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1 Innledning


I denne proposisjonen omtales forhandlingene om 
den 8. kapitalpåfyllingen i Det asiatiske utviklings-
fondet (AsDF), som er det myke utlånsvinduet i 
Den asiatiske utviklingsbanken (AsDB). Forhand-
lingene ble avsluttet i mai 2004. Fondets midler 
lånes ut på gunstige vilkår til de fattigste landene i 
regionen. Fondet blir med jevne mellomrom fylt på 
med gavemidler fra giverlandene. Påfyllingsfor-
handlinger omfatter påfyllingens størrelse, byrde-
fordeling mellom giverlandene og de utviklingspo-
litiske målsettinger for AsDFs virksomhet. I disse 
forhandlingene ble i tillegg spørsmålet om i hvil-
ken grad og til hvilke formål AsDF skal yte gave-
bistand et sentralt forhandlingstema. Det ble be-
sluttet at størstedelen av midlene i fondet fortsatt 
skal lånes ut på gunstige vilkår. Under forhandlin-
gene ble det imidlertid enighet om at opp til 21 pst. 
skal gis som ren gavebistand til de fattigste og 
mest gjeldstyngede landene, postkonfliktland og i 
noen grad til bekjempelse av HIV/AIDS og faglig 
bistand. 

Resultatet av forhandlingene ble en samlet på-
fylling på USD 7 milliarder, hvorav nye giverbidrag 
utgjorde om lag USD 3,3 milliarder, tilsvarende 
NOK 23 milliarder. Det resterende beløpet repre-
senterer tilbakebetalinger av lån. For Norges del 
resulterte forhandlingene i en andel på 1,11 %, til-

svarende et totalt norsk bidrag på NOK 
258 223 180. Som en del av forhandlingsresultatet 
aksepterte man at de årlige norske gjeldsbrevene, 
som utgjør det norske AsDF-bidraget, kan trekkes 
ned (innkasseres) av AsDB over en 4-årsperiode. 
Dette innebærer en merverdi for AsDF på NOK 
37 213 597, som inngår i Norges andel av påfyl-
lingen. Norges budsjettbelastede bidrag til AsDF 
IX utgjør dermed NOK 221 009 583. Av det direkte 
bidraget skal NOK 12 734 714 dekke tap av inntek-
ter ved innføring av gavemidler. Tilskudd til AsDF 
går over kap. 0171, post 71, Innskudd i Den asiatis-
ke utviklingsbank og fond. Bidragene fra de enkel-
te land framgår i tabell 1.1 i vedlegg 1. 

2 Bakgrunn 

Det asiatiske utviklingsfond (AsDF), ble opprettet 
i 1973 for å imøtekomme behovet for en ordning 
med rimelige lån til Den asiatiske utviklingsban-
kens fattigste medlemsland. Norge har vært med-
lem av fondet siden det ble opprettet. I tillegg til de 
opprinnelige bidrag ved etableringen av fondet, er 
det med den nåværende forhandlingsrunden gjen-
nomført åtte kapitalpåfyllinger av fondet. Denne 
forhandlingsrunden kalles AsDF IX, i og med at 
etableringen av fondet fikk navnet AsDF I. Norge 
har deltatt i alle tidligere kapitalpåfyllinger. Den 
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syvende påfyllingen ble vedtatt i 2000 for perioden 
2001–2004 og var på totalt USD 5,63 milliarder 
hvorav nye giverbidrag utgjorde USD 2,9 milliar-
der. Det norske tilskuddet under denne påfyllin-
gen var på nærmere NOK 219 millioner, hvilket 
tilsvarte en bidragsandel på 0,95 pst. av de totale 
bidragene fra giverlandene, jfr. St.prp. nr. 91 
(2000–01) og Innstilling S.nr. 346 (2000–01). 

Den asiatiske utviklingsbanken (Asiabanken) 
finansierer sine utlån ved låneopptak på de interna-
sjonale kapitalmarkedene med grunnlag i aksje-
innskudd fra medlemslandene, og låner ut til med-
lemslandene på gunstigst mulige markedsvilkår. 
Grunnlaget for utlånsvirksomheten i AsDF er der-
imot basert på de finansielle bidragene som de 28 
giverlandene (både industri- og utviklingsland) 
stiller til disposisjon gjennom jevnlige påfyllinger 
av kapital til fondet. Dessuten spiller tilbakebeta-
ling fra låntakerland og overføringer til AsDF fra 
overskuddet i Asiabankens ordinære virksomhet 
en stadig større rolle. Fra fondet gis det rentefrie 
lån med lang tilbakebetalingstid. For tiden gir 
AsDF lån med opptil 32 års tilbakebetalingstid og 8 
års avdragsfrihet. Lånene er rentefrie i hele låne-
perioden, med unntak av et administrasjonsgebyr 
på 1 pst. av utestående lånesaldo i den avdragsfrie 
perioden og 1,5 pst. i den resterende periode. 

Asiabanken og fondet har felles administrasjon 
og stab og i praksis felles styre. Den øverste be-
slutningsmyndighet er guvernørstyret med guver-
nører fra hvert medlemsland som møtes årlig. Mel-
lom årsmøtene blir banken ledet av et styre på 12 
representanter for medlemslandene (eksekutivdi-
rektører), hvorav 8 representerer asiatiske land og 
4 representerer ikke-regionale land. 

De nordiske land utgjør sammen med Canada 
og Nederland en valggruppe med felles eksekutiv-
direktør i styret. Gjennom det løpende styrearbei-
det samarbeider de nordiske land tett om utfor-
mingen og gjennomføringen av fondets og øvrige 
deler av asiabankgruppens utlånspolitikk. 

AsDB vedtok fattigdomsreduksjon som sin 
overordnede målsetning i 1999 og har nå vedtatt å 
legge Tusenårsmålene til grunn for sin virksom-
het. Bærekraftig økonomisk vekst, sosial utvikling 
som inkluderer svake grupper og godt styresett 
utgjør de tre hovedpilarene i AsDBs fattigdoms-
strategi. Samtidig skal likestillings- og miljøhensyn 
og godt styresett integreres i all virksomhet, og 
privat sektor og regionalt samarbeid utgjør viktige 
tematiske satsinger. Dette utgjør også rammen for 
bruken av fondets midler. Om lag 900 millioner 
mennesker lever under fattigdomsgrensen (mind-
re enn 1 USD per dag) i Asia. Dette tilsvarer to 
tredjedeler av verdens fattigste befolkning. 

I 2003 ble det godkjent 47 nye lån fra fondet til 
en samlet verdi av USD 1,4 milliarder fordelt på 16 
land. Av fondets utlåning i 2003 gikk 33 pst. til 
sosial sektor, 17 pst. til jordbruks- og ressursfor-
valtningssektoren og 13 pst. til såkalte multisek-
torielle tiltak som i hovedsak gikk til gjenoppbyg-
ging i Afghanistan og Sri Lanka. Det økte fokus på 
fattigdomsreduksjon i Asiabanken har medført en 
gradvis økning i lån til sosial sektor. 

Lån gis til de fattigste landene som har et lavt 
bruttonasjonalprodukt per innbygger og en be-
grenset gjeldshåndteringsevne. Det er for tiden 25 
land som kvalifiserer for lån fra AsDF. I tillegg er 
Nauru og Øst-Timor mulige låntakere i AsDF IX-
perioden. De største låntakerne i 2003 var Bangla-
desh, Sri Lanka, Vietnam, Pakistan og Afghani-
stan. 

De senere årene er det satt i verk tiltak for å 
styrke fattigdomsrettingen og øke utviklingseffek-
ten av bankens programmer og prosjekter. I 2001 
gjennomgikk AsDB en omfattende reorgansiering 
som førte til styrket landfokus og økt vekt på kunn-
skapsutvikling. Arbeidet med å innføre et helhetlig 
resultatstyringssystem for banken er i gang. En 
resultatstyringsenhet for å lede og overvåke dette 
arbeidet ble opprettet i 2003 og handlingsplanen 
for gjennomføringen av resultatstyring internt, på 
landnivå og i internasjonalt samarbeid ble vedtatt i 
2004. Som et viktig ledd i dette arbeidet fikk evalu-
eringsavdelingen uavhengig status og skal rappor-
tere direkte til styret. 

Flere tiltak er gjennomført for å fremme et mer 
moderne og åpent styresett internt i Asiabanken. 
Det er ansatt en ny visepresident for kunnskapsut-
vikling som også skal ha det overordnede ansvaret 
for gjennomføringen av AsDBs fattigdomsstrategi. 
Visepresidentene har fått en klarere og mer an-
svarsfull rolle og en ny strategi for en åpnere og 
mer resultatstyrt personalforvaltning forventes fer-
digstilt høsten 2004. Banken vedtok i 2003 en ny 
og mer transparent og forpliktende mekanisme for 
å behandle klager fra parter som er negativt berørt 
av bankens prosjekter. 

3 Forhandlingsprosessen (AsDF IX) 

Forhandlingene om den 8. kapitalpåfyllingen i Det 
asiatiske utviklingsfondet (AsDF IX) for perioden 
2005–2008 ble innledet i København i oktober 
2003. Forhandlingene ble som planlagt avsluttet i 
Seoul i mai 2004 etter fire forhandlingsmøter. Ho-
vedtemaer i forhandlingene var utviklingspolitiske 
prioriteringer og retningslinjene for AsDFs virk-
somhet, innføring av gavemidler under AsDF IX, 
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størrelsen på kapitalpåfyllingen og byrdefordeling 
mellom giverlandene. 

Representanter fra låntakerlandene deltok for 
første gang i forhandlingene. Det ble også holdt et 
eget møte med representanter for det sivile sam-
funn i Asia og stillehavsområdet i tilknytning til et 
av forhandlingsmøtene. Forhandlingsdokumente-
ne ble fortløpende lagt ut på internett med mulig-
het for innspill fra det sivile samfunn. Dette bidro 
til en større åpenhet rundt forhandlingsprosessen 
sammenlignet med tidligere forhandlinger. 

Sentrale forhandlingsspørsmål 

Framgangen under AsDF VIII på sentrale policy 
områder var mer beskjeden enn forventet og det 
var derfor enighet om at økt utviklingseffekt, resul-
tatstyring av virksomheten og gjennomføring av 
eksisterende policy skal være hovedfokus for 
AsDF IX. Samtidig ble det understreket at AsDF 
IXs mål og strategier skal støtte opp om prioriterin-
gene i den globale utviklingsagendaen. Daværen-
de president Chinos lansering av flere interne re-
former på første forhandlingsmøte for å fremme en 
åpnere og mer resultatstyrt forvaltning fikk full 
oppslutning og var avgjørende for forhandlingsre-
sultatet. 

Hovedfokus for diskusjonene var hvordan den 
videre gjennomføringen av bankens fattigdoms-
strategi kan styrkes og hvordan man på en mer 
effektiv måte skal kunne påvise målbare virknin-
ger av AsDFs virksomhet for fattigdomsreduksjon. 
I denne sammenheng ble bedre overvåkings- og 
evalueringssystemer sett på som særlig viktig. 
AsDBs forslag til innføring av en resultatstyrt for-
valtning innenfor rammen av tusenårsmålene fikk 
bred støtte. Dette arbeidet fokuserer på det interne 
styresettet, omlegging til resultatstyring i låntaker-
landene og internasjonal harmonisering og samar-
beid. Flere land, inkludert Norge, viste til at det er 
viktig å endre bankens kultur og insentivsystem 
for å lykkes med en slik omlegging. 

Det ble krevet at AsDB må tilpasse sin virk-
somhet til landenes egne utviklingsstrategier og 
bidra aktivt til harmonisering med andre givere 
lokalt. I så henseende understreket mange land, 
deriblant Norge, nødvendigheten av å få fortgang i 
delegeringen av myndighet og ressurser til land-
kontorene. De nordiske land la særlig vekt på be-
hovet for en mer systematisk integrering av tverr-
gående temaer som likestilling, miljø og godt sty-
resett. Det var videre bred enighet om at lokal 
institusjons- og kapasitetsbygging må oppriorite-
res og utgjøre en sentral komponent i alle prosjek-
ter og programmer. Norge pekte dessuten på at 

støtte til nasjonal kapasitets- og institusjonsbyg-
ging må baseres på en helhetlig tilnærming til lan-
dets behov, og dermed gå utover faglig bistand til 
implementering av bankens programmer. 

Det var enighet om at ressursallokeringssyste-
met («performance-based lending»), som ble ved-
tatt under AsDF VIII, må forenkles, strømlinjefor-
mes og gjøres mer transparent og brukervennlig 
for låntakerlandene. Fra norsk side ble behovet for 
robust dialog med landene for å sikre større grad 
av transparens og lokalt eierskap understreket. 
Det ble bestemt å opprette en enhet utenfor den 
operasjonelle virksomheten med ansvar for forde-
lingen av midler for å styrke implementeringen av 
systemet. 

Det ble videre bestemt at AsDB må utvikle en 
tilnærming til de landene som presterer dårlig (så-
kalte «weakly performing countries»). Norge frem-
hevet at støtte til disse landene må være forankret i 
ressursallokeringssystemet og tilpasses forholde-
ne i de enkelte land. 

Det var bred enighet om å inkludere gavemid-
ler til faglig bistand for prosjektforberedelser og 
kapasitetsbygging under AsDF IX. AsDB hadde 
ikke gavemidler under AsDF VIII og bankens res-
surser til faglig bistand generelt er svært begren-
set. Fra norsk hold ble det lagt vekt på at det må 
legges til grunn et mer resultatorientert og kost-
nadseffektivt rammeverk for bruken av disse mid-
lene under AsDF IX. 

Det vanskeligste forhandlingsspørsmålet var i 
hvilken grad og til hvilke formål AsDF skal gi fi-
nansiell bistand på gavevilkår. De fleste land, in-
kludert Norge, ønsket en oppmykning av lånevil-
kårene framfor gavemidler, mens USA med støtte 
fra enkelte av de regionale medlemslandene gikk 
inn for en betydelig gaveandel. Det var også uenig-
het om rammeverket for gavemidler både med 
hensyn til omfang, temaer, land og den prosentvise 
fordelingen mellom de ulike komponentene. Dis-
kusjonen endte med en kompromissløsning hvor 
opp til 21 pst. av midlene kan anvendes til gaver 
innenfor et forenklet og begrenset rammeverk. 
Flere land, deriblant Norge, uttrykte skuffelse over 
den høye gaveandelen. Dette må ses i lys av ønsket 
om å holde fast ved rolledelingen mellom FN og 
utviklingsbankene hvor FN er hovedkanal for den 
multilaterale gavebistanden og utviklingsbankene 
hovedkanal for lån. 

4 Resultatet av forhandlingene 

Forhandlingene resulterte i en samlet påfylling på

USD 7 milliarder. Av dette utgjør giverlandenes

bidrag USD 3,3 milliarder som inkluderer ordi
-
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nære bidrag, finansiering av gavemidler og eks-
trabidrag- og inntekter på til sammen USD 45 mil-
lioner. Singapore og Hongkong har ennå ikke of-
fentliggjort sine bidrag, men det forventes at de vil 
opprettholde sin historiske byrdeandel. Finansie-
ringsgapet på 2 pst. skal dekkes inn med tilbakebe-
taling av lån og overføringer fra AsDBs nettoinn-
tekt. De fremforhandlede giverbidragene er bety-
delig større enn under AsDF VIII. 

Gaveandelen på opp til 21 pst. inkluderer de 3 
pst. av påfyllingen som skal anvendes til faglig bi-
stand. Hoveddelen av gavemidlene skal anvendes 
til de fattigste og mest gjeldstyngede landene 
mens 2 pst. skal gå til bekjempelse av HIV/AIDS 
og smittsomme sykdommer. Rammeverket for ga-
vemidler skal kun gjelde for AsDF IX og revideres 
under midtveisgjennomgangen i slutten av 2006. 
Det ble oppnådd enighet om kompensasjon til 
AsDF for konsekvensene av innføring av gavemid-
ler. Inntektstap i form av gebyrer og renteinntek-
ter kompenseres umiddelbart mens tapte tilbake-
betalinger kompenseres når de oppstår. Kompen-
sasjonen ble lagt inn i den totale finansieringspak-
ken, og det enkelte lands bidrag baseres på 
byrdefordelingsnøkkelen for de ordinære bidrage-
ne. Norges andel utgjør NOK 12 734 714. Flere 
reiste spørsmål ved realismen i den planlagte kom-
pensasjonen av manglende tilbakebetaling som vil 
oppstå fra 10 til 42 år fram i tid. 

Resultatene fra forhandlingene om AsDF IX ble 
nedfelt i en rapport. Styret i Asiabanken sluttet seg 
til konklusjonene i forhandlingsrapporten den 22. 
juli 2004. Rapporten ble sendt videre for avstem-
ming blant guvernørene, som i sin tur godkjente 
forhandlingsrapporten den 25. august 2004. 

Retningslinjer for utlån 

Bankens reviderte fattigdomsstrategi skal være 
retningsgivende for AsDF IX. De tre pilarene 
bærekraftig økonomisk vekst, sosial utvikling og 
godt styresett vil i likhet med AsDF VIII utgjøre 
rammeverket for AsDF IX. Det skal utarbeides et 
system for å overvåke og måle framdriften i gjen-
nomføringen av bankens fattigdomsstrategi. I tråd 
med AsDBs nye aksjonsplan for resultatstyring, 
som også omfatter AsDF IX, skal AsDB tilpasse sin 
virksomhet til landenes egne planer og strategier 
og harmonisere sine aktiviteter med øvrige aktø-
rer for å oppnå økt utviklingseffekt på landnivå. 
Det skal videre utvikles tidsbestemte indikatorer 
for å måle framdrift i forhold til langsiktige utvik-
lingsmål. 

Basert på erfaringene med bruken av ressursal-
lokeringssystemet under AsDF VIII, var det enig-

het om følgende endringer: (i) erstatte landspesi-
fikke kriterier med resultatstyrte landstrategier, 
(ii) tillegge landenes prestasjoner (50 pst. økning i
vektingen av godt styresett) mer vekt og styrke 
fokus på fattige, små og mellomstore land, (iii) 
anvende Det internasjonale utviklingsfondets (IDA 
13) rammeverk for fordelinger til postkonfliktland, 
(iv) anvende opptil 5 pst. av AsDF-ressursene til
regionalt samarbeid og (v) utarbeide en plan for å 
styrke åpenhet og transparens. Gavemidlene 
(utenom faglig bistand) skal også underlegges det-
te systemet. Det ble videre understreket, blant an-
net av Norge, at systemet bør ha en klar forankring 
i bankens landstrategier og at koplingen mellom 
allokeringssystemet og bankens overordnede fat-
tigdomsstrategi må styrkes. 

Byrdefordeling 

Flertallet opprettholdt sine historiske andeler un-
der AsDF IX. Japan reduserte sin byrdeandel med 
0,13 prosentpoeng sammenlignet med AsDF VIII, 
men andelen på 35 pst. for AsDF IX lå godt over 
landets historiske byrdeandel på 33,13 pst. Flere 
land økte sine andeler for å bidra til å redusere det 
strukturelle finansieringsgapet: Storbritannia med 
1,20 prosentpoeng, Spania med 1 prosentpoeng, 
Sør-Korea med 0,7 prosentpoeng og Norge med 
0,16 prosentpoeng. Noen få land reduserte sine 
andeler, blant andre USA med 1,99 prosentpoeng. 
Kina bidrar for første gang med en byrdeandel på 
0.89 prosentpoeng, og Malaysia, som ikke bidro til 
AsDF VIII, valgte å bidra igjen til AsDF IX. Japan 
utgjorde største bidragsyter med om lag USD 1,2 
milliarder. Dette tilsvarte 35 pst. av kapitalpåfyl-
lingen. Europa samlet bidro med i overkant av 30 
pst., totalt omlag USD 1,1 milliarder, mens USA 
bidro med USD 461 millioner, hvilket utgjorde i 
underkant av 14 pst. 

Det har vært en målsetting for de ikke-regiona-
le landene å oppnå en 50–50 pst. byrdefordeling 
med de regionale landene. En slik byrdefordeling 
vil være et uttrykk for regional solidaritet. Under 
forrige fondspåfylling oppnådde man en fordeling 
hvor de regionale giverlandene sto for 46 pst. av 
giverbidragene, mens de ikke-regionale medlem-
mene dekket 49 pst. På bakgrunn av stramme na-
sjonalbudsjetter og valutakurser i Asia, ga flere 
regionale land under denne forhandlingsrunden 
uttrykk for at det heller ikke denne gang var realis-
tisk å oppnå en 50–50 pst. fordeling. Den forelø-
pige fordelingen innebærer at 47 pst. dekkes av de 
regionale giverne og 51 pst. dekkes av de ikke-
regionale landene. De resterende 2 pst. forventes i 



5 2004–2005 St.prp. nr. 68

Om samtykke til at Norge deltar i den 8. kapitalpåfyllingen i Det asiatiske utviklingsfondet, AsDF 

hovedsak dekket gjennom ulike former for intern 
overføring fra AsDB. 

Vurdering 

Sett fra en norsk utviklingspolitisk synsvinkel har 
Asiafondet utviklet seg i positiv retning, med fattig-
domsbekjempelse, godt styresett, likestilling, vern 
av miljø og økonomiske reformer som sentrale 
målsettinger. Det er viktig at AsDB i den senere tid 
har uttrykt vilje til å tilpasse sin virksomhet til 
landenes egne planer og deltar aktivt i harmonise-
ringstiltak i flere land. AsDB deltar aktivt i den 
internasjonale diskusjonen om harmonisering og 
deltar i økende grad i sektorovergripende pro-
grammer. I samsvar med en mer integrert tilnær-
ming på landnivå har AsDB forpliktet seg til å sette 
fortgang i delegeringen av myndighet til landkon-
torene. 

Det er positivt at man greide å oppnå et kom-
promiss i spørsmålet om gavemidler, gitt at det i 
utgangspunktet var stor avstand mellom partene. 
Det var også stor tilfredshet med at man oppnådde 
enighet om inndekning av tap som følge av inn-
føringen av gavemidler og at dette ble lagt inn i det 
ordinære bidraget. Det var imidlertid skuffelse 
over at USA reduserte sitt bidrag og brukte det 
ordinære bidraget til å kompensere for gavemid-
ler. Man var også skuffet over det beskjedne bidra-
get fra Kina, særlig i lys av ønsket om en større 
regional andel i påfyllingen. 

5 Det norske bidraget til AsDF IX 

Norge har deltatt aktivt i alle de tidligere kapi-
talpåfyllingene, senest i 2001 da Stortinget samtyk-
ket til Norges deltakelse i AsDF VIII med NOK 
218 650 669 for årene 2001–2004. 

I løpet av tidligere forhandlinger har Norge 
gradvis økt sin andel av kapitalpåfyllingen. Norge 
øker denne gang sin andel fra 0,95 pst. til 1,11 pst. 
Hensikten med økningen i andelen er å bidra til 
AsDFs innsats for å oppnå tusenårsmålene i Asia 
og bekjempe de enorme fattigdomsproblemene i 
denne regionen. 

Fra og med AsDF IX er det innført en praksis 
med å fastsette bidragene til kapitalpåfyllingen i 
«Special Drawing Rights» (SDR). Omregningskur-
sen til nasjonal valuta fastsettes under forhandlin-
gene. For AsDF IX er omregningskursen til nasjo-
nal valuta fastsatt til å være den gjennomsnittlige 
vekslingskursen for perioden 01.10.2003 – 
31.03.2004. For Norges del gir dette en kurs hvor 1 
SDR tilsvarer NOK 10,127 294. Det norske bidra-
get til AsDF IX vil dermed totalt utgjøre NOK 
221 009 583 fordelt over fire årlige innbetalinger på 
NOK 55 252 396 for perioden 2005–2008. Dette re-
presenterer en årlig økning i vårt direkte bidrag til 
AsDF på nærmere NOK 589 729 i forhold til vårt 
bidrag under forrige påfylling. 

Utenriksdepartementet 

t i l r å r :  

At Deres Majestet godkjenner og skriver under 
et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
samtykke til at Norge deltar i den 8. kapitalpåfyl-
lingen i Det asiatiske utviklingsfondet, AsDF. 

Vi HARALD, Norges Konge, 

s t a d f e s t e r :  

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om samtykke til at Norge deltar i den 8. kapitalpåfyllingen i Det 
asiatiske utviklingsfondet, AsDF, i samsvar med et vedlagt forslag. 
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Forslag 
til vedtak om samtykke til at Norge deltar i den 8. 

kapitalpåfyllingen i Det asiatiske utviklingsfondet, AsDF 

I 
Stortinget samtykker i at Norge deltar i den 8. AsDF med kr 221 009 583 i perioden 2005–2008. 
kapitalpåfyllingen i Det asiatiske utviklingsfondet, 
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Om samtykke til at Norge deltar i den 8. kapitalpåfyllingen i Det asiatiske utviklingsfondet, AsDF 

Vedlegg 1 

Bidragene til den 8. kapitalpåfyllingen i Det asiatiske 
utviklingsfond, AsDF IX 

Tabell 1.1 

Bidragsland Byrde- Ordinære bidrag Gavefinansiering Ekstraordinære Totale bidrag 
andel bidrag 

i prosent i USD i USD i USD i USD 

Belgia 0.72 23 040 000 1 195 200 24 235 200 
Canada 4.66 149 120 000 7 735 600 21 925 210 178 780 810 
Danmark 0.89 28 480 000 1 477 400 4 161 217 34 118 617 
Finland 0.50 16 000 000 830 000 2 128 962 18 958 962 
Frankrike 4.41 141 120 000 7 320 600 148 440 600 
Italia 3.90 124 800 000 6 474 000 131 274 000 
Luxembourg 0.10 3 200 000 166 000 200 000 3 566 000 
Nederland 2.90 92 800 000 4 814 000 9 7 614 000 
Norge 1.11 35 518 752 1 842 535 37 361 288 
Portugal 0.60 19 200 000 996 000 20 196 000 
Spania 2.00 64 000 000 3 320 000 67 320 000 
Sverige 1.37 43 840 000 2 274 200 6 965 811 53 080 011 
Sveits 1.23 39 360 000 2 041 800 41 401 800 
Tyrkia 0.16 5 228 758 271 242 5 500 000 
Tyskland 5.78 184 960 000 9 594 800 194 554 800 
Storbritannia 6.00 192 000 000 9 960 000 201 960 000 
USA 13.70 438 265 003 22 734 997 461 000 000 
Østerrike 0.87 27 840 000 1 444 200 29 284 200 

Ikke-
regionalt 
bidrag totalt 50.90 1 628 772 514 84 492 574 35 381 200 1 748 646 288 



8 St.prp. nr. 68 2004–2005 
Om samtykke til at Norge deltar i den 8. kapitalpåfyllingen i Det asiatiske utviklingsfondet, AsDF 

Tabell 1.1 forts. 

Bidragsland Byrde- Ordinære bidrag Gavefinansiering Ekstraordinære Totale bidrag 
andel bidrag 

i prosent i USD i USD i USD i USD 

Australia 6.49 207 680 000 10 773 400 218 453 400 
Hong Kong, 
Kina1 

Japan2 35.00 1 120 000 000 58 100 000 1 178 100 000 
Kina 0.89 28 520 499 1 479 501 30 000 000 
Malaysia 0.15 4 753 417 246 583 5 000 000 
New Zealand 0.70 22 400 000 1 162 000 23 562 000 
Singapore3 

Sør-Korea 3.35 107 200 000 5 561 000 9 265 985 122 026 985 
Taiwan 0.54 17 280 000 896 400 18 176 400 
Thailand 0.09 2 880 000 149 400 3 029 400 
Regionale 
bidrag 
totalt 47.21 1 510 713 916 78 368 284 9 265 985 1 598 348 185 

Byrdefordelte 
bidrag totalt 98.11 3 139 486 429 
Gavemidler 162 860 859 
AsDBs 
ressurser 3 688 000 000 
Tilleggsbidrag/ 
ressurser 44 647 185 

Total 
påfylling 7 034 994 473 

1 Det endelige bidraget vil eventuelt bli justert når Hong Kongs bidrag bekreftes.

2 Japan anser sin historiske andel for å være 33. 66 pst.

3 Det endelige bidraget vil eventuelt bli justert når Singapores bidrag bekreftes.


Grafisk produksjon: GCS allkopi – Oslo. Mai 2005 


