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En integrert tilnærming:
Verdensbankgruppen

Trekke
fordeler av
privat sektor
i IDA-land

Verdens fattigste land har enorme behov for finansiering av
utvikling. Disse behovene kan bare møtes når offentlig og
privat sektor arbeider sammen.
Verdensbanken mener at bred, inkluderende vekst er en
nøkkel til å eliminere fattigdom. Dette kan ikke finne sted
uten en privat sektor i fremgang. For å oppnå de resultatene
som er viktige for de fattigste landene – fra å møte
klimaendringene til å tette hull i infrastrukturer, fra å øke
tilgangen til grunnleggende tjenester til å fremme stabilitet
i sårbare situasjoner – vil det være av sentral betydning at
det bygges en dynamisk privat sektor som supplerer offentlige
intervensjoner.
Addis Abeba Action Agenda fra 2015 utfordret
verdenssamfunnet til å se videre enn bare til offentlig
sektor for å katalysere de billionene dollar i investeringer
som kreves for å oppnå de bærekraftige utviklingsmålene.
Nye finansieringskilder, kunnskap, partnerskap og innovasjon
åpner nye muligheter for de fattigste landene.
For å hjelpe land å gripe disse mulighetene og møte
komplekse utfordringer, kreves det tett samarbeid på tvers
av Verdensbankgruppen for å engasjere og dra nytte av den
private sektoren i IDA-land.

38 %
av IDAs FY15-forpliktelser
har fokus på utvikling
av privat sektor.

USD 4,7
milliarder
i årlige IFC langsiktige
investeringer er i IDA-land,
tre ganger beløpet
investert i 2005.

Pr. september 2015 støtter

39 %
av MIGAs utestående
portefølje private
investeringer i IDA-land.
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Verdensbankgruppens tilnærming –
forsterke synergier
Det internasjonale utviklingsfond (IDA), Verdensbankens fond for de fattigste,
arbeider for å forsterke og maksimere gevinstene fra synergier i offentlig og privat
sektor på en mer systematisk måte.
Vi gjør dette ved å trekke på den kombinerte
styrken og de komparative fortrinnene til IDA,
Den internasjonale bank for gjenreising og utvikling
(IBRD), Det internasjonale finansinstitutt (IFC) og
Det multilaterale garanti-instituttet (MIGA), for å
gjøre det mulig for IDA-land å få bedre tilgang til en
omfattende pakke med støtte og stimulere til økt
involvering fra privat sektor.
Verdensbankgruppens synergier blir forsterket
gjennom felles arbeid med prosjekter, mer
teamarbeid og informasjonsdeling. Fellesaktiviteter
inkluderer:

•

Arbeid med systematisk land-diagnostikk
og med partnerskapsrammeverk for land for
å skape et redskap der enkeltresultater på

prosjektnivå for hver institusjon kan kombineres
for å forsterke virkningene på program- eller
landnivå.

•

Etablering av gjennomføringsplaner som
muliggjør utvikling av privat sektor, spesielt
i sårbare og konfliktrammede stater.

•

Utvide spekteret av garanti-instrumenter IDA
kan bruke for å tiltrekke og utnytte private
ressurser.

•

Katalysere transformative investeringer samtidig
som flaskehalser for bærekraftig vekst møtes.

Denne vektleggingen bygger på mange års samarbeid
innen Verdensbankgruppen som har gitt omfattende
resultater i mange land over en rekke sektorer.

Verdensbankgruppens tilstedeværelse
i ida-land
Samarbeidet mellom IDA, IBRD, IFC, og MIGA har utviklet seg over tid og
omfatter en rekke aktiviteter på regionale, land, sektor og tematiske nivå.
Dette inkluderer utarbeidelse av felles rammeverk for partnerskap i land, felles
investeringsprosjekter, spesielt for infrastruktur og finanssektoren, og felles
rådgivningstjeneste og investeringsklima-aktiviteter.
Afghanistan
IDA, IFC og MIGA har hjulpet til
med å snu en knapt fungerende
telecom-sektor etter tiår med
konflikt. Pr. 2015 har 20 millioner
mennesker tilgang til en telefon,
sammenlignet med bare
57 000 fungerende telefonlinjer
i 2002. Verdensbankgruppen
arbeidet sammen for å skape
rammeverk der endring kan finne
sted og oppmuntret privat sektor
til å sette i gang å investere.
IDA finansierte det digitale
overføringsnettet, Verdensbanken

og IFC bisto myndighetene med å
endre retningslinjer og regelverk
for å tiltrekke private investeringer,
og MIGA kom inn med en garanti
som støttet mobiloperatører
mot ikke-kommersielle risiki. IFC
ga et lån på USD 65 millioner
til Roshan, Afghanistans største
mobiloperatør, for å støtte
utbyggingen av et 3G-nett,
og dermed bringe Internett til
afghanere i alle de 34 provinsene.
Roshan forventer å dekke
80 prosent av befolkningen i
løpet fem år, og utvide mobile

banktjenester for å hjelpe lokale
bedrifter å vokse.
Burundi
IDA og IFC har gitt teknisk
assistanse for å redusere
etterlevelsestiden og kostnadene
ved å betale bedriftsskatter
med 10 prosent, forenkle
skattesystemet for små og
mellomstore bedrifter, utvide
skattegrunnlaget, og justere
skatteinsentivregimet slik at det
samsvarer med øst-afrikanske
fellesskapsstandarder. Reformene
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inkluderte etablering av en ettstopp registreringsordning for å
fremme forretningsvirksomhet i
2012, og har redusert tiden som
kreves for virksomhetsregistrering
fra 14 til 8 dager. Kostnadene
falt fra 117 til 18 prosent av
BNP per innbygger, og det årlige
antallet registrerte selskaper ble
mer enn doblet, fra 700 i 2010
til 1500 i 2012.
Elfenbenskysten
Verdensbankgruppen
arbeider sammen for å støtte
myndighetenes innsats for å
øke kraftproduksjonen ved å
gjenoppbygge infrastrukturen for
å møte den økende etterspørselen
etter elektrisitet. For å hjelpe til
med modernisering av Azitokraftverket, har Verdensbanken
bistått med å sette på plass
de nødvendige regulatoriske
rammebetingelsene for
investeringer i sektoren, MIGA har
gitt forsikring mot politisk risiko
til investorer, og IFC har arrangert
en pakke på USD 345 millioner
finansiert av fem europeiske
utviklingsfinansinstitusjoner
og West African Development
Bank. De har også bidratt med
USD 125 millioner av egne midler.
Med en kapasitet på 427 MW, er
anlegget et av de største termiske
kraftverkene i regionen, og letter
kraftmangelen og gir betydelige
besparelser for innbyggerne. Det
moderniserte Azito-kraftverket
vil produsere 50 prosent mer
energi uten å bruke ekstra gass
og vil betjene mer enn 2 millioner
mennesker. Disse forbedringene
lover godt for regionen ettersom
Elfenbenskysten blir en
krafteksportør til nabolandene.

Kenya
Verdensbankgruppen har hjulpet
privat sektor og kenyanske
myndigheter med å arbeide
sammen om løsninger for å øke
den sårt tiltrengte tilgangen til
elektrisitet, i et land der bare
25 prosent av innbyggerne har
tilgang til elektrisitet. Et innovativt
offentlig/privat partnerskap mellom
Verdensbankgruppen, staten i
Kenya, Kenya Power Lighting
Company (KPLC), private investorer
og kommersielle långivere har
muliggjort vellykket finansiering
for tre uavhengige kraftprosjekter i
Kenya som har bidratt til å utvide
landets elektrisitetsnett. KPLC,
den nasjonale kraftdistributøren,
utvider sitt nettverk til over en halv
million nye husholdninger per år.
De kenyanske kraftprosjektene er
støttet av unike pakker av IDAstøttede delvise risikogarantier,
koblet med langsiktige lån og
politiske risikogarantier fra IFC
og MIGA.
Ghana
For å bidra til å øke tilgangen
til ren og rimelig energi i Ghana,
gir Verdensbankgruppen et
USD 200 millioner IBRD-lån
og en USD 500 millioner
IDA-betalingsgaranti for
gassprosjektet Sankofa.
Garantiene dekker USD 8 milliarder
i private investeringer. Dette
gir en multiplikator på 11 til 1.
Prosjektet vil utgjøre opp til
40 prosent av Ghanas installerte
produksjonskapasitet og erstatte
forurensende drivstoff med renere
og rimeligere naturgass som
produseres innenlands. Ghana
vil være i stand til å redusere

Kraft
i Afrika
Det store flertallet
afrikanere, omtrent
65 prosent, mangler tilgang
til elektrisitet. For å fremme
næringsutvikling investerer
Verdensbankgruppen
i transformative
energiprosjekter som
kan gi pålitelig og rimelig
strømforsyning over hele
Afrika-regionen. Hver
krone som investeres i
strømforsyning genererer
mer enn 15 kroner i økning i
BNP. Vannkraft er verdens
største kilde til fornybar
energi. Ved å finne ansvarlige
måter å bruke Afrikas enorme
vannkraftpotensial på, kan
titalls millioner mennesker
som nå lever i mørke gis strøm.
Innen 2030 tyder prognoser
på at rundt 540 millioner
mennesker vil få tilgang til
elektrisitet. 500 millioner av
disse befinner seg i Afrika
sør for Sahara. Afrika sør
for Sahara har 300 GW
ikke-utbygd potensial for
vannkraft, noe som er nok
til nesten å firedoble dagens
totale kapasitet på 80 GW.
Til sammenlikning utnytter
Vest-Europa omtrent
85 prosent av det tilgjengelige
vannkraftpotensialet.
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oljeimporten med 12 millioner
fat pr. år, og karbonutslippene
vil bli redusert med omtrent
8 millioner tonn over fem år. IFC
har også bidratt til å øke Ghanas
kraftproduksjonskapasitet ved
å finansiere et effektivt nytt
gasskraftverk. TICO 2 vil stå for
om lag 15 prosent av landets totale
kraftproduksjon.
Myanmar
Bare én av tre husholdninger i
Myanmar har tilgang til elektrisitet.
Sammen med staten i Japan,
Asian Development Bank og andre
partnere, er Verdensbankgruppen
forpliktet til å hjelpe myndighetene
å øke elektrifiseringsraten
til 50 prosent innen 2020.
Verdensbankgruppen støtter
økningen i produksjonskapasitet
gjennom en IDA-kreditt på
USD 140 millioner for å hjelpe et
naturgassfyrt kraftverk med å
doble sin produksjonskapasitet
samtidig som utslippene
reduseres. For å øke effektiviteten i
kraftdistribusjonen, er IFC engasjert
sammen med kraftselskapene både
i Yangon og Mandalay for å forbedre
driften. Sammen støtter IFC og
IDA utviklingen av om lag 750 MW
ny gassbasert kraftproduksjon.
Myingyan-prosjektet er det
første konkurranseutsatte
uavhengige kraftprosjektet i
Myanmar. Ved oppstart i 2017
vil kraftverket være det største
private kraftverk i landet, og det
forventes å bidra til å lette landets
kraftunderskudd ved å gi forbedring
i tjenestetilbudet til 1,5 millioner
mennesker. Pålitelig elektrisitet
forventes å spille en viktig rolle
i å hjelpe folk til å overvinne
fattigdommen i Myanmar, ved å

øke inntektsskapende aktiviteter og
sysselsetting, og ved å muliggjøre
kontinuerlig og vedvarende
industriell aktivitet.
Nepal
Nepal utnytter mindre enn én
prosent av landets potensial
på 83 000 MW vannkraft.
Verdensbankgruppen bistår Nepal
i arbeidet med å nå et mål om
å øke mengden vannprodusert
kraft fra 700 MW til 4000 MW.
Verdensbankgruppen godkjente
i juli 2015 å støtte Kabeli, et
vannkraftprosjekt som vil øke
vannkraftproduksjonskapasiten
til å forsyne Nepal Electricity
Authority-nettet, gjennom
offentlige og private investeringer.
Under dette paraplyprosjektet,
gir Verdensbankgruppen støtte til
det 900 MW store Øvre Karnalivannkraftverket ved hjelp av en
rekke IFC, IBRD/IDA og MIGAfinansierings- og risikoreduserende
instrumenter. 12 prosent av
kraftproduksjonen vil tilfalle Nepal
vederlagsfritt.
Pakistan
Pakistan Energy Initiative er en del
av det mye større, transformative
Pakistan Power-prosjektet, som
har som mål å lukke det store og
voksende kraftgapet i Pakistan.
Denne felles initiativet – som er
det største av sitt slag – søker å
mobilisere USD 10 milliarder til
støtte for sektoren gjennom en
blanding av offentlige og private
prosjekter. Verdensbanken, IFC og
MIGA har jobbet tett for å styrke
det generelle investeringsklimaet,
og banet vei for ytterligere
investorer i noe som har vært et
utfordrende investeringsklima.
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Styrking av felles tilnærmingsmåter
på tvers av ida, ibrd, ifc og miga
Verdensbankgruppen tar en rekke viktige skritt for å optimalisere sitt unike
verdibidrag og for ytterligere å mobilisere til involvering fra privat sektor
i IDA-land.
Felles gjennomføringsplaner: Verdensbankgruppen
er i ferd med å utvikle felles (IDA-IFC-MIGA) planer
som omfatter omtrent 20 IDA-land i løpet av IDA17perioden (1. juli 2014 til 30. juni 2017), som dekker
en rekke intervensjoner – blant annet støtte for
økonomisk deltakelse for kvinner, bærekraftige byer/
grønne bygg, tilpasning til klimaendring (inkludert
den planlagte utvidelsen av Lighting Africaprogrammet over det afrikanske kontinentet og inn
i India), landbruksindustri, produksjon av matvarer
og engasjement fra privat sektor i levering av
utdannings- og helsetjenester.
Felles tilnærminger til næringsutvikling i sårbare
og konfliktrammede stater: Omtrent ti felles
gjennomføringsplaner vil bli utarbeidet i løpet av
IDA17. For eksempel arbeider Verdensbankgruppen
i fellesskap i Sahel-regionen, for å øke den vannede

overflaten fra 400 000 hektar til 1 million hektar
innen 2020. Vanning av mer land er avgjørende for
å produsere mer mat, skape arbeidsplasser, redusere
fattigdom og forbedre livet til menneskene i regionen.
Sahel Irrigation Initiative fokuserer på å forbedre
avlingene og oppnå matsikkerhet gjennom utvidet
irrigasjon, god vanningspraksis og landbruksteknikk.
IDA utvider også spekteret av garantiinstrumenter – med innføringen av offentlig
sektor garantier – for å tiltrekke og utnytte private
ressurser, spesielt når det gjelder langsiktig privat
finansiering av infrastruktur.
Verdensbankgruppen arbeider også sammen for
å katalysere transformative investeringer for
inkluderende og bærekraftig vekst, med økt fokus
på regionale løsninger.

IDA • Trekke fordeler av privat sektor • 11

Verdensbankgruppen og
ida ved et blikk
IDA, IFC og MIGA har hver forskjellige evner som sammen gir et helhetlig
rammeverk for katalyserende finansiering og samarbeid i land som ofte ikke
tiltrekker seg private investeringer.
IDAs støtte til utvikling av privat sektor: Om lag
38 prosent av IDAs forpliktelser de senere år har
fokusert på å styrke tilretteleggende klimaer for
private investeringer, herunder regulatoriske rammeverk og institusjoner, for å bidra til å katalysere
sektorinvesteringer og vekst. IDAs klientstøtte bidrar
til å styrke fundamentet for tilpasningsdyktige økonomier, fra arbeid for å utdype investeringsklimareformer til bygging av robuste finansielle systemer og
utvidelser av tilgangen til finansiering for de fattige.
Strategiske partnerskap på regionale og globale nivå
utfyller IDAs engasjement på landsnivå og bidrar til å
forsterke effektene for klienter.
IDA-land er også en viktig prioritet for IFC: IFCs
investeringer i IDA-land er tredoblet siden regnskapsåret 2005. De er nå på mer enn USD 4,7 milliarder i
året. IFC hjelper til å fremme sunne forretningsmiljø
ved å støtte enkeltbedrifter, standardetablering, og
styrking av eierstyring og selskapsledelse, og ved å
fremme global kollektiv handling. Siden 2007 har IFC
også bidratt med totalt USD 3,2 milliarder av sin
inntekt til å støtte arbeidet til IDA. IFC har gjort mer
enn en tredjedel av sine nye langsiktige investeringer
i IDA-land i FY15. Om lag 10 prosent av IFC-prosjek-

tene, for til sammen mer enn USD 600 millioner, var i
sårbare og konfliktrammede områder i verden.
En av MIGAs viktigste strategiske prioriteringer er
å støtte investeringer i IDA-land: MIGA mobiliserer
deltakelse fra privat sektor ved å gi garantier mot
politisk risiko for investeringer i et bredt spekter
av sektorer, noe som bidrar til å øke investeringene
og sørge for at inntektene strømmer. I FY15 har
MIGA gitt USD 2,8 milliarder i investeringsgarantier.
Halvparten av dette gikk til prosjekter i IDA land.
IBRD arbeider for å fremme bærekraftig utvikling i
middelsinntektsland og kredittverdige fattigere land
gjennom lån, garantier, risikostyringsprodukter og
tjenester innen analyse og rådgivning. IDA- og IBRDland er partnere gjennom kunnskapsutveksling,
innovasjon, Sør-Sør-læring og finansiering.
Som en viktig del av den nye integrerte
Verdensbankgruppens strategi, styrker IDA sin evne
til å katalysere og utnytte private ressurser, fremme
utenlandske og innenlandske private investeringer
og maksimere de positive ringvirkningene av private
investeringer for IDA-land.

Det internasjonale
utviklingsfond
Det internasjonale utviklingsfond (IDA) baner veien for
andre i de vanskeligste og mest komplekse situasjoner
for å hjelpe hundrevis av millioner av mennesker med å
unnslippe syklusen av ekstrem fattigdom.
•

•

•

IDA gir lederskap i arbeidet med
globale utfordringer. Fra sin
støtte til klimatilpasningsevne
til etablering av arbeidsplasser
for å bringe krigende tilbake til
samfunnet, mobiliserer IDA andre
for å møte vanskelige problemer
for det felles beste, og bidrar til å
gjøre verden tryggere.
IDA er transformasjon. IDA hjelper
land med å utvikle løsninger som
bokstavelig talt har omformet
utviklingslandskapet, fra sine
historiske jordbruksløsninger
for millioner av sør-asiater som
sto overfor sult i 1970, til sitt
pionerarbeid innen områdene
gjeldslette og utfasing av
blyholdig bensin.
IDA arbeider langsiktig. IDA fortsetter å være tilstede i land etter
at kameraene har forsvunnet, og
legger vekt på langsiktig vekst og

evne til å sørge for at resultatene
som oppnås er vedvarende.

•

•

•

Når de fattigste blir oversett fordi
de ikke er lønnsomme, leverer IDA.
IDA bidrar til verdighet og livskvalitet, og bringer rent vann, elektrisitet og toaletter til hundrevis av
millioner av fattige mennesker.
IDA gjør verden til et bedre sted for
jenter og kvinner. IDA arbeider for
å reversere årtusener med kjønnsdiskriminering ved å få jenter på
skolen, hjelpe kvinner med tilgang til
finansiering for å starte små bedrifter, og til syvende og sist bidra til å
forbedre de økonomiske utsiktene
for familier og lokalsamfunn.
I samarbeid med Verdensbankgruppen, står IDA frem med en
integrert tilnærming til utvikling.
IDA er med på å skape miljøer
med rom for endring der næringslivet kan sette i gang å investere.

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