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Spm. nr. S 5453
Til udviklingsministeren (10/9 04) af:
Jann Sjursen (KD):
Vil ministeren tage initiativ til en genfortolkning eller ændring af IFU's mandat og formål?«
Begrundelse
Spørgeren er interesseret i at vide, om ministeren vil tage initiativ til at sikre, at IFU's mandat og
formål genfortolkes eller ændres således, at IFU's investeringer i højere grad kan komme de fattigere
lande til gavn. Af evalueringen af IFU påpeges det, at IFU-projekter i de mindst udviklede lande er
blevet næsten halveret efter 1996 sammenlignet med situationen før 1996.
Svar (28/9 04)
Udviklingsministeren (Bertel Haarder):
Udenrigsministeriet har foretaget en evaluering af IFU, der i det væsentlige konkluderer, at
organisationen gennem årene har udviklet en unik ekspertise i etablering af virksomheder i
udviklingslandene. Evalueringen konkluderer også, at de projekter, IFU har været medinvestor i, har
været med til at fremme økonomisk aktivitet i disse lande.
IFU har opbygget en særlig erfaring og ekspertise indenfor sit område, som bør fastholdes og
udnyttes til vækst i udviklingslandenes økonomier. IFU har allerede mandat til at investere i de
mindst udviklede lande, og der er derfor ikke behov for ændringer i mandatet eller fortolkningen
heraf.
IFU’s investeringer i de mindst udviklede lande er faldet, men man bør i den forbindelse være
opmærksom på, at IFU er efterspørgselsdrevet. Faldet i IFU’s engagement afspejler således en
dalende interesse hos danske virksomheder for samarbejde med IFU i disse lande. Blandt de danske
erhvervsinstrumenter i udviklingsbistanden finder man også Privat Sektor programmet, der støtter
danske virksomheders deltagelse i erhvervsaktiviteter i programsamarbejdslandene, hvoraf
hovedparten er mindst udviklede.
IFU har erklæret sig enig i hovedparten af evalueringens konklusioner og anbefalinger, og
udenrigsministeriet har tilbudt at intensivere samarbejdet med IFU, så fonden kan blive en endnu
bedre partner for danske virksomheder i de mindst udviklede lande, herunder Afrika.
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