Tysk undersøgelse omfavner en
forståelse af
BRIKS’
investeringer
i
infrastruktur i Hamiltons ånd
19. okt., 2016 – En undersøgelse, foretaget af det Tyske
Udviklingsinstitut i 2015, »Finansiering af global udvikling:
BRIKS’ Nye Udviklingsbank«, konkluderede, at, »med en korrekt
forvaltning af sine udlån, og ved at gå i partnerskab med
andre, multilaterale udviklingsfonde, vil alene NDB i løbet af
ganske få år kunne udstede så meget som $34 mia. om året i lån
til udvikling«.
Dette er mere end en tidobling af de $2,5 mia., som man har
meddelt vil blive udlånt i 2017, ved det netop afsluttede
BRIKS-topmøde i Goa, Indien. Dette ville placere NDB på højde
med den Europæiske Investeringsbank, der ellers udgør den
største, regionale udviklingsbank i verden, med $32 mia. i
infrastrukturinvesteringer i 2012.
Den tyske undersøgelse indeholdt flere formaninger til
forsigtighed og retningslinjer for, at NDB skulle kunne opnå
disse mål: »Omganget af BRIKS-bankens udlån må være
tilstrækkeligt stort til at få en meningsfuld virkning, i
betragtning af de fastslåede behovs betydelige niveau. BRIKSbankens indvirkning må også måles ud fra dens evne til at
gennemføre gearing gennem sin medfinansiering af projekter i
den private og offentlige sektor.«
Undersøgelsen anerkendte en kerneidé i Hamiltons økonomiske
lære: »Statslig kreditudstedelse er det bedste middel til
opbygning af en infrastrukturplatform for produktiv vækst:
Nationale og regionale udviklingsbanker, så vel som også
Verdensbanken, vil være naturlige partnere. Skabelsen af NDB

og AIIB (Asiatisk Infrastruktur-Investeringsbank) reflekterer
også et skift hen imod en større vægt på statslige
udviklingsbanker, regionalt så vel som nationalt.«
»Der er voksende enighed om, at statslige udviklingsbanker,
der forvaltes hensigtsmæssigt, kan spille en positiv rolle i
finansiering af realøkonomien, især i lyset af det private
finansieringssystems begrænsninger mht. dette. Dette er især
tilfældet inden for visse sektorer, såsom infrastruktur, hvor
der kræves langfristet finansiering, før investeringer bliver
profitable,
hvilket
ofte
går
ud
over
de
tilbagebetalingsbetingelser, som private banker er villige til
at udstede lån under, især i fattigere lande.«
Kort: Viser den fem medlemslande af BRIKS: Brasilien, Rusland,
Indien, Kina og Sydafrika.

