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Fotografi:
Omslag, Dominic Chavez/Världsbanken - Mary Thullah, 20 år gammal mamma, tröstar sin dotter, Fatmata Turay, efter att  
hon fått vaccinationer på Princess Christian Maternity Hospital i Freetown, Sierra Leone.  
s.4, Graham Crouch/Världsbanken—Sughira 16 år, arbetar med att väva siden vid en vävstol i historiska Herat Citadel, 
Afghanistan. 
s.6-7, Arne Hoel/Världsbanken—Matälskares marknad i den nyöppnade East Park Mall in Lusaka, Zambia. Butiken, utformad 
efter butikskedjan Whole Foods i USA, har 150 anställda. 
s.8, Khasar Sandag/Världsbanken—Med världsbankens stöd, ger grundskolor på landsbygden i Mongoliet elever böcker att  
ta med hem för att läsa med familj och vänner.
s.10, Dominic Chavez/Världsbanken—Karamba Banjoura, en medlem av UNICEF, talar om säkerhet och förebyggande av 
Ebola i Konakry, Guinea.

https://WorldBank.org/IDA
https://Facebook.com/IDA.wbg
https://YouTube.com/WorldBank
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VILKA VI ÄR
The International Development Association (IDA)  
är del av världsbanken som hjälper världens fattigaste 
länder. IDA bildades 1960 och har som mål att minska 
fattigdomen genom att ge lån (så kallade “krediter”) 
och bidrag som främjar ekonomisk tillväxt, minska 
ojämlikhet och förbättra människors levnadsvillkor.

IDA kompletterar Världsbankens 
ursprungliga lånearm -  
the International Bank för 
Reconstruction and Development 
(IBRD) (den internationella 
banken för återuppbyggnad och 
utveckling). IBRD grundades för 
att fungera som ett självbärande 
företag och ger lån och rådgivning 
till medelinkomstländer och 
kreditvärdiga länder. IBRD och 
IDA delar samma personal och 
huvudkontor och utvärderar projekt 
med samma rigorösa normer.

IDA är en av de största källorna 
till hjälp för världens 771 fattigaste 
länder, varav 39 är i Afrika, och  
är den enskilt största givaren av 
medel till grundläggande tjänster  
i dessa länder. 

IDA lånar ut pengar till förmånliga 
villkor. Detta innebär att IDA-krediter 
har en nollränta eller mycket låg 
ränta och återbetalningarna sträcker 
sig över 25 till 38 år, inklusive en  

5 till 10 år lång lånefrist. IDA ger 
också bidrag till länder som löper risk 
att hamna i betalningssvårigheter.

Utöver förmånliga lån och bidrag, 
ger IDA betydande skuldlättnader 
via initiativet Heavily Indebted Poor 
Countries (HIPC) (Mycket skuldsatta 
fattiga länder) och initiativet 
(Multilateral skuldlättnad) Multilateral 
Debt Relief Initiative (MDRI).

Under räkenskapsåret som 
slutade 30 juni 2015, uppgick IDAs 
åtaganden till 19 miljarder $ varav  
13 procent gavs på bidragsvillkor. 
Nya åtaganden under räkenskapsåret 
2015 uppgick till 191 nya aktiviteter. 
Sedan 1960 har IDA investerat 
312 miljarder $ i 112 länder. Årliga 
åtaganden har ökat stadigt och 
uppgick i genomsnitt till cirka  
19 miljarder $ de senaste 3 åren.

Siffror

Lärare som rekryterades och/eller 
utbildades under en 4-årsperiod.

Barn som vaccinerades.

5.1 mILjONER

205 mILjONER

Viktiga IDA-prestationer från 2011-15

Gravida kvinnor som 
fick mödravård från en 
sjukvårdsinrättning.

17 mILjONER

1 India avancerade från IDA i slutet av räkenskapsåret 2014 men kommer att motta  
övergångsstöd på undantagsbasis under IDA17-perioden (räkenskapsåren 2015-17).
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50 mILjONER

Siffror
Viktiga IDA-prestationer från 2011-15

Människor som fick tillgång 
till nödvändig sjukvård.

413 mILjONER

Människor som fick tillgång till en 
förbättrad vattenkälla. För varje 
1 $ som investerades i vatten och 
sanitet, ger det 4 $ i avkastning.



IDA  •  Världsbankens Fond för de Fattigaste  •  5

IDA är en institution som 
inriktar sig på flera problem 
samtidigt och ger stöd åt en 
mängd utvecklingsaktiviteter 
såsom grundskoleutbildning, 
grundläggande sjukvård, rent vatten 
och sanitet, jordbruk, förbättringar 
av företagsklimat, infrastruktur 
och institutionella reformer. 
Dessa interventioner banar väg 
för jämlikhet, ekonomisk tillväxt, 
jobbskapande, högre inkomster  
och bättre levnadsvillkor. För 
perioden 1 juli 2014-30 juni 2017 
(IDA17), lägger IDA-aktiviteter 
särskild vikt vid fyra temaområden: 
klimatförändring, bräckliga 
och konfliktdrabbade länder, 
könsjämlikhet och tillväxt.

IDA17-finansiering förväntas 
tillhandahålla, bland annat, 
elektricitet till cirka  
15-20 miljoner människor, 
livräddande vaccin till 200 miljoner 
barn, mikrofinansieringslån till 
mer än 1 miljon kvinnor och 
grundläggande sjukvård till  
65 miljoner människor. Ungefär 
32 miljoner människor kommer 
att få tillgång till rent vatten och 
ytterligare 5,6 miljoner till bättre 
sanitetsförhållanden

Många av problemen 
utvecklingsländerna har respekterar 
inte gränser. Genom att ta itu 
med dessa problem, åtgärdar 
IDA säkerhetsproblem, miljö- och 
hälsoproblem och arbetar för att 
förhindra att dessa problem  
blir globala. 

För bidragspartners tillhandahåller 
IDA en effektiv kanal för att rikta 
utvecklingshjälp till de fattigaste 
länderna. Eftersom bidrag till  
IDA läggs ihop med återbetalningar 
från tidigare och nuvarande  
IDA-mottagare, tillhandahåller  
IDA en betydande och stabil 
finansiering som IDA-länder  
kan förlita sig på för att finansiera  
sina utvecklingsprioriteringar. 

IDA är också en viktig partner under 
kriser och nödsituationer genom 
verktyg som Crisis Response 
Window (CRW). CRW gav stöd  
till länder som gick igenom 
svåra kriser som t.ex. Haiti i 
efterdyningarna av jordbävningen 
2010, västafrikanska länder som 
drabbats av Ebola-utbrottet och 
Nepal efter jordbävningen 2015. 
Sedan IDA16 infördes, har CRW 
givit 1,8 miljarder $ i hjälp vid 
kriser och nödsituationer i 18 IDA-
länder i fem regioner. CRW-medel 
tillhandahölls utöver ländernas 
regelbundna IDA-anslag.

IDAs operativa arbete 
kompletterades av analytiska 
undersökningar som stöder 
utformningen av policyer för att 
minska fattigdomen. IDA ger råd 
till regeringar om hur de kan utöka 
basen för ekonomisk tillväxt och 
skydda de fattiga från ekonomiska 
chocker.

IDA samordnar också givarbistånd 
för att ge hjälp till fattiga 
länder som inte kan klara sin 

skuldbetalningsbörda och har ett 
system för att anslå bidrag baserat 
på länders risk för att inte kunna 
återbetala lån, avsedda att hjälpa 
länder säkerställa hållbar skuld.

IDA sätter utveckling högt 
på agendan och ses som en 
transparent, kostnadseffektiv 
plattform för att uppnå resultat.  
(Läs om resultatmätning nedan.)  
Till exempel, från räkenskapsåren  
2011-15, ledde IDA-finansiering 
till att 205 miljoner barn kunde 
vaccineras, 50 miljoner människor 
fick tillgång till bättre vatten och 
rekryterade/utbildade mer än  
5 miljoner lärare.

Besök oss online för att läsa mer  
om vad vi gör och se vad givare  
och andra säger om oss på  
www.worldbank.org/ida,  
www.facebook.com/ida.wbg,  
och www.youtube.com/worldbank.

Världens fattigaste länder är ofta oförmögna att locka till sig tillräckligt kapital 
för att underbygga akuta utvecklingsbehov och förlitar sig därför på officiella 
biståndsflöden som en kritisk finansieringskälla.

VAD VI GÖR

Från 2005-15, gav  
IDA 158 miljarder $  
i finansiering till  
2,114 projekt i  
IDA-länder.  
#EndPoverty  
#IDA

https://www.worldbank.org/ida
https://www.facebook.com/ida.wbg
https://www.youtube.com/worldbank
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IDA övervakas av sina 
173 delägarländer som 
består av styrelsen. 
IDAs utvecklingsarbete 
från dag till dag leds 
av personal som driver 
banker, regeringar och 
implementeringsföretag 

Medan IBRD anskaffar det 
mesta av sina medel på världens 
finansiella marknader, finansieras 
IDA till stor del av bidrag från 
sina medlemsländers regeringar 
(se ruta om IDA-bidragsgivare). 
Givare träffas vart tredje år för att 
fylla på IDA-resurser och granska 
sitt policyramverk. Den senaste 
påfyllningen av IDA:s resurser 
—den 17:e påfyllningen (IDA17)—
slutfördes i december 2013, och 
resulterade i en rekordpåfyllning 

på 52,1 miljarder $ för att finansiera 
projekt under treårsperioden  
som slutar 30 juni 2017.  
De 52,1 miljarderna inkluderar de 
4,5 miljarderna för det multilaterala 
skuldavskrivningsinitiativet, och 
mer än 4 miljarder i förmånliga 
partnerlån, en mycket viktig 
innovation som utvecklades  
under diskussionerna om påfyllning.

Påfyllningsprocessen består 
vanligtvis av fyra formella möten  
som hålls under ett år. Utöver 
tjänstemän från nu över  
50 givarregeringar (som kallas  
“IDA-ombud”), bjuds representanter 
från låntagarmedlemsländer 
in att delta för att hjälpa till att 
säkerställa att IDAs policy och 
finansieringsramverk svarar  
mot ländernas behov.

Policydokument som diskuteras 
under förhandlingar av påfyllning 
presenteras för allmänheten och 

utkastet till påfyllningsavtal läggs  
ut på webben så att allmänheten  
kan kommentera dem innan  
det sista påfyllningsmötet.  
IDA-personal engagerar sig också 
fortlöpande i det civila samhällets 
organisationer (CSO:er), stiftelser 
och expertgrupper runt om i världen.

HuR ARBETAR IDA?

2014, placerade sig  
IDA i den högsta 
kategorin i 2014 års  
Aid Transparency Index 
för första gången.  
#OpenDev 
#AidEffectiveness 
#EndPoverty
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Hur IDA-medel fördelas.  
IDA-låntagare har mycket stora 
behov av mjuka lån. Men storleken 
på lånen som beviljas, som är en 
fast summa när bidrag utlovas av 
givarregeringar, är under det som 
länderna behöver.

IDA måste därför fatta beslut om 
hur små resurser ska fördelas bland 
kvalificerade länder. (Se ruta om 
långivare.) Utdelningsbeslut baseras 
på flera kriterier, inklusive länders 
inkomstnivåer och dokumenterad 
prestation när det gäller att hantera 
sina ekonomier och fortlöpande  
IDA-projekt. 

För att ha rätt till medel, måste 
länderna först uppfylla följande 
kriterier:

• Relativ fattigdom som definieras 
som GNI per capita måste vara 
under ett fastställt gränsvärde 
(uppdateras varje år). 
Räkenskapsåret 2015,  
var detta 1,215 $.

• Sakna kreditvärdighet för att 
låna på marknadsvillkor och 
därför ha behov av förmånliga 
resurser för att finansiera landets 
utvecklingsprogram.

Länder bedöms sedan för att avgöra 
hur väl de implementerar policyer 
som främjar ekonomisk tillväxt 
och minskning av fattigdom. Detta 
görs genom en landspolicy och 
institutionell bedömning. Denna 
bedömning och portföljprestation 
utgör tillsammans IDAs klassificering 
av landets prestation. Utöver 
klassificeringen, avgör befolkning 
och inkomst per capita också 
IDA-anslag. Dessa klassificeringar 
presenteras på IDAs webbplats: 
www.worldbank.org/ida.

IDA-givare och världsbanken 
rekommenderade också i  
IDA17-avtalet att länder i Afrika 
under Sahara ska fortsätta vara en 
prioritet och motta minst 50 procent 
av IDA-medlen, som garanteras 
genom deras prestation.

Lånevillkor. Lånevillkor varierar 
för de olika IDA-medlemmarna 
och återspeglar inkomstnivåer 
och skuldstatus. Som resultat av 
diskussioner och granskningar som 
utfördes under IDA17, justerade  
IDA lånevillkoren för enbart 
IDA-länder som resulterade i 
en viss “skärpning” av villkoren 
(kortare mognad och en rak 
amorteringsplan), samtidigt som  
en grad av förmånlighet bibehålls.

DA fördubblade sin finansiering 
för bräckliga och konfliktdrabbade 
länder under räkenskapsåret 2015.  
#Stability #PostConflict

https://www.worldbank.org/ida
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IDA-bidragsgivare
Trots svåra omständigheter i 
många länder, samtyckte det 
globala samfundet i december 
2013 till att påskynda kampen för 
att utrota den extrema fattigdomen 
genom ett dokumenterat 
finansieringsåtagande. 
Detta är ett exempel på våra 
utvecklingspartners tro på  
att en investering i de fattigaste 
ländernas framtid är en investering 
i alla dessa länders framtid. 

Det dokumenterade resultatet 
speglar de mycket stora förenade 
ansträngningarna hos nästan 
51 traditionella, framväxande 
och nya partners att öka sina 
bidrag (per den 19 jan. 2016). 
G7-länder stod för 68 procent 
av bidrag motsvarande anslag. 

Bidrag från bidragsgivare som gav 
för första gången och från före 
detta IDA-låntagarländer gav ett 
välkommet tillskott till den totala 
finansieringspoolen. Dessa bidrag 
understryker den ökande roll som 
tillväxtekonomier har i utvecklingen 
av fattigare länder.

Som vid tidigare påfyllningar, 
bidrog världsbanksgruppen 
med sina egna resurser till IDA, 
där IBRD och IFC gav nästan 
3 miljarder $. Påfyllningen 
inkluderade också bidrag från 
IDA-klientländer och länder 
som avancerat vidare, via 
kreditåterflöden, skärpning  
av villkor och påskyndande  
av kreditåterbetalningar.

Sjuttiosju länder (samt Indien) 
är för närvarande kvalificerade 
för att ta emot IDA-resurser. 
Kvalifikation för att få IDA-stöd 
beror först och främst på ett lands 
relativa fattigdom, definierat som 
bruttonationalinkomst (GNI) per 
capita under en fastställd gräns. 

IDA stöder också ett flertal länder 
inklusive flera små ö-ekonomier 
som är över operativ gräns men 
saknar den kreditvärdighet som 
krävs för att låna från IBRD.

Vissa länder som t.ex. Vietnam 
och Pakistan är IDA-kvalificerade 
baserat på inkomstnivåer per 
capita, men är också kreditvärdiga 
för vissa IBRD-lån. De kallas 
“blandade” länder.

 Se listan över aktuella  
IDA-låntagare på  
www.worldbank.org/IDA/borrowers.

IDA-låntagare
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I mer än ett decennium har IDA 
utvärderat sin roll när det gäller 
att hjälpa länder växa och minska 
fattigdom och informera givare 
om hur effektiva deras bidrag är. 
Resultatmätningssystemet (RMS) 
använder ett ramverk för integrerade 
resultat och prestation för att visa 
samlade resultat i alla IDA-länder. 
Det visar om IDA hanterar sin 
verksamhet och sina tjänster på  
ett effektivt sätt och fungerar 
effektivt.

RMS-ramverket grupperar 
indikatorer i fyra nivåer. De  
två första nivåerna spårar totala 

utvecklingsresultat för länder och 
IDAs bidrag till dessa resultat. De 
andra två mäter prestationselement 
mot avtalade prestationsstandarder. 
De fyra nivåerna är:  
(1) IDA-länders framsteg;  
(2) IDA-stödda utvecklingsresultat; 
(3) IDAs operativa effektivitet; och 
(4) IDAs organisatoriska effektivitet.

RMS kompletterar data om  
det mer utförliga projektet, land, 
och sektorresultat som tidigare 
var tillgängliga och kompletterar 
kvalitativa översikter som utförs 
på lands-, sektor-, tema- och 
projektnivåer.

HuR VET VI ATT 
IDA FuNGERAR?

FRAmTIDEN FÖR IDA
Dagens ekonomiska miljö 
innebär utmaningar för alla de 
som är involverade i utveckling 
— från låneländer till givare till 
CSO:er. Medan de nya Målen för 
hållbar utveckling (Sustainable 
Development Goals) (SDG:er) 
innebär en viktig möjlighet att 
utrota den extrema fattigdomen, 
visar utmaningens omfattning och 
komplexitet djupet i engagemanget 
och finansieringen som krävs för 
att nå målen. Och samtidigt som ett 
antal länder förväntas överskrida 
IDAs inkomstgränsvärde per capita 
nästa decennium, är det också klart 
att dessa länder kommer att fortsätta 
vara hem för miljontals fattiga 
människor som kommer att fortsätta 
behöva mycket stöd, i synnerhet 
under övergångsperioden från 
förmånliga till hårdare lånevillkor.

Medan finansieringslandskapet 
för utvecklingsprojekt har upplevt 
avsevärda förändringar, förblir 
officiell utvecklingshjälp en 
nyckelkälla för finansiering för  
IDA-klienter och anslagsbidrag 
kommer att förbli central för  
IDA-modellen. Men att använda 
denna förmånliga finansiering 
smartare är avgörande för att 
katalysera och få fram mycket  
mer kapital från den offentliga och  
privata sektorn för att stödja SDG:na.

Som del av våra ansträngningar 
att få ut det mesta möjliga av 
WBG-resurser för att tillgodose 
utvecklingsländernas behov, 
söker vi alltid vägar att få ut 
mer av IDA-resurser. Som 
huvudsakligt instrument för att 
implementera de globala målen 

i de fattigaste länderna, behöver 
IDA ändra inriktning mot alltmer 
innovativa metoder för att leverera 
transformerande resultat. 

IDA fortsätter genomgå en 
omfattande förändring inför dessa 
nya utmaningar. Vi samarbetar 
kontinuerligt med givar- och 
mottagarländer för att utforska 
vägar att åtgärda problemen 
såsom finansiell hållbarhet för 
IDA, länders bräcklighet och andra 
utvecklingsproblem. Utmaningen  
är att se till att världen är engagerad 
i den globala ambitionen att utrota 
den extrema fattigdomen och att  
se till att utvecklingsmedel används  
så effektivt som möjligt.

Siffror
Viktiga IDA-prestationer

Människor på landsbygden  
i Tanzania fick tillgång till  
vatten från 2007-2015,  
en ökning med 75 %.

8 mILjONER

Läroböcker och lärarhandledningar 
togs fram, trycktes och 
distribuerades till alla grundskolor 
i Etiopien och mer än 148 nya 
lärobokstitlar togs fram 2010-2013.

78 mILjONER
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IDA hjälper länder gå från kris till bräcklighet till 
stabilitet, samlar ihop och utökar givaransträngningar 
för att påverka. #CrisisResponse
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Framgången med det företaget 
ledde till att Banken, inom några 
år, vände uppmärksamheten mot 
utvecklingsländer. På 1950-talet 
blev det tydligt att de fattigaste 
utvecklingsländerna behövde 
mjukare villkor än de som kunde 
erbjudas av Banken, så att de hade 
råd att låna kapitalet de behövde  
för att växa. Detta ledde till 
skapandet av IDA 1960.

Idag är IDA erkänt som en global 
institution med en transformerande 
effekt som enskilda nationella givare 
inte kan matcha. 

• IDA tillhandahåller ledarskap  
i globala utmaningar. Från sitt  
stöd för klimatresiliens till 
skapandet av jobb för att få 
tillbaka tidigare kombattanter 
till samhället, samlar IDA andra 
kring tuffa problem för det 
gemensamma bästa och hjälper 
till att göra världen säkrare. 

• IDA är transformerande. IDA 
hjälper länder utveckla lösningar 
som bokstavligen har omskapat 
utvecklingslandskapet — från 
dess historieförändrande 
jordbrukslösningar för miljontals 
sydasiater som stod inför 
hungersnöd på 1970-talet  
till dess pionjärarbete när det 
gäller skuldavskrivningar  
och utfasningen av blybensin. 

• IDA är här för att stanna. IDA 
stannar kvar i länderna efter  
att kamerorna har tagits ner  
och betonar långsiktig tillväxt  
och kapacitet att se till att 
resultaten är hållbara. 

• När de fattigaste ignoreras 
därför att de inte är lönsamma, 
levererar IDA. IDA tillhandahåller 

värdighet och livskvalitet, ger rent 
vatten, elektricitet och toaletter 
till hundratals miljoner fattiga 
människor.

• IDA gör världen till en bättre 
plats för flickor och kvinnor. 
IDA arbetar för att vända på 
årtusenden av könsdiskriminering 
genom att se till att flickor får 
gå i skola, hjälper kvinnor att 
få tillgång till finansiering för att 
starta små företag och slutligen 
hjälpa till att förbättra familjers 
och samhällens ekonomiska 
utsikter. 

• Genom att arbeta med 
Världsbanksgruppen, för  
IDA in en integrerad aspekt  
till utveckling. IDA hjälper till  
att skapa miljöer där förändring 
kan frodas och där den 
privata sektorn kan få igång 
investeringar.

• IDA är också en global ledare 
i transparens och genomgår 
de hårdaste oberoende 
utvärderingarna av alla 
internationella organisationer. 
IDA hamnade till exempel i den 
högsta kategorin i 2014 års Aid 
Transparency Index för första 
gången - och blev rankad 4 av  
17 multilaterala organisationer. 
IDA är bland endast sex 

organisationer som får mer än 
80 procent för information på 
projektnivå.

• Likaledes nämnde en bedömning 
som gjordes 2014 av Centret för 
global utveckling och Brookings 
Institution, IDA som en av det 
internationella samfundets 
främsta leverantörer av 
utvecklingsbistånd och nämner 
att IDA har låga administrativa 
kostnader, mer förutsägbara 
biståndsflöden och stor 
projektstorlek jämfört  
med andra givare.

• Och en undersökning 2015 av 
policyskapare från 126 låg- och 
medelinkomstländer av AidData 
rankade Världsbanken som 
1:a av 56 av bilaterala givare 
och multilaterala institutioner 
ifråga om dess agendasättande 
inverkan i utvecklingsländer. 
Rapporten lyfter fram att 
Världsbanken “ger mer värde  
för pengarna”.

I ett klimat där man tänjer på 
givarfinansiering, där den ska räcka 
till mycket, är det ännu större behov 
av att givare använder multilaterala 
kanaler i ännu högre grad och  
på ett bättre sätt. Ledaren bland  
dessa kanaler är IDA.

Den internationella banken för återuppbyggnad och utveckling, mer känd som 
Världsbanken, grundades 1944 för att hjälpa Europa återhämta sig från andra 
världskrigets förstörelse. 

VARFÖR IDA

I Nigeria, vaccinerades 55 miljoner 
barn mot polio 2015, en ökning  
med 98 procent under 2014.  
#EndPoverty #IDA
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