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VOORWOORD
Het Themarapport "Krediet en Spaarvormen op het Platteland in de Derde Wereld"
werd opgesteld door de gelijknamige themawerkgroep op verzoek van de Directie
Ontwikkelingssamenwerking Landbouw (OSL) van het Ministerie van Landbouw en
Visserij.
De taak van de themawerkgroep was het stellen van een diagnose van het kredietvraagstuk door middel van beschrijving en analyse van spaar- en kredietprogramma's. Vervolgens zouden aanbevelingen moeten worden gedaan voor programma's die
zouden kunnen leiden tot een verbeterde dienstverlening op het gebied van sparen en kredietverlening op het platteland in de Derde Wereld. Tenslotte zou
moeten worden aangegeven hoe het Nederlandse Ontwikkelingsbeleid daar op de
best mogelijke manier aan zou kunnen bijdragen.
Over de taakstelling is overleg geweest met het Directoraat Generaal Internationale Samenwerking (DGIS) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
De themawerkgroep werd opgesplitst in een redactiegroep en overige leden. De
redactiegroep is haar werkzaamheden begonnen in mei 1987. De voltallige werkgroep werd geïnstalleerd in oktober 1987. Onder verantwoordelijkheid van de
redactiegroep is een conceptrapport geschreven, dat vervolgens in een drietal
rondes door de werkgroepleden is becommentarieerd.
Voor de totstandkoming van dit conceptrapport is gebruik gemaakt van een algemene literatuurstudie, gesprekken met individuele werkgroepleden en projectinformatie die ter beschikking werd gesteld door DGIS, het IAC en de werkgroepleden. Dit is later aangevuld met schriftelijke bijdragen van werkgroepleden.
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Verder werden adviezen verstrekt door Prof.Dr. F.P. Jansen (IAC), Ir. K. Kuiper
(DGIS), Ir. 0. Hospes (Landbouwuniversiteit) en mevr. Ir. W. Meynen (Institute
for Social Studies).
De werkgroep beëindigde haar werkzaamheden in juni 1988 en werd vervolgens opgeheven. Na een commentaarronde, in juni dit jaar, langs verschillende instanties wordt het rapport nu door de heer J. van der Veen (DG LAVO) aangeboden aan
Dr. N.H. Biegman (DG IS).

BELANGRIJKSTE PUNTEN
In de literatuur over ontwikkelingsactiviteiten wordt veelvuldig verwezen naar
het belang van spaar- en kredietfaciliteiten voor het ontwikkelingsproces in
Derde Wereldlanden. Tegelijkertijd wordt er geconstateerd dat :
- kredietinstituties de armeren onvoldoende bereiken;
- kredietinstituties in financiële problemen geraken, vooral ook door hoge
niet-terugbetalingspercentages; en
- de clientèle van kredietinstituties in verschulding geraakt.
De opvatting over kredietverlening behoeft fundamentele verandering. Het moet
doelgroep gericht zijn : uitgaan van de behoeften en mogelijkheden van de doelgroep. De doelgroep moet bij kredietverlening betrokken worden middels participatieve organisatievormen. Mobilisatie van eigen middelen, door sparen, moet
een geïntegreerd onderdeel gaan uitmaken van spaar- en kredietorganisaties.
In dit rapport worden de problemen
de kredietverlening, zowel formeel
(experimentele) programma's worden
grond hiervan worden aanbevelingen
leid.

geanalyseerd van de huidige organisatie van
als informeel. Er wordt beschreven welke
uitgevoerd om tot verbetering te komen. Op
gedaan voor het Nederlandse ontwikkelingsbe-
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SAMENVATTING
i)

Deze nota richt zich op de organisatie van sparen en kredietverlening op
het platteland in de Derde Wereld. Daarbij hebben we aandacht willen
besteden aan de rol van zowel de informele sector als de formele sector.
Binnen deze laatste sector besteden we aandacht aan zowel onafhankelijk
van de overheid opererende organisaties als aan (semi-)overheids-instellingen. We hebben vooral gekeken naar organisatievormen die van belang
zijn voor de armere bevolkingsgroepen. Dit betekent dat we ons beperken
tot analyse en aanbevelingen op het gebied van kleinschalige landbouw en
kleinschalige 'off-farm' activiteiten.
In de analyse ligt de nadruk op de problemen die zich voordoen op het
laagste organisatie-niveau van de dienstverlening aan de doelgroep. Wat
zijn de specifieke spaar- en kredietbehoeften van de doelgroep? Kunnen
financiële instituties hierin voorzien? Welke problemen doen zich hierbij
voor? Hoe kan de dienstverlening op dit laagste niveau het best georganiseerd worden?

ii) Het belang van een goede organisatie van sparen en kredietverlening is tot
nu toe veelal onvoldoende onderkend. Het bestaan van goed functionerende
financiële instituties op het platteland, waar mensen naar behoefte kunnen
sparen en lenen, vervult een essentiële rol in het ontwikkelingsproces.
Formele financiële instituties bereiken veelal de doelgroep niet. In ontwikkelingsprojecten gaat men er daarom meestal toe over aparte kredietfondsen te scheppen, die de financiering van ontwikkelingsactiviteiten
voor de doelgroep mogelijk dienen te maken. Hoewel daardoor misschien de
introductie van nieuwe economische activiteiten mogelijk wordt gemaakt,
blijft het manco van goed functionerende spaar- en kredietdiensten
bestaan.
We pleiten daarom in deze nota voor het opzetten van programma's, die er
specifiek op gericht zijn een financiële infrastructuur te scheppen op het
platteland waardoor spaar- en kredietdiensten voor de armeren op lange
termijn gewaarborgd kunnen worden.
iii) Er dient gezocht te worden naar nieuwe organisatievormen die aangepast
zijn aan het eigen karakter van de spaar- en kredietbehoeften van de armeren, die de kosten van de kredietverlening aan deze doelgroep kunnen minimaliseren en die het, gegroeide, kwaad van een slechte terugbetalingsdiscipline teniet kunnen doen.
Er kan veel geleerd worden van de organisatie van sparen en kredietverlening in de informele sector. Deze organisatievormen kunnen echter niet altijd worden gedupliceerd door de formele financiële instituties. Veeleer
lijkt men te moeten zoeken naar een complementaire rol van de verschillende actoren op de financiële markt : informele spaar- en kredietkanalen,
onafhankelijke spaar- en kredietassociaties, door de overheid gecreëerde
financiële instellingen en commerciële banken. Ze kunnen verschillende
rollen vervullen en elkaar aanvullen.
iv) De problemen die zich voordoen bij de organisatie van sparen en kredietverlening zijn reeds grondig geanalyseerd en er bestaat ook betrekkelijk
grote unanimiteit over de oorzaken van deze problemen. Er zijn programma's
ontwikkeld waarin men probeert deze problemen te overwinnen, Deze programma's zijn echter grotendeels nog experimenteel.

ii

v) We pleiten ervoor dat ook in het Nederlandse ontwikkelingsbeleid een aantal van deze experimentele programma's ondersteund of ontwikkeld worden.
Verder zal men zich kritisch moeten beraden over alle projecten, waarin
kredietverlening als projectcomponent opgenomen Is, omdat de resultaten
vaak slecht zijn wat betreft de uitvoering van de kredietverlening.
Een meer diepgaande studie dan in het kader van dit themarapport mogelijk
was, verdient overweging. Die studie zou zich moeten richten op een nadere
inventarisatie van resultaten van kredietprojecten, op nadere beleidsaanbevelingen en op wenselijke deskundigheldsuitbouw.

1

1.

INLEIDING

Omschrijving van het thema
1.1

Voor kredietverlening op het platteland in Derde Wereldlanden heeft
men vele formele kredietinstituties gecreëerd : landbouwbanken, coöperatieve banken, financieringsmaatschappijen, kredietfondsen in eigen beheer
bij project- of regionale organisaties. Daarnaast bestaan nog de commerciële handelsbanken. Deze formele sector vervult echter nog steeds een
vrij bescheiden rol in de kredietverlening op het platteland. Volgens sommigen voorziet de informele sector in 80% van de kredietbehoeften. Tot de
informele sector rekent men : familieleden, vrienden, winkeliers, handelaren, professionele geldschieters, landeigenaren, en informele spaar- en
kredietgroepen.

1.2

Het belang van sparen voor de plattelandsbevolking in de Derde
Wereld is tot nu toe onvoldoende onderkend. Men ging er veelal van uit,
dat deze groep geen spaarreserve had. Sparen is in een plattelandseconomie, ook voor de armeren, een natuurlijk fenomeen. Een gedeelte van de
landbouwoogst dient bewaard te worden om de periode tot de volgende oogst
te overbruggen. Men zal proberen spaarreserves aan te leggen om toekomstige, onvoorziene, uitgaven te kunnen dekken.
Sparen in Derde Wereldlanden geschiedt vaak in natura -(kleln)vee, sieraden, voedselvoorraden- of In de vorm van een optie op wederdiensten in
ruil voor hulp of diensten die men een ander verleend heeft. Ook voor sparen in geld benut men veelal informele kanalen, spaar- en (krediet)groepen
of handelaren, omdat formele financiële instituties of in het geheel ontbreken of hun dienstverlening onvoldoende afgestemd hebben op het specifieke spaarpatroon van de doelgroep.

1.3

In deze nota willen we aandacht besteden aan het ontwikkelen, of
ondersteunen, van spaar- en kredietorganisaties op het platteland in de
Derde Wereld.
Het onderwerp van deze nota omvat sparen en krediet :
- Al te gemakkelijke kredietverlening leidt licht tot permanente verschulding. Het aanleggen van reserves, om verschulding te voorkomen, is juist
voor de armeren vaak van meer belang.
- Het spaarvermogen geeft informatie aan de kredietverlener over de financiële capaciteiten van de kredietnemer. Ook kunnen spaargelden dienen als
zekerheidsstelling voor de kredietverlening.
- Kredietverlenende organisaties zijn tot nu toe veelal afhankelijk van externe financiering voor hun kredietfondsen. Er is een groot, tot nu toe
onbenut, potentieel voor de financiering van kredietfondsen door het
mobiliseren van spaargelden.
Verder besteden we aandacht aan zowel formele als informele
instituties :
- Informele kanalen zijn de oudste en meest voor de hand liggende kanalen
en zijn nog altijd belangrijker voor het sparen en de kredietverlening
dan de formele kanalen.
- Formele instituties kunnen veel leren van de organisatiewijze van informele instituties; immers deze laatste slagen er in de doelgroep te bereiken, dit in tegenstelling vaak tot de formele instituties.
- Formele en informele instituties kunnen elkaar aanvullen.
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1.4

We richten ons vooral op spaar- en kredietorganisaties, die van
belang kunnen zijn voor de belangrijkste doelgroepen van het Nederlandse
ontwikkelingsbeleid : kleine boeren, ambachtslieden, kleine handelaren,
landlozen en vrouwen.
We richten ons op de plattelandssector, op zowel landbouw als niet-landbouwactiviteiten. Bij de niet-landbouwactiviteiten beperken we ons echter
tot de kleinschalige activiteiten (ambachtelijke sector).

Belang van het ontwikkelen van spaar- en kredietorganisaties
1.5

Modernisering op het platteland, en modernisering van de landbouw,
heeft tot gevolg dat geld een steeds belangrijker rol gaat spelen in de
plattelandseconomie.
Een goed functionerende geldeconomie vereist een goed functionerende geldmarkt waar geld, dat een steeds belangrijker "produktie-input" wordt,
geleend kan worden. Maar om aan die toenemende geldvraag te kunnen voldoen
zal ook het aanbod van geld, middels de mobilisatie van spaargelden, verzekerd moeten worden.
Evenals in Westerse landen, zouden financiële instituties een belangrijker
rol moeten gaan spelen bij de doorstroming van kapitaal, door potentiële
spaartegoeden te mobiliseren ten behoeve van elders aanwezige kredietbehoeften.

1.6

De informele sector, die zo'n belangrijke rol speelt voor de spaaren kredietvoorzieningen op het platteland, kent belangrijke beperkingen en
ook nadelen. De traditionele geldmarkten hebben een gefragmenteerd karakter. Diensten van familie en vrienden, professionele geldschieters of traditionele spaar- en kredietgroepen, hebben alle met elkaar gemeen dat ze
een beperkte reikwijdte hebben, in aantal of geografisch. Ze kunnen veelal
slechts een beperkt volume geld aantrekken en dientengevolge uitlenen.
Hierdoor kunnen ze geen grote aantallen mensen bedienen en ook maakt het
ze minder geschikt voor financiering van grote investeringen (middellange
en lange-termijn kredieten).
Ook worden kredietnemers soms volkomen afhankelijk van hun geldschieters
-landeigenaren, handelaren - doordat ze in een situatie van permanente
verschulding geraken.

1.7

Sparen en kredietverlening behoren in een rurale economie tot de
dagelijkse gang van zaken. Het gaat hierbij vaak om zeer kleine bedragen,
om dag-, week- en maandleningen. Het kan handelen om. kredietbehoeften met
een produktief karakter, bijvoorbeeld voor het inkopen van zaadgoed of het
inhuren van arbeid, maar vaak zal het gaan om consumptief krediet : voor
het betalen van medicijnen, ziektekosten, voedsel, schoolgelden, ceremonieën etc.
Juist door leningen voor dit soort uitgaven raken mensen vaak in verschulding bij landeigenaren en handelaren. Om dit patroon te doorbreken kunnen
autonome organisatievormen worden gecreëerd, die vooral proberen het sparen te bevorderen, waardoor men reserves opbouwt, en waarop men een beroep
kan doen voor dit type kredieten. Organisatie van de doelgroep heeft dan
tevens tot doel afhankelijkheidsrelaties te doorbreken en de doelgroep
meer vertrouwen in "eigen kunnen" te geven.

1.8

Het minimum-karakter van vele geldtransacties en de korte tijdsspanne waarin ze vaak beschikbaar moeten zijn, stelt zeer specifieke eisen aan
de organisatie en de dienstverlening van dit type spaar- en kredietdien-
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sten. Met name de informele sector is tot op heden in staat gebleken dit
type diensten te verschaffen. Nieuwe organisatievormen zullen hun kracht
moeten ontlenen aan kenmerken van deze informele sector.
Er bestaat grote noodzaak tot het vinden, ontwikkelen of verder ontwikkelen van dergelijke nieuwe organisatievormen.

Probleemstelling
1.9

Kredietverlening kent al een lange geschiedenis. De belangrijkste
doelstellingen werden als volgt gedefinieerd :
- Kapitaalsgebrek, dat werd gezien als een belangrijke 'bottleneck' voor
de modernisering van de economie op het platteland en als belangrijke
oorzaak van het niet adopteren van nieuwe technologieën, diende te worden opgeheven.
- Traditionele geldschieters, van wie de plattelandsbevolking afhankelijk
was voor het verkrijgen van krediet, en die zouden een excessief hoge
rente berekenen, dienden te worden uitgeschakeld.
- Om deze problemen op te lossen zouden formele financiële instituties
kredieten moeten gaan verstrekken op het platteland óp, voor de bevolking, aantrekkelijke voorwaarden (dat wil zeggen een lage interestvoet),
Als kanalen voor de kredietverlening probeerde men commerciële handelsbanken en coöperatieve banken in te schakelen óf men creëerde speciaal voor
dit doel landbouwbanken of ontwikkelingsbanken. Als belangrijkste instrument zag men lage interestvoeten, waardoor het opnemen van krediet binnen
ieders bereik zou moeten kunnen komen.
In projecten creëerde men vaak speciale kredietfondsen, 'revolving funds',
die onder eigen beheer stonden van de projectorganisatie.

1.10

In de praktijk bleken de programma's echter meestal niet aan de
bovengestelde doelstellingen te kunnen voldoen. De belangrijkste problemen
die zich voordoen zijn :
- De doelgroep (kleine boeren, landlozen, vrouwen) wordt door de banken
onvoldoende bereikt. Deze groep blijft grotendeels afhankelijk van de
informele sector. De banken verlenen bij voorkeur kredieten aan kapitaalkrachtige groepen.
- De kosten van de kredietverlening blijken te hoog ten opzichte van de
rentemarge, mede als gevolg van een te lage rentevoet die een kostendekkende kredietverlening vrijwel uitsluit.
- De terugbetaling van de kredieten is vaak matig tot slecht, wat tot uitholling van het kapitaal leidt.
- Doordat de kredietinstituties, of de roulerende fondsen in projecten,
verliesgevend werken, moet er permanent een beroep worden gedaan op
nieuwe externe financiering.

1.11

Als belangrijkste oorzaken van deze problemen worden gezien :
- De formele kredietinstituties zijn moeilijk toegankelijk voor de doelgroep. Ze hebben een te hoge drempel of stellen te hoge kredietvoorwaarden, bijvoorbeeld een "zakelijke zekerheidsstelling" waarin de cliënten
niet kunnen voorzien. Ook is hun dienstverlening vaak onvoldoende afgestemd op de specifieke spaar- en kredietbehoeften van de doelgroep.
- De banken zijn niet geïnteresseerd in dienstverlening aan deze doelgroep. Kredietverlening is te kostbaar, wat mede geaccentueerd wordt
door de lage interestvoeten die ze in rekening mogen brengen, dikwijls
gecombineerd met slechte terugbetalingscijfers.

4

- Men heeft nog geen passende oplossing kunnen vinden voor het, in vele
ontwikkelingslanden bestaande probleem van een hoge inflatie.
- Er worden nauwelijks initiatieven ondernomen om spaargelden op het platteland te mobiliseren.
1.12

Geconfronteerd met deze feiten komt men langzamerhand tot een herwaardering van de rol en het functioneren van de informele sector. Waar de
formele sector er niet in slaagt om de doelgroep te bereiken, haar een
dienstenpakket aan te bieden dat beantwoordt aan de specifieke wensen en
behoeften van deze groep, en een redelijke terugbetaling te behalen,
slaagt de informele sector daar vaak wel in.
Dit leidt tot de vraag of de formele instituties bepaalde kenmerken of
procedures. eigen aan de informele sector, zouden kunnen opnemen in hun
eigen organisatie.
Of kunnen bepaalde deelnemers van de informele sector, met name de informele spaar- en kredietgroepen of de professionele geldschieters, zodanig
geïntegreerd worden in de geldmarkt dat ze een belangrijker rol zouden
kunnen spelen. Kunnen we kredietfondsen via hen ter beschikking stellen
aan de doelgroep? Zouden zij spaarfondsen bij officiële kredietinstituties
kunnen onderbrengen?

1.13

Belangrijke vraagstukken die zich hierbij voordoen, zijn :
- Hebben deze informele organisatievormen voldoende opnamecapaciteit om
grote geldbedragen te beheren of om te groeien tot grotere regionale, of
zelfs nationale, organisaties die grotere aantallen mensen zouden kunnen
omvatten?
- Leidt integratie in de formele sector niet tot een formalisering, waardoor juist de specifieke kenmerken van een informele organisatie, die
verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor haar goed functioneren, verloren zouden gaan?
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2.

BESCHRIJVING VAN SPAAR- EN KREDIETPROGRAMMA'S

Verschillende typen programma's
2.1

We zullen hieronder drie typen kredietprogramma's schetsen. Deze
typologie zullen we ook gebruiken bij de analyse voor spaar- en kredietprogramma's in hoofdstuk 3.
De typologie is gebaseerd op verschillende benaderingen zoals deze in de
praktijk worden aangetroffen. Het gemaakte onderscheid is vooral gebaseerd
op een verschil in doeleinden van de onderscheiden spaar- en kredietprogramma's. Het verschil in doeleinden leidt echter ook tot belangrijke
verschillen in werkwijzen en ontwikkelingspotenties van de programma's.

2.2

Type 1. Het creëren van inkomensgenererende activiteiten, in de
landbouw of buiten de landbouw, is het primaire doel. Kredietverlening is
een afgeleide activiteit: het wordt gezien als een mede-input, als een van
de begeleidende, voorwaardenscheppende, maatregelen waardoor de doelgroep
(nieuwe) economisch zinvolle activiteiten kan opvatten. Omdat de introductie van een economische activiteit het primaire doel is, zullen de resultaten van het programma vooral worden afgemeten aan de mate waarin men
hierin geslaagd is.
Kredietverlening kan geschieden middels een kredietlijn bij een bank die
actief is in de regio, of men creëert een kredietfonds onder eigen beheer
van het project ('revolving fund'). Eventueel zijn er andere
kredietondersteunende activiteiten, zoals groepsorganisatie van de doelgroep. De primaire zorg betreft echter altijd het vinden van geschikte
kanalen en methoden waardoor men kredieten kan doorsluizen naar de doelgroep, niet het creëren van een financiële infrastructuur die ook op lange
termijn levensvatbaar is. Dit verklaart ook dat in deze programma's nauwelijks aandacht wordt besteed aan het sparen.

2.3

Type 2. Het streven is er op gericht om onafhankelijke spaar- en
kredietorganisaties op participatieve grondslag op te zetten. Kredietverlening wordt niet gezien als een eenmalige activiteit, verbonden aan de
introductie van een economische activiteit, maar als een noodzakelijke
infrastructurele voorziening in een moderne plattelandseconomie. Deze
organisaties onderscheiden zich van de bestaande formele instituties doordat ze participatie van de doelgroep (leden participatie) als uitgangspunt
kiezen voor de organisatie.
In sommige programma's van niet-gouvernementele organisaties, vooral aan
te treffen in Zuid-Oost Azië, ligt de nadruk op het doorbreken van afhankelijkheidsrelaties die ontstaan door een situatie van permanente verschulding bij landeigenaren of handelaren. Belangrijke nadruk ligt daarbij
op het sparen omdat vooral het benutten van aanwezige financiële reserves,
ook al zijn ze nog zo klein, een mogelijkheid vormt om toekomstige gelduitgaven te kunnen dekken zonder daardoor in een makkelijk tot verschulding leidende, kredietrelatie te hoeven treden. Daarbij wordt ook gestreefd naar verzelfstandiging van de doelgroep middels hun organisatie,
wat een politiek-emancipatorlsch doel dient.
Bij andere programma's ligt de nadruk veel meer op het creëren van een onafhankelijke kredietorganisatie. Nadruk ligt daarbij op de mogelijkheid om
kostendekkend te kunnen functioneren, het vergroten van de betrokkenheid
van de leden-cliënten middels grote participatie in de organisatie, en het
opzetten van een dienstverlening die aansluit bij de specifieke behoeften
van de doelgroep. Sparen gebeurt ook, maar heeft vaak nog een weinig pro-
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minente plaats; soms heeft het meer het karakter van het betalen van een
eigen bijdrage in de financiering van een economische activiteit.
2.4

Type 3. Dit zijn programma's die ook tot doel hebben een permanente
financiële infrastructuur te scheppen op het platteland, maar middels
bestaande formele instituties. Geconstateerd hebbende dat de formele
instituties er vaak niet in slagen de doelgroep te bereiken, kostendekkend
te werken en hun kredietfondsen op peil te houden, probeert men hun
functioneren zodanig te verbeteren dat deze problemen opgelost zouden
kunnen worden.
We denken hierbij aan een betere bereikbaarheid voor de doelgroep door een
grotere regionale spreiding, gemakkelijker en flexibeler procedures voor
kredietverlening en terugbetaling, en een verbeterd persoonlijk contact
tussen bankpersoneel en clientèle. Verder denken we aan een verbetering
van de terugbetalingsdiscipline bij de clientèle, de mogelijkheid om kostendekkend te werken door middel van kostenverlagende maatregelen, herziening van de rentevoet en het aantrekken van spaargelden, én een betere interne organisatie. Bij dit type kredietprogramma's gaat het dus om een reorganisatie van de financiële instituties waarbij belangrijke nadruk ligt
op de analyse van het gebeuren op het laagste niveau, het raakvlak tussen
institutie en (potentiële) clientèle.
Ook kunnen we bij dit type programma's denken aan programma's waarbij geprobeerd wordt om een verbinding te leggen tussen informele spaar- en kredietprogramma's en formele kredietinstituties.

Programma's van verschillende donoren en organisaties
Nederlandse financiering
2.5

In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat er geen gericht beleid
wordt gevoerd ten aanzien van de ontwikkeling van, op lange termijn, zelfstandig functionerende spaar- en kredietorganisaties of de verbetering van
het functioneren van formele financiële instituties. In het projectenbestand van DGIS zijn van een 50-tal door Nederland (mede-)gefinancierde
ontwikkelingsprojecten met een kredietcomponent, er slechts 12 te betitelen als exclusieve kredietprojecten (type 2 en 3). Alle andere kunnen we
typeren als deel uitmakend van het type 1 projecten : kredietverstrekking
vindt plaats als een afgeleide activiteit om de introductie van een
economische activiteit mogelijk te maken.
Financiering vindt meestal plaats middels een kredietlijn bij een, door de
overheid gecreëerde, formele kredietinstitutie. Dit geldt zowel voor
bilaterale projecten als voor, door multilaterale organisaties (FAO, EG)
voorgedragen projecten. Voor het welslagen van de kredietverlening, vooral
ook voor de effecten op lange termijn, is het functioneren van deze
bemiddelende formele instituties van groot belang. De indruk bestaat dat
bij de projectbeoordeling aan dit laatste aspect onvoldoende aandacht
wordt besteed. Bij de, door de mede-financieringsorganisaties voorgedragen
projecten, gebeurt de kredietverstrekking meestal middels door de projecthouder beheerde kredietfondsen of door autonome spaar- en kredietorganisaties.
Financiering van exclusieve kredietprojecten betreft grotendeels door
mede-financieringsorganisaties voorgedragen projecten (negen). De andere
(drie) projecten zijn :
- Een project voor de mede-financiering en herstructurering van de agrari-
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sche kredietverlening in India middels de Nationale Agrarische Bank
(NABARD); dit project wordt uitgevoerd onder auspiciën van de Wereldbank.
- Een experimenteel programma ter verbetering van de input- en kredietvoorziening aan de kleine boeren, uitgevoerd door de Agrarische Krediet
Bank in Thailand (BAAC) (bilaterale financiering).
- Een project op West-Java dat tot doel heeft het opzetten van spaar- en
kredietcoöperaties op dorpsniveau. Het project wordt nu uitgebreid naar
Oost-Java en er wordt naar gestreefd, middels integratie van het project
in de Nationale Coöperatieve Bank (BUKOPIN), het model op nationale
schaal te verspreiden. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met
de Stichting Steun door RABO-banken.

FMO
2.6

De Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden
(FMO) kent een programma specifiek gericht op de financieringsbehoeften
van kleine ondernemers in ontwikkelingslanden. Binnen dit programma wordt
er naar gestreefd krediet beschikbaar te maken door het versterken van financieringsinstituten die daarnaast beschikken over faciliteiten voor de
advisering van cliënten op het gebied van produktie en management. Ultimo
1987 was in deze sector f 50 miljoen geïnvesteerd, waarvan f 40 miljoen is
uitgekeerd. Daarmee maken deze investeringen ca. 10% van FMO's totale project portefeuille uit. De verdeling van dit bedrag naar regio was bij benadering : Afrika (Botswana, Kenia, Liberia, Malawi, Zambia) f 22 miljoen,
Azië (Filippijnen, Indonesië, Thailand) f 20 miljoen en Latijns Amerika
(Costa Rica, Equador, Peru) f 8 miljoen.
Sommige van de financieringsinstellingen waarmee wordt samengewerkt richten zich op de agrarische kredietverlening (zoals de Planters Development
Bank in de Filippijnen), andere (zoals Central de Credito Cooperativo in
Peru en Bancoop in Costa Rica) richten zich vooral op coöperatieve bedrij ven, maar dergelijke specialisaties zijn geen criterium voor het FMO-programma als geheel. FMO financiert in principe alleen particuliere organisaties, maar streeft daarbij wel naar een goede relatie met de desbetreffende overheden.
De belangstelling is gericht op projecten met een duidelijke ontwikkelingsdimensie, daarbij zal de FMO-lnbreng complementair zijn aan die van
andere, met andere woorden er zal sprake zijn van een minderheidsbelang,
zowel waar het eigen als waar het vreemd vermogen betreft. Er wordt
gestreefd naar een gefaseerde projectopbouw, met per fase verschuivende
accenten. In de beginfase van een project zal FMO graag actief betrokken
zijn bij de toetsing van kleine kredieten, om, zodra voldoende eenstemmigheid bestaat tussen de partners in het project, de directe inbreng geleidelijk te verminderen en over te schakelen op informatie achteraf. Parallel aan deze wederzijdse kennismaking en vormgeving van het project overeenkomstig de eisen van de markt, valt de nadruk op de geleidelijke institutionele opbouw (organisatie en kennis) en in een latere fase op regionale spreiding.
De FMO staat een rentebeleid voor dat enerzijds rekening houdt met het
renteniveau in het land in kwestie en anderzijds ook de hoge kosten en
risico's verbonden aan de kredietverlening aan kleine bedrijven in de
overwegingen betrekt. Voor het risico verbonden voor de ontvangende partij
aan het aangaan van leningen in harde valuta wordt een voorziening noodzakelijk geacht (b.v. garantie van de overheid).
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Financiering door mede-financieringsorganisaties
2.7

Ook bij de, door de Nederlandse mede- financieringsorganisaties,
gefinancierde projecten met een kredietcomponent, treffen we meestentijds
projecten van het type 1 aan : Kredietverlening is een nevenactiviteit ter
ondersteuning van sociaal-economische activiteiten. Meestal echter worden
de kredietfondsen beheerd door de projectorganisatie in de vorm van
'revolving fonds'; in veel gevallen wordt er ook gewerkt aan groepsorganisatie ten behoeve van de kredietverlening. De indruk bestaat dat er vaak
een zwak financieel beheer gevoerd wordt, wat mede leidt tot uitputting
van de kredietfondsen.
Er worden echter initiatieven ondernomen om tot een ander beleid te komen
ten aanzien van de organisatie van sparen en kredietverlening. Men probeert aansluiting te zoeken bij de organisatievormen van informele spaaren kredietgroepen, waar sparen altijd een basiselement vormt van de organisatie; immers spaargelden van de eigen leden vormen de kredietfondsen
van de spaar- en kredietgroepen.
Enkele belangrijke kenmerken van deze "nieuwe" spaar- en kredietassociaties zijn :
- Spaarbedragen zijn vaak klein, maar het sparen gebeurt frequent.
- Kredietverlening verloopt volgens eenvoudige procedures en gaat snel.
Bij de kredietbeoordeling speelt het groepsadvies een belangrijke rol.
- Er is een grote discipline in spaargedrag en terugbetaling. Voor de
terugbetaling wordt vooral een beroep gedaan op groepssolidariteit en
groepspressie.
- Er kan krediet worden opgenomen voor uiteenlopende activiteiten. Met
spaargelden als onderpand kunnen soms ook kredieten worden opgenomen
voor consumptieve doeleinden.
- Sparen en kredietverlening worden als een basisactiviteit van de organisatie gezien. Emancipatie van de doelgroep, en het creëren van een groter zelfbewustzijn, streeft men vooral na middels het leggen van een basis voor een grotere financiële autonomie. Het opzetten van sociaaleconomische en inkomensgenererende activiteiten wordt gezien als een
vervolgactiviteit hierop.
Organisaties die model staan voor dergelijke spaar- en kredietassociaties
zijn de BRAC, die mede-gefinancierd wordt door de NOVIB, en de
Grameenbank, beide in Bangladesh.
Bij de mede-financieringsorganisaties, vooral CEBEMO, bestaat groeiende
aandacht voor de ontwikkeling van zichzelf dragende financiële systemen op
dorpsniveau, waarin organisaties op coöperatieve grondslag een centrale
rol vervullen. Het accent ligt daarbij op de mobilisering van het aanwezig
spaarpotentieel, dat ontwikkelingsorganisaties doorgaans geneigd zijn te
onderschatten. Vormgeving van een ander beleid is echter slechts dan mogelijk wanneer de visie van de partnerorganisaties en de mede-financieringsorganisaties op elkaar zijn afgestemd. In dit kader is het initiatief van
de NOVIB vermeldenswaard voor het organiseren van een conferentie over dit
thema, sparen en kredietverlening. De conferentie is gepland begin 1988 in
Sri Lanka; deelnemers zijn al haar partnerorganisaties die spaar- en kredietcomponenten in hun projecten hebben.
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Financiering door multilaterale organisaties
EG (EOF,

2.8

EIB)

In vergelijking met de andere multilaterale organisaties is de EG
een minder belangrijke donor waar het de financiering van specifieke
spaar- en kredietprojecten betreft. Bij projecten met een kredietcomponent
betreft het meestal kredietfondsen bestemd voor de financiering van
bepaalde produktie-inputs, waarbij de bestemming reeds vantevoren aangegeven is. Kredietverlening is hier een afgeleid doel. Kredietfondsen worden
altijd ter beschikking gesteld middels officiële ontwikkelingsbanken. Er
wordt weliswaar vaak ook technische assistentie verleend aan de kredietverlenende ontwikkelingsbanken, maar we hebben de indruk dat deze assistentie weinig innoverend is, wat betreft de analyse en het zoeken naar oplossingen voor 'bottlenecks' in het functioneren van deze banken. Ook in
de keuze van de ontwikkelingsbanken bestaat de indruk dat men weinig aandacht besteedt aan het feitelijk functioneren van deze instituties.

Wereldbank
2.9

De Wereldbank is de belangrijkste donor wat betreft kredietprojecten. In de periode 1980-1985 is 3,71 miljard dollar besteed aan het agrarisch kredietprogramma; dit komt overeen met 17,5% van het totale budget
van het agrarische programma. In het budgetaire jaar 1986 werden onder
andere fondsen ter beschikking gesteld aan de NABARD in India ($ 375 miljoen), de ADBP in Pakistan ($ 165 miljoen), de CNCA in Marokko ($ 120 miljoen), de FIRA in Mexico ($ 180 miljoen) en aan Brazilië ($ 500 miljoen).
Deze omvangrijke financiële injecties dienen om de kre di e t fonds en van
nationale kredietinstituties (of apex-banken) te versterken. Aan deze
financieringen worden doorgaans voorwaarden verbonden betreffende hervormingen binnen de financiële instituties en maatregelen die tot doel hebben
de financiële markten beter te laten functioneren. In artikelen en uitspraken van medewerkers van de Wereldbank worden de volgende belangrijke
problemen en oplossingen gesignaleerd * :
- De "goedkoop krediet" politiek, dat wil zeggen dat bij de kredietverlening in het algemeen een lage interest in rekening wordt gebracht; leidt
tot een misallocatie van fondsen.
. Kredietnemers gebruiken krediet voor produktieve investeringen in
plaats van eigen fondsen.
. Kredieten worden gebruikt voor consumptieve doeleinden.
. Particuliere besparingen worden niet aangemoedigd.
.- Banken proberen de risico's te verminderen, gedwongen door de kleine
winstmarges, door slechts te lenen aan kleine groepen "rijkere
boeren".
. Commerciële handelsbanken begeven zich niet op de rurale markten.
Door met hogere, kostendekkende, interestvoeten te werken zou het
kredietgebruik selectiever gebeuren, besparingen worden aangemoedigd,
en zou er een klimaat kunnen ontstaan, waardoor het ook voor commerciële
banken interessant wordt op de rurale markt actief te worden.

* Sinds mei 1975, toen de sector policy paper 'Agricultural Credit', werd
gepubliceerd, zijn er geen andere officiële beleidsdocumenten meer
uitgebracht.
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- Omdat commerciële banken niet actief waren op de rurale markten, zijn er
in de meeste landen door de nationale overheid speciale ontwikkelingsbanken opgericht voor de kredietverlening op het platteland. Deze banken
blijken in het algemeen makkelijk beinvloedbaar door de politiek. Bij de
beleidsbepaling laten zij zich vaak meer leiden door politieke overwegingen dan door financieel-economische overwegingen. Dit kan een rol
spelen bij de keuze van wie in aanmerking komt voor krediet, de kredietvoorwaarden of de strategiebepaling ten aanzien van niet-terugbetaling.
Een zwak financieel beheer kan vaak mede verklaard worden door politieke
factoren.
Indien er sprake zou zijn van elkaar beconcurrerende banken, ook op de
rurale markt, zouden de ontwikkelingsbanken vanzelf gedwongen worden tot
een beter financieel beheer.
- De technische assistentie van de Wereldbank is erop gericht de organisatie en het financieel beheer van de ontwikkelingsbanken te verbeteren.
Dit geldt ten aanzien van de kredietbeoordeling, kredietuitgifte, een
strictere politiek ten aanzien van terugbetalingen, een betere administratieve verwerking etc.
Hoewel de Wereldbank formeel een hardere politiek voorstaat ten aanzien
van een gezond financieel beheer van de ontwikkelingsbanken, is dit beleid
in de praktijk niet altijd te herkennen (NABARD, India). Ook in haar
beleid lijken politiek-strategische overwegingen een rol te spelen.
Bij haar technische assistentie lijkt de Wereldbank meer te letten op de
interne organisatie van de financiële instituties en de financieel-technische aspecten van de kredietverlening dan op de problemen die zich voordoen in de organisatie, van de dienstverlening aan de clientèle (slechte
toegankelijkheid, niet aangepast aan specifieke wensen en behoeften van de
doelgroep etc.).

IFAD

2.10

Ook IFAD kent een omvangrijk kredietprogramma. In de periode
1978-1985 heeft IFAD 16,7% van haar totale budget uitgegeven aan exclusieve kredietprojecten. Echter ook vele andere projecten bevatten kredietcomponenten. In zijn totaliteit omvatten kredietfondsen 24% van het budget
van het IFAD (IFAD-jaarverslag, 1985).
De programma's van IFAD kenmerken zich door een duidelijke doelgroepbenadering. Haar doelgroep zijn de armeren : kleine boeren, landlozen,
vrouwen. Het streven is er op gericht om programma's te ontwerpen die krediet binnen het bereik brengen van de armeren en afgestemd zijn op hun
economische situatie. In een studie van 27 IFAD-projecten, verschenen in
1985, worden onder meer de volgende elementen genoemd, die van belang zouden zijn voor succesvolle programma's :
- De eis dat land of ander onroerend goed in onderpand wordt gegeven als
kredietgarantie. dient vervangen te worden door de groepsgarantie. De
kredietaanvrager dient lid te zijn van een kredietgroep, die zich garant
stelt voor de terugbetaling.
- Groepsorjtanisatie wordt als een basiselement gezien, omdat de groep zich
garant kan stellen voor de kredietaanvrage en de terugbetaling, maar óók
omdat het de basis kan vormen voor het ondernemen van gemeenschappelijke
economische activiteiten en omdat het de groepspositie kan versterken in
onderhandelingen met ontwikkelingsorganisaties en andere belangengroepen.
- De programma's dienen ondersteund te worden door een actieve organisatie
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voor het zoeken naar, en ondersteunen van produktieve economische activiteiten. Vooral voor landlozen en vrouwen, kunnen deze niet altijd
gebaseerd zijn op landgebruik, maar dienen vaak buiten het landbouwbedrijf gezocht te worden, of in de sfeer van voedselverwerking of vermarkt ing.
- Banken dienen een actief beleid te voeren in het benaderen van hun
clientèle. In enkele programma's kent men speciale veldwerkers. die in
Pakistan (ADBP) 'mobile credit officers', in Bangladesh (Grameenbank)
'bankworkers' en in Nepal (ADBN) 'groupsorganizers' genoemd worden. Zij
vergemakkelijken, en verbeteren, het contact tussen de bank en de clientèle, maar hebben ook een belangrijke taak in de groepsorganisatie en de
ondersteuning van deze groepen bij hun economische en andere activiteiten.
- De programma's moeten gericht zijn op 'self-reliance' van de doelgroep.
Zowel de financiële instituties als de kredietgroepen moeten na enige
tijd in staat zijn om zelfstandig te functioneren. Dit betekent ondermeer dat permanente subsidiëring vermeden moet worden. Financiële instituties moeten financieel zelfstandig kunnen functioneren middels een
kostendekkende kredietverlening (kostendekkende rentevoeten). Het sparen
dient bevorderd te worden zowel voor economische zelfstandigheid van de
doelgroep als van de financiële instituties (opbouw kapitaalfondsen uit
spaargelden).

FAO

2.11

Sinds 1977 bestaat binnen de FAO het SACRED, 'Scheme for
Agricultural Credit'. Het SACRED voert zelf geen projecten uit, maar functioneert als contactpunt voor instituties die geïnteresseerd zijn in, of
bezig zijn met agrarische kredietprogramma's. Verder voert het, op verzoek, missies of consultancies uit.
Ook zijn op initiatief van de FAO 'Regional Agricultural Credit
Associations' (RACA's) opgericht. Dit zijn de AFRACA voor Afrika en de
APRACA voor Azië en de Pacific, de NENARACA voor het Midden-Oosten en
Noord-Afrika, alle opgericht in 1977, en tenslotte de CACRA voor het
Caraïbisch gebied, opgericht in 1980. Alleen in Latijns-Amerika ontbreekt
een regionale associatie. Deze Regionale Associaties zijn autonome eenheden die financieel onafhankelijk zijn van de FAO; het lidmaatschap staat
open voor alle financiële instituties die bankdiensten verlenen aan de
rurale bevolking; op het ogenblik zijn vooral banken lid. De belangrijkste
activiteiten van de RACA's zijn : technische samenwerking, organisatie van
trainingen, en kennis- en ervaringsuitwisseling middels seminars, uitwisselingsprogramma's en publikaties.
Vooral de APRACA is zeer actief :
- In de laatste jaren zijn er studies en seminars georganiseerd over : het
bevorderen van de toegankelijkheid voor kleine boeren tot financiële
instituties én het mobiliseren van spaargelden.
- Op het ogenblik heeft men programma's in voorbereiding die tot doel
hebben informele spaar- en kredietgroepen en formele financiële
instituties met elkaar te verbinden.
De andere RACA's lijken nog niet zo veel activiteiten ontplooid te hebben.
Vooral over het functioneren van de AFRACA bestaan grote twijfels.
Daarnaast heeft de FAO natuurlijk ook talloze regionale- of landbouwontwikkelingsprojecten in uitvoering waarin kredietverlening als component
aanwezig is. De beschikbaar gestelde fondsen worden, middels kredietlijnen, ondergebracht bij nationale of regionale kredietinstituties die
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verder zorgdragen voor het beleid ten aanzien van de kredietverlening.
Hierbij worden doorgaans alleen maar voorwaarden gesteld ten aanzien van
de bestemming van de kredietfondsen. De indruk bestaat dat er onvoldoende
aandacht wordt besteed aan technische ondersteuning van de kredietinstituties.
Het belang van een goede organisatie, op langere termijn, van sparen en
kredietverlening wordt onvoldoende onderkend. Binnen de FAO-programma's is
ook geen plaats voor het opzetten van spaar- en kredietprogramma's als
autonome activiteit. Binnen de FAO-organisatie zou de 'Agricultural Services Division' dergelijke activiteiten dienen te begeleiden; kennelijk is
deze afdeling nog onvoldoende geëquipeerd of kan ze onvoldoende invloed
uitoefenen.
WOCCU (World Council of Credit Unions)
2.12

De WOCCU is een overkoepelende organisatie waarin regionale associaties van 'credit-unions' uit Afrika, Azië, het Caribisch gebied, LatijnsAmerika, Canada, Australië en de Verenigde Staten verenigd zijn. Vooral in
Afrika, waar 24 landen met in totaal ruim 11.000 'credit-unions' zijn aangesloten, zijn de 'credit-unions' een belangrijke organisatievorm.
Het sparen is een belangrijk element in deze organisaties, door sommigen
zelfs enigszins bekritiseerd omdat veel spaargelden, middels deposito's op
spaarrekeningen bij nationale banken, overgeheveld zouden worden vanuit
plattelandsgebieden naar de steden.
De WOCCU stelt zich ten doel de 'credit-unions' een ruimere verspreiding
te geven; ze vervult vooral een ondersteunende functie voor haar leden in
Derde Wereldlanden, door middel van uitwisseling van ervaringen en ideeën
in een eigen bulletin en op conferenties en seminars. Verder voert ze
consultancies uit.
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ANALYSE VAN DE ORGANISATIE VAN SPAREN EN KREDIETVERLENING
A. Mgemeen
Gebrekkig functionerende financiële markten
Zoals al eerder aangeduid, heeft een groot deel van de bevolking op
het platteland geen toegang tot formele financiële instituties. Voor sparen en kredietverlening zijn zij aangewezen op traditionele middelen (sparen in natura) en op de informele sector. De informele sector heeft een
gefragmenteerd karakter, men kan er veelal geen grotere bedragen en langere termijn kredieten opnemen, en voor de armeren leidt kredietopname vaak
tot permanente verschulding en afhankelijkheid van landeigenaren en handelaren. Sparen in geld gebeurt ook in de informele sector, maar de spaarbedragen zijn vaak te klein of te persoons- of lokaalgebonden, om een bijdrage te kunnen leveren aan een significante kapitaalsoverheveling naar
andere regio's of andere sectoren van de economie. Sparen in natura overheerst.
De "lage interest" politiek heeft ertoe geleid dat :
- Kredieten voor minder produktieve doeleinden worden aangewend.
- Indien men over eigen fondsen beschikt, deze niet worden benut voor produktieve investeringen; men gebruikt hier kredieten voor, terwijl men de
eigen fondsen voor consumptieve bestedingen aanwendt.
- Particuliere besparingen niet worden aangemoedigd.
- Er niet wordt gespaard bij de formele financiële instituties omdat de
rentepercentages voor spaardeposito's relatief laag zijn.
- De kredietverlening een verliesgevende zaak is, vanwege de te lage
rentepercentages. Commerciële handelsbanken breiden daarom hun activiteiten niet uit naar de rurale markt. De ontwikkelingsbanken die er
actief zijn, blijven permanent afhankelijk van externe financiering voor
het op peil houden van hun kredietfondsen. Omdat er geen onderlinge concurrentie is tussen de banken, worden ze niet gedwongen tot een betere
dienstverlening of een betere interne organisatie.
- De banken hun kredietportefeuille verleggen naar een kleine groep
"rijke" boeren, om kosten te besparen en risico's te verkleinen.
Het gebrekkig functioneren van de financiële markten leidt er aldus
toe dat een groot deel van de bevolking niet in staat is om volledig te
participeren in een moderne geldeconomie; modernisering van de platte
landseconomie wordt hierdoor belemmerd. Ook leidt het tot geringe besparingen, waardoor financiële instituties afhankelijk blijven van buitenlandse leningen of giften. En het schaars aanwezige kapitaal wordt ondoelmatig gebruikt, voor consumptieve of minder produktieve bestedingen.
Gebrekkig functionerende formele financiële instituties
De formele financiële instituties zijn over het algemeen slecht toegankelijk voor kleine spaarders en kleine kredietnemers :
- Banken zijn meestal alleen in de grotere bevolkingscentra te vinden. De
geografische afstand vormt een belemmering voor de doelgroep.
- Maar ook de administratieve procedures vormen een hinderpaal. Als er een
onderpand wordt geëist als zekerheid voor kredietverlening, kan men daar
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in vele gevallen niet aan voldoen. Bureaucratische procedures. die
gepaard gaan met veel papierwerk, de lange tijd die er verstrijkt tussen
de kredietaanvrage en krediettoekenning en herhaalde bezoeken aan de
bank, maken de banken minder aantrekkelijk voor de doelgroep. Kredietverlening verloopt te traag en brengt te hoge kosten met zich mee, door
de veelvuldige bezoeken, voor de kredietaanvragers: immers het gaat
meestal om relatief kleine bedragen.
- Sparen door de doelgroep geschiedt vaak in kleine bedragen, heeft een
frequent karakter, en de spaargelden dienen weer makkelijk en snel opneembaar te zijn. Banken werken veelal met te hoge, minimum bedragen
voor de inleg van spaargelden en hoge administratiekosten: het is soms
moeilijk om weer direct over spaargelden te kunnen beschikken.
3.5

Ook de kwaliteit van de kredietbeoordeling is vaak onvoldoende :
- Doordat kredietverlening vanachter het bureau plaatsvindt, heeft men
geen persoonlijke kennis van de debiteur, zijn financiële situatie, zijn
ondernemingscapaciteiten en zijn financiële reputatie.
- Ook de levensvatbaarheid of de rentabiliteit van investeringen én de
financiële positie van de debiteuren worden vaak verkeerd ingeschat. Dit
kan ertoe leiden dat deze worden opgezadeld met schulden, die zij niet
kunnen terugbetalen.
- Bij de kredietverlening, met name bij het bepalen van de terugbetalingsdata van een krediet, wordt onvoldoende rekening gehouden met het totale
inkomsten- en uitgavenpatroon ('cash-flow') van een huishouding over het
jaar. Er wordt van uitgegaan dat na de oogstperiode een positieve
'cash-flow' bestaat, terwijl er dan misschien een grote geldbehoefte
bestaat voor het financieren van niet-landbouwactiviteiten. Bij de
kredietverlening moet men zich niet beperken tot de bestudering van een
gewasseribudget of een bedrij fsbudget, maar moet men een 'house-hold'
budget als uitgangspunt nemen.
- Bij de kredietverlening, dit geldt met name voor middellange of lange
termijn kredieten, dient er ook rekening mee te worden gehouden dat er
een redelijke verhouding bestaat tussen eigen kapitaal en geleend kapitaal. Hier wordt vaak onvoldoende rekening mee gehouden waardoor onverantwoorde risico's worden genomen; de debiteur heeft geen eigen reserves
om eventuele tegenslagen te kunnen opvangen.
- Slechte kredietbeoordeling leidt vaak tot onoverkomenlijke verschulding
van de cliënten aan de kredietverlenende instantie. Men verleent vaak te
gemakkelijk krediet (zie ook par. 3.6).

3.6

Overigens dient er op gewezen te worden dat slechte kredietprojecten vaak niet te wijten zijn aan de managers van financiële instituties,
maar aan de politieke pressie waaraan ze onderworpen zijn. Financiële
instellingen, vooral overheidsinstellingen, zijn vaak niet autonoom in het
vaststellen van hun kredietpolitiek. Politieke pressie zorgt ervoor dat
men kredieten moet verlenen aan groepen en individuen, of voor activiteiten, die men niet kredietwaardig acht.
Ook buitenlandse donoren zijn niet altijd even kritisch bij de beoordeling
van kredietprogramma's en het toekennen van kredietfondsen. Een te grote
bestedingsdrang belemmert soms een kritische reflectie.

Politieke context en economische politiek
3.7

Kredietprojecten zijn politiek aantrekkelijk en staan daarom vaak
bloot aan politieke manipulatie, omdat ze makkelijk en snel uitvoerbaar
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lijken en er via deze projecten op directe wijze grote geldfondsen kunnen
worden (her)verdeeld, én omdat ze inspelen op politieke sentimenten
betreffende uitbuiting door geldschieters (dit laatste geldt met name voor
Azië), Niet de economische haalbaarheid en een gezond economisch-financieel beheer staan voorop bij de beoordeling voor het totstandkomen en het
beheer van kredietprojecten, maar politieke doeleinden.
Kredietprojecten die door overheidsinstituties of andere externe donoren
worden geëntameerd zullen in het algemeen problemen ondervinden om de
doelgroep mede-verantwoordelijkheid te laten voelen voor het goed functioneren van het project. Terugbetalingsverplichtingen tegenover een overheidsinstitutie of andere externe organisatie, worden vaak niet als een
morele verplichting gezien. Als projecten politiek gemanipuleerd zijn, zal
men deze verplichting nog minder voelen. Bovendien blijkt dat geen sanc- |
ties worden getroffen tegen niet-terugbetaling, vaak doordat politieke J
steun kan worden gevonden 1 Q het verzet tegen sancties. Als het niet tref?
f en van sancties eenmaal een ervaringsfeit is geworden, zal het zeer moei-j
lijk zijn om een terugbetalingsdiscipline op te leggen.
8

Middels kredietverlening probeert men nieuwe economische activiteiten te entameren op het platteland. Br zal aan bepaalde economische voorwaarden moeten zijn voldaan om deze nieuwe activiteiten kans van slagen te
bieden :
- Producenten moeten gunstige prijzen kunnen krijgen voor hun produkten.
In veel landen is tot nu toe een voor de landbouwproducenten ongunstige
prijspolitiek gevoerd; de prijzen van veel voedselprodukten zijn laag
gehouden. Een "goedkope rente" politiek middels een, mogelijk verkapte,
vorm van subsidiëring wordt vaak gerechtvaardigd als een compenserende
maatregel voor de producent. Deze rente-politiek heeft echter te veel
negatieve gevolgen (zie ook par. 3.2); het lijkt beter om de producenten
een goede prijs te bieden voor hun produkten.
- Kredietverlening kan niet op zichzelf staan, maar dient deel uit te
maken van een geheel pakket van ondersteunende maatregelen. Men kan
hierbij denken aan onderzoek en voorlichting, een goede technische
infrastructuur, maar vooral ook een goede organisatie van de toelevering
van produktie-inputs en de marketing van eindprodukten. In veel projecten geschiedt de kredietverstrekking in natura, in de vorm van geleverde
inputs, én de terugbetaling in natura, in de vorm van verplichte aflevering van het eindprodukt. Vaak schort het aan een tijdige toelevering
of een tijdige betaling van de aflevering.
- Zowel prijspolitiek, rentepolitiek, als organisatie van de marketing,
zijn in veel landen onderwerp geweest van directe overheidsbemoeienis.
Verkeerde prioriteiten, onjuiste aannames of gebrekkige organisatie hebben vaak negatieve gevolgen gehad voor de producenten. Daarom pleit men
nu voor het verkleinen van de overheidsbemoeienis ten gunste van een
liberalisering van de economie.

Enkele economische problemen

Inflatie
9

In veel landen ziet men zich geconfronteerd met een voortdurend hoge
inflatie, die de financiële instituties voor haast onoverkomenlijke problemen lijkt te plaatsen :
- De eigen kredietfondsen. dus ook het kredietvolume dat men uit kan zetten, verminderen snel in waarde.
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- Het aantrekken van spaargelden om de kredietfondsen aan te vullen, wordt
zeer moeilijk. Voor de spaarders is het weinig aantrekkelijk om geld
vast te zetten als het zo snel in waarde vermindert.
- Het onevenwichtige economische klimaat maakt het financieren van vele
nieuwe investeringen tot een riskante onderneming.
Indexering van de rentetarieven, gerelateerd aan het inflatie-percentage,
lijkt een voor de hand liggende oplossing. In de praktijk is het echter
meestal geen afdoende oplossing omdat men doorgaans vertraagd reageert op
de nieuwe inflatie-percentages.
De animo om lange-termijn kredieten te financieren zal klein zijn;
in plaats daarvan gaat men leningen aan die een korte looptijd hebben, die
vervolgens geherfinancierd worden.
Ext;ra financiële injecties door externe donoren om kredietfondsen weer aan
te vullen, lijken weinig zinvol als niet tegelijkertijd maatregelen worden
genomen om de inflatie een halt toe te roepen. Anders vormen zij slechts
een tijdelijke oplossing, die bovendien nog inflatoir kan werken.
Kredietverlening en terugbetaling in natura zouden een mogelijke oplossing
kunnen bieden.

Kosten

kredietverlening

3.10

Bij de dagelijkse kredietverlening op het platteland gaat het vaak
om leningen van kleine bedragen met een zeer korte looptijd. Aan dit soort
kredietverlening zijn hoge kosten verbonden, vooral ook omdat het risico
van niet-terugbetaling of niet-tijdige terugbetaling vrij groot is. In de
informele sector worden dan ook door professionele geldschieters vaak hoge
rentepercentages gerekend.
Sommigen achten het onmogelijk dat dit soort kredietverlening ooit op
kostendekkende wijze zou kunnen geschieden door formele kredietinstituties. Immers in vergelijking met de informele sector zullen zij altijd te
maken hebben met hoge apparaatskosten én het risico van niet-terugbetaling
zal groter zijn.
Anderen achten het wel mogelijk. Zij denken daarbij echter niet aan dag-,
week-, of maandkredieten voor consumptieve doeleinden of voor het financieren van werkkapitaal, maar aan seizoenskredieten voor produktieve
investeringen. Kostendekkende rentepercentages hebben dan wel een orde van
grootte van tussen de 25% en 100%, afhankelijk van de grootte en de
looptijd van de lening en van het terugbetalingspercentage (zie annex 2).
Men zal er ook kostenbesparende maatregelen aan dienen te verbinden, zoals
groepskrediet en eenvoudige kredietbeoordelingsprocedures, als beoordeling
door mede-groepsleden of door zelfstandig werkende kredietagenten.
Kredietverlening voor middellange en lange-termijn leningen levert minder
kostenproblemen op.

3.11

Door de gesubsidieerde rente-politiek zijn de rente-percentages veel
te laag vastgesteld, en zijn de kredietverlenende instituties absoluut
niet in staat om zichzelf te financieren. Bij de vaststelling van de
rentevoet zou rekening gehouden dienen te worden met de volgende kostenposten :
- Kapitaalskosten: dit zijn de kosten van het aantrekken van kapitaal of
de 'opportunity costs' van kapitaal.
- Deze kapitaalskosten dienen verhoogd te worden met een opslagfactor, die
dient om de kapitaalsverliezen in rekening te brengen die ontstaan doordat altijd een gedeelte van het beschikbare kapitaal ongebruikt ligt
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(kasgelden, seizoensgebonden vraag naar kapitaal).
- Administratiekosten.
- Verliezen door het niet terugbetalen van leningen (zie ook : annex 2).

Economisch rendement van
3.12

kredietverlening

Uit economische evaluaties van kredietprojecten blijkt vaak dat ze
een hoog economisch rendement zouden hebben. Dat wil zeggen dat de baten,
de produktieverhoging mogelijk geworden door de investering (die met het
krediet is gefinancierd), gunstig afsteken tegen de kosten van die investering. Bij deze studies dienen echter enkele kanttekeningen te worden
gemaakt, omdat de rendementen overschat lijken :
- Er wordt van uitgegaan dat de produktieverhoging geheel te danken is aan
de kredietoperatie. Dit hoeft echter niet altijd het geval te zijn omdat
geldfondsen onderling verwisselbaar zijn : omdat kredietfondsen beschikbaar zijn gesteld worden eigen fondsen, die oorspronkelijk waren gereserveerd voor produktieve investeringen, nu gebruikt voor consumptieve
bestedingen. Kredietverlening heeft dan geen extra produktie-effect
gehad.
- De selectie van onderzoeksgroep, die van de kredietverlening heeft
geprofiteerd, en referentiegroep gebeurt vaak onnauwkeurig. Er is onvoldoende naar gekeken of die groepen wel goed vergelijkbaar zijn. Als de
groep, die van de kredietverlening profiteert, al een economische voorsprong heeft geven de geschatte baten een vertekend beeld.
- Niet alle kosten en baten van een kredietoperatie worden in een dergelijke studie goed weergegeven : administratieve kosten van kredietverlening komen er niet in voor en mislukte investeringen worden niet van de
baten afgetrokken.
Het grootste manco van deze studies is dat er niet wordt gekeken naar de
werkelijke economische effecten van de kredietoperatie. Het doel is niet
slechts het bereiken van een produktieverhoging, maar het opbouwen van een
permanente infrastructuur voor financiële dienstverlening. Het is daarom
van belang dat bij economische evaluaties getracht wordt alle baten en
kosten reëel in te schatten.
Kredietverlening aan vrouwen

3.13

Zelden bestaat er in kredietprojecten specifieke aandacht voor de
positie van de vrouw. Dit is een algemeen bekend fenomeen in ontwikkelingsprojecten, waarop kredietprojecten geen uitzondering vormen. We kunnen er dan ook van uitgaan dat de participatiegraad van vrouwen in kredietprojecten doorgaans gering is; nog meer dan voor mannen geldt dat zij
geen toegang hebben tot formele financiële instituties. Dit is enerzijds
te wijten aan de lage sociale status die zij hebben in veel traditionele
samenlevingen, anderzijds aan het Westerse ontwikkelingsconcept waarin de
eigen rol van de vrouw in de economie niet wordt onderkend.
Er kan op gewezen worden dat in ontwikkelingsprojecten waar vrouwen wel
toegang hebben tot krediet, men over het algemeen veel minder problemen
heeft met de terugbetaling dan bij de mannen.

3.14

De rol van de vrouw in de economie kan sterk verschillen per samenleving, maar ook binnen een samenleving sterk afhankelijk zijn van haar
sociaal-economische positie (stand, leeftijd, huwelijkse staat). De rol
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die zij kan of wil spelen binnen een economie bepaalt ook haar specifieke
spaar- en kredietbehoeften. We kunnen dus eigenlijk niet spreken over "de"
vrouw; toch willen we een aantal factoren noemen die van belang zijn bij
de organisatie van sparen en kredietverlening voor veel vrouwen in ontwikkelingslanden.
3.15 - Vrouwen hebben in het algemeen een dubbele dagtaak. Zij hebben zowel
economische activiteiten, in en buiten de landbouw, als een huishoudelijke taak. Vrouwen dienen toegang te hebben tot kredieten voor het ontplooien van economische activiteiten, zoals landbouw, handel of ambachtelijke activiteiten. Echter omdat hun economische activiteiten, vanwege
tijdsgebrek, slechts beperkt in omvang kunnen zijn dienen ook kredietbedragen voor produktieve investeringen beperkt in omvang te zijn. Daarnaast kunnen zij vooral ook baat hebben bij kredietverlening voor activiteiten die de huishoudelijke arbeid kunnen verlichten (graanmolens,
pompen) of waardoor ze huishoudelijke activiteiten kunnen vercommercialiseren (voedselverwerking).
- Vrouwen zijn vaak zeer beperkt in hun mogelijkheden om hun inkomen voor
eigen doeleinden aan te wenden óf omdat ze slechts een geringe controle
over hun eigen inkomsten hebben óf omdat er voor hen veel meer pressie
bestaat om in de eerste plaats in de behoeften van de huishouding en de
kinderen te voorzien. Dit maakt speciale voorzieningen noodzakelijk
zowel voor het sparen als voor de kredietverlening. namelijk de mogelijkheid om zeer frequent (tot bijna dagelijks) zeer geringe bedragen te
kunnen inleggen/aflossen zodat dit geld niet gebruikt kan worden voor
andere doeleinden.
- In veel samenlevingen worden vrouwen niet geacht deel te nemen aan openbare bijeenkomsten, of althans niet aan de besluitvorming die daar
plaatsvindt. Ook zijn vrouwen vaak beperkt in hun mogelijkheden om
contact te hebben met mannen buiten het gezin en de familie. Dit soort
feiten heeft consequenties voor de organisatievormen van spaar- en
kredietverlening. Participatie in gemengde groepen kan problemen opleveren; men kan denken aan de oprichting van speciale vrouwengroepen. Soms
kan het wenselijk zijn om speciale vrouwelijke kredietagenten aan te
trekken voor de contacten met de vrouwen.
- In veel landen staat de legale status van de vrouw hun niet toe om krediet op te nemen zonder toestemming van de echtgenoot.

Kredietverlening voor niet-landbouw activiteiten.
3.16

Kredietverlening vindt tot nu toe in hoofdzaak plaats voor landgebonden activiteiten. Er komt echter meer aandacht voor kredietverlening
voor ook andere economische activiteiten :
- Diegenen die geen, of onvoldoende grond bezitten (landlozen, vrouwen)
zijn aangewezen op economische activiteiten buiten de landbouw. Ook voor
hen kan kredietvoorziening behulpzaam zijn bij het ontplooien van activiteiten.
- Met de diversificatie van de plattelandseconomie. ontstaan meer en meer
economische activiteiten, die vroeger binnen de huishouding werden uitgevoerd, als afgescheiden specialistische activiteiten. Ook ontstaan er
meer en meer nieuwe activiteiten.
- Ook de landbezittende kleine boer voelt meer de behoefte om buiten het
drukke landbouwseizoen andere economische activiteiten op te nemen.
Die niet-landbouwactiviteiten omvatten een breed scala van activiteiten :
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kleinhandel, primaire verwerking van landbouwgewassen, eenvoudige dienstverlening, reparatie-werkzaamheden, allerlei ambachtelijke activiteiten.
3.17

In deze nota pleiten we voor het opzetten van spaar- en kredietorganisaties die een algemene financiële dienstverlening kunnen verschaffen.
Voor kredietverlening van niet-landbouwactiviteiten behoeven geen aparte
organisaties te worden opgezet. Toch zijn er wel verschillen in de kredietverlening voor landbouw- en niet-landbouwactiviteiten, vooral in de
sfeer van de kredietbeoordeling. Landbouwactiviteiten hebben meestal een
grote mate van uniformiteit, dat wil zeggen dat grote groepen mensen
dezelfde activiteit uitoefenen. De niet-landbouwactiviteiten hebben veel
meer een individueel karakter; er is slechts een beperkt aantal mensen die
eenzelfde activiteit uitoefenen en er zijn veel meer verschillende activiteiten. Dit maakt de kredietbeoordelinp moeilijker : op welke wijze
inzicht te verkrijgen in de potentiële economische rentabiliteit van al
deze verschillende activiteiten? Ook toelevering van inputs en afzet van
produkten voor ambachtelijke activiteiten is moeilijker te organiseren,
vanwege het meer individuele karakter van de activiteiten.

3.18

Kredietverlening voor niet-landbouwactiviteiten zal in zeker opzicht
minder riskant zijn omdat men niet, zoals in de landbouw, afhankelijk is
van onzekere klimaatsfactoren. Ook kan het de kredietverlenende institutie
voordeel bieden dat kapitaalfondsen in het slappe landbouwseizoen voor
deze activiteiten benut zouden kunnen worden, waardoor je een betere
benutting van kapitaal verkrijgt.

Alternatieve vormen van produktie-financiering (Islamitisch bankieren)
3.19

Een voorbeeld van alternatieve financiering in de traditionele en de
informele sectoren is te vinden in verschillende soorten deelteelt-, deeloogst- en sharecropping-contracten. Meestal krijgt de grondbezitter hierbij een deel van de oogst voor het beschikbaar stellen van een stuk grond
aan de geen grond bezittende boer (deelpacht). Soms ook moet de boer een
bepaald deel van zijn oogst afstaan aan de verschaffer van trekossen,
zaaigoed, e.d., of voor het gebruik van irrigatiewater.
Vanwege de zwakke positie en de afhankelijkheid van de kleine boer moet
deze vaak een onevenredig groot deel van zijn oogst afstaan, waardoor
iedere stimulans voor produktieverbetering of produktiviteitsverhoging
ontbreekt. De boer zou dan immers de kosten van het gebruik van kunstmest
geheel zelf betalen, terwijl hij als sharecropper/deelbouwer van de verhoogde opbrengst misschien de helft of meer zou moeten afstaan.
Voor boeren die wel eigen grond hebben zijn de gevolgen minder onereus :
sharecropping-contracten komen dan veel minder voor, de deeloogstovereenkomsten betreffen dan meestal de vergoeding voor het gebruik van andermans
trekvee of voor irrigatiewater.

3.20

Islamtisch bankieren :
Als een nevenresultaat van de herinvoering van de Sharia in een aantal
islamitische landen en het daardoor weer van kracht worden van het koranische renteverbod, werd de kredietverstrekking aldaar fundamenteel ter discussie gesteld, en werden uitwegen gezocht daarvoor, ook en vooral in de
gemoderniseerde sector. Eén van die uitwegen, namelijk die welke als
alternatief voor het landbouw-(produktie-)krediet in aanmerking komt is
het systeem van 'partnership-contracten', waarbij de bank als financieringsinstelling een deel der produktiekosten mede-financiert en als gevolg
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daarvan in verlies, winst en risico van de gezamenlijke produktieve
inspanning participeert.
Men kan dit syteem als een gemoderniseerde vorm van deeloogstcontracten
beschouwen, echter met dit verschil dat de bank geen grond ter beschikking
van de boer stelt, bij de mede-financiering ook geen onderscheid maakt
tussen pachters en boeren op eigen dan wel op stam- of familie-grond, maar
alleen een deel van de produktiefactor kapitaal (inclusief vaak voorlichting en bemiddeling bij de verkoop van de oogst) ter beschikking stelt.
Voor een beschrijving van dit systeem, zoals toegepast bij de Sudanese
Islamic Bank, wordt naar bijlage 3 verwezen.

B. Verschillende typen programma's
3.21

We hebben in hoofdstuk 2 drie verschillende typen spaar- en kredietprogramma's onderscheiden :
- Type 1. Kredietverlening is een afgeleide activiteit. Voorop staat de
introductie of de verdere ontwikkeling van een economische activiteit.
Kredietverlening dient ter financiering hiervan.
- Type 2. Men probeert autonome spaar- en kredietinstituties op te zetten
maar doet dit, althans aanvankelijk, buiten de bestaande formele financiële instituties om.
- Type 3. Het streven is om het functioneren van formele financiële instituties te verbeteren.
Tvpe 1 programma's : Kredietverlening als afgeleide activiteit

3.22

Type 1 is het meest voorkomende programma-type en het zijn vooral
dit soort programma's die de kredietverlening in een kwaad daglicht hebben
gesteld. Kenmerkend voor dit type kredietverlening, onverschillig of de
kredietfondsen beschikbaar zijn gesteld in de vorm van 'revolving funds'
onder eigen projectbeheer óf in de vorm van een kredietlijn bij een financiële institutie, is dat de zorg voor de creatie van een permanente infrastructuur voor de financiële dienstverlening nooit echt aanwezig is
geweest. Korte-termijn effecten hebben voorop gestaan (zie ook par. 3.12);
lange-termijn effecten zijn niet of onvoldoende doordacht.

3.23

De gevolgen van dit soort programma's kunnen als volgt worden
samengevat :
- Kredietverlening heeft bijgedragen aan de introductie of de verdere ontwikkeling van een economische activiteit.
- De kredietfondsen zijn na verloop van jaren uitgeput door een slechte
terugbetaling en een niet-kostendekkend karakter van de kredietverlening.
- Kredietverlening heeft een slechte naam verworven.
- De terugbetalingsdiscipline van de kredietnemers is aangetast.
- Er is geen permanente structuur ontstaan óf een permanente relatie tussen kredietnemers en de financiële institutie, met als gevolg dat voor
een volgende ontwikkelingsactiviteit weer een nieuw kredietprogramma
nodig is ....etc.

3.24

Men kan kredietprogramma's verbinden aan de introductie van specifieke economische activiteiten, mits de organisatie van spaar- en
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kredietactiviteiten een gelijkwaardige plaats krijgen in het programma.
Kredietverlening voor specifieke economische activiteiten kan een middel
zijn om een permanente financiële institutie op te bouwen.
Het verdient aanbeveling andere financieringsmaatregelen, zoals éénmalige
of tijdelijke subsidiëring, te overwegen voor de introductie van nieuwe
economische activiteiten, als het niet mogelijk is een goed functionerende
spaar- en kredietorganisatie op te zetten.

Type 2 programma's : Autonome spaar- en kredietinstituties
3.25

De spaar- en kredietinstituties die we onder deze categorie willen
plaatsen, onderscheiden zich op de volgende wijze van de andere twee programma-types :
- Het streven is duidelijk gericht op het creëren van een onafhankelijke
institutie die in de toekomst een dienstverlening kan verzekeren die beantwoordt aan de spaar- en/of kredietbehoeften van de leden.
- In tegenstelling tot commerciële banken staan niet commerciële belangen
voorop, maar de belangen van de leden.
- De instituties zijn onafhankelijk van de overheid behoudens dat ze zich
conformeren aan de nationale wetgeving.

3.26

Onder dit programma-type plaatsen we een grote verscheidenheid aan
spaar- en kredietinstituties :
- Spaarkasassociatiesr waarbij het hoofdmotief is : het aanmoedigen van de
spaarzin van de leden of het in bewaring stellen van spaargelden. Opname
van spaargelden gebeurt vaak voor consumptieve doeleinden. Spaartegoeden
worden door de spaarkas belegd bij nationale banken.
- Krediêtassociaties. die enkel met externe fondsen werken die hun ter beschikking zijn gesteld door externe donoren in de vorm van een
'revolving fund'. De wil tot verzelfstandiging bestaat echter duidelijk
en dit streven bepaalt de wijze van beheer.
- Spaar- en kredietassociaties. waar sparen en kredietverlening gecombineerd worden. Het sparen heeft bijna altijd een verplichtend karakter :
een bepaalde periodieke verplichting of de verplichting een minimum
bedrag gespaard te hebben alvorens voor kredietverlening in aanmerking
te kunnen komen. Het sparen kan vele doeleinden dienen :
. Het geeft informatie over, en een zekere waarborg voor, de financiële
capaciteiten van de spaarder/kredietaanvrager.
. Het dient ter (gedeeltelijke) zelffinanciering van de organisatie.
. Het leert de leden eigen spaarreserves op te bouwen.
. Het wordt gezien als een middel om de betrokkenheid van de leden bij
de organisatie te vergroten.
. Spaarfondsen dienen ter versterking van het risico-dekkende vermogen.
. Spaartegoeden kunnen expliciet worden bestemd ter financiering van
leningen met consumptieve doeleinden.

3.27

Dit soort programma's kunnen geïnspireerd zijn door elementen van
Westerse modellen van spaar- en kredietcoöperaties én door elementen van
de organisatie van sparen en kredietverlening in de informele sector :
- Niet een onderpand wordt gebruikt als zekerheidsstelling voor de kredietverlening, maar een grote persoonlijke kennis van de kredietnemer,
borgstelling door andere groepsleden, of het spaarvermogen van de kredietnemer, kunnen zekerheid verschaffen.
- Op het laagste organisatieniveau zijn de leden in groepen georganiseerd.
Deze groepen krijgen belangrijke taken toebedeeld bij de beoordeling van
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kredietaanvragen, inclusief de selectie van kredietaanvragers, en het
toezicht houden op een correcte terugbetaling. Onderlinge sociale controle speelt een belangrijke rol; niet-terugbetaling door één van de
leden kan betekenen dat de andere groepsleden geen kredieten meer kunnen
krijgen.
- Voor zover sparen een onderdeel vormt van deze programma's, gebeurt het
frequent en in kleine bedragen.
Doordat kredietverlening via lokale groepen gebeurt, kunnen lange
bureaucratische procedures vermeden worden en bestaat er een lage drempel voor nieuwe leden.
3.28

Ook dit soort programma's slaagt er niet altijd in een duurzaam en
onafhankelijk karakter te verwerven. Vooral voor de functioneringskosten
blijven ze vaak sterk afhankelijk van externe financiering. Ook worden ze
vaak gedragen door één of enkele sterke persoonlijkheden. Het wegvallen
van deze personen levert soms grote, of onoverkomenlijke, problemen op.
Toch zijn er vele -soms tijdelijke, soms blijvende- successen. Deze successen berusten op :
- Grote participatie van de doelgroep in de beleidsbepaling van de organisatie. Deze participatie moet waarborgen dat het project door de leden
wordt ervaren als een project van hunzelf, dat beantwoordt aan hun specifieke wensen en behoeften en organisatorisch aansluit bij hun tradities, ervaringen en mogelijkheden. Zodoende zal men zich mede-verantwoordelijk voelen voor het welslagen van het project en intern sociale
controle uitoefenen op het naleven van (terugbetalings)verplichtingen
van de andere leden.
- Een goede motivatie, zowel van leden als van personeel; een volledige
inzet en persoonlijke integriteit van de personeelsleden.
- Een permanente training van zowel leden als personeel van de organisatie, waarin ze vertrouwd gemaakt worden met de ideeën en de organisatorische principes van de organisatie; maar ook trainingen waardoor ze een
actievere rol kunnen spelen in het beheer en de controle van de organisatie en haar leiding (alphabetisatie, economisch beheer, opbouw van de
organisatie).
- Een stricte organisatie, waarin er op toegezien wordt dat aangegane verplichtingen (terugbetalingen en spaarverplichtingen) worden nageleefd en
eventuele sancties worden uitgevoerd.
- Het feit dat de schaal van de operaties vaak klein is, waardoor de organisatie overzichtelijk blijft, zowel voor de leden als voor de leiding
van de organisatie.
- Een goed financieel beheer. De laatste tijd wordt ook het belang van een
kostendekkende rentevoet steeds meer ingezien.
- Het uitgangspunt dat de leden van de organisatie ook op lange termijn
permanent belang moeten hebben bij het voortbestaan van de organisatie.
Daarom moet het mee-evolueren als de situatie van de leden zich wijzigt
en ze nieuwe behoeften en wensen hebben ten aanzien van de organisatie.
Ook moeten de leden voldoende vertrouwen hebben in de overlevingskansen,
het voortbestaan, van de organisatie.
- Een zekere inventiviteit en flexibiliteit in het aandragen van nieuwe
oplossingen voor problemen.

3.29

Organisaties komen vaak in de problemen door een te sterke groei.
De managementscapaciteiten binnen de organisatie zijn hiervoor veelal niet
toereikend. Maar ook geraken ze in een bureaucratiseringsproces, waardoor
juist enkele kwaliteiten, die verantwoordelijk waren voor hun succes verloren dreigen te gaan.
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- De persoonlijke betrokkenheid van leden en personeel, bij het wel en wee
van de organisatie, vermindert. De afstand tot de leiding wordt groter;
de organisatie wordt onoverzichtelijker; bij te snelle groei wordt de
kwaliteit van de selectie van nieuw personeel en nieuwe leden minder;
hun integratie binnen de organisatie en introductie met de specifieke
ideeën en kenmerken van de organisatie laat vaak te wensen over vanwege
gebrek aan goede begeleiding en training.
- De organisaties verliezen hun flexibiliteit en hun vermogen om snel en
makkelijk te kunnen inspelen op nieuwe of onverwachte feiten. Kon door
persoonlijk contact eerder makkelijk een beslissing genomen worden en op
nieuwe ontwikkelingen worden ingespeeld; nu verloopt alles volgens
vaste, bureaucratisch geïnterpreteerde, regels die moeilijk en slechts
langzaam kunnen worden bijgesteld.
Type 3 programma's : Verbetering van het functioneren van formele financiële instituties
3.30

De problemen bij de kredietverlening door formele financiële instituties zijn tweeledig (zie ook par. 3.4 t/m 3.6). Ze blijken in de praktijk voor onze doelgroep -kleine boeren, landlozen, vrouwen- vaak minder
interessant omdat ze een te hoge drempel hebben en hoge kosten met zich
meebrengen door lange bureaucratische procedures. Anderzijds is onze doelgroep voor de financiële instituties niet interessant omdat spaar- en kredietdiensten aan deze groep te kostbaar zijn en men de ervaring heeft dat
de terugbetaling vaak zeer slecht verloopt. Men moet dus maatregelen nemen
die de toegankelijkheid vergroten en tegelijkertijd de kosten drukken,
waarbij dit laatste kan geschieden middels lagere apparaatskosten óf betere terugbetaling.

3.31

Één van de initiatieven die ontplooid is, is het verlenen van
groepskredieten in plaats van individuele kredieten (zie ook par. 2.6).
Dit dient een tweeledig doel : kostenbesparing voor de kredietinstitutie,
doordat de uiteindelijke verdeling van de kredieten aan individuele
kredietnemers én de organisatie van de terugbetaling aan de groepsleiding
kan worden uitbesteed. Tevens hoopt men op een verbetering van de terugbetalingsdiscipline door de sociale controle binnen de groep en een grote
groepspressie op niet-terugbetalers.
Deze maatregel komt overeen met de groepsorganisatie door autonome spaaren kredietinstituties. Groepsorganisatie is echter geen voldoende voorwaarde voor betere resultaten bij de kredietverlening. Het gaat om de kwaliteit van de groepsorganisatie: er moeten voorwaarden worden gecreëerd,
middels de gekozen organisatievorm en educatie van de leden, waardoor de
groepsleden ook werkelijk invloed kunnen uitoefenen op het functioneren
van de organisatie. Vaak verwordt groepsvorming tot een formaliteit; het
is één van de additionele kredietvoorwaarden.

3.32

Een ander initiatief is het creëren van de functie van mobiele
kredietaeenten. die de dorpen en de individuele boeren of kredietgroepen
bezoeken (zie ook par. 2.6). Hierdoor hoopt men het contact tussen de
financiële institutie en de clientèle te vergemakkelijken en tevens een
betere persoonlijke informatie over de clientèle te verkrijgen, waardoor
de kredietbeoordelingsprocedure verbeterd wordt en kan worden versneld.
Soms bemiddelen deze mobiele kredietagenten bij individuele kredietverlening; soms werken ze middels kredietgroepen, waarbij ze tevens een taak
hebben in de organisatie en begeleiding van deze groepen.
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Evenals bij de autonome spaar- en kredietinstituties zal het welslagen van
het werk van deze mobiele kredietagenten grotendeels afhankelijk zijn van
hun persoonlijke motivatie en hun persoonlijke kwaliteiten. Hiervoor is
nodig dat ze een goede training krijgen en hen ook voldoende ruimte wordt
geboden voor het ontplooien van zelfinitiatief.
3.33

In veel programma's van formele kredietinstituties wordt nog gewerkt
met het concept van 'supervised credit'. De boer moet een bedrijfsplan opstellen, wat de basis vormt voor de kredietbeoordeling; er wordt gecontroleerd of het verleende krediet ook wordt gebruikt voor het bestemde doel.
Tevens wordt soms een afzetverplichting van het eindprodukt aan een marketing organisatie opgelegd, om zodoende zekerheid te hebben over de terugbetaling middels een directe afrekening bij de levering van het eindprodukt.
Het concept 'supervised credit' ondervindt veel kritiek :
- Het is een ingewikkelde procedure, die veel begeleiding vereist en dus
kostbaar is.
- Omdat geldfondsen waarover de boer beschikt, onderling verwisselbaar
zijn (zie ook par. 3.12), is controle op de aanwending van het krediet
krediet onmogelijk.
- Kredietbeoordeling en controle op de aanwending door mede-groepsleden
lijkt een effectiever en goedkoper middel.
De verplichte afzet wordt door de boeren vaak niet in dank afgenomen omdat
marketing organisaties de officiële prijzen moeten uitbetalen die vaak lager liggen als de marktprijs én omdat door gebrek aan financiën de uitbetaling vaak zeer lang op zich laat wachten.

3.34

Er zijn beslist wel mogelijkheden voor formele financiële instituties om een belangrijker rol te gaan spelen in de kredietverlening op het
platteland. Maar er moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden:
- Ontwikkelingsbanken, die vaak aan de overheid gelieerd zijn, moeten een
onafhankelijke politiek kunnen voeren. Ze moeten gevrijwaard worden van
politieke pressie en politieke belangen.
- In veel landen zal een andere rente-politiek gevoerd moeten worden,
waardoor het mogelijk wordt voor banken om kostendekkende rentepercentages in rekening te brengen.
- Goed gemotiveerd en goed opgeleid personeel op de lagere organisatieniveau 's zal meer ruimte moeten krijgen voor een eigen invulling van
beleid. Een deel van de beslissingsmacht zal gedelegeerd moeten worden
naar lagere organisatieniveau's. Hierdoor zal er ook ruimte moeten ontstaan voor kredietgroepen, die daardoor een reële medeverantwoordelijkheid kunnen gaan dragen.
- Het financieel management dient vaak verbeterd te worden.

C. gnkele conclusies
3.35

Financiële markten in veel Derde Wereldlanden functioneren verre van
optimaal. Dit is enerzijds te wijten aan de gevoerde overheidspolitiek :
- De verplichte "lage rente" politiek maakt een kostendekkende kredietverlening op het platteland onmogelijk.
- Kredietprogramma's zijn gebruikt als politieke instrumenten.
Anderzijds ligt het aan de aard van de kredietbehoeften, en de zwakke
economische positie, van een groot deel van de bevolking op het platte-
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land.
- Spaar- en kredietbedragen van de individuele cliënten zijn klein, waardoor kredietverlening aan deze groep een zeer kostbare zaak wordt.
- Het risico van niet-terugbetaling is groot.
3.36

In allerlei ontwikkelingsprogramma's wordt het gebrekkig functioneren van financiële markten onderkend als een probleem. Een gebrek aan
financieringsmogelijkheden voor de doelgroep, vormt een hinderpaal voor de
adoptie van nieuwe economische activiteiten. Men probeert het probleem te
omzeilen door kredietfondsen ter beschikking te stellen bestemd voor de
adoptie van de desbetreffende activiteiten. Echter men levert zo geen bijdrage aan de verbetering van het functioneren van de financiële markt of
de kredietinterventies hebben juist een averechts effect hierop.

3.37

In de informele sector heeft men reeds toegang tot allerlei spaaren kredietdiensten. Echter soms zijn er grote nadelen aan verbonden; er
kunnen afhankelijkheidsrelaties ontstaan door permanente verschulding, en
de spaar- en kredietdiensten kunnen niet voldoen aan de eisen van een
moderniserende economie.
Er zijn goede spaar- en kredietprogramma's gecreëerd door enkele instituties. De basis voor het welslagen van deze programma's ligt in de goede
organisatie van de doelgroep, inventiviteit en flexibiliteit in het bedenken van oplossingen voor de specifieke spaar- en kredietbehoeften van de
doelgroep, een grote persoonlijke motivatie van alle betrokkenen (ook personeel) én een flexibele, niet bureaucratische, organisatiestructuur.
Ook enkele, reeds bestaande, formele financiële instituties hebben programma's opgezet die er op gericht zijn spaar- en kredietdiensten aan de
doelgroep te kunnen leveren, die afgestemd zijn op hun specifieke behoeften. Voor het welslagen van deze programma's moet aan dezelfde voorwaarden
voldaan worden als welke hiervoor genoemd zijn voor de onafhankelijke
instituties. Dit vereist echter doorbreking van normaal gangbare bureaucratische procedures.
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4.

OVERWEGINGEN EN MOGELIJKE ONTWIKKELINGSACTIVITEITEN
A. Overwegingen
Diversiteit van de behoefte aan spaar- en kredietdiensten

4.1

De behoefte aan spaar- en kredietdiensten op het platteland in de
Derde Wereld is zeer divers. Het verschilt tussen de verschillende bevolkingsgroepen op het platteland, afhankelijk van hun sociaal-economische
kenmerken. Het verschilt tussen de verschillende economische activiteiten
waarvoor kredieten worden aangevraagd; de grootte van het kredietbedrag
kan verschillen, evenals de looptijd van het krediet. Tenslotte is het ook
afhankelijk vanuit wiens optiek je het bekijkt, vanuit de overheid die
zich door macro-economische overwegingen laat leiden (bijvoorbeeld belang
van vergroten van nationale spaarquotum) of vanuit de micro-optiek van de
individuele spaarder/kredietnemer.

4.2

- Er zijn de dag-, week-, of maandkredieten van kleine bedragen, die snel
opneembaar moeten zijn en ook weer snel worden afgelost. Ze kunnen
bestemd zijn voor "consumptieve" doeleinden (medicijnen, schoolgeld,
voeding, kleding) maar ook voor kort werkkapitaal. De tegenhanger van
deze korte kredieten, wordt gevormd door het sparen van kleine bedragen,
welke spaardeposito's makkelijk opneembaar moeten zijn.
- Zowel in de landbouw als in de 'off-farm' sector bestaat behoefte aan
korte-termijn kredieten, met een looptijd van enige maanden, om werkkapitaal te verschaffen voor de duur van een produktie-cyclus. Het gaat
nog steeds om relatief kleine bedragen. In de landbouw kunnen deze
bedragen betrekkelijk uniform zijn voor een grote groep mensen met eenzelfde bedrij fstype. In de 'off-farm' sector ontbreekt deze uniformiteit. Deze uitgaven, en ook de aflossingstermijn, zijn makkelijker vooraf te plannen als de dag-, week-, en maandkredieten.
- Een derde groep vormen de investeringskredieten. relatief grote bedragen
met een lange looptijd (middellang of lange-termijn kredieten).

4.3

Vooral de armste bevolkingsgroepen (vrouwen, landlozen) zullen grote
behoefte hebben aan dag-, week- en maandkredieten. Het stimuleren van het
sparen om te proberen voor deze "onvoorziene" uitgaven voorzieningen te
treffen, kan bijzonder waardevol voor hen zijn. Wil men hun sociaal-economische positie versterken, dan moeten zij ook toegang hebben tot de kortetermijn produktiekredieten en de investeringskredieten. Men dient zich
echter ervan bewust te zijn dat zij een risico-groep vormen voor de kredietverlenende institutie, omdat ze geen spaarreserves hebben, waarmee
eventuele tegenslagen kunnen worden opgevangen. Om dezelfde reden is kredietopname voor de armeren zelf riskant, omdat zij makkelijk in een
situatie van verschulding geraken.

4.4

Nationaal-economisch gezien, is het van groot belang dat er meer
spaargelden worden gemobiliseerd. De zeer lage spaarratto in het nationaal
inkomen veroorzaakt een afhankelijkheid van buitenlandse leningen. Anderzijds is het van belang dat het schaars beschikbare kapitaal efficiënter
wordt gebruikt. Als kredietfondsen uiteindelijk voor een belangrijk deel
benut worden voor consumptieve, of voor minder produktieve doeleinden,
betekent het, nationaal-economisch gezien, een verlies.
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Mogelijkheden en beperkingen van de verschillende kanalen in de financiële
dienstverlening
4.5

De informele sector zal een onmisbare schakel blijven in de financiële dienstverlening op het platteland. Dit geldt vooral voor de dagelijkse spaar- en kredietbehoeften; deze vorm van dienstverlening is zeer
kostbaar voor formele instituties.
Informele spaar- en kredietgroepen (ROSCA's) zouden een bruikbare tussenschakel kunnen vormen voor dienstverlening door formele financiële instituties aan de doelgroep. Spaargelden, welke binnen deze groepen worden Ingezameld, zouden kunnen worden vastgezet op een spaarrekening bij een
bank. De bank zou via het verlenen van groepskredleten extra kapitaal voor
hun leden ter beschikking kunnen stellen. De organisatie van het sparen
en de kredietverlening aan de individuele leden, welke alleen gebaseerd
kan zijn op onderling vertrouwen, goede kennis van een ieders financiële
reputatie en financiële mogelijkheden, en loyaliteit ten aanzien van het
nakomen van aangegane verplichtingen, is beter verzekerd bij deze informele groepen. Koppeling aan formele financiële instituties
geeft hun toegang tot grotere kapitaalsstromen: spaargelden die anders
"opgepot" zouden worden vinden toegang tot de financiële markt.
Ook particuliere 'saving collectors' en particuliere geldschieters zouden
een tussenschakel kunnen vormen tussen doelgroep en formele instituties.
Bij deze laatste dient men er echter waakzaam voor te zijn dat ze een
monopolie zouden krijgen op deze vorm van financiële dienstverlening; dit
monopolie wordt licht ten eigen bate uitgebuit.

4.6

In vrijwel alle landen zijn wel niet-gouvernementele organisaties te
vinden, die erin geslaagd zijn spaar- en kredietprogramma's op te zetten
voor de doelgroep en zo een hiaat op te vullen in de dienstverlening van
formele financiële instituties. Zij zijn er waarschijnlijk in geslaagd omdat ze meer doelgroep-gericht waren, meer hebben geredeneerd vanuit de
behoeften en mogelijkheden van de doelgroep, in direct contact stonden met
de doelgroep, en er een grote persoonlijke motivatie en inzet was om de
doelgroep te helpen (zie ook par. 3.27 t/m 3.29).
De succesvolle programma's vervullen een belangrijke voorbeeld-functie. Ze
zijn echter niet zonder meer te dupliceren binnen elke structuur. Hun succes is vaak te zeer gerelateerd aan de persoonlijke kwaliteiten en inzet
van één of enkele sleutelfiguren in de organisatie. Ook bij schaalvergroting, een geografische uitbreiding van de organisatie naar andere regio's,
blijft succes vaak uit (par. 3.29).
Niet-gouvernementele organisaties zijn vaak beter geëquipeerd dan formele
instituties voor het opbouwen van een goede organisatie van de doelgroep,
en ze slagen er vaak beter in om het vertrouwen van de doelgroep te winnen. Waar mogelijk, verdient het dan ook aanbeveling hen in te schakelen
bij de organisatie van spaar- en kredietprogramma's.
Anderzijds zouden zij meer gebruik kunnen maken van de financiële diensten
van banken. Als ze toegang hebben tot banken, kunnen ze daarmee vermijden
zelf grote kapitaalfondsen te moeten beheren; hetgeen vaak een te groot
beroep doet op hun, soms schaars aanwezige, financiële managementscapaciteiten.

4.7

Een goede functionerende financiële markt veronderstelt een nationaal netwerk van financiële instituties, die onderling goed geïntegreerd
zijn. Alleen middels formele financiële instituties kan een dergelijke infrastructuur opgebouwd worden. Door een dergelijke structuur kunnen grote
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kapitaalstromen geleid en (her)verdeeld worden.
De beperkingen van formele financiële instituties liggen vooral op het
laagste uitvoeringsniveau. Kostendekkende dienstverlening aan de doelgroep
voor het mobiliseren van spaargelden en het verstrekken van korte-termijn
kredieten, lijkt alleen mogelijk middels organisatie van de doelgroep in
spaar- en kredietgroepen. Voor het verstrekken van middellange en langetermijn kredieten Is makkelijker een kostendekkingsbasis te vinden, mits
er een goede terugbetalingsdiscipline is. Een goede terugbetalingsdiscipline lijkt het makkelijkst bereikbaar middels een goede groepsorganisatl-e. Dit verzekert een goede persoonlijke kennis van de kredietnemer en
een betere garantie voor het nakomen van aangegane terugbetalingsverplichtingen, middels groepspressie.
Binnen formele financiële instituties heeft men veelal onvoldoende kennis
en ervaring met groepsorganisatie en groepsbegeleiding. Ook lijkt de organisatiestructuur van formele financiële instituties zich slecht te lenen
voor deze taken; de organisatie zou gedecentraliseerd moeten worden en het
personeel op de laagste uitvoeringsniveaus's van de organisatie zou meer
eigen beslissingbevoegdheid moeten krijgen.

faflatle
4.8

Voor het probleem van de hoge inflatie, waar men in veel landen mee
kampt, is geen pasklare oplossing. Alle oplossingen die men kan bedenken,
lijken eerder lapmiddelen (zie ook par. 3.9).
In de berekening van de rentepercentages, zal men rekening dienen te houden met het inflatiepercentage. Kredietverstrekking en kredietterugbetaling in natura, lijkt voor sommige gevallen een oplossing te kunnen bieden
In enkele gevallen zou beschikbaarstelling van extra financiering te overwegen zijn om kredietfondsen van financiële instituties, die in waarde
verminderd zijn door inflatie, weer op peil te brengen. Dit is echter alleen een verantwoorde maatregel als tegelijkertijd effectieve politieke
maatregelen getroffen worden, waardoor de inflatie in het desbetreffende
land vermindert.

Doelgroepenbenadering
4.9

De analyse die in het rapport gemaakt is van de organisatie van
spaar- en kredietsystemen en de aanbevelingen die gedaan zijn voor de opzet van spaar- en kredietprogramma's, zijn algemeen toepasbaar voor de
verschillende segmenten van de doelgroep (kleine boeren, landlozen, vrouwen) en voor de verschillende activiteiten, zowel landbouw als niet-landbouwactiviteiten.
Natuurlijk is er wel sprake van regionale verschillen en ook verschillen
per doelgroep of activiteit, die om specifieke aanpassingen en programma's
vragen.
Wat betreft spaar- en kredietprogramma's voor vrouwen. hebben we gewezen
op de mogelijke behoefte aan organisatie van aparte vrouwengroepen, de
aanstelling van vrouwelijke kredietagenten, de grotere behoefte aan kredietverlening voor niet-landbouwactiviteiten, en de geringere financiële
reserves van vrouwen. Wat betreft kredietverlening voor niet-landbouwactivitelten hebben we gewezen op het individuele karakter van deze activiteiten, waardoor kredietbeoordeling moeilijker wordt (zie ook par. 3.13 t/m
3.18).
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B. Aanbevelingen

Verschillende soorten spaar- en kredietprogramma's
4.10

We kunnen constateren dat in het Nederlandse ontwikkelingsbeleid
weinig aandacht wordt besteed aan programma-activiteiten die tot doel hebben de financiële infrastructuur op het platteland in de Derde Wereld te
verbeteren. Kredietactiviteiten in ontwikkelingsprojecten zijn meestal afgeleide activiteiten, die eerder een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van duurzame financiële instituties.
Gezien het grote belang hiervan voor de rurale economie verdient de ontwikkeling van spaar- en kredietsystemen een eigen plaats in het ontwikkelingsbeleid.

4.11

Als in een ontwikkelingsproject een kredietcomponent wordt opgenomen, om financieringsmogelijkheden te scheppen voor sociaal-economische
activiteiten in een project, dan dient dit met beleid te gebeuren. Het
verdient de voorkeur om een kredietfonds onder te brengen bij een bestaande financiële institutie, maar op voorwaarde dat deze institutie vpldoende
beheerscapaciteiten bezit en in staat is om een permanente relatie op te
bouwen met de doelgroep. Als gekozen moet worden voor een 'revolving fund'
dienen aan het projectbeheer dezelfde voorwaarden te worden gesteld.
Als aan deze voorwaarden niet voldaan kan worden, zouden in plaats van
kredietverlening andere financieringsmogelijkheden gezocht moeten worden
(zie ook par. 3.22 t/m 3.24).

4.12

Het openen van een kredietlijn bij een financiële institutie of de
creatie van een 'revolving fund' kan wel als startpunt beschouwd worden
voor ontwikkelingsactiviteiten op het gebied van de financiële dienstverlening. Deze activiteiten dienen dan echter als een zelfstandige activiteit gedefinieerd te worden en dienen volwaardige aandacht te krijgen in
het project.

4.13

De informele sector, niet-gouvernementele organisaties, commerciële
banken én door de overheid gecreëerde ontwikkelingsbanken en andere financiële instituties kunnen een complementaire rol vervullen voor de financiële dienstverlening (zie par. 4.1 t/m 4.7).
Bij het ontwikkelen van spaar- en kredietsystemen dient men rekening te
houden met de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende instituties.
In de dienstverlening voor de dagelijkse spaar- en kredietbehoeften kunnen
vrijwel uitsluitend informele instituties voorzien. Niet-gouvernementele
organisaties zouden hier ook een rol kunnen spelen, mits ze een groot
beroep doen op de zelf-organisatie van de doelgroep.
Groepsorganisatie van de doelgroep kan beter overgelaten worden aan informele of niet-gouvernementele organisaties. Waar deze organisaties ontbreken, zien formele financiële instituties zich gedwongen zelf activiteiten
te ontplooien op dit terrein, doch dat stelt specifieke eisen aan hun
organisatiestructuur (zie par. 4.7).
Formele financiële instituties zouden het best in een dienstverlenende relatie kunnen treden met informele groepen of niet-gouvernementele organisaties (N.G.O.'s), waarbij de verantwoordelijkheid voor de kredietoperaties op het laagste uitvoeringsniveau aan deze laatste instituties wordt
overgedragen. Spaargelden zouden echter bij banken gedeponeerd moeten kunnen worden en de N.G.O.'s en informele groepen zouden toegang moeten kun-
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nen hebben tot krediet bij de formele instituties.
4.14

Informele en niet-gouvernementele organisaties lijken geschikt voor
een belangrijke rol in de financiële dienstverlening. Maar in de praktijk
blijkt dat lang niet alle N.G.O.'s reeds een goede filosofie hebben
ontwikkeld ten aanzien van de organisatie van sparen en kredietverlening
(zie par. 2.7). Informele groepen hebben vaak een weinig duurzaam karakter
en een beperkte reikwijdte.
Vanwege hun complementaire rol in de financiële dienstverlening, zou het
Nederlandse ontwikkelingsbeleid een actieve rol moeten vervullen in de
ondersteuning van initiatieven van niet-gouvernementele en informele organisaties, die er op gericht zijn de spaar- en kredietorganisaties op het
platteland te ontwikkelen of hun functioneren te verbeteren. Bij ondersteuning kunnen we denken aan de volgende terreinen :
- Kennisuitwisseling. waarbij het gaat om kennisontwikkeling over spaaren kredietsystemen, organisatie-ontwikkeling en financieel beheer.
- Indien financiële ondersteuning plaatsvindt, dient dit met terughoudendheid te geschieden. Grote financiële injecties hebben vaak een averechts
effect. Het mag niet zo zijn dat het eigen initiatief en de eigen verantwoordelijkheid van de leden van een organisatie wordt ondermijnd door
al te gemakkelijk verkregen financiële hulp (en afhankelijkheid).
Een te snelle uitbreiding of het blindelings dupliceren van succesvolle
organisaties leidt ook licht tot mislukking.
Het lijkt voor de hand liggend hierbij de mede- financieringsorganisaties
een belangrijke rol te laten vervullen.

4.15

Er zijn nog relatief weinig programma's van formele financiële
instituties die er op gericht zijn om de toegankelijkheid van deze instituties voor de doelgroep te verbeteren. Dit geldt vooral voor Afrika. De
programma's die er zijn, dragen een experimenteel karakter.
Binnen het Nederlandse ontwikkelingsbeleid zouden initiatieven moeten worden ondernomen voor de ontwikkeling of ondersteuning van een aantal van
dit type programma's. Het zou eventueel verbonden kunnen worden aan, door
Nederland ondersteunde, projecten waar men de behoefte gevoelt aan ondersteuning met een kredietcomponent (zie par. 4.11). Maar ook autonome initiatieven vanuit formele instituties om hun dienstverlening te verbeteren,
zouden ondersteund kunnen worden.
Bij dit soort programma's kunnen we denken aan :
- Experimentele programma's met mobiele kredietagenten en groepskredieten.
- Maar vooral aan programma's, die een koppeling beogen van formele financiële instituties aan informele spaar- en kredietgroepen of met nietgouvernementele spaar- en kredietorganisaties.
- Nogmaals wordt gewezen op het grote belang van een goede groepsorganisatie en de reële invloed die de groepsleden moeten kunnen uitoefenen op
het beleid van de institutie.

4.16

Gezien het grote gebrek aan spaar- en kredietvormen, die beantwoorden aan de wensen en behoeften van de doelgroep en tegelijkertijd toepasbaar zijn voor formele financiële instituties, bestaat er echter ook
behoefte aan ook andere experimenten :
- Het instrument van verpanding (van sieraden etc.) zou overgenomen kunnen
worden door banken.
- Het verschaffen van leverancierskrediet aan handelaren, die op hun beurt
inputs doorverkopen op krediet en eventueel middels opkoop voor de eindprodukten terugbetaling van de kredieten verzekeren (onder goede controle) .
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- Het instrument van 'leasing'. Dit instrument is misschien bruikbaar voor
investeringsgoederen jdie goed onderhoud vereisen, of investeringen die
normaliter groot risi'co met zich meebrengen (bijvoorbeeld aankoop vee,
groot sterftepercentage).
- Kredietverlening en -terugbetaling in natura (bij inflatie).

Internationale organisajties
4.17

De regionale netjwerken die zijn opgezet op initiatief van de FAO
(AFRACA, APRACA, NENARACA, CACRA), zouden een belangrijke rol kunnen vervullen. De ontwikkeling van dergelijke regionale, of nationale, overlegorganen die tot doel hebben de onderlinge informatie-uitwisseling te bevorderen, verdient ondersteuning in het Nederlandse ontwikkelingsbeleid. Ook
valt te denken aan de jregionale associaties van 'credit-unions'.
Wel zijn er grote verschillen in de kwaliteit van het functioneren van de
diverse organisaties.;Met name de APRACA ('Asian and Pacific Regional
Agricultural Credit Aésociation') steekt er gunstig boven de andere organisaties uit.
;

4.18

De IFAD en de Wereldbank voeren een actief beleid op het gebied van
de organisatie van spaar- en kredietorganisaties.
De IFAD-projecten hejaben een regionaal karakter, zijn kleinschaliger van
opzet. De projecten/zijn doelgroep-gericht en hebben vaak een duidelijk
innovatief karakter1 IFAD-projeeten verdienen ondersteuning, waarbij wel
een nauwkeurige afweging van de verschillende projecten dient plaats te
vinden.
In Wereldbank-projecten ligt meer de nadruk op verbetering van het financieel instrumentarium en het financieel beheer van banken. Aan verbetering
van de organisatie op het laagste uitvoeringsniveau van de financiële instituties, waar wij in deze nota sterk voor pleiten, wordt relatief minder
aandacht besteed. Wellicht zou het Nederlandse ontwikkelingsbeleid in deze
Wereldbankprojecten een complementaire rol kunnen vervullen door aanvullende financiering en ondersteuning van trainingsprogramma's, en programma's die tot doel hebben de organisatie en uitvoering van de dienstverlening op het laagste niveau te verbeteren.

4.19

Bij £G en FAO zou invloed uitgeoefend moeten worden, opdat men komt
tot een specifiek beleid ten aanzien van de ontwikkeling van spaar- en
kredietorganisaties. In het huidige projectenbeleid is kredietverlening
meestal slechts een afgeleide activiteit in ontwikkelingsprojecten, waardoor de lange-termijn resultaten op dit gebied een weinig florissant beeld
opleveren.
De FAO beschikt wel over een bruikbare infrastructuur, in de 'Agricultural
Services and Marketing Division', voor het gezamenlijk, door verschillende
donoren of donororganisaties opzetten en uitbreiden van programma's op dit
terrein.

Training en deskundigheidsbevordering
4.20

In tegenstelling tot andere vakgebieden is er, wat betreft spaar- en
kredietprojecten weinig collectieve deskundigheid opgebouwd en geen continuïteit in de inzet van deskundigen. Mensen met ervaring in kredietprojecten zijn vaak niet in de gelegenheid deze ervaring uit te bouwen in andere
projecten, waardoor kennis verloren gaat en er geen gelegenheid wordt
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geboden tot accumulatie van kennis.
Op het ogenblik is er weinig ervaring in Nederland op dit vakgebied, vanwege de beperkte opleidingsmogelijkheden (alleen LU - Wageningen) en de
non-accumulatie van kennis en ervaring. Als men in het Nederlandse ontwikkelingsbeleid meer aandacht wil geven aan het opbouwen van spaar- en kredietorganisaties, zal er gewerkt moeten worden aan het opzetten van een
bestand aan deskundigen. Dit kan dan tevens een basis vormen voor uitwisseling van kennis en ervaring, en verdere opbouw van deskundigheid o.a.
door bij scholingscursussen.
4.21

In spaar- en kredietprogramma's zal grot;e aandacht besteed moeten
worden aan training van personeel van de uitvoerende instituties, vooral
ook van personeel op de laagste uitvoeringsniveau's. Aan hun opleiding
worden hoge eisen gesteld. Ze zijn verantwoordelijk voor een breed scala
van taken, zoals : groepsidentificatie, kredietbeoordeling, groepsorganisatie en groepsbegeleiding.

4.22

Ook trainingsprogramma's voor de leden van spaar- en kredietorganisaties dienen deel uit te maken van ieder spaar- en kredietprogramma. We
denken hierbij aan alphabetisatieprogramma's, cursussen eenvoudige boekhouding, cursussen ten bate van de vorming van coöperaties.

Onderzoek
4.23

Aansluitend op het werk van de themawerkgroep zou er nog een aanvullende, meer diepgaande, studie gedaan dienen te worden, gericht op het
verzamelen van informatie en ervaringslessen uit door DGIS (mede-)gefinancierde projecten. Daarbij zouden de volgende onderzoeksvragen, welke afgeleid zijn uit de aanbevelingen van dit themawerkgroep-rapport, centraal
dienen te staan :
- Is er in deze spaar- en kredietprojecten wel of niet geprobeerd om een
permanente financiële infrastructuur te scheppen? Als dit is gebeurd, is
het geprobeerd middels onderbrenging bij een formele financiële institutie óf bij een eigen organisatie van de doelgroep? Welke resultaten zijn
er in de diverse projecten geboekt?
- Wat is de invloed van de aard van de financiële institutie (commerciële
bank, bank aan de overheid gelieerd of onafhankelijke spaar- en kredietorganisatie) op de uiteindelijke dienstverlening aan de doelgroep.
- Welke ervaringslessen kunnen getrokken worden uit spaar-kredietprojecten , expliciet gericht op financiële dienstverlening aan de doelgroep.

4.24

Omdat er nog weinig ervaring is opgedaan met nieuwe organisatievormen van spaar- en kredietverlening, verdient het aanbeveling inmiddels een
aantal projecten te selecteren die daarbij als onderzoeksprojeet of
pilot-project zouden kunnen fungeren. De volgende projecten zouden in dit
onderzoek betrokken kunnen worden :
- Enkele bilateraal gefinancierde projecten met een specifieke kredietcomponent. Hierin zou vooral aandacht besteed moeten worden aan de organisatie van een spaar- en kredietsysteem.
- Enkele, door multilaterale organisaties voorgedragen projecten, die zich
kenmerken door een innovatief karakter. We denken met name aan projecten
van de IFAD en de Regionale Spaar- en Krediet Associaties (zoals
APRACA).
- Enkele door Nederlandse mede-financieringsorganisaties ondersteunde projecten.
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Opzet, uitvoering en evaluatie van al deze projecten dienen op een zodani
ge wijze te worden geprogrammeerd dat zij het onderzoeksdoel kunnen dienen.

1

BljUgff \
Wat is krediet? Enkele onderscheidingen binnen het krediet.
Wat is krediet? Het verstrekken van goederen (waaronder geld) of diensten zonder onmiddellijke tegenprestatie tegen de belofte van een toekomstige, minstens gelijkwaardige contraprestatie. (R. Firth
and B.S. Yamey, Capital saving and credit in oeasant societies.
Allen and Unwin, London, 1964).
Kredietverlening vooronderstelt dat de kredietgever een appreciatie heeft
gemaakt van de situatie, waarin de kredietnemer verkeert. Essentieel is, dat de
verwachting bestaat, dat het verleende krediet ook terugkomt : de overdracht is
tijdelijk. Krediet wordt gegeven om het ook terug te zien - verwacht men géén
(gelijkwaardige) contraprestatie, dan geve men geen krediet.
Krediet is een van de instrumenten die een optimaal gebruik van de produktiemiddelen mogelijk wil maken. Het is echter niet het enig zaligmakende instrument. Om landbouwontwikkeling te bevorderen heeft men de keuze uit velerlei alternatieve mogelijkheden.

Onderscheidingen binnen het krediet
NB. Alleen de belangrijkste onderscheidingen worden hier -summier- behandeld.
a) naar grondslag. Kredietverlening op basis van :
- kredietwaardigheid (zekerheid). Hier telt alleen of de kredietnemer actueel
of potentieel over voldoende middelen (vermogen) beschikt om lening plus
rente terug te betalen (grond, opstallen, vee, machines, sieraden). Bij
niet-terugbetaling wordt door de kredietgever verhaal gehaald en kan de boer
zijn bestaansbasis ontnomen worden;
- terugbetalingscapaciteit : de actuele of potentiële capaciteit van debiteur
om inkomsten te verdienen boven wat hijzelf nodig heeft om lening plus rente
terug te betalen zonder verlaging van zijn levensstandaard. Neveninkomsten
vormen vooral bij part-time boeren een belangrijk aspect van zijn terugbetalingscapaciteit ;
- kredietbevoegdheid vraagt naar persoonlijke eigenschappen van kredietnemer :
kennisniveau, ijver, betrouwbaarheid ten aanzien van gebruik van lening.
J. Vasthoff ('Small farm credit and development', Weltforumverlag, München,
1968) kwam bij zijn onderzoek naar de kredietbevoegdheid van een aantal boeren tot de conclusie 'farmers' qualifications and farming methods were
inadequate' (pag. 92);
b) naar termijn waarvoor geleend wordt :
Kort krediet in de landbouw is krediet dat na één produktiecyclus kan worden
terugbetaald, in de regel 4-18 maanden (rijst, respectievelijk suiker).
Geldt met name voedselgewassen.
Lang krediet dient voor duurzame investeringen en komt tegemoet aan de
behoefte aan vast kapitaal. Periodes van 6 jaar en langer zijn gebruikelijk
voor grondaankoop, irrigatiewerken, opslagfaciliteiten, rubberbomenbestand,
fruitbomen.
Middellang krediet ligt daartussenin, van 2 tot 6 jaar : vee, tractoren en
hulpmiddelen, permanente gewassen als koffie en thee;
c) naar doel : Produktief krediet versus krediet voor consumptieve uitgaven.
Onderscheid is niet altijd even duidelijk aan te brengen, bedrijf en huishouden zijn in de landbouw in de ontwikkelingslanden verstrengeld.
Statisch versus dynamisch krediet. Statisch krediet - als na het einde van
de kredietperiode, na aftrek van rente en hoofdsom, geen verbetering is
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opgetreden in het inkomen of de middelen van de kredietnemer; dynamisch als dit wèl het geval is. Dynamisch krediet mikt op verhoging van de produktiecapaciteit van de boer.
d) naar voorwaarden : Hard en zacht krediet. Zacht krediet - krediet op makkelijke voorwaarden : lage rente, lange terugbetalingstermijn, aflossingsvrije
periode. Tegenstanders van zacht krediet in de landbouw in ontwikkelingslanden menen dat zacht krediet de krediietdiscipline ondermijnt, de consumptie
en daarmede verschulding stimuleert; men gaat het krediet als een gift
beschouwen. Het is duidelijk dat krediet dat niet terugvloeit, aan zijn doel
voorbij schiet. Landbouwkrediet is uit de aard der zaak duur krediet vanwege
de hoge risicofactor en dure administratie. Voorts is men binnen de traditionele samenleving aan een hoge rentestand gewend. Zelfs bij de vrijwillige
traditionele geldclubs komen rentepercentages van 2 1/2 - 5% per maand als
gebruikelijk voor. Het gouvernements-pandhuiskrediet in het voormalige
Nederlands-Indië kende zelfs hogere percentages voor de zeer kleine bedragen. Handelskrediet voor de lokale markt is het meest lucratief ('s morgens
een dubbeltje lenen, 's middags 11 cent terugbetalen). Overheidsbanken in
Indonesië begeven zich wel eens op dit terrein om hun verliezen in het landbouwkrediet daarmede te compenseren.
FAO's Indicatieve Wereldplan speekt thans openlijk uit dat landbouwfinanciering lucratief (•» niet verliesgevend) ware te maken door voor korte termijn
kredieten van kleine bedragen meer dan 20% rente/jaar te vragen.
Hoge rente is op zich niet zo erg, als de opbrengsten van landbouwinvesteringen maar hoog genoeg zijn. Maar hieraan schort het juist, bij gebrek aan
moderne produktietechnieken. Het rendement van investering in grond is dikwijls laag, mede vanwege de hoge grondprijs (Mellor). Daarom moet het streven van de overheid voornamelijk gericht zijn op hogere opbrengst van de
investeringen. Goedkoop krediet heeft an sich niet dit effect van hogere opbrengsten, lage rente verleidt daarentegen tot teveel lenen en het aanwenden
van de lening voor consumptieve doeleinden.
Aan de andere kant dient men ook rekening te houden met de aard der investeringen en het effect van een hoge schuldpositie op de mentaliteit van de
boer. Krediet voor lange termijn investeringen als voor een rubberaanplant
of fruitboomgaard zal, bij "normale" rente dikwijls de boer in een uitzichtloze positie manoeuvreren. Hetzelfde geldt voor settlement projecten waar
meestal kort, midden en lang krediet tegelijk verstrekt moet worden.
Daarnaast dient erop gewezen te worden wat te bereiken is met een goede
begeleiding en supervisie zoals bij de financiering van de inheemse koffieen theeverbouw door kleine boeren in Kenya. Een hoog renderend produkt,
gepaard aan een intensief toezicht en een directe greep op de afzet zijn
hier bepalend geweest voor het succes van de kredietverlening;
e) naar kredietbron : Institutioneel versus traditioneel krediet.
Institutioneel krediet : overheidskrediet (ontwikkelingsbank, landbouwbank,
Marketing Boards)
commerciële banken
coöperatief krediet
Traditioneel krediet :
geldschieter/handelaar/winkelier
boeren, landeigenaars, grootgrondbezitters,
traditionele geldclubs, wederkerig hulpbetoon,
familie, buren, vrienden.

Bijlage 2

Berekening kostenstructuur van kredietverlening

De totale kosten van kredietverlening bestaan uit drie elementen:
- kapitaalkosten, dit zijn de kosten van het aantrekken van kapitaal of de
"opportunity costs" van kapitaal. Deze kapitaalkosten dienen verhoogt te
worden aet een opslagfactor voor het slechts gedeeltelijk gebruiken van het
aangetrokken kapitaal (een zeker percentage aoet in kas blijven en de vraag
naar kapitaal is veelal onregelmatig door seizoensinvloeden).
- administratiekosten.
- verliezen door het niet terugbetalen van leningen.
De kombinatie van deze kosten elementen in onderstaande formule levert de
interestvoet op die nodig is om de kosten te dekken.
(

waarbij:

a
b
c
d

100 a + c + d )

»
«
*
«

100
1Ó0- d

kapitaalkosten per periode van uitlenen in procenten,
kapitaal gebruik in percenten,
administratiekosten in percenten,
wanbetaling in percenten van leningvolume.

Onderstaande tabel geeft inzicht in de kosten van kredietverstrekking onder
een aantal verschillende veronderstellingen wat betreft de diverse kosten
elementen.
Tabel 1. Kosten van kredietverlening.
Duur
lening

Kapitaal
kosten

(maand)

(a)
(X)

(i) 6
(ii) 6
(iii) 3
(iv) 12
(v) 8

6
6
3
12
2

Kapitaal
gebruik
(b)

Admin.
kosten
(c)

Wanbetaling
(d)

(X)

(X)

(X)

70
70
70
70
95

10
2
10
10
2

10
10
10
10
3.5

Totale kosten
periode per maand
(X)
(X)
31.7
22.9
27.0
41.3
7.9

5.3
3.8
9.0
3.4
1.0

De gevallend) en (ii)in de tabel tonen het effect van het verlenen van
kleine kredieten op de kosten: kleine kredieten met relatief hoge
administratiekosten zijn aanzienlijk duurder dan grotere;(iii)en (iv)tonen
het het effect van de leningsduur op de kosten: kort krediet is duur. Geval
(v) geeft aan welke omstandigheden nodig zijn om tegen een rentepercentage
van IX kosten dekkend krediet te verlenen..
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gij lage ?

Islamitisch bankieren
1. De "Partnership-Contracten" van de Sudanese Islamic Bank
De bank gaat hierbij uit van participatie in de financiering der produktie
in plaats van kredietverstrekking. De kleine boeren worden gestimuleerd zich
te organiseren in coöperaties, boeren-associaties of andere samenwerkingsverbanden, waardoor het werken van de bank -die voor inputs, financiering en
dienstverlening zorgt- beter georganiseerd kan worden. Omdat er geen krediet
verstrekt wordt, de bank is immers partner in het produktieproces, is er ook
geen zakelijke zekerheidsstelling en geen grondeigendom bij de boer nodig.
De bank blijft eigenaar van de tractoren, landbouwwerktuigen, waterpompen,
e.d. die voor het tot stand brengen van de produktie worden ingezet. De bank
stelt alleen de diensten ervan (landbewerking, irrigatiewater) beschikbaar,
tegen kostprijs, treedt hiervoor in een partnership-relatie met de boer. De
bank deelt daardoor mee in het risico, in de winst, maar ook in een eventueel verlies van het produktieproces.
In het partnership-contract wordt gespecificeerd opgesomd wat de inbreng van
de bank en welke die van de boer zullen zijn. Een en ander kunnen ook afhankelijk zijn van het te verbouwen gewas. De contributie van de Sudanese
Islamic Bank bestaat meestal uit : de grondbewerking (mechanisch), de inputs
(zaaizaad, kunstmest, pesticiden, e t c ) , exploitatie en onderhoud van de
irrigatiepompen, vaak transport en opslag, en tenslotte co-management. Dit
laatste is zeer belangrijk en omvat een voor Sudanese omstandigheden intensieve begeleiding van en effectieve landbouwvoorlichting aan de boer. Hier
is de boer in de eerste plaats mee gebaat, maar de bank ook, omdat die meedeelt in risico, winst en verlies.
De bijdrage van de boer bestaat uit de grond, arbeidsinbreng in de vorm van
zaaien, wieden, oogsten, e t c ; een deel van het benodigde kapitaal (indien
voorhanden) en het management van het boerenbedrijf. De produktie vindt dus
plaats door de kleine boeren, maar ze worden daarbij geassisteerd door de
bank.
Na de oogst worden eerst de "zakat" (de godsdienstige belasting) en de produktiekosten op de opbrengst in mindering gebracht. De bank krijgt haar kosten vergoed voor het gebruik van de tractoren met toebehoren, de brandstofkosten, onderhoud, de kosten van zaaigoed en kunstmest, jute zakken, opslag,
transport en co-management. De boer krijgt een vergoeding voor zijn grond,
zijn arbeid, en eventueel zelf ingebracht kapitaal.
Van het nu overblijvende netto-bedrag, indien dat er is, gaat 30% naar de
boer voor zijn bedrijfsvoering. De dan overblijvende 70% van het nettobedrij f soverschot worden verdeeld tussen de bank en de boer, en wel in de
verhouding van beider inbreng in de produktiekosten, dat is beider bijdrage
tot het eindresultaat.

2. Voortgezet partnership voor de vermarkting
Voor de meeste landbouwprodukten -tenzij er door staat of marketing board
vastgestelde opkoopprijzen gelden- zijn de prijzen direct na de oogst op hun
laagst, terwijl de boer dan hard om geld verlegen zit. Door geldgebrek en
het ontbreken van adequate opslagmogelijkheid, markt- en prijs-informatie,
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is de boer vaak verplicht tegen zeer lage prijzen zijn oogst van de hand te
doen, terwijl een aantal weken later de prijzen voor dezelfde landbouwprodukteh weer omhoog gaan, zonder dat hij daarvan heeft kunnen profiteren.
Omdat ook dé Sudanese Islamic Bank belang heeft bij een hoge opbrengst
-vanwege de winstdeling- is zij bereid haar contract met de boer te verlengen tot én met het vermarketingsstadium. De bank zorgt daartoe voor transport en opslag voor een periode van maximaal 3 maanden na de oogst. De bank
heeft ook betere toegang tot prijsinformatie.
Omdat de boer echter direct contant geld nodig heeft, betaalt de bank hem
50% Van de prijs, zoals die direct na de oogst geldt, bij wijze van voorschot. De bank loopt nu echter een voortgezet risico. Als enige tijd later
(maximaal 13 weken) de opgeslagen oogst tegen een hogere prijs verkocht kan
worden, dah worden van die opbrengst eerst afgetrokken het voorschot dat de
boer al ontvangen heeft, plus de opslagkosten van de bank. Van wat er overblijft gaat eerst weer 50% naar de boer (hij had als het ware de helft van
zijn oogst direct na de oogst aan de partnership verkocht) en de dan overblijvende "winst" wordt gelijkelijk tussen de bank en de boer gedeeld.
Beide partijen profiteren dus van de hogere prijs door de tijdelijke opslag
en pas latere verhandeling van de oogst. Bij tegenvallende prijsontwikkeling, bij slechte oogsten door droogte bijvoorbeeld, zal de bank ook risico
lopen en zelfs geld bij moeten passen. Voor de boer betekent het dat zijn
risico in ieder geval kleiner is dan zonder partnership overeenkomst.
Het grootste voordeel voor de boer is echter wel, dat hij -zoals bij een
krediet dat ondanks misoogst of lage prijzen voor zijn oogst toch terugbetaald moeten worden- niet in ernstige verschulding terecht kan komen, en
voor een volgende jaar niet van krediet uitgesloten wordt.
Bijkomende voordelen van de partnership-methode zijn nog :
- de begeleiding van en voorlichting aan de boer zijdens de bank;
- de boer hoeft niet te bezuinigen op inputs door goedkoper zaad, slechte
kwaliteit kunstmest of geringere hoeveelheden dan optimaal nodig te
gebruiken. Deze worden nu door de bank ter beschikking gesteld, en omdat
het geen krediet in natura is, zal die kunstmest ook niet door de boer
doorverkocht worden om aan geld te komen.
Door de risico-deling en de mede-financiering door de bank kan de boer ook
naar een dynamischer bedrijfsvoering toe groeien, nieuwe methoden en inputs
aanwenden, hoger opbrengst gevende gewassen verbouwen of nieuwe variëteiten
aanplanten.
De boer kan ook een gedeelte van zijn hogere geldelijke opbrengst voor een
hogere zelffinanciering of investering in zijn bedrijfje aanwenden. Hij zal
dan een volgend jaar in een gunstiger verhouding tot de bank staan bij het
afsluiten van een nieuw partnership-contract, dus ook een groter aandeel in
het bedrij fsoverschot krijgen.
Tenslotte wordt het hem mogelijk gemaakt een gedeelte van zijn geldopbrengst
voor kortere of langere tijd bij dezelfde bank op deposito-rekening te
plaatsen of zelfs te beleggen. Omdat de bank echter ook geen rente uit mag
betalen, zal de boer voor zijn besparingen weer in de resultaten, winsten en
verliezen, van de bank mededelen.
De ervaringen opgedaan met deze wijze van produktie-financiering in de
kleinschalige landbouw in Sudan zijn nog jong. Ze zijn echter wel de moeite
waard ze te blijven observeren en evalueren. Als de resultaten goed blijven,
zou dit partnership-systeem ook in andere ontwikkelingslanden, als alternatief voor dan wel als aanvulling op de bestaande landbouwkredietsystemen,
toegepast kunnen worden.
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Een voorbeeld van een spaar- en kredietprogramma

THE VICTO EXPERIENCE THAT WORKS»
- COOP LENDINQ FOR THE "NON-BANKABLEB"
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BUILDING A CQMMUNITY-BASED COOPERATIVE- TO
MOBILIZATIQN AND CREDIT FUNCTIONS
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2.01

Putting up a cooperative or organizing. a group in order
to serve mmrmly as a channel of credit ha» very lirnited
chance of succetfs. Even if the group has the technical
ski lis to manage the credit funds, loans will most
. likely not be paid.
This normally happen» bacause the
members
see the cooperative as a
temporary
structure
only
to
facilitate
credit
delivery.
Experience of the government in' this regard has always
been a story of failure.
„ .

2.02

A «cooperative. to be an effective instrument
in
providing credit services to lts members should fir<at
be developed, equipping itself with a minimum level of
organizational
strangth.
Doing thi's involves
an
. intervention process that wouid a l l o w t h e
cooperative
to 'grow according to its own paceand wait until auch
time that tha organization is strong enough to operate
on its own be'fore an attempt to channel external'fundfi
'is made.
The key factor hèr.e is .to allow the
cooperative to practice simple banking, starting
from
the
stage
of
deposit-taking to the
stage
of
small/instant 'landing.
To enable the cooperative to
- reach this level of development requires the following
. 'int er vent i ons i

»> §i*Ios Sssesnêti^ë adyssiiSQ IQI £b,e oiga&sxs witb a
Sttsafl JBffiBÜfiSiS SQ mskLX&tiSQ in order to create an
atmospher of commitment and establish a need for
collective act ion to overcoma individual weaknesses
brought about by their smallness.
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, ,.clv«.is to develop an organizational basse
~~•• ' of enlightened members who-are convinced that their
f ui 1 support is an investment fqr the services they
need from the organiïation.
They should realia
the fact that a cooperativa that. is bui lt... on
capita! first without cooper.ators cannot surviva in
the long run.
More importantly, they begin to
value
the knowledge that membership
in
the
organiaation is a manifestation of one's goodriESf.
which in turn makes oné bankable bec'ause he can b<.
trust.ed to cooperate.

b) . gilic.gr,*' inaiaiaa sbayld alis fel aiy,SQ &s all
ataela wbs §r.@ iay.3ly.gs; ia febe saüiaiisQ *o equip
them withthe skills required of their
positions.

o

respective

'Qgy.@lsQ[Qga£ Ei.aQni.na gbayig fes asadyaigÊJ inkalyXna
a l l Èb§ slli£gi:s %&& m§mk@r.s.
The output i s a
simple one~year action plan of the cooperative
which outl.ines the following activitiess

2.03

cl

savings mobiliaat ion

c.2

membership education

c.3

small/instant landing''

SjSQcggBJi Ql SSÖÏÏSCiJtiyg SaytüöS- Develo'ping the "saving
habit" of mombers is the most important educational
function. of the cooperativa.; Once the member
is
convinced, he/she is-required to participata in group
savings scheme . or individual siavings plan.
This
.pracfcice develops a strong sense of ownership and hel pa
enhance the value of sal f-~reiiance in the proces©. The
members' becomé conscious of ,the fact that
small
amounts, consistently and regularly saved» would grow
into substantial amounts.
Stimulating a poor man to save today is making hlm
aware that by really doing it now
rneans that the
amount he saves today is equivalent to the amount he
may need tomorrow,.
This simply means that the bigger
the amojnt he saves today,. the greater the security he
will have tomorrow.
But the problem starts when he needs money more than
what he has saved.
This is where the concept of
eooperative savings corner-:, in. "When we started People's
3

Credit Cooperative in Cebu City in 1973, there were
isnly 27
members with P2,490 initial savings.
Now it
has grown to 1,80:4 momber* with. pooled savings Cfixed
deposits) of P 1,084,563.00.
Another remarkable example is the, Cebu CFI Gapitol
Cornmunity Credit Cooperative which started with only
P200.00 involving 29'momber® and has grown into & P3.'r>
million collactive enterprise.
The concept of cooperative savings that we have been
promoting and practising has the following features:
a)

The poor is willing to save if given
motivation.

b)

The poor ha» the eapacity to «ave if
right savings sc'hemes.

c)

Individual smal 1 savings if done regula'rly will
accumulate Hntö big amounts over a reasonable
period of time.

d)

Individual small savings when pooled together
generate monetary power.

e)

Qood
"savings habi.t"
worthy.

mak es a

poor

the ' proper
given

the?

can

man credit--

*'

Üg£QB8r.§bA.I2 Efiikl£,s££fiü«
This is the key engine that
generates power for th© cooperative, . It'is here that
dedicated and committed leaders start to appear anti
becöme so involved volunt.arily.
After undergoing the
basie coop education,• ©ach member is - required to
participate in reguiar membership meetings.
Complying
with this will help erihance his worthiness.
It is important to point out here that membership
meeting is conducted to achieve the' following- pur'pases:

a)

8i®£yigisQ ao sagüssfeisaai BcablsiDs «ad issyes
utfluicsi mmkêLsL iagfilYjaiftat and syfiöSEidiscussion includes the report of the officers
the progress of th© cooperative and status
delinquent members..

b)

££M
The
on
of

S*¥iha*=fi«MH:tóiöa * £ £ i x i & i s uüüanbêkan ubtcs
©satan er-sssat sus sossunsasEl ïst ssxs Xar. tbs dsy.4

•._

' . c)

It i» during this meeting that thö treasurer
accept©. deposito.
At . the same time, regular
depositors are honored and giyen with prises.
The*
occasion i's called "Savings Market Day".

mg "fliigÊioa u u i • SSUJS a§ aü seaön£«Di^ l&x ' fetm
tólfetl SLStiCSffg SX aa.ti.2Q tb problems
mombers' participation or support.

that

naed

'2.0ÜS' §Ï036igZ|Dl£aÜ.i LËÏÏ&iQÜ'
Por. a newly-organised credit
cóoöerativë, a per tod of, G,to 8 months is nor ma 11.y
required before the cooperative could start 1 ending to
its. mêmbers.
This is a period for an intensive
savings campaign, allowing members to build up loanable
funds and gain experience in making' deposits with the
organization.
Within this period, we can have, at
least some idea on the depositlng habit of the memberia
which
is a major credit factor in mak ing
lo<an
deeisions.
A credit cooperative with pooled savings or deposlts at
this poiht in time may start lending to its members
only
for emergency and subsistenc© • need».
The
cooperative may extend petty-cash loan of PSO.00 or
instant loan equivalent to the member's deposait.
The
term for petty-cash loan is normally 30 days and
for
the instant loan, 90 days..
Praje.tising simple lending, say, for a period of 6
months may help build up confidence on the part of the
pfficers and develop.trust on the part of the members.
Lending
to -marginal. borrowers
requires taasic
organizational discipline that must be wel 1 observed to
ènsure' succesé. Organiaational. discipline ineludes the
following conditions».
a) Edueating the,members on- the value of savings and
credit responsibility.
b)

Ext endi n-g smal 1 amount of
mêmbers' hardrêarned savings.

1 oans

ut i 1 i 2 i ng

c)' Conductihg monthly ownership meetings
problems and plans.
d)

Ëxternal funds may only come later to
the coop's loan portfolio.

to 'discuss
supplement

t he

OPERATIONALIZÏNG A CREDIT COOPERATIVE
3.01

A
coope.rative doing a depoait--taking and
credit
function» demands a higher level of underatanding and
«upport of mambera and officara than any othar typ» of
business, * cal 1 ing moraover . for a «trong momber«hip
base. It mayr parhaps, help to deacribe the functiona.1
framework within which the cooperative haa to operatt;-.
Figure 1 illuatrates the activitia» or taaka required
by.thoae involved in the operationa, ahowing a process
ahaped and oper'ating like a human heart. in a healthy
cycle. These are»

TASKS/ACTIVITIES

RESPONSIBLE

1.

Meniber E d u c a t i o n

-

E d u c a t i o n Committee

2.

Deposit taking/savings
mobilisation

-

Treaaurar/Collector/
Caahier

-

Capital
build-up
Committae

-

Loan Öfficer/Credit
Committae

•*

3.

Loan. Extenaion

•

4.

Loan Repayment

•-

Treaaurar/Col lector/
Caahier
Delinquency
Committee
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*

Control

DEPOSIT-TAKING FUNCTION OF THE CREDIT COOPERATIVE
4.01

The capacity of th© cooperativ© to lend money depend?.
1 ar ge iy on management'© capability to mobi 1 la e...... the
savind© o"f th© members.
There ars «everal mavingv;
schemes adopted by credit cooperatives whieh stimulate?
the flow of funds fro'm members. Some of these aren
&"> Bsayl&E. BëESSit '~ A member is required to commit an
amount that he can afford to deposit' regularly with
the coop upon approval of his mombership.
He .1. >•-.
made. to sign an agreement .indicating the amount «And
frraquency of deposit, i.e, PI,00 daily or PS.U"
monthly.
ït is explained to him that • since ni-.
c.ollateral is imposed on him when he borrows, the
security
will be his» , char.acter based on his
depositing habit.
t>>

4.02

§S£ial iiMiDQS -this is. a scheme of fórced
savings among the members of the group.
The group
decides on the amount each member. should contribute
daily and 'all the members will engage in a raffle
to elect a "depositor of the day".
For eaamplö, a
group decide'w that ©ach. will contribute Pi. 00.
tt
there ars 10 member» of the group, 10 tickets ov
rol'led small pieces of paper numbered l to 10 will
be raffled allowing each one to have a priority
number.
A member who gets no. 1 will be the first
depositor for the., day with a total deposit: of
P10.00
by collec'ting Pi. 00 from each
member
i including his share. And the one who gets number 2
will take his turn on the second day following the
same procedure.
The proceas continue® up to the
lOth day.
This means that •èach on© is able to
deposit PIO.00 during the raffle period,

O

kSsSQ BSÈgQÈian ~a This is a common practica of
requiring a borrower to retain a part of his loan
proceeds, say 5"/. of the loan amount will be
retained as deposit.

d)

LSÊiSO:
'ïaayj.Qg§
- Every
peso
deposit,
is entitled to one raffle ticket, so that a
depositor in this scheme has more chances to win
prizes.
The scheme will encourage members to
deposit more in order to acquire more raffle
ticket®.

Deposit—fcaking function involves a generation of two
types ., of deposits from the members, namely: fixed
deposits Cshare capital) and savings deposits.
Fix®d
deposits,. are members' equity to the cooperative which
8

-cannot be. withdra'wn.
Howaver, when a member 'resigns
from. the cooperative, his/her fixed deposit can be
withdrawn. Mombers »r@ encouraged to deposit regulavly
for this type of deposit because.the amount of fixed
deposit he/she ha» with the cooperative wi 11 serve., as
the basis -for the amount of loan he/she could get.
Members also save their money in the cooperativs fo<"
safekeeping p.urposes.
This type of deposit is calleci
"savings deposit" which bears a fixed interest and is
withdrawabl© anytinie.
r

The raason why our credit, cooperative» &r& able ivo
operate with considerabie level of succes» i» becau»e
we put emphasis on the d.gy.gi.aam.aQfc Qt ludiYldyfill dS
fiSaQ8r.aiar.S- B v consistently and regularly saving a
porti-on of their earnings, we'bui ld cooperator» in the
proces».
If
an
attempt to organize a
credit
cooperative is made through a proces»' of
marely
col'lecting money from individuals, you are actually
putting up a capitalistic form of cooperative where you
only build cajaital but not cooperator».
If this
happenr you wouid have an "overnight" organiaation with
a potential for «short-term exiatence.
LOANINQ FUNCTION:

*

5.01

The most important credit strategy when it comes to
lending to the small farmer Cnon-bankable) is asking
him to save first.
When this is sufficiently done',
then we can start giving him with loan». This proces»
ha» a strong aocial dimension which induces a person to
roalise the fact that h© is actually lending to his
neighbor with the cooperative simply acting -as a link.
Lending, therefore, to a marginal borrower who ha»
nothing to offer except his character and who is able
tö borrow out of the savings of, his neighbor is the
true meaning of social credit.
The more humanistic
idea of social credit is truly practieed in the
cooperative and in other self-help inatitutions.

5.02

Extending loan» to the "non-bankable" isquite risky
and strictly
s.hould not be allowed if you ar© to
listen to the viewpoint of the bankers.
To them, the
non-bankers are the small farmers, landless wo'rkerss,
&nd all' those belonging to the.propertyless
strata.
To ericourage the financing institutions to inject fundi*;;
to this sector, the government made an initiative in
establishing
CALF
for this
purpose.
But
the
realiaation of this goal is far-fetched.
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5.03

In the cooperative, we convert the so-ca'lled non
bankables
into bankables by. instituting a c r e d U
- strategy with the following built-in elements:
a).

family needs-based credit

b)

savingsHpasèd credit

c)

charactër-focused credit

d)

group~supervised credit

these four <4) element.» «hould be • c.onsidered
m
formulating credit policies and even credit program*
intènded for the poor. I n o u r experience, we found out.
that if one of these element® is missing, it becomras
more difficult to operationalize.a credit , system for
such a sector.
They must be all .obsarved if the
objectiv© is to institutionaliae
a viable credit
• program.
5.04. Eamiiy. öasdl-feöStd
SmöillQur cooperative adopts a
"loan packagert policy that addrasses itsalf to the
family naad© of the mambar..
This maana that loanabl<••funds are made available for both product ion anu'
provident purposes.
On how a loan package policy is
oparationalised, we would like* to cite the case of
People's Credit Cooperative and Cebü CFI . Capitol
. Community Credit Cooperativa.
These
coops '."offer
these types of . loana
a>

ESÈÈY. QflSh IsSSQ.
This loan is given to , answer
petty cash naeds, usually in the amount of P50.00
payable for 30 days. , Approval of' this loan is rione
» by the. traasurar ór manager.

b)

iG3SEaS!3S.Y.' laS&Q«
This loan is extended involving
those arising from sudden incidences and i'mmediate
cash naeds due to some ünforeseen , events that
require speedy care and attent ion.
A death in
the,family; an accident, a fira, sudden .il lness»
calamity or any avant that naeds immediate act ion
and which would ' entail expense coma under this
catëgory. This.type of loan ranges from P100.00 te
PSÖO.00
depending
on the
capacity
of
the
cooperative.
Release of loan is so quick which
does not have to go through the screening process
by
the Credit Committee..
The treasurer
is
empowered to act at his diiscration in all cases' of
emergency,
Such- emergency loan may ' be grantad
wi'th in a matter of a few >...inute«.
This type of
10

loan is short-term, usually due and payable in 60
days or extanded up to 120 days.
"E>

ËCQïiÖiSQÈ taölQ' This loan is providad for purpo«s©«'
like .education, mradication, house repair, rood,,
ciothing and other Household neods. Actually, a
provident loan implemants the'object ivo of thrift»
A mambar saves in his credit' cooperative for the
"rainy day" so that ha will have sbmething when the
propitibus . time comes.
His act of repaying the
loan is nothing alss but an act of continuing to
save for the same purpose.

d)

£r»£'Öiy££iMg LSsQ«
Th is typ» of loan encouraga» and
helps
mambar s
who are- industrious
and
ar •«•
enterpr i si hg.
A member,
for instance, saves
regularly to accumul at© fund as capital for income-generating project»,' If these savings &r& noi.
enough, he borrows to augment his capital.

3.03

Under the loan'packag© concept, a'provision of'credit
for
income~generating
projacts
should
include
subsistence
loans
and
other
provident
loans.
Diversi fication.' of loans is a common occurence in
crodit
programs becausa the oriantation of
such
programs is not family needs-based.

5.06

iay.iQgszÈiasgd GL&SIL&- A mamber can only avail of loan»
if He has made deposits with the cooperative. m He
cannot even borrow if h© f ai Is to comply with'* th<»
minimum fixed deposit Cusually PSO.00 per mambar).
In
most. cases, he can only borrow up to' twica his fixed
deposit except when the cooperative is so liquid and
has funds from outside sourees*

5" 07' Chatflslex-.facy.EiÉl £cidi£*
Loans are extended to a
mambar, not becausa ha has so much collataral, but
simply a) becausa ha needs the loan,
b) becausa his
name is a good name, c) and because his fellow mombers
honor that good name.
And that "good' name" in
basically his eharactar. ' This character is measured
according to his performance as a mamber in the form
of»
a)

regulardty of deposits as pledged

b.v regularity of loan payments

as

pl&hned

O

regularity of attendance • in
membership meetings.
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5,08

i£2yQl§yfi<sE.ïi§öJ! SLSÖÜi»
*n our axperience, personai
credit"" responsibility is not anough.
There must air,o
b.e group credit responsibility.
This volunteer grou^
is formed as a watchdog to see to it that loan iapplied according to the purpose it is intended for
Another task is for the group to assist the borr.owfc.'
'make his project productive and profltable,

QeERÓlIQblALlZINË 5Q£IAL CREQH
S.01

The pur pose of social credit is not merel y maki-nci
credit funds available to the small farmer or producer.
It is more than this.
It has the following under lyinci
featurest

Q.iiidiiÊ Eutii laynüss
Cl)

He must know that the money he recelves is ththard-earned
savings
of
his
fellow-membars,,
therefore, by not paying the loany 'it 'is just llke
he is committing a social crime.

C2)

He must realia» 'that if the money he receivet»,
comas from other sources,
he has the mor al.
obligation
to- pay it back to
enable
his
cooperative to 'keep it.s integrity and/or credit
standing.

Cl)

He must be made aware that his honesty in the
of funds makes him always a good credit risk
the cooperative.

use
for

C2) The lender must see to it that the loan is an
investmen't to increase product ion a/id income of
the borrower and therefore» his project must not;
be confined
only to increasing production bul
also
must be prófitable,
This will enable the
borrower to pay his loan and.increase his capacity
to save.
C3)

The lender must see'to it that the borrower's
project must be • feasible with a provision for
technici al support and corr esponding
markot ing
linkage components.

C4)

The lender must establish a social participatory
mechanism which should ensure that the loan would
stimulate social inter-action Csee figure 2 ) .
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PART II
-BUILDING A FINANCIAL INTERMSDIATION SYSTEM

BACKGROUND
7.01

In 19Ö0, the Visayas Cooperative' Development Center,
Inc. CVI.CT0) initiated a financing system among "•>
credit cooperatives in Cebu which agreed to pool theiv
surplus funds and help each other through a mechanisch
of intei—coop lending.
For this purpose,
VICTO
©stablished a Visayas CQOPCentral Fund' CVCF), designeci
to mobilize funds from the cooperatives so they could
finance the credit need© of their members.
Starting with P25,000.00, the VCF has growr). to P4.S
million with 42 participating cooperatives., involving
about 50,000 members.
During lts first few years of
opera.tion«3, it concentrated on helping finance the loan
portfolio of c-redit cooperatives which were sufferlng
from liquidity- problem.
An average of 60"/. of the
loanable funds of most of our credit cooperatives went
to production loans while the rest were used to finance
consumer
credit
such as
household
mainteriance,
©ducation, and medication.
-

DEVELOPMEJMT OF VCF
8.01

If
regular
savings of members
in
the
cr&riit
cooperatives are
the cement» then the VCF could be
considered as th» building blocks'.
The VCF primarily
operates by channeling surplus capital of cooperatives
to deficit capital cooperatives which are experiene ing
•liquidity problemeu

B.02

The VCF was established out of'a crucial need to help
finance cash-starved cooperatives. It was conceived as
a lender of last resort in the beginning through
an
inter-coop lending system but has since then. expanded
its role by central'ia ing surplus furïds of cooperatives
in order to be able to agressively respond to the
varying financial needs of cooperatives,

8.03

With the growing support of the cooperatives
in
broadening the capital base of the VCF, it has ü&®n
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able to expand its credit services.such as liquidity
financingi
loan
financing and working
eapital
- financing for marketing, and consumers cooperativess,
VCF
has also been able to establish financia'i
linkages with several development agencies uti 1 i:;:i.nc,
.:... its credit service facility as has been. acting a<s a
cönduit/channel
of
these agencies'
fund®
for
cöoperatives.

MANAGEMENT STRUCTURË OF VCF'
9ii01'

VCF is the financial intermediation system of -VICT0'«"
netwerk of cöoperatives.
It operates within fch.
organia'ational structure of VICTQ as- on© of it<~
departments. Its day-to-da'y operations is handled b.y
a full-time manager with back~up support from the
loan. officer.
Cooperativeo borrowing from the Fund
are screened by a Loan . Committe© eomposed of 3
members.
The Board of Direetors of VICTO is the
policy~making body of VCF.
These direetors arrc
electëd . annually
'by the delegates. of
member-cooperatives/'- They serve in a voluntary capacity,
• VCF has no.w 3 branches, namelyj the Catarman Branch
(Northern. Samar;),
Tacloban., Branch CLeyte),
and
Öacolod Branch (Negros). Its main office is bas'ed in
Cebu City, servicing cöoperatives in Central Visayaraand Western/Southern ;Leyte.
i

FINANCIAL LI'MKAQÈS
10.01

A M de from the funds generated from the cooperatives,
VICTO makes .an • ef fort to link itself with- developmervt
agencies
so
as to avai1 of
their
financial
assi'stance.
A number of these agencies lend support
to our income~gen©ratlng project®.
Their' funds
infused into VCF are pooled into a revolving credit
fund.
VICTÖ-VCF serves as a conduit of these funds,
establishing a pipeline to reach more cöoperatives in
both urban and rural areas and utilizing the funds
for relending to their members.
VICTO also provides support services to mak© sure
that the credit program succeeds.
For instanc®, <a
training oh credit management is given.to the credit
cooperativa personnel-.. The coop partiei pat ing in thé
program • will also recaive audit services from us to
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make aura that tha coop ha» a good interna!' contrei
ayetem.
Technical training on agriculture; ia aleo
providad for tha barafoot technieiana orgahized at
tha coop level.
Moreover, th« coop i'a^'aiiBisted
through our inter-coop trada service» which help find
a better market for the coop member»' produce. ...
Effort to establish linkaga with bank» haa baan given
emphaaia recently.
The typaa of linkatfe that arv
cónaidered
poeaible
will be in tha raraa»
of
guarantee, loan ayndication, and conduit.

DEL.IVERY SYSTEM
The credit cooperative obtain» a loan from VICTO for
retail lending to its member».
With this schemra,
VICTO extends wholesale credit to the cooperative- at
12'/. interest par annum.
VICTO adopts two basic types of loan analysis»
one
to evaluate the borrowing cooperative itself,. and
ahother to evaluate the project» to be financed tiy
it» »ub~loans.
The first type focuae» on the creditworthiness of tr.n
cooperative a» an organization or as a financiai
intermediary and it» expected ability to manage botii
it» own and VICTO'» invested funds.
The second type
of analysi» ie that .which concerns the feaeibility of
the project or that which is concerned with the
purpose of the loan.
In order to be considered creditworthy, a cooperative
must
meet minimum standards in management
and
financiai performance.
Management ia the
most
critical factor in determini'ng the succes» of a
cooperative and its loan repayment ability.

i

