveloppement, qui, vu le
caract&re des institutions, prdsente un certain nombre de difficultds, et
avons dtudid la controverse qui oppose les auteurs, les uns partisans du
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financement de projets, les autres du financement de programmes.
Apr&s une analyse comparative des activitds et des ressources des

banques et ap s une apprdciation A la fois quantitative - sur la base
des chiffres de bilan disponibles et des comptes de rdsultats - et qualita-
tive, nous tirons, dans le dernier chapitre, un certain nombre d'enseig-
nements de l'expdrience des institutions dtudides, en ce qui concerne les
probl&mes plus gdndraux de l'aide bilatdrale. Ces enseignements se
traduisent par les six recommandations suivantes:

I.  Il est essentiel de donner la plus grande autonomie possible vis-A-vis
de l'autoritd centrale de leur pays aux institutions de financement
nationales qui op8rent dans le cadre de l'aide bilatdrale au ddvelop-
pement, et en particulier A celles qui ont h juger les projets de dd-
veloppement proposds au financement et l'exdcution ultdrieure du
financement.

2.  Les instituts de financement qui, dans le cadre de l'aide bilatdrale de
leurs pays, sont chargds du financement de projets de ddveloppe-
ment, devraient eux-mdmes, h leur propre niveau, en venir h une
consultation permanente, A c6td et en collaboration avec les organes
intergouvernementaux existants qui s'occupent ddjh de la coordina-
tion globale de l'aide.

3. L'encouragement d'investissements privds outre-mer doit Etre con-
sidard comme une partie intdgrante de l'aide en capital aux pays en
voie de ddveloppement et comme l'une des taches essentielles des

institutions qui, dans le cadre de l'aide bilattrale de leur pays, sont
chargds du financement de projets de ddveloppement.

4.  Une rdpartition globale des taches du travail entre donneurs bilatd-
raux et institutions multilatdrales serait essentielle dans la mesure
ofi les premiers mettent l'accent sur l'octroi d'une aide en capital
aux pays en voie de ddveloppement, en vue du 'financement de
projets', tandis que les organisations multilattrales orientent prin-
cipalement leur activitd vers le financement de programmes.

5. Les donneurs bilatdraux et leurs instituts de financement spacialisas
doivent 6tre attentifs h faire intervenir,  le plus souvent et plus com-
pl&tement possible, les banques locales de ddveloppement dans la
distribution de l'aide en gdndral et le financement de projets de
ddveloppement en particulier.

6. Les instituts de financement dont la tAche est d'octroyer des prets
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aux pays en voie de ddveloppement, doivent appliquer un Code
Commun prtvoyant:
- un mod&le type pour la ddtermination et l'apprdciation de la ca-

pacitd d'endettement (debt-bearing capacity) des pays bandfici-
aires;

- un engagement volontaire permanent A tchanger mutuellement
les rdsultats des dtudes d'endettement par pays et un dtat pdrio-
dique des crddits et des pr6ts qu'ils se proposent d'accorder aux
pays en voie de ddveloppement.



Summary

Bilateral aid from most Western countries comes mainly from spe-
cialized institutions which  can be classified in two categories:

- State institutions or statutory bodies transmitting funds in the form
of'grants',
- Private or public institutions providing funds on which the lending
country maintains a right for reimbursement.

In the latter case the aid can be granted either in form of credits or
medium to long term loans with or without special terms with respect
to interest, duration, redemption, or by acquiring participation in firms
and/or companies to be developed.

Institutions carrying out this type of financing are called 'Investment
Banks for Overseas Development Financing' which implies that:

a. their sole or main activity is to contribute to the economic develop-
ment of developing countries by financing well defined projects, espec-
ially in the industrial, agricultural and infrastructural sectors;
b. they are independent banking institutions which:

on the one hand, exercise an activity similar to national investment
banks which mainly grant loans and acquire participations on the
basis ofbanking principles,
and, on the other hand, display characteristics similar to local devel-
opment banks in the developing countries,

c. their resources derive wholly or for a great part from the Public
Treasury, a feature deriving from the nature of development-aid.

This study deals with national investment banks operating within the
framework of bilateral aid; regional or international institutions  are
therefore omitted. Furthermore,  we have restricted our study:

-  firstly, we focussed our attention on institutions specialized in provid-
i ng  funds  in  the  form of loans  and in acquiring participations respec-
tively;
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-  secondly, we only selected those institutions in Western-Europe which
fall into this category.  They are:

In France:
The Caisse Centrale de Coopdration Economique, Paris;

In Germany:
the Kreditanstalt fur Wiederaufbau, Frankfurt, and
the Deutsche Gesellschaft fur Wirtschaftliche Zusammenarbeit (Ent-
wicklungsgesellschaft) m.b.H., Cologne;

In Great Britain:
the Commonwealth Development Corporation, and
the Commonwealth Development Finance Company Ltd., both in
London.

These institutions enjoy a large degree of freedom concerning the use
of available financing resources. Though on the institutional level they
work in close co-operation with the central public authorities, the latter
often merely gives declaration of no objection for operations to be
financed.

In the last few years, much has been written about development
banking techniques, but little has been said about the above-mentioned
institutions.

The analysis of these institutions is based on their official annual
reports. They are described in terms of their historical origin, their
activities, the nature of their resources and the characteristics of their
operations.

We then endeavoured to determine what is generally meant by the
'Investment bank for Overseas development financing'. This type of
institutions has a binomial characteristic, as Shirley Boskey describes
in: 'Problems and Practices of Development Banks': 'as banks they are
concerned with the financial results ofinvestment and the consequences
for their income statements and balance sheets.  In this aspect of their
role they apply conventional financial tests to appraise risk and ex-
pected return: the technical and financial soundness of the project, the
profit history  of the enterprise, the enterprise's capital structure, the
value and liquidity of assets available as security, etc. But at the same
time as development organizations the are concerned with the total impact of a
project   on  the   community,  regardless   Of  whether   it  is   reflected   in  the   enterprise' s

»ancial accounts' . (the italics are  ours).
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This characteristic which actually concerns local development banks,
may also be applied to the institutions under review.

On the one hand, they come under the definition of 'investment
bank', described in this study as a banking institution whose activity
consists exclusively in meeting the requirements in equity and long and
medium term loan capital for the execution ofpublic or private invest-
ments, which is financed sometimes by only one, but more by a com-
bination  of the following elements: equities, loanable funds collected
on the capital market, with or without State guarantee, and public
funds.

On the other hand, the development characteristic of these activities
is reflected  both in the structure of the banks, where it is evidenced by:

- a special relationship between the institution and the central public
authorities;
- the financial setup of the institution and its method for borrowing
funds;

and in the execution ofthe tasks, which reveals:

-  that they are oriented toward the financing ofindividual projects,
- certain financing conditions,
-  the acceptance criteria applied to financial decisions,
-   the management and control of the financing resources being granted

and ofprojects being financed,
-  their way of managing portfolio's and, finally
- that their main objective is not to realize profits, as is the case with

banking institutions.

We dealt at length with the matter of acceptance criteria applied by
the banks which,  as a consequence of their nature,  give rise  to a certain
number of difficulties and we reviewed the controversy opposing the
authors, some favouring the financing of projects, others the financing
ofprograms.

After a comparative analysis of the activities and resources of the
banks and an appraisal both quantitative, based on the figures derived
from available balance sheets and profit and loss accounts, and qualita-
tive, we drew in the last chapter a certain number of conclusions from
the experience of the institutions under review concerning the more
general problems ofbilateral aid. Those conclusions are reflected in the
six following recommendations:
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I  It is essential to admit the largest possible independence from the cen-
tral authorities of their country to the national financial institutions
operating within the framework ofbilateral development financing and
especially to those which have to review the development projects pro-
posed and to decide upon their ultimate financing.
2 The financial institutions which, within the framework of bilateral
aid of their respective countries, are responsible for financing develop-
ment projects, should, on their own level, consult permanently, together
and in close co-operation with the existing intergovernmental organiza-
tions which deal already with the overall co-ordination ofaid.
3 The promotion ofprivate investments abroad must be regarded as an
integral part of financial aid to developing countries and  as one of the
essential tasks of the institutions which, within the framework of the
bilateral aid provided by their country, are responsible for financing
development projects.
4 An overall distribution of the tasks between bilateral donors and
multilateral institutions would be essential in so far as the former em-
phasize financial aid to developing countries with a view to financing
projects, whereas the multilateral institutions are mainly oriented to-
wards program financing.
5 The bilateral donors and their specialized financing organizations
must be eager to bring into play, as often and as fully as possible, local
development banks for the distribution of the overall aid  and the finan-
cing ofthe development projects.
6 The financial institutions whose task is to extend loans to developing
countries should apply a Common Code providing for:
- general rules for determining and assessing the debt-bearing capacity
ofthe countries benefitting from the aid,
- a voluntary and permanent agreement to exchange on a reciprocity
basis the results of studies made upon the debts borne by each country
and a periodical statement concerning the credits and loans they intend
to grant to those countries.
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1.

STELLINGEN

I

Regelmatige bezoeken van economische missies uit geYndustrialiseerde
landen aan jonge ontwikkelingslanden eisen vaak een te kostbare  aan-
dacht van een dunne laag van hoog-gekwalificeerde politici, ambtelijke
functionarissen en deskundigen op, in verhouding tot de door deze mis-
sies ter plaatse aangeboden economische, financiele en/of technische
bijstand. Een dergelijke overweging speelt in Nederland, maar ook el-
ders bij de terzake verantwoordelijke instellingen resp. organisaties bij
het besluit tot uitzending van missies onvoldoende mee. In voorkomen-
de gevallen zou ofwel het bijstandspakket van een missie moeten wor-
den uitgebreid dan wel, bij gebreke aan deze mogelijkheid, moeten
worden besloten om van het uitzenden van de missie af te zien.

II

In de theorie van de internationale monetaire betrekkingen dient dui-
delijk onderscheid te worden gemaakt tussen de noodzakelijke toene-
ming van de internationale liquiditeitenvoorraad enerzijds en de be-
vrediging van de internationale vraag naar lange termijn-kapitaal ten
behoeve van de financiering van investeringen in vaste activa anderzijds.

III

Bij de beslissingen die door enkele internationale consortia van alu-
minium-ondernemingen onlangs genomen zijn om over te gaan tot de
vestiging in West-Europa van installaties voor de verwerking van bau-
xiet tot aluinaarde, in de nabijheid derhalve van de Europese smelter-
industrie in plaats van op of in de nabijheid van bauxietvindplaatsen
elders in de wereld, hebben waarschijnlijk overwegingen van bedrijfs-
strategische e.a. aard een belangrijker rol gespeeld dan kostenover-
wegingen als resultaat van een comparatieve kostenopstelling voor bei-
de vestigingsplaatsmogelijkheden.



IV

Het is onjuist om in Nederland in deze tijd te blijven spreken van
'katholieken', gezien de duidelijke scheiding die zich binnen deze be-
volkingsgroep voltrekt tussen de Rooms- resp. Wereldkerkgezinde ka-
tholieken enerzijds en de oecumenisch-gezinden anderzijds.

V

De vraag of de aanwijzing van de Nederlandsche Credietverzekering
Maatschappij in het kader van de Wet Herverzekering Investeringen,
overeenkomstig het advies van KAPTEYN, in alle opzichten juist is, kan
niet positiefworden beantwoord.

(cf.: Prof.  Mr.  P. J. G. Kapteyn: 'Rapport inzake een Nederlands garantiesysteem voor in-
vesteringen in minder-ontwikkelde landen; Staatsuitgeverij, Den Haag I 966, 9 64; 'Uit-
voering Wet Herverzekering Investeringen', Nederlandse Staatscourant   nr.   I G I,   26  juni
1969, p. 3)

VI

Ricardo's grondrente-theorie, welke in SCHOUTEN'S 'Exacte Economie'
langs wiskundige weg wordt bevestigd onder aanname o.a. van de ver-
onderstelling van complementariteit van de produktiefaktoren grond
en kapitaal, laat zich volgens dezelfde methode eveneens verklaren
wanneer men bij de berekeningen uitgaat van de veronderstelling van
een - overigens ten tijde van Ricardo niet onbekende - beperkte sub-
stitueerbaarheid van genoemde faktoren.

(cf.: David Ricardo: 'Principles of Political Economy and Taxation', Ed. Everyman's Lib-
rary,  p.   36;   Prof.   Dr.   D.  B. J. Schouten: 'Exacte Economic', Leiden   I 957,  PP·   23  e.v.;
P. P. M. van der Ree en J. Th. Adolfse: ongepubliceerde scriptie Algemene Leer en Geschie-
denis der Economie, Tilburg, aug.  1958).

VII

In de leerboeken die tot onderwerp hebben de theorie van de inter-
nationale economische betrekkingen, wordt in de regel aan interna-
tionale goederen- resp. grondstoffenovereenkomsten td fragmentarisch
aandacht geschonken.



VIII

De hardnekkig bestaande verplichting om bij een proefschrift stellingen
te moeten formuleren kan, wanneer het uitwerken van de stellingen
wordt ondernomen, parallel aan de voltooiing van de laatste fase van
het proefschrift, gemakkelijk leiden tot een tijdelijk ongenuanceerd
denken van de promovendus en kan dientengevolge een schadelijke
invloed hebben op de kwaliteit van een deel van de studie.

IX

Terecht Stelt VLAK dat de tendentie om de internationale hulp aan ont-
wikkelingslanden te concentreren op gebieden met de beste groeikansen
ertoe kan leiden dat de hulpverlening haar doel voorbijschiet door bin-
nen de onderontwikkelde wereld een toenemende inkomensongelijk-
heid te bevorderen. Deze bewering zou echter meer relief hebben ge-
kregen wanneer eerstens onderscheid was gemaakt tussen publieke en
particuliere kapitaaloverdracht, wanneer er vervolgens op was gewe-
zen, dat de particuliere kapitaaloverdracht zich ipso facto richt op
landen met de beste groeikansen en wanneer tenslotte daaruit de slot-
som was getrokken dat de publieke hulpverlening zich, ter vermijding
van de toenemende inkomensongelijkheid en ter compensatie, in eerste
instantie zou dienen te richten op ontwikkelingslanden met relatief ge-
ringere groeikansen.
(cf:  Dr.  G. J.  M.  Vlak: 'Het Valuta-egalisatiefonds   1936-1 940, dissertatie Tilburg,   I 967,
stellingen).

X

De tendentie in de Europese staalindustrie om gdntegreerde staalbe-
drijven aan de zeekusten te vestigen, sluit geenszins uit, dat binnen de
staalsector de bedrijvigheid in verdere verwerkingsfasen, b.v. vanaf de
koudbandwalserij zich in binnenslands gelegen gebieden handhaaft, of
zelfs uitbreidt.

XI

In dwergstaten is het wettelijk voorschr ven van een maximum-snel-
heid voor motorvoertuigen niet dwingend noodzakelijk.

Luxemburg, juni  I 970 J. Th. Adolfse
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