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EEN GEÏNTEGREERDE AANPAK 
VAN DE WERELDBANKGROEP

DE PRIVATE SECTOR 
UITSPELEN IN  
IDA-LANDEN

De armste landen ter wereld hebben een enorme 
behoefte aan financiering voor ontwikkeling. 
Maar aan deze behoefte kan alleen worden 
voldaan als de publieke en private sector 
samenwerken.

De Wereldbankgroep is van mening dat brede, 
inclusieve groei cruciaal is voor het uitbannen 
van armoede. En dat is niet mogelijk zonder 
een bloeiende en duurzame particuliere sector. 
Het opbouwen van een dynamische particuliere 
sector als aanvulling op interventies van 
overheidswege, is essentieel om de resultaten 
te boeken die belangrijk zijn voor de armste 
landen – gaande van het invullen van grote 
ontbrekende schakels in de infrastructuur 
tot het ontwikkelen van groeimogelijkheden 
voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) voor 
het scheppen van werkgelegenheid, het 

vergroten van de toegang tot basisdiensten en het 
bevorderen van stabiliteit in fragiele situaties.

De ‘Addis Ababa Action Agenda’ in 2015 daagde 
de wereldgemeenschap uit verder te kijken dan 
de particuliere sector en de biljoenen dollars aan 
investeringen te katalyseren die nodig zijn om 
de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable 
Development Goals/SDG's) te halen.

Nieuwe bronnen van financiering, kennis, innovatie 
en samenwerking ontsluiten nieuwe kansen voor 
de armste landen. Deze landen in staat stellen 
deze kansen aan te grijpen en het hoofd te bieden 
aan complexe uitdagingen, vereist een nauwe 
samenwerking van de hele Wereldbankgroep om 
de particuliere sector in IDA-landen te activeren en 
uit te spelen.
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DE AANPAK VAN DE WERELDBANKGROEP — 
SYNERGIEËN VERSTERKEN
De Internationale Ontwikkelingsassociatie (International Development Association/IDA), het 
fonds van de Wereldbank voor de armsten, heeft zich ingezet om de voordelen van synergiën 
tussen de publieke en particuliere sector systematischer uit te spelen en optimaal te benutten.

Dit doen we door de gebundelde krachten en comparatieve voordelen te benutten van IDA, de 
Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (International Bank for Reconstruction 
and Development/IBRD), de Internationale Financieringsmaatschappij (International Finance 
Corporation/IFC) en het Multilateraal Agentschap voor Investeringsgaranties (Multilateral 
Investment Guarantee Agency/MIGA), en IDA-landen zo betere toegang te bieden tot een breed 
steunpakket en de betrokkenheid van de particuliere sector te vergroten en stimuleren.
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Verwacht wordt dat de 
particuliere sector de IFC’s 

impact in enkele van de meest 
problematische markten in 
fragiele en door conflicten 

getroffen landen (FCS) 
zal helpen versnellen door 
IFC in staat te stellen zijn 

investeringen te vergroten van 
een verwachte 5% per jaar tot 

meer dan 15%.

15%
Het Private Sector Window 

van IDA18 zal naar 
verwachting 6-8 miljard 

dollar aan extra particuliere 
sectorinvesteringen 

katalyseren voor IDA en 
fragiele en door conflicten 

getroffen landen.

6-8 MILJARD 
DOLLAR

Het Private Sector 
Window (PSW) zou MIGA's 
toezeggingen aan landen 
die in aanmerking komen 
voor het PSW aanzienlijk 

kunnen vergroten door over 
drie jaar gespreid jaarlijks 

gemiddeld bijna 400 miljoen 
dollar bruto toe te voegen 

aan MIGA's verstrekkingen in 
deze landen. 

400 MILJOEN 
DOLLAR
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AFGHANISTAN

IDA, IFC en MIGA zijn erin geslaagd 
de telecomsector te keren die 
nog nauwelijks functioneerde na 
tientallen jaren van aanslepende 
conflicten. Per 2015 hadden 20 
miljoen mensen toegang tot een 
telefoon, vergeleken met slechts 
57.000 werkende telefoonlijnen in 
2002. De Wereldbankgroep sloeg de 
handen in elkaar om een omgeving 

te voorzien waarin verandering kan 
floreren en moedigde de particuliere 
sector aan om een krachtige impuls 
te geven aan investeringen.

IDA financierde het digitale 
transmissienetwerk terwijl de 
Wereldbank en IFC de overheid 
hielpen met de nodige beleidsmatige 
en regelgevende hervormingen voor 
het aantrekken van particuliere 
investeringen. De bijdrage van 

MIGA bestond uit een garantie die 
de mobiele operator beschermt 
tegen niet-commerciële risico’s. 
IFC verstrekte een lening van 65 
miljoen dollar aan Roshan, de 
grootste mobiele netwerkoperator 
van Afghanistan, om het bedrijf te 
ondersteunen bij de uitrol van een 
3G-netwerk dat Afghanen in alle 
34 provincies toegang tot internet 
verschaft. Roshan verwacht op vijf 
jaar tijd een dekkingsbereik van 

DE WERELDBANKGROEP AAN HET WERK   
IN IDA-LANDEN

De onderlinge samenwerking tussen IDA, IBRD, IFC en MIGA is mettertijd gegroeid en 
omvat een scala aan activiteiten op regionaal, landelijk, sectoraal en thematisch niveau. 
Voorbeelden hiervan zijn het formuleren van gemeenschappelijke Country Partnership 
Frameworks, Joint Implementation Plans, gezamenlijke projecten voor investeringen in 
infrastructuur en de financiële sector, en gezamenlijke activiteiten met betrekking tot 
adviesverlening en het investeringsklimaat. IDA, IFC en MIGA hebben per juli 2017 hun 
samenwerking versterkt via het Private Sector Window (PSW, een nieuw initiatief dat 
particuliere sectorinvesteringen katalyseert en banen schept in de armste en meest 
fragiele landen.
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80 procent van de bevolking te 
realiseren en mobiel bankieren uit 
te breiden zodat lokale bedrijven 
kunnen groeien.

BURUNDI

IDA en IFC leverden technische 
hulp bij de volgende zaken: 
verkorting van de nalevingstijd en 
vermindering van de bijbehorende 
kosten voor het betalen van 
ondernemingsbelasting met 
10 procent; vereenvoudiging 
van het belastingstelsel 
voor kleine en middelgrote 
ondernemingen; verruiming van de 
heffingsgrondslag; afstemming van 
de belastingvoordelen op de normen 
van de Oost-Afrikaanse landen. 
Tot de hervormingen behoorden 
de oprichting van een one-stop-
shop in 2012 om het zakendoen te 
vergemakkelijken en een verkorting 
van de tijd die nodig is voor het 
inschrijven van bedrijven van 14 naar 
8 dagen. De kosten daalden van 
117 naar 18 procent van het BNP 
per capita terwijl het jaarlijks aantal 
ingeschreven bedrijven meer dan 
verdubbelde van 700 in 2010 tot 
1500 in 2012.

IVOORKUST

De Wereldbankgroep ondersteunt 
de inspanningen van de 
overheid om de stroomproductie 
op te voeren door de 
elektriciteitsinfrastructuur opnieuw 
op te bouwen en te voldoen aan de 
groeiende vraag naar elektriciteit. 
De Wereldbank zorgde met het 
oog op de modernisering van de 
Azito-elektriciteitscentrale voor het 
vereiste regelgevend kader voor 
investeringen in de sector terwijl 
MIGA het politiek risico afdekte 
en IFC een financieringspakket 
van 345 miljoen dollar voorzag, 
samengesteld met middelen 
van de vijf Europese instellingen 
voor ontwikkelingsfinanciering 
en de West-Afrikaanse 
Ontwikkelingsbank. Ze droegen 
ook 125 miljoen aan eigen middelen 
bij. De installatie is met 427 MW 

een van de grootste thermische 
elektriciteitscentrales in de regio en 
beperkt de stroomtekorten terwijl 
aanzienlijke besparingen worden 
gerealiseerd voor de Ivorianen. De 
gemoderniseerde Azito-centrale zal 
tegemoetkomen aan de behoeften 
van 2 miljoen mensen en 50 
procent meer energie produceren 
zonder meer gas te gebruiken. Deze 
verbeteringen voorspellen veel goeds 
voor de regio omdat de Ivoorkust 
stroom gaat exporteren naar 
naburige landen.

GHANA

Om energie in Ghana schoner en 
betaalbaarder te maken, verstrekt de 
Wereldbankgroep een Wereldbank-
lening van 200 miljoen dollar en 
een IDA-betalingsgarantie van 
500 miljoen voor het gasproject 
van de Sankofa-stichting. IFC 
regelt financiering van 300 miljoen 
dollar voor de projectsponsor, Vitol 
Ghana. MIGA dekt de risico’s af om 
commerciële financieringsbehoeften 
van Vitol Ghana te ondersteunen. 
De garanties dekken particuliere 
investeringen ter waarde van 8 
miljard dollar – een hefboomeffect 
van 11 tegen 1. Het project zal tot 40 
procent van de huidige geïnstalleerde 
opwekkingscapaciteit van brandstof 
voorzien en vervuilende brandstof 
en vervangen met schoner, 
betaalbaarder aardgas dat in 
eigen land wordt geproduceerd. 
Ghana zal hierdoor 12 miljoen 
minder vaten per jaar moeten 
invoeren en de koolstofuitstoot 
met ongeveer 8 miljoen ton kunnen 
verminderen op vijf jaar tijd. IFC 
heeft ook geholpen om de capaciteit 
voor elektriciteitsopwekking te 
vergroten door een efficiënte, nieuwe 
gasgestookte elektriciteitscentrale te 
financieren. TICO 2 zal goed zijn voor 
ongeveer 15 procent van de totale 
elektriciteitsproductie van het land.

KENYA

De Wereldbankgroep heeft de 
particuliere sector en de Keniaanse 
overheid bij elkaar gebracht om 

samen te werken aan manieren voor 
het verhogen van de broodnodige 
toegang tot elektriciteit in een 
land waar slechts 25 procent 
van de bevolking over stroom 
beschikt. Een innovatief publiek-
private samenwerking tussen de 
Wereldbankgroep, de Keniaanse 
overheid, Kenya Power Lighting 
Company (KPLC), particuliere 
beleggers en commerciële 
kredietverstrekkers maakte 
financiering mogelijk voor drie 
onafhankelijke energieprojecten 
in Kenya die hebben bijgedragen 
aan het uitbreiden van het 
elektriciteitsnet van het land. KPLC, 
de nationale energieleverancier, 
werkt aan een netwerkuitbreiding 
om meer dan een half miljoen nieuwe 
huishoudens per jaar te bereiken. 
De Keniaanse energieprojecten 
worden afgedekt door unieke 
gedeeltelijke risicogaranties van IDA, 
gecombineerd met garanties van IFC 
en MIGA tegen langlopende schuld- 
en politieke risico’s.

MYANMAR

Slechts één op de drie huishoudens in 
Myanmar beschikt over elektriciteit. 
De Wereldbankgroep is vastbesloten 
om samen met de Japanse overheid, 
de Aziatische Ontwikkelingsbank 
en andere partners de overheid te 
helpen om de elektrificatiegraad 
50 procent te verhogen tegen 
2020. De focus ligt op uitbreiding 
van de opwekkingscapaciteit 
in de vorm van een IDA-krediet 
van 140 miljoen dollar voor een 
aardgasgestookte energiecentrale 
die de productiecapaciteit helpt 
te verdubbelen en de uitstoot zal 
verlagen. IFC onderzoekt samen 
met elektriciteitsbedrijven in 
Yangon en Mandalay mogelijkheden 
om de bedrijfsvoering en 
daarmee ook de efficiëntie 
van elektriciteitsvoorziening te 
verbeteren. IFC en IDA ondersteunen 
samen de ontwikkeling van ongeveer 
750 MW aan nieuwe gasgestookte 
elektriciteitsopwekking. Het 
Myingyan-project is het eerste 
onafhankelijke elektriciteitsproject 
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dat werd toegewezen door middel 
van een openbare aanbesteding. 
De in 2017 in gebruik genomen 
elektriciteitscentrale is de grootste 
particuliere centrale van het land 
en zal het stroomtekort in het land 
naar verwachting doen afnemen 
door 1,5 miljoen mensen van betere 
services te voorzien. Er wordt 
van uitgegaan dat betrouwbare 
elektriciteit in Myanmar een sleutelrol 
zal spelen in de armoedebestrijding 
door activiteiten te ondersteunen 
die inkomsten en werkgelegenheid 
opkrikken en continue en duurzame 
industriële activiteiten mogelijk 
maken.

NEPAL

De waterkrachtcentrales in Nepal 
beschikken over een capaciteit van 
minder dan 1.000 MW, en dat terwijl 
de haalbare potentiële waterkracht 
op 43.000 MW wordt geschat. 
De overheid wil op 10 jaar tijd 

10.000 MW opwekkingscapaciteit 
toevoegen. De Bankgroep heeft 
zich ertoe verbonden Nepal te 
ondersteunen bij het benutten van 
het waterkrachtpotentieel. Het door 
de Bankgroep gesteund Kabeli-a 
Hydroelectric Project, dat in juli 2015 
werd goedgekeurd, wil met hulp van 
publiek-private investeringen de 
waterkrachtopwekkingscapaciteit 
uitbreiden voor levering aan het 
netwerk van de Nepal Electricity 
Authority. De bijdrage van de 
Bankgroep bestaat uit ondersteuning 
van de 216 MW grote Upper 
Trishuli waterkrachtcentrale met 
een hele reeks financierings- en 
risicobeperkingsinstrumenten van 
IFC, IBRD/IDA en MIGA. Het project 
zal niet alleen aan de binnenlandse 
vraag voldoen, maar vormt zodra 
het is uitgevoerd ook de grootste 
buitenlandse directe investering in 
het land. De PPS-adviesraad van 
IFC helpt het Nepalees ministerie 

van Energie bij het identificeren 
van waterkrachtprojecten waar 
particuliere inbreng aangewezen is.

PAKISTAN

Het Pakistan Energy Initiative 
maakt deel uit van een veel groter 
transformationeel energieproject 
dat de grote, toenemende 
energiekloof in Pakistan wil dichten. 
Dit gezamenlijk initiatief – het 
grootste in zijn soort – wil 10 miljard 
dollar mobiliseren om de sector te 
ondersteunen met een combinatie 
van publieke en particuliere projecten. 
De Wereldbank, IFC en MIGA hebben 
heel nauw met elkaar samengewerkt 
aan het verbeteren van het algehele 
investeringsklimaat om zo de 
weg vrij te maken voor verdere 
investeerders in een toch wel moeilijk 
investeringsklimaat.
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De overgrote meerderheid van de 
Afrikaanse bevolking, ruwweg 65 
procent, heeft geen toegang tot 
elektriciteit. De Wereldbankgroep 
investeert in transformationele 
energieprojecten in heel Afrika 
voor een betrouwbare en 
betaalbare energievoorziening 
die de ontwikkeling van het 
bedrijfsleven ten goede komt. Elke 
dollar die wordt geïnvesteerd in 
stroomvoorziening levert meer 
dan 15 dollar aan extra BNP op. 
Waterkracht is de grootste bron 
van hernieuwbare energie ter wereld. 
Verantwoordelijke manieren vinden 
om het enorme hydro-elektrisch 
potentieel van Afrika te benutten, 
kan de tientallen miljoenen mensen 
die nu nog in het donker leven van 
elektriciteit voorzien. Tegen 2030 

zullen naar verwachting 540 miljoen 
mensen – waarvan 500 miljoen in de 
Sahel – over elektriciteit beschikken. 
De Sahel-landen beschikken 
over een nog niet ontwikkeld 
waterkrachtpotentieel van 300 GW, 
voldoende voor een verviervoudiging 
van de totale opwekkingscapaciteit 
van 80 GW.

West-Europa daarentegen 
gebruikt ongeveer 85 
procent van zijn beschikbare 
waterkrachtpotentieel. Zonne-
energie heeft enorm veel potentieel 
als energiebron in opkomende 
markten. Fotovoltaïsche zonne-
energietechnologie is ondertussen 
drastisch in prijs gedaald en 
kan elektriciteit nu goedkoper 
en met meer prijszekerheid op 
de lange termijn leveren dan 
steenkoolcentrales. Veel landen 
worstelen met het ontwikkelen 
van utilitaire zonnecentrales door 

problemen variërend van beperkte 
institutionele capaciteit, geringe 
schaal, gebrek aan concurrentie, 
hoge transactiekosten en een hoge 
risicoperceptie. Scaling Solar is 
een 'one stop shop' programma 
dat landen, overwegend in de 
Sahel, helpt bij het aantrekken van 
investeerders en het leiden van 
een competitief selectieproces om 
winnende inschrijvers aan te trekken 
voor de bouw van zonnecentrales. 
Scaling Solar bundelt diensten 
van de Wereldbankgroep om met 
particulier kapitaal gefinancierde 
zonneprojecten voor aansluiting 
op het elektriciteitsnet binnen 2 
jaar operationeel te krijgen aan 
competitieve tarieven. Scaling Solar 
zorgt voor advies, eenvoudige en 
snelle aanbestedingen, volledig 
uitgewerkte sjablonen, competitieve 
financiering en verzekering, alsook 
risicobeheer en kredietverbetering.

ELEKTRICITEIT  
IN AFRIKA
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IDA'S NIEUWE BENADERING VAN  
DE PARTICULIERE SECTOR

Deze samenwerking heeft in de loop der jaren solide resultaten opgeleverd, maar er 
kan nog meer gedaan worden om binnenlandse particuliere investeringen te doen 
toenemen en buitenlandse particuliere investeringen aan te trekken en te behouden.

• De binnenlandse particuliere sector blijft in vele 
landen overwegend informeel en wordt gekenmerkt 
door een tekort aan institutionele capaciteit, hoge 
toegangsbelemmeringen en een aanhoudende 
ofwel relatieve ondervertegenwoordiging van sterke, 
duurzame MKB's die in staat zijn te groeien, blijvende 
banen te creëren en zich op exportmarkten te begeven. 
Het ontbreken van langlopende valutafinanciering 
vormt ook een belemmering voor investeringen.

• Tegelijkertijd is het moeilijk om buiten- en binnenlandse 
investeerders aan te trekken die bereid zijn om 
langdurende partnerschappen aan te gaan. Deze zijn 
essentieel voor milieutechnisch, sociaal en financieel 
duurzame investeringen en ontwikkelingsresultaten.

• Het tekort aan investeringen blijkt duidelijk uit de 
grote lacune in infrastructuurinvesteringen, wat 
onoverkomelijke problemen veroorzaakt voor binnen- 
en buitenlandse investeerders in andere sectoren.

• Baanbrekende investeringen in ondernemerschap, 
de agrosector, sociale inclusie en andere sectoren 
gebeuren evenmin vanwege de risico's die verbonden 
zijn aan een voortrekkersrol.

Deze hardnekkige en complexe uitdagingen, en de belofte 
om de SDG's voor 2030 te halen, zetten de Bankgroep ertoe 
aan om de risico's te verlagen, nieuwe markten te creëren 
en investeerders aan te moedigen om zich met landen 
en projecten bezig te houden die nog niet eerder werden 
overwogen.

IDA heeft in samenwerking met onze ontwikkelingspartners 
en IFC en MIGA een experimentele benadering uitgewerkt 
die verantwoordelijke particuliere sectorinvesteringen moet 
mobiliseren in de armste landen.

IDA LANCEERT EXPERIMENTEEL 
'PRIVATE SECTOR WINDOW' 
In het kader van de IDA18-aanvulling werd een Private 
Sector Window (PSW) van 2,5 miljard dollar opgericht 
voor IFC-MIGA. Dit loket richt zich op het mobiliseren van 
particuliere sectorinvesteringen in landen die alleen op IDA 
een beroep doen, met focus op fragiele en door conflicten 
getroffen landen die in aanmerking komen voor IDA door 
transacties te ondersteunen die onder leiding staan van 
IFC en MIGA. De oprichting van het PSW is gebaseerd op 
het inzicht dat de particuliere sector cruciaal is voor het 
halen van de SDG's en de IDA18-doelstellingen, ook voor 
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het scheppen van betere en meer inclusieve banen, en op 
het inzicht dat het nodig is om obstakels voor particuliere 
sectorinvesteringen uit de weg te ruimen en de omvang van 
de investeringen uit te breiden.

Om de uitdagingen aan te pakken voor het aantrekken 
van buitenlandse investeringen en het ontwikkelen van de 
binnenlandse particuliere sector in IDA- en FCS-markten 
die nog in de kinderschoenen staan, moeten risico's worden 
afgebouwd, en dit zowel op het niveau van het land als 
de transacties. Interventies op het niveau van het land 
omvatten versterking van het ondernemingsklimaat, een 
bestaand kenmerk van IDA's diepgewortelde betrokkenheid 
bij lage inkomstenslanden.

Ook zal de IFC haar advieswerk voortzetten en opschalen, 
inclusief de activiteiten voor projectvoorbereiding en 
andere capaciteitsopbouw. Deze inspanningen worden 
verder versterkt door een pas opgericht IFC Creating 
Markets Advisory Window, dat extra middelen toewijst 
aan ondersteuning en capaciteitsopbouw van onderaf. Op 
transactieniveau helpt het PSW het risico af te bouwen van 
investeringen door een deel van het risico van individuele 
transacties voor deelnemers uit de particuliere sector, IFC 
en MIGA over te dragen naar IDA en zo buitensporig riskante 
projecten met een grote impact haalbaar te maken.

Succesvolle baanbrekende investeringen kunnen de 
risicoperceptie bij investeerders doen afnemen en deze 
landen openstellen voor meer binnen- en buitenlands 
kapitaal – met name wanneer gecombineerd met 
hervormingen voor het vaststellen van regels, het 
ontwikkelen van zakelijke en consumentenmarkten, en het 
bewerkstelligen van externe effecten die tekortkomingen op 
de markt overwinnen. 

Met de toevoeging van het PSW kan IDA haar 
werkzaamheden uitbreiden naar het raakvlak tussen 
overheidsbeleid en particuliere investeringen. Het PSW 
is een belangrijke pijler van de 3.0-strategie van de IFC, 
die lastige ontwikkelingsvraagstukken wil aanpakken 
door markten te creëren en particuliere investeerders 
te mobiliseren. Dit loket zal ook ten goede komen aan 
MIGA’s middellangetermijnstrategie voor FY18-20 
door een versterking van MIGA's inspanningen om zijn 
kernactiviteiten te ontwikkelen – die reeds gericht zijn 
op IDA-landen – en de impact ervan in fragiele en door 
conflicten getroffen landen te vergroten.

Het PSW bouwt voort op de solide ondersteuning van de 
Wereldbankgroep voor particuliere sectorinvesteringen 
in IDA-landen, in het afgelopen decennium goed voor 
een totaal van ruim 100 miljard dollar. Dit loket biedt 
IDA de kans om strategisch gebruik te maken van 
openbare middelen door particuliere investeringen in deze 
probleemmarkten te katalyseren en vormt een aanvulling 
op IDA's bestaande ondersteuning van hervormingen op het 
gebied van beleid en ondernemingsklimaat.

HET PSW WORDT INGEZET VIA VIER FACILITEITEN:

1. Een faciliteit voor risicobeperking (RMF/Risk 
Mitigation Facility) die projectmatige garanties 
verstrekt zonder onafhankelijke vrijwaring om 
ruimte te scheppen voor particuliere investeringen 
in grote infrastructuurprojecten en publiek-private 
samenwerkingsverbanden, ondersteund door de IFC 
en met MIGA als beheerder.

2. Een garantiefaciliteit van MIGA (MGF/MIGA 
Guarantee Facility) die de dekking van MIGA-
garanties uitbreidt door het eerste verlies en 
het herverzekeringsrisico mee te dragen, voor 
investeringen in bijv. infrastructuur, de agrosector, 
productie en diensten, financiële markten en publiek-
private samenwerkingsverbanden.

3. Een faciliteit voor lokale valuta (LCF/Local Currency 
Facility) die oplossingen voorziet om het valutarisico 
te verminderen voor projecten met een grote impact 
in landen waar dergelijke oplossingen niet bestaan of 
onderontwikkeld zijn.

4. Een faciliteit voor gemengde financiering (BFF/
Blended Financing Facility) die ondersteuning 
van het PSW combineert met baanbrekende 
IFC-investeringen in sectoren met een grote 
ontwikkelingsimpact, waaronder het MKB, de 
agrosector, de zorg, het onderwijs, betaalbare 
woningen, infrastructuur, mitigatie van en aanpassing 
aan klimaatverandering.

Het PSW is volledig operationeel sinds 1 juli 2017. Om de 
PSW-doelstellingen te halen, heeft de Wereldbankgroep 
criteria voor toelating en prioritering, regelingen voor goed 
bestuur en een raamwerk opgesteld dat de prestaties en 
resultaten van het PSW volgt. Het loket is bestemd voor 
gebruik in lastige markten en zal nauwgezet en flexibel 
worden geïmplementeerd.

VOORBEELDEN VAN POTENTIËLE 
INVESTERINGEN, MOGELIJK 
GEMAAKT DOOR HET PSW

MIGA'S GARANTIEFACILITEIT IN ACTIE

Haalbare, grootschalige projecten in IDA-landen en 
fragiele en door conflicten getroffen landen komen soms 
niet van de grond omdat particuliere verzekeraars en 
herverzekeraars over onvoldoende capaciteit beschikken 
voor risicobeperking voor aanzienlijke bedragen en 
over lange tijdshorizonten. Hierdoor kon MIGA geen 
transformationele projecten ondersteunen, zoals 
het hieronder beschreven grootschalige langlopende 
energieproject.
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De uitdaging

Waterkracht heeft een enorm potentieel in dit IDA-land, 
waar slechts 16% van de bevolking toegang heeft tot 
elektriciteit. Er wordt een project van 10 miljard dollar 
overwogen voor 5.000 MW nieuwe capaciteit – het 
dubbele van de huidige elektriciteitsproductie. Vanwege 
de schaal van het project heeft MIGA om de nodige 
ondersteuning te bieden en het project van de grond te 
krijgen een hogere garantiedekking nodig dan particuliere 
herverzekeraars kunnen bieden.

De oplossing

Naast meerdere financieringsbronnen kan MIGA ook niet-
commerciële risicodekking verstrekken voor contractuele 
verplichtingen en het betalingsrisico voor beëindiging. 
Met de nieuwe garantiefaciliteit van MIGA zou een PSW-
toewijzing van IDA een extra garantiedekking van 1 tot 
2 miljard dollar bieden zodat dit baanbrekend project 
mogelijk wordt.

DE FACILITEIT VOOR RISICOBEPERKING IN ACTIE

De uitdaging

De elektriciteitssector in deze kleine West-Afrikaanse 
economie kampt met meerdere uitdagingen, zoals kleine 
netwerken, beperkt beschikbare opwekkingscapaciteit, 
grote afhankelijkheid van import en productie op basis 
van stookolie. De lokale omstandigheden zijn uitstekend 
geschikt voor fotovoltaïsche zonne-energie die een 
hogere stroomvoorziening aan competitieve prijzen en 
energiezekerheid mogelijk maakt. De financiële fragiliteit 
van de afnemer en het ontbreken van een bewezen staat 
van dienst op het gebied van betalingen in het kader van 
stroomafnameovereenkomsten (PPA’s/Power Purchase 
Agreements) met een onafhankelijke stroomproducent 
(IPP/onafhankelijke stroomproducent) dwarsbomen 
particuliere investeringen in de sector.

De oplossing

IFC wil de eerste IPP voor zonne-energie financieren. 
Dit kan met de steun van de Wereldbankgroep via de 
faciliteit voor risicobeperking (RMF/Risk Mitigation 
Facility). De garantie voor liquiditeitssteun van de RMF 
zou het risico van niet-betaling door de afnemer beperken. 
De verzekering tegen politiek risico zou het risico van 
contractbreuk en beëindiging helpen afdekken.

DE FACILITEIT VOOR LOKALE VALUTA IN ACTIE 

De uitdaging

In een land waar bijna de helft van de bevolking onder 
de armoedegrens leeft, wil IFC de investering van een 
ziekenhuisexploitant ondersteunen voor verbeterde 
toegang tot kwaliteitszorg en vaste normen van 

excellentie. De cliënt is gevoelig voor hoge valutarisico's, 
maar er is geen langlopende financiering in lokale valuta 
beschikbaar in het land. Onder normale omstandigheden 
zou IFC obligaties in lokale valuta uitgeven. In de 
praktijk is het echter moeilijk om de tijdsplanning en het 
aflossingsschema van de obligaties te laten aansluiten op 
deze van het onderliggende project.

De oplossing

IFC zou in samenwerking met IDA obligaties in lokale 
valuta uitgeven. De opbrengst hiervan zou in de staats-/
bedrijfsobligaties worden geïnvesteerd totdat het project 
er behoefte aan heeft. Naarmate het project de IFC-lening 
in lokale valuta aflost volgens schema, moet het geld in 
het land worden geïnvesteerd/beheerd tot de obligatie 
die het project financiert moet worden afgelost. Omdat 
IFC volgens haar risicorichtlijnen geen kredietrisico's mag 
dragen van instrumenten met een lage rating waarin het 
geld zou worden geïnvesteerd, zou de faciliteit voor lokale 
valuta dit voor IFC doen. Door het kredietrisico te dragen 
dat verbonden is aan instrumenten voor liquiditeitenbeheer 
(lokale staats- en bedrijfsobligaties), maakt de IDA-
faciliteit voor lokale valuta het volgende mogelijk: (1) 
financiering in lokale valuta voor een cliënt in de zorg en 
(2) een door IFC uitgegeven obligatie in lokale valuta, wat 
bijdraagt aan het doel van de WBG voor het ontwikkelen 
van de kapitaalmarkt.

DE GEMENGDE FINANCIERINGSFACILITEIT IN ACTIE

De uitdaging

De energieproductie in dit IDA-land is afhankelijk van 
geïmporteerde diesel. Dit brengt hoge energiekosten met 
zich mee. Haalbare projecten voor hernieuwbare energie en 
energie-efficiëntie zijn te duur gebleken voor investeerders. 
In de afgelopen drie jaar kon hierdoor één project in het 
bijzonder niet tot stand komen door een gebrek aan 
financieringsoplossingen.

De oplossing

IFC zou in samenwerking met een bank een 
risicodelingsfaciliteit in het leven roepen die een 
kredietportefeuille voor hernieuwbare energie en energie-
efficiëntie in dit land ondersteunt. IFC zou 50% van het 
kredietrisico dragen. De gemengde financieringsfaciliteit 
van het PSW zou een eerste verlies van 20% van het 
maximale risicobedrag van de IFC afdekken.
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DE WERELDBANKGROEP EN  
IDA IN EEN OOGOPSLAG

IDA, IBRD, IFC en MIGA dragen elk eigen capaciteiten aan die samen een holistisch 
kader voorzien dat een katalysator is voor financiering en samenwerking in landen 
die vaak onvoldoende investering vanuit de particuliere sector kunnen aantrekken.

IIDA’s steun voor de ontwikkeling van de particuliere 
sector: Ongeveer 38 procent van de IDA-toezeggingen 
in  de afgelopen jaren was gericht op het versterken van 
het klimaat voor particuliere investeringen, waaronder de 
regelgevende kaders en instellingen, en het creëren van 
een katalysator voor investeringen vanuit de particuliere 
sector en voor groei. IDA’s klantenondersteuning 
zorgt voor een steviger fundament dat economieën 
veerkrachtiger maakt door hervormingsmaatregelen voor 
het investeringsklimaat te verdiepen, robuuste financiële 
stelsels op te bouwen of armen meer toegang te bieden 
tot financiering. IDA’s betrokkenheid op landelijk niveau 
wordt aangevuld door strategische partnerschappen op 
regionaal en mondiaal niveau die de impact vergroten voor 
de klant.

IDA-landen zijn ook voor IFC een topprioriteit: De 
investeringen van IFC in IDA-landen zijn sinds boekjaar 
2005 verdrievoudigd en bedragen nu meer dan 5,5 
miljard dollar per jaar. IFC stimuleert een gezond 
ondernemingsklimaat door individuele bedrijven te 
ondersteunen, goed ondernemingsbestuur en het 
stellen van normen aan te scherpen, en wereldwijde 
gezamenlijke actie te bevorderen. Sinds 2007 werd in 
totaal 3,2 miljard dollar van de IFC-inkomsten gebruikt 

voor het ondersteunen van IDA-werkzaamheden. Circa 
een derde van de nieuwe langetermijninvesteringen van 
IFC in boekjaar 2016 vond plaats in IDA-landen. Ongeveer 
11 procent van de IFC-projecten, meer dan 1 miljard 
dollar in totaal, werd uitgevoerd in fragiele staten en 
conflictgebieden in de wereld.

Het ondersteunen van investeringen in IDA-landen 
is één van de belangrijkste strategische prioriteiten 
voor het MIGA: MIGA mobiliseert participatie van de 
particuliere sector door het afdekken van politieke risico’s 
voor investeringen in een brede waaier van sectoren zodat 
investeringen worden opgevoerd en de inkomstenstroom 
niet wordt onderbroken. MIGA verstrekte in boekjaar 2015 
investeringsgaranties ter waarde van 2,8 miljard dollar. De 
helft van de ondersteunde projecten vond plaats in IDA-landen.

De IBRD werkt in middeninkomenslanden en 
kredietwaardige armere landen door het stimuleren 
van duurzame ontwikkeling door middel van leningen, 
garanties, producten voor risicobeheer, analyses en 
advies. IDA- en IBRD-landen werken samen door middel 
van kennisuitwisseling, innovatie, zuid-zuid-netwerken en 
financiële middelen.
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IDA heeft sinds haar oprichting in 1960 
een half biljoen dollar (in constante prijzen 
van 2015) geïnvesteerd in 112 landen. De 
jaarlijkse toezeggingen bedroegen over 
de afgelopen drie jaar gemiddeld circa 19 
miljard dollar. Ongeveer 50% daarvan was 
voor Afrika bestemd.

In december 2016 bereikten overheden van 
meer dan 60 donoren en lenende landen 
een akkoord over een recordaanvulling 
voor IDA van 75 miljard dollar. Verwacht 
wordt dat de financiering tijdens de 
aanvullingstermijn van IDA18, die loopt van 
1 juli 2017 tot 30 juni 2020, zal gaan naar 
het ondersteunen van: 

• essentiële diensten voor gezondheid en 
voeding voor tot 400 miljoen mensen

• toegang tot verbeterde waterbronnen 
voor tot 45 miljoen mensen

• financiële diensten voor 4-6 miljoen 
mensen 

• veilige bevallingen voor tot 16-20 
miljoen vrouwen door het voorzien van 
geschoold medisch personeel

• opleiding van 9-10 miljoen onderwijzers 
waarvan meer dan 300 miljoen 
kinderen de vruchten kunnen plukken

• inentingen voor 130-180 miljoen 
kinderen

• beter bestuur in 30 landen door 
verbeterde statistische competenties

• 5 GW extra capaciteit aan 
hernieuwbare energie

OVER IDA

IDA, het fonds van de Wereldbank voor de armsten, verstrekt 
schenkingen en laagrentende of renteloze leningen voor 
projecten en programma's die economische groei stimuleren, 
armoede verminderen en de levens van mensen verbeteren. 
IDA' s werk is gericht op urgente wereldproblemen zoals 
conflicten, fragiliteit en geweld, klimaatverandering en 
genderongelijkheid, en bevordert goed bestuur, economische 
transformatie en de opbouw van instellingen.

LEDEN VAN DE WERELDBANKGROEP 
Internationale Bank 
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Internationale  
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www.ifc.org

Internationale 
Ontwikkelingsassociatie 
(IDA)  

IDA.worldbank.org

Multilateraal  
Agentschap voor 
Investerings-
garanties (MIGA) 

www.miga.org

Internationaal Centrum 
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