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En integrerad strategi
för Världsbanksgruppen

Dra styrka
från den
privata
sektorn i
IDA-länder

Världens fattigaste länder har ett enormt behov av
utvecklingsfinansiering—ett behov som endast kan tillfredsställas
när de offentliga och privata sektorerna samarbetar.
Världsbanksgruppen anser att bred och inklusiv tillväxt är av
central betydelse när det gäller att göra slut på fattigdomen.
Detta kan inte äga rum utan en blomstrande privat sektor. För
att nå de mål som är viktiga för de fattigaste länderna—allt
från att handskas med klimatförändring till att fylla stora hål
i infrastrukturen, från att utöka tillgången till grundläggande
tjänster till att förbättra stabiliteten i bräckliga situationer—
kommer det att vara nödvändigt att bygga upp en dynamisk
privat sektor som ett komplement till offentliga insatser.
Det handlingsprogram som antogs i Addis Ababa år 2015
utmanade det globala samhället att söka sig utanför den
offentliga sektorn för att utvinna de biljoner investeringsdollar
som behövs för att uppnå målen för hållbar utveckling.
Nya källor för finansiering, kunskap, partnerskap och
innovering öppnar nya möjligheter för de fattigaste länderna.
Att hjälpa länder att gripa tag i dessa möjligheter och klara
av komplicerade utmaningar fordrar ett nära samarbete inom
Världsbanksgruppen för att engagera och utnyttja den privata
sektorn i IDA-länderna.

38 %
av IDA:s åtaganden för
räkenskapsåret 2015
inriktades på utveckling
i den privata sektorn.

4,7 miljarder
dollar
IFC satsade 4,7 miljarder dollar
per år i långfristiga investeringar
i IDA-länder—tre gånger så
mycket som det belopp som
investerades 2005.

39 %
av MIGAs aktuella portfölj
i september 2015 stöder
privata investeringar
i IDA-länder.
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Världsbanksgruppens strategi—
att stärka synergier
IDA (International Development Association), Världsbankens fond för de
fattigaste, arbetar för att utnyttja och maximera fördelarna med synergier
mellan de offentliga och privata sektorerna på ett mer systematiskt sätt.
Vi gör detta genom att kombinera styrkorna och de
relativa fördelarna hos IDA, IBRD (International Bank
for Reconstruction and Development), IFC (International
Finance Corporation), och MIGA (Multilateral Investment
Guarantee Agency)—för att göra det möjligt för
IDA-länder att lättare få tillgång till ett omfattande
stödpaket och för att uppmuntra ökad involvering från
den privata sektorn.
Synergier inom Världsbanksgruppen förbättras genom
arbete med gemensamma projekt, mer teamwork
och informationsdelande. Gemensamma aktiviteter
inkluderar:

•

Arbete på systematiska ramverk för
länderdiagnoser och länderpartnerskap för att
skapa ett medel genom vilket resultaten av
enskilda institutioners arbete på projektnivå kan

kombineras för att åstadkomma starkare verkan
på program- eller ländernivå.

•

Utformning av implementeringsplaner som
möjliggör utveckling av den privata sektorn,
i synnerhet i stater som är bräckliga eller
konfliktdrabbade.

•

Utökning av urvalet av IDA:s garantiinstrument för
att locka fram och utnyttja privata tillgångar.

•

Användande av investeringar som kan vara
transformerande som katalysatorer och samtidigt
ta itu med flaskhalsar som fördröjer hållbar tillväxt.

Denna inriktning bygger på Världsbanksgruppens
mångåriga samarbete, vilket har haft långtgående
resultat i många länder inom en hel rad sektorer.

Världsbanksgruppens arbete
inom ida-länder
Samarbetet mellan IDA, IBRD, IFC och MIGA har med tiden utökats och
omfattar en rad aktiviteter på regional, statlig, sektors- och tematisk nivå.
Detta inkluderar utformningen av gemensamma ramverk för länderpartnerskap,
gemensamma investeringsprojekt framför allt inom infrastrukturen och den
finansiella sektorn, och gemensamma aktiviteter rörande rådgivande tjänster
och investeringsklimatet.
Afghanistan
IDA, IFC och MIGA har
hjälpt till att rehabilitera en
telekommunikationssektor som
nätt och jämnt fungerade efter
decennier av konflikter. År 2015
hade 20 miljoner människor tillgång
till telefon, jämfört med bara
57 000 fungerande telefonlinjer år
2002. Bankgruppen gick samman
för att skapa en miljö där förändring
kunde frodas och uppmuntrade den
privata sektorn att sätta igång med
investeringar. IDA finansierade det
digitala nätverket, Världsbanken

och IFC hjälpte myndigheterna att
förändra policy och regelverk för att
privata investeringar skulle lockas
in, och MIGA bidrog med en garanti
som försäkrade mobiloperatören
mot icke-kommersiella risker.
IFC gav ett lån på 65 miljoner dollar
till Roshan, Afghanistans största
mobilnätverksoperatör, för att stöda
installationen av ett 3G nätverk, som
gav afghanerna tillgång till internet i
alla 34 provinserna. Roshan beräknar
att de kommer att täcka 80 procent
av befolkningen inom fem år och
utöka mobila banktjänster för att
underlätta tillväxten av lokala företag.

Burundi
IDA och IFC hjälpte till med
teknik för att åstadkomma
en 10 procents reduktion i
regelverk, tid och kostnader
för att betala företagsskatt,
förenkla skattesystemet för små
och medelstora företag; utöka
skattebasen, och standardisera
skatteincitamenten i enlighet med
vad som gäller i EAC (East African
Community). Reformerna inkluderade
skapandet, år 2012, av en enda
kontaktpunkt (“one-stop-shop”) för
hjälpåtgärder för företag, och en
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minskning av den tid det tog att
registrera ett företag från 14 till
8 dagar. Kostnaderna föll från 117 till
18 procent av BNP per capita och
antalet registrerade företag per år
mer än fördubblades, från 700 år
2010 till 1 500 år 2012.

Elfenbenskusten
Världsbanksgruppen samarbetar
för att stöda regeringens
ansträngningar att utöka
produktionen av elektricitet genom
att bygga om energiinfrastrukturen
för att tillfredsställa den ökade
efterfrågan på elektricitet. Som hjälp
med moderniseringen av Azitokraftverket, bidrog Världsbanken
till uppbyggnaden av erfordrat
ramverk för reglering av investering
i sektorn, medan MIGA stod för
investerarnas försäkringar mot
politisk risk och IFC organiserade
ett finansieringspaket på
345 miljoner dollar med bidrag från
de fem europeiska institutionerna
för utvecklingsfinansiering och
WADB, den västafrikanska
utvecklingsbanken. De sköt också till
125 miljoner dollar av egna resurser.
Med en kapacitet på 427 MW är
detta ett av regionens största
värmekraftverk, vilket minskar risken
för elbrist och resulterar i betydande
besparingar för landets befolkning.
Det moderniserade Azito-kraftverket
kommer att producera 50 procent
mer energi utan att använda mer
gas och betjäna mer än 2 miljoner
invånare. Dessa förbättringar är
lovande för hela regionen eftersom
Elfenbenskusten kommer att
kunna exportera elektricitet till
grannländerna.

Kenya
Världsbanksgruppen har hjälpt
den privata sektorn och de
kenyanska myndigheterna att
samarbeta för att få fram sätt

att öka tillgången till elektricitet,
vilket var mycket behövligt i ett
land där endast 25 procent av
medborgarna har tillgång till
elektricitet. Genom ett innovativt
offentlig-privat partnerskap
mellan Världsbanksgruppen,
de kenyanska myndigheterna,
KPLC (Kenya Power Lighting
Company), privata investerare,
och kommersiella långivare har
det lyckats att finansiera tre
oberoende elkraftprojekt i Kenya,
vilket har hjälpt till att utvidga
landets elnätverk. KPLC, den
statliga eldistributören, håller på
att utvidga sitt nätverk till att
nå över en halv miljon nya hushåll
per år. Energiprojekten i Kenya
backas upp med unika paket av
partiella riskgarantier från IDA,
tillsammans med långsiktiga
garantier rörande lån och politisk
risk från IFC och MIGA.

Ghana
Som hjälp för utökningen av
ren och prismässigt tillgänglig
elektricitet i Ghana bistår
Världsbanksgruppen med ett IBRDlån på 200 miljoner dollar och en
återbetalningsgaranti från IDA på
500 miljoner dollar för Sankofa,
ett naturgasprojekt. Garantierna
täcker privata investeringar till
ett värde av 8 miljarder dollar—en
hävstångsfaktor på 11 till 1. Projektet
kommer att producera bränsle
för upp till 40 procent av Ghanas
nuvarande produktionskapacitet
och ersätta nedsmutsande bränslen
med renare, mindre kostlig naturgas
som produceras inom landet.
Ghana kommer att kunna reducera
oljeimporten med 12 miljoner fat
per år och koldioxidutsläppen med
omkring 8 miljoner ton under loppet
av fem år. IFC har också hjälpt till att
öka Ghanas elproduktionskapacitet
genom att finansiera ett nytt och

Energi
i Afrika
Den allra största delen av
Afrikas invånare, ungefär
65 procent, saknar tillgång till
elektricitet. Världsbanksgruppen
investerar nu i transformerande
energiprojekt över hela Afrika,
och levererar pålitlig och
prisvärd elektricitet för att
underlätta näringslivsutveckling;
varje dollar som investeras i
elkraftförsörjningen resulterar
i en ökning av över 15 dollar
i BNP-tillväxten. Vattenkraft
är världens största förnybara
energikälla, och om man kan
finna ett ansvarsfullt sätt
att utnyttja Afrikas enorma
vattenkraftspotential så kan
detta ge tillgång till elektricitet
för tiotals miljoner människor
som nu lever i mörker. Planerna
är att fram till år 2030 kommer
omkring 540 miljoner människor
att få tillgång till elektricitet;
av dessa bor 500 miljoner
i subsahariska Afrika.
Subsahariska Afrika har 300 GW
outnyttjad vattenkraftspotential,
vilket är tillräckligt för att
nästan fyrdubbla dess totala
produktionskapacitet på
80 GW. Västeuropa, å andra
sidan, utnyttjar omkring
85 procent av sin tillgängliga
vattenkraftspotential.
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effektivt gaskraftverk. TICO 2
kommer att stå för ungefär
15 procent av landets totala
elproduktion.

Myanmar
Endast ett av tre hushåll i Myanmar
har tillgång till elektricitet.
Tillsammans med Japan, ADB (Asian
Development Bank), och andra
partner, har Världsbanksgruppen
åtagit sig att hjälpa myndigheterna
att öka elektrifieringsgraden
till 50 procent fram till 2020.
Världsbanksgruppen stöder
ökningen av produktionskapacitet
genom en IDA-kredit på
140 miljoner dollar för att hjälpa
ett naturgaseldat kraftverk att
fördubbla sin produktionskapacitet
och samtidigt minska utsläppen.
IFC samarbetar med elverk i både
Yangon och Mandalay för att få
energidistributionen att fungera
mer effektivt. IFC och IDA stöder
tillsammans utvecklingen av omkring
750 MW ny gaseldad elproduktion.
Myingyan-projektet är Myanmars
första oberoende elprojekt som varit
föremål för ett konkurrensutsatt
anbudsförfarande. När det tas i bruk
år 2017, kommer kraftverket att vara
landets största privata kraftverk och
väntas hjälpa till att lindra landets
elbrist genom förbättrad service för
1,5 miljoner invånare. Man kan vänta
sig att tillgång till pålitlig elektricitet
i Myanmar kommer att spela en
mycket viktig roll i strävan att hjälpa
människor ut ur fattigdom genom
att underlätta inkomstbringande
aktiviteter och förvärvsarbete och
möjliggöra obruten och hållbar
industriverksamhet.

Nepal
Nepal utnyttjar mindre
än 1 procent av landets
83 000 MW vattenkraftsreserv.
Världsbanksgruppen hjälper Nepal
att arbeta för att nå sitt mål att
öka vattenkraften från 700 MW till
4 000 MW. I juli 2015 godkändes
vattenkraftsprojektet Kabeli-A, som
har stöd från Världsbanksgruppen
och som syftar till att utöka
vattenkraftsproduktionen
och leverera energi till Nepals
statliga elnätverk via offentligprivata investeringar. Under
detta paraplyprojekt stöder
Världsbanksgruppen ett 900 MW
vattenkraftverk i Upper Karnali med
hjälp av en rad finansierings- och
riskmitigeringsinstrument från IFC,
IBRD/IDA och MIGA. 12 procent av
producerad elektricitet kommer att
levereras gratis till Nepal.

Pakistan
Pakistans energiinitiativ är en del
av det mycket mer omfattande
transformerande Pakistan
Power-projektet, vilket syftar
till att täppa till Pakistans stora
och växande energiklyfta. Detta
gemensamma initiativ—det största
i sin art—avser att mobilisera
10 miljarder dollar i stöd till denna
sektor genom en blandning av
offentliga och privata projekt.
Världsbanken, IFC, och MIGA har haft
ett nära samarbete för att förbättra
det allmänna investeringsklimatet
och bereda vägen för nya investerare
i ett investeringsklimat som har varit
fullt av utmaningar.
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stärkande av gemensamma initiativ
mellan IDA, IBRD, IFC och MIGA
Världsbanksgruppen tar nu ett antal viktiga steg för att optimera sitt värdelöfte
och mobilisera ytterligare satsningar från den privata sektorn i IDA-länder.
Gemensamma implementationsplaner: Bankgruppen
håller för närvarande på att utarbeta gemensamma
(IDA-IFC-MIGA) planer i ett tjugotal IDA-länder
för IDA17-perioden (1 juli 2014–30 juni 2017),
som innefattar en rad insatser—inklusive stöd
för kvinnors ekonomiska medinflytande, hållbara
städer/miljövänliga byggnader, anpassning till
klimatförändring (inklusive den planerade utvidgningen
av projektet Lighting Africa till att omfatta hela
den afrikanska kontinenten och utvidgas ända till
Indien), kommersiellt jordbruk, livsmedelsförsörjning,
och involvering av den privata sektorn i arbete inom
utbildning och hälsovård.
Gemensamma initiativ för utveckling av den privata
sektorn i bräckliga och konflikt-drabbade stater:
Ett tiotal implementeringsplaner håller på att utarbetas
under IDA17-perioden. Ett exempel är Sahelregionen,
där Världsbanksgruppen arbetar gemensamt för att
utöka markytan under bevattning från 400 000 hektar

till 1 miljon hektar fram till 2020. Att bevattna mera
mark är en nödvändig förutsättning för att öka
livsmedelsproduktionen, skapa arbetstillfällen, minska
fattigdomen och förbättra invånarnas levnadsvillkor
i hela regionen. Bevattningsinitiativen i Sahelregionen
fokuserar på att förbättra skörderesultat och trygga
livsmedelsförsörjningen genom utökad bevattning
och god praxis beträffande bevattnings- och
jordbruksteknik.
IDA utökar också sitt urval av garantiinstrument—
i och med introducerandet av offentliga-sektorngarantier—för att locka in och utnyttja privata
resurser, framför allt långfristig privat finansiering
av infrastruktur.
Världsbanksgruppen arbetar också gemensamt för
att använda investeringar med transformerande
potential som katalysatorer för inklusiv och hållbar
tillväxt, med skarpare fokus på regionala lösningar.
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Världsbanksgruppen och
ida—en överblick
IDA, IFC, och MIGA har var och en sina särskilda styrkor vilka tillsammans skapar
ett holistiskt ramverk för att utvinna finansiering och samarbete i länder som
ofta misslyckas med att locka till sig privata investeringar.
IDA:s stöd för utveckling av den privata sektorn:
Ungefär 38 procent av IDA:s åtaganden under de
senaste åren har fokuserat på att förstärka de
aspekter av samhällsmiljön som möjliggör privata
investeringar, inklusive regelverk och institutioner,
och på så sätt fungera som en katalysator för
investeringar och tillväxt i den privata sektorn. IDA:s
stöd till klienterna hjälper till att stärka grundvalarna
för hållbara ekonomiska system; allt från att arbeta
på att intensifiera reformer av investeringsklimatet till
att bygga upp robusta finansiella system och utvidga
tillgång till kredit för de fattiga. Strategiska partnerskap
på regional och global nivå fungerar som komplement
till IDA:s engagemang på länder-nivå och hjälper till att
förstärka inverkan på dess klienter.
IDA-länder är också av högsta vikt för IFC: IFCs
investeringar i IDA-länder har tredubblas sedan
redovisningsåret 2005, och ligger nu på mer än
4,7 miljarder dollar per år. IFC bidrar till ett hälsosamt
näringsliv genom att stöda individuella företag, förbättra
bolagsstyrning och normgivande, och verka för globala
kollektiva lösningar. Sedan 2007 har IFC också bidragit
med totalt 3,2 miljoner dollar av sin inkomst till stöd för
IDA:s arbete. Under redovisningsåret 2015 gick över en
tredjedel av IFCs nya långfristiga investeringar till

IDA-länder. Omkring 10 procent av IFCs projekt, till ett
totalt värde av över 600 miljoner dollar, fanns i bräckliga
och konfliktdrabbade delar av världen.
En av MIGAs främsta strategiska prioriteringar
är stöd för investeringar i IDA-länder: MIGA
mobiliserar den privata sektorn till att delta genom
att ge garantier mot politisk risk för investeringar i ett
brett urval sektorer, och hjälper därmed till att förhöja
investeringsnivån och säkra inkomstflödet. Under
redovisningsåret 2015 tillhandahöll MIGA 2,8 miljarder
dollar i form av investeringsgarantier; hälften av de
projekt som fick stöd fanns i IDA-länder.
IBRD är aktiv i medelinkomstländer och kreditvärdiga
fattigare länder genom att arbeta för hållbar utveckling
via lån, garantier, riskhanteringsprodukter samt
analytiska och rådgivande tjänster. IDA- och IBRDländer samarbetar genom kunskapsutbyte, innovering,
syd-syd lärande och finansiering.
Som en central deltagare i den nya integrerade strategin
för Världsbanksgruppen, stärker IDA sin förmåga
att verka som en katalysator for att utvinna privata
resurser, uppmuntra utländska och inhemska privata
investeringar, och maximera de positiva biverkningarna
av privata investeringar för IDA-länder.

Ida (International
Development Association)
IDA (International Development Association) bereder
vägen för andra i de svåraste och mest komplicerade
situationer, för att hjälpa hundratals miljoner människor
komma ut ur fattigdomseländets onda cirkel.
•

•

•

IDA står för ledarskap när det gäller
globala utmaningar. Med insatser
från stöd för klimatresiliens till
skapande av jobb för att slussa
tillbaka tidigare kombattanter in
i samhället entusiasmerar IDA
andra kring svåra problem för det
gemensamma bästa och hjälper till
att göra världen till en säkrare plats.
IDA är transformerande. IDA hjälper
länder att utarbeta lösningar som
bokstavligen har omskapat utvecklingslandskapet—allt från dess
historieförändrande jordbrukslösningar för miljontals sydasiater som
stod på svältgränsen på 1970-talet
till dess pionjärarbete inom områden
som skuldavskrivningar och utfasningen av blybensin.
IDA är här för att stanna. IDA stannar kvar i ett land efter det att kamerorna har försvunnit, med tonvikt
på långsiktig tillväxt och förmåga
att se till att resultaten är hållbara.

•

•

•

När de fattigaste ignoreras därför
att de inte är lönsamma, då tar
IDA vid. IDA levererar värdighet och
livskvalitet, och förser hundratals
miljoner fattiga människor med rent
vatten, elektricitet, och toaletter.
IDA gör världen till en bättre plats
för flickor och kvinnor. IDA arbetar
på att vända på årtusenden av
könsdiskriminering genom att se
till att flickor får gå i skola, hjälpa
kvinnor att få tillgång till finansiering
för att starta småföretag, och
på sikt hjälpa till att förbättra de
ekonomiska utsikterna för familjer
och samhällen.
I samarbete med Världsbanksgruppen tacklar IDA utveckling med en
integrerad strategi. IDA hjälper till
att skapa miljöer där förändring kan
frodas och uppmuntrar den privata
sektorn att sätta igång med
investeringar.

www.worldbank.org/ida
www.facebook.com/ida.wbg
www.worldbank.org/ida/abcs
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