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MIKä ON IDA?
Kansainvälinen kehitysjärjestö IDA (International 
Development Association, IDA) on Maailmanpankin 
siipi, joka auttaa maailman köyhimpiä maita. Vuonna 
1960 perustetun IDA:n tavoitteena on köyhyyden 
vähentäminen myöntämällä lainoja ja tukea ohjelmille, 
jotka edistävät taloudellista kasvua, vähentävät 
eriarvoisuutta ja parantavat ihmisten elinolosuhteita.

IDA täydentää Maailmanpankin 
alkuperäistä luotonanto-osastoa eli 
Kansainvälistä jälleenrakennus- ja  
kehityspankkia (IBRD). IBRD:n 
tarkoituksena on toimia omavaraisena 
yrityksenä, ja se tarjoaa luottoa 
ja neuvontaa keskituloisille ja 
luottokelpoisille maille. IBRD:llä ja 
IDA:lla on yhteinen henkilöstö ja 
päätoimipaikka ja niiden projektit 
arvioidaan samojen tiukkojen 
normien mukaisesti.

IDA on yksi maailman suurimmista 
avun lähteistä maailman 771 
köyhimmässä maassa, joista 
39 on Afrikassa. Näissä maissa 
se on suurin yksittäinen 
perussosiaalipalveluihin suunnatun 
avustuksen lähde. 

IDA myöntää luottoa edullisin ehdoin. 
Tämä tarkoittaa sitä, että IDA:n lainat 
ovat korottomia tai niiden korot ovat 
erittäin alhaiset, ja takaisinmaksuun 
myönnetään 25–38 vuotta (mukaan 

lukien 5–10 vapaavuotta). Lisäksi 
IDA myöntää avustuksia maille, joilla 
on riski joutua maksuvaikeuksiin. 
Edullisten lainojen ja avustusten 
lisäksi IDA tarjoaa huomattavan 
määrän apua voimakkaasti 
velkaantuneita köyhiä maita 
(Heavily Indebted Poor Countries, 
HIPC) koskevan HIPC-aloitteen ja 
monenvälisen velkahelpotusaloitteen 
(Multilateral Debt Relief Initiative, 
MDRI) puitteissa.

30.6.2015 päättyneenä tilivuonna 
IDA:n sitoumusten kokonaissumma 
oli 19 miljardia USD, josta 
13 prosenttia myönnettiin avustusten 
muodossa. Tilivuoden 2015 
uudet sitoumukset käsittivät 
191 uutta hanketta. Vuodesta 
1960 lähtien IDA on investoinut 
312 miljardia dollaria 112 maahan. 
Vuotuinen tuki on kasvanut tasaista 
vauhtia ja ollut viimeisten kolmen 
vuoden aikana keskimäärin noin 
19 miljardia dollaria. 

IDA lukuina

opettajaa palkattu ja/tai 
koulutettu neljän vuoden aikana

lasta rokotettu 

5,1 MILjOONAA

205 MILjOONAA

Tärkeimmät saavutukset vuosina 2011–15

raskaana olevaa naista sai 
synnytystä edeltävää hoitoa 
terveydenhuollon ammattilaiselta

17 MILjOONAA

1 Intia ”ylennettiin” tilivuoden 2014 lopussa, mutta se saa poikkeuksellisesti edelleenkin  
tukea ylimenokauden helpottamiseksi IDA17:n puitteissa (tilivuodet 2015–17).
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50 MILjOONAA

IDA lukuina
Tärkeimmät saavutukset vuosina 2011–15

ihmistä pääsi käyttämään 
keskeisiä terveydenhoitopalveluja

413 MILjOONAA

ihmistä sai käyttöönsä 
paremman veden lähteen. 
Jokainen veteen ja sanitaatioon 
investoitu dollari tuottaa 
yhteiskunnalle neljä dollaria



IDA  •  Maailmanpankin rahasto kaikkein köyhimmille  •  5

IDA on monitahoinen laitos ja 
tukee monipuolista kehitystyötä, 
mukaan lukien peruskoulutus, 
perusterveydenhoitopalvelut, puhdas 
vesi ja sanitaatio, maatalous, 
liiketoimintaympäristön parantaminen, 
infrastruktuuri ja institutionaaliset 
uudistukset. Tämä työ tasoittaa tien 
kohti tasa-arvoisuutta, taloudellista 
kasvua, uusia työpaikkoja, kasvavia 
tuloja ja parempia elinolosuhteita. 
1.7.2014–30.6.2017 (IDA17) 
IDA:n toiminta keskittyy erityisesti 
neljään teemaan: ilmastonmuutos, 
epävakaat ja konflikteista kärsivät 
maat, sukupuolten tasa-arvoisuus 
ja osallistava kasvu. 

IDA17:n rahoituksella aiotaan 
tarjota muun muassa sähköt 
15–20 miljoonalle ihmiselle, 
ihmishenkiä pelastavia rokotteita 
200 miljoonalle lapselle, 
mikrorahoitusta yli miljoonalle naiselle 
ja perusterveydenhoitopalveluja 
65 miljoonalle hengelle. Noin 
32 miljoonaa ihmistä pääsee 
puhtaan veden ääreen, ja lisäksi 
5,6 miljoonaa ihmistä saa käyttöönsä 
paremmat saniteettitilat.

Monet kehittyvien maiden kohtaamista 
ongelmista ylittävät maantieteelliset 
rajat. Auttamalla näiden ongelmien 
ratkaisemisessa IDA parantaa samalla 
turvallisuutta, ympäristöä ja terveyttä 
ja estää näiden uhkien kasvamisen 
globaaleiksi ongelmiksi. 

IDA tarjoaa osallistuville 
kumppaneilleen tehokkaan kanavan 
kehitysavun suuntaamiseksi 

köyhimpiin maihin. Koska IDA:n 
saamat avustukset yhdistetään 
entisiltä ja nykyisiltä vastaanottajilta 
saatuihin takaisinmaksuihin, 
IDA tarjoaa mittavan ja vakaan 
rahoituslähteen IDA-maiden 
tärkeimmille kehityshankkeille. 

Kriisinhallintavälineet, kuten 
Crisis Response Window (CRW), 
mahdollistavat sen, että IDA voi 
toimia avainkumppanina myös 
odottamattomissa hätätilanteissa. 
CRW on auttanut vakavista kriiseistä 
kärsiviä maita, kuten Haitia vuoden 
2010 maanjäristyksen jälkeen, 
Länsi-Afrikan ebola-epidemian 
maita sekä Nepalia vuoden 2015 
maanjäristyksen jälkeen. Sen 
jälkeen kun CRW otettiin käyttöön 
IDA16-rahoituspaketissa, se on 
turvannut 1,8 miljardia dollaria 
kriisinhallinta-apua 18 IDA-maalle 
viidellä eri alueella. CRW-rahoitus 
myönnettiin maiden säännöllisesti 
saamien IDA-avustusten lisäksi.

IDA:n käytännön toimintaa täydentävät 
analyyttiset tutkimukset, joihin 
perustuen laaditaan toimintasäännöt 
köyhyyden vähentämiseksi. IDA 
neuvoo hallituksia talouskasvun 
perustan laajentamisessa ja köyhien 
suojelemisessa taloudellisilta iskuilta.

Lisäksi IDA koordinoi tuenantajien 
avustuksia toimittaakseen 
apua köyhille maille, jotka eivät 
pysty suoriutumaan velkojensa 
hoidosta. Sen käytössä on 
maiden velkatason kestävyyden 
varmistamiseen tähtäävä järjestelmä 

avustuksen jakamiseksi maiden 
maksuvaikeusriskin perusteella.

IDA korostaa kehityksen vaikutusta, 
ja se tunnetaan avoimena ja 
kustannustehokkaana foorumina, 
joka saavuttaa tuloksia. (Jäljempänä 
on lisätietoa tulosten mittaamisesta.) 
Esimerkiksi tilivuosina 2011–15 IDA:n 
rahoituksella rokotettiin 205 miljoonaa 
lasta, varmistettiin paremmat 
vesipalvelut 50 miljoonalle ihmiselle 
sekä palkattiin ja/tai koulutettiin yli viisi 
miljoonaa opettajaa.

Verkkosivut www.worldbank.org/ida,  
www.facebook.com/ida.wbg ja 
www.youtube.com/worldbank  
sisältävät lisätietoja työstämme 
sekä tuenantajien ja muiden 
antamia kommentteja.

Usein maailman köyhimmät maat eivät pysty hankkimaan riittävästi pääomaa 
kattaakseen kiireelliset kehitystarpeensa ja joutuvat näin ollen turvautumaan 
julkiseen kehitysapuun tärkeänä rahoituksen lähteenä.

MITä ME TEEMME

Vuosina 2005–15 IDA 
toimitti 158 miljardia 
dollaria 2 114 hankkeen 
rahoittamiseksi  
IDA-maissa.   
#EndPoverty  
#IDA

http://www.worldbank.org/ida
http://www.facebook.com/ida.wbg
http://www.youtube.com/worldbank
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IDA:n valvonnasta 
vastaavat sen 
173 osakasvaltiota, 
jotka muodostavat 
sen hallintoneuvoston. 
IDA:n päivittäistä 
kehitystyötä hallinnoivat 
pankin operatiivinen 
henkilöstö, valtiot ja 
toimeenpanovirastot.  

IBRD hankkii suurimman 
osan varoistaan maailman 
finanssimarkkinoilta, mutta IDA:n 
rahoitus perustuu valtaosin 
jäsenvaltioiden antamaan tukeen 
(ks. kohta IDA:n rahoittajat). Rahoittajat 
kokoontuvat kolmen vuoden välein 
täydentämään IDA:n varoja ja 
tarkistamaan sen toimintapuitteet. 

Viimeisin, järjestyksessä 17. (IDA17) 
IDA-varojen täydennys päätettiin 
vuoden 2013 joulukuussa, ja 
sen tuloksena varat lisääntyivät 
ennätysmäisellä 52,1 miljardin dollarin 
summalla, jolla rahoitetaan 30.6.2017 
päättyvän kolmivuotisjakson projektit. 
Summa sisältää monenvälisen 
velkahelpotusaloitteen (MDRI) 
4,5 miljardia dollaria sekä yli 4 miljardia 
dollaria edullisia kumppanilainoja. Tämä 
ratkaisevan tärkeä innovaatio kehitettiin 
täydennyskeskustelujen aikana. 

Täydennysprosessi käsittää yleensä 
neljä muodollista, vuoden kuluessa 
pidettävää kokousta. Yli 50 tukea 
myöntävän valtion virkamiesten 
(ns. IDA-edustajat) lisäksi kokoukseen 
kutsutaan lainaa ottavien jäsenmaiden 
edustajia, millä pyritään varmistamaan, 
että IDA:n poliittiset ja rahoitukselliset 
puitteet vastaavat maiden tarpeita. 

Toimintapoliittiset asiakirjat, 
joista täydennysneuvotteluissa 
keskustellaan, ovat yleisön saatavilla, 

ja täydennyssopimusluonnos 
julkistetaan verkossa yleisön 
kommentoitavaksi ennen viimeistä 
kokousta. IDA:n henkilökunta 
osallistuu myös säännöllisesti 
eri puolilla maailmaa toimiviin 
kansalaisjärjestöihin, säätiöihin 
ja ajatushautomoihin. 

MITEN IDA TOIMII

Vuonna 2014 IDA 
sijoittui vuoden 2014 
avun avoimuutta 
mittaavassa indeksissä 
ensimmäisen kerran 
ylimpään luokkaan.  
#OpenDev 
#AidEffectiveness 
#EndPoverty
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IDA-rahoituksen jako.  
IDA-lainaajilla on erittäin suuri 
edullisen rahoituksen tarve. 
Käytettävissä olevat varat, jotka 
määräytyvät tuenantajavaltioiden 
sitoumusten perusteella, eivät 
kuitenkaan riitä kattamaan 
maiden tarpeita. 

IDA:n on näin ollen päätettävä, miten 
niukat varat jaetaan tukikelpoisten 
maiden kesken. (Ks. luotonsaajia 
koskeva kohta.) Päätökset perustuvat 
moniin eri kriteereihin, kuten maiden 
tulotasoon ja niiden kykyyn hallita 
talouttaan ja käynnissä olevia 
IDA-projekteja. 

Rahoituksen saamiseksi 
maiden on ensin täytettävä 
seuraavat vaatimukset:

• Suhteellisen köyhyyden (mitattuna 
BKT:na henkeä kohti) on alitettava 
tietty kynnys (joka päivitetään 
vuosittain). Tilivuonna 2015 kynnys 
oli 1 215 dollaria. 

• Riittämätön luottokelpoisuus luoton 
saamiseksi markkinaehdoin, 
mistä syystä maa tarvitsee 
pehmeäehtoisia varoja 
kehitysohjelmansa rahoittamiseen.

Tämän jälkeen maat arvioidaan sen 
mukaan, kuinka hyvin niiden politiikka 
edistää talouskasvua ja köyhyyden 
vähentämistä. Tämä tehdään 
maan politiikan ja institutionaalisen 
arvioinnin muodossa. Tämä arviointi ja 
portfoliosuoritus yhdessä muodostavat 
IDA:n maan suorituskyvyn arvioinnin. 
Arvioinnin lisäksi IDA-varojen jaossa 
huomioidaan myös väestö ja tulot 
henkeä kohti. Nämä arvioinnit ovat 
nähtävissä IDA:n verkkosivuilla:  
www.worldbank.org/ida.

IDA:n rahoittajamaat ja 
Maailmanpankki suosittelevat lisäksi 
IDA17-sopimuksessa, että Saharan 
eteläpuolisen Afrikan maat pidetään 

ensisijaisessa asemassa ja että 
ne saavat vähintään 50 prosenttia 
IDA-varoista suoritustensa mukaisesti.

Lainaehdot. Luottoehdot vaihtelevat 
eri IDA-jäsenten kesken heijastaen 
niiden tulotasoja ja velkatilannetta. 
IDA17:n aikana käytyjen keskustelujen 
ja katsausten tuloksena IDA 
tarkisti ”IDA-only” maiden (maiden, 
jotka voivat saada vain IDA:n 
pehmeäehtoisia lainoja) luottoehtoja, 
mikä johti hienoiseen ehtojen 
tiukentumiseen (lyhyemmät juoksuajat 
ja tasaiset kuoletukset) samalla kun 
säilytettiin tietty lahja-aste.

Tilivuonna 2015 IDA kaksinkertaisti 
epävakaiden ja kriisistä kärsivien 
maiden rahoituksensa.  
#Stability #PostConflict

http://www.worldbank.org/ida
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IDA:n rahoittajamaat
Monien maiden omista vai-
keista olosuhteista huolimatta 
maailmanlaajuinen yhteisö 
sopi joulukuussa 2013 ennä-
tyksellisen suuresta rahoitus-
paketista äärimmäisen köy-
hyyden poistamiseksi. Tämä 
todistaa kehitysyhteistyökump-
paneidemme uskosta siihen, 
että investoinnilla köyhimpien 
maiden tulevaisuuteen in-
vestoidaan kaikkien maiden 
tulevaisuuteen.  

Ennätyksellinen saavutus 
koostui miltei 51 perinteisen, 
nousevan ja uuden kumppanin 
yhteisistä ponnistuksista 
laajentaa avustustaan 
(19.1.2016 alkaen). G7-maat 
lahjoittivat 68 prosenttia 
avustusekvivalenttina lasketun 

tuen määrästä. Ensimmäistä 
kertaa tukea antavat ja 
entiset IDA:n luotonsaajat 
antoivat tervetulleen lisän 
yhteiseen rahoituspooliin. 
Nämä lahjoitukset korostavat 
nousevien talouksien 
kasvavaa roolia köyhempien 
maiden kehityksessä.

Maailmanpankkiryhmä antoi, 
kuten aiemminkin, IDA:lle 
omista varoistaan, ja IBRD ja 
Kansainvälinen rahoitusyhtiö 
(IFC) investoivat lähes 
3 miljardia dollaria. Täydentävä 
rahoitus sisälsi panoksia myös 
IDA:n nykyisiltä ja ”ylenneiltä” 
asiakkailta palautuvien 
varojen, tiukempien 
ehtojen ja nopeutetun 
takaisinmaksun muodossa.

Tällä hetkellä 77 maata 
(plus Intia) on oikeutettu 
saamaan IDA-tukea. 
Tukikelpoisuus riippuu ennen 
kaikkea maan suhteellisesta 
köyhyysasteesta, joka 
määritellään tietyn kynnyksen 
alittavana bruttokansantulona 
(BKT) henkeä kohti. 

IDA tukee lisäksi useita maita 
(mukaan lukien monet pienet 
saarivaltiot), jotka ylittävät 
käytetyn kynnysarvon mutta 
joiden luottokelpoisuus ei riitä 
IBRD-luoton saantiin.

Tulotaso joissakin maissa, 
kuten Vietnamissa ja 
Pakistanissa, tekee niistä 
IDA-kelpoisia, mutta näiden 
maiden luottokelpoisuus riittää 
lisäksi lainanottoon IBRD:ltä. 
Ne ovat ns. yhdistelmämaita 
(”blend countries”).

 Tämänhetkisten 
IDA-luotonsaajien luettelo  
on nähtävissä osoitteessa  
www.worldbank.org/IDA/
borrowers.

IDA:n luotonsaajat

http://www.worldbank.org/IDA/borrowers
http://www.worldbank.org/IDA/borrowers
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Yli vuosikymmenen ajan IDA on 
mitannut osuuttaan maiden kasvussa 
ja köyhyyden vähentämisessä 
ja arvioinut, kuinka hyvin se on 
tiedottanut tuenantajia näiden 
antaman avun tehokkuudesta. 
Sen tuloksia mittaava järjestelmä 
näyttää IDA-maiden aggregoidut 
tulokset käyttäen integroitua tulos- ja 
suorituskehystä. Lisäksi se osoittaa 
IDA:n hallinnan ja palvelujen sekä 
yleisen toiminnan tehokkuuden.

Tulosten mittausjärjestelmä ryhmittää 
indikaattorit neljälle tasolle. Kaksi 
ensimmäistä tasoa mittaa maiden 

aggregoidut kehitystulokset ja IDA:n 
näihin tuloksiin antaman panoksen. 
Muut kaksi vertaavat suoritusten osia 
sovittuihin suoritusnormeihin. Nämä 
neljä tasoa ovat: (1) IDA-maiden 
edistys, (2) IDA:n tukeman kehityksen 
tulokset, (3) IDA:n toiminnan 
tehokkuus ja (4) IDA:n organisaation 
tehokkuus.

Järjestelmä täydentää jo käytössä 
ollutta yksityiskohtaisempaa projekti-, 
maa- ja sektorikohtaisten tulosten 
dataa sekä maa-, sektori-, teema- ja 
projektitasolla tehtyä laadun valvontaa.

MITEN TIEDäMME, 
ETTä IDA TOIMII

IDA:N TuLEVAISuuS
Nykyinen julkisen talouden tila 
merkitsee haasteita kaikille 
kehitystyöhön osallistuville 
– luotonsaajamaista rahoittajiin ja 
kansalaisjärjestöihin saakka. Uudet 
kestävän kehityksen tavoitteet 
tarjoavat tärkeän tilaisuuden nujertaa 
äärimmäinen köyhyys, mutta haasteen 
laajuus ja monimutkaisuus valottavat 
myös tavoitteiden saavuttamiseen 
tarvittavan vahvan sitoutumisen 
ja rahoituksen tarvetta. Ja vaikka 
joidenkin maiden odotetaankin 
ylittävän IDA:n määrittämä tulokynnys 
ensi vuosikymmenellä, on samalla 
selvää, että näissä maissa tulee 
edelleenkin asumaan miljoonia 
köyhiä, jotka tarvitsevat jatkuvaa 
tukea varsinkin siirryttäessä 
pehmeäehtoisista lainoista tiukempien 
ehtojen luottoon.

Kehitysrahoituksessa on tapahtunut 
merkittäviä muutoksia, mutta 
julkinen tuki pysyy edelleenkin 
tärkeimpänä rahoituksen lähteenä 
IDA-asiakkaille, ja avustukset 
muodostavat jatkossakin IDA-mallin 
keskeisen osan. Pehmeäehtoisen 
rahoituksen älykkäämpi käyttö on 
kuitenkin olennaisen tärkeää, jotta 
voidaan mobilisoida ja käyttää hyväksi 
paljon suurempi julkisen ja yksityisen 
sektorin pääoma kestävän kehityksen 
tavoitteiden saavuttamiseksi.

Koska haluamme venyttää 
Maailmanpankkiryhmän varat niin 
pitkälle kuin mahdollista kehittyvien 
maiden tarpeiden kattamiseksi, 
yritämme käyttää IDA:n resursseja 
entistä tehokkaammin. IDA:n 
tärkeimpänä välineenä globaalien 

tavoitteiden soveltamisessa 
köyhimmissä maissa on siirtyminen 
yhä innovatiivisempiin käytäntöihin 
tulosten aikaansaamiseksi. 

Näiden muuttuvien haasteiden 
edessä IDA jatkaa laajaa 
uudistumisprosessiaan. Olemme 
jatkuvassa vuorovaikutuksessa 
rahoittaja- ja luotonsaajamaiden 
kanssa löytääksemme uusia keinoja 
vaikeiden kysymysten ratkaisemiseksi. 
Näitä kysymyksiä ovat esimerkiksi 
IDA:n taloudellinen kestävyys, maan 
epävakaus ja muut raja-alueita 
koskevat kehityskysymykset. 
Haasteena on pitää maailma 
sitoutuneena äärimmäisen köyhyyden 
poistamisen tavoitteeseen ja 
varmistaa, että kehitysvarat käytetään 
mahdollisimman tehokkaasti.

IDA lukuina
Tärkeitä saavutuksia

Tansanian maaseudun 
asukasta pääsi puhtaan 
veden ääreen (2007–2015); 
75 prosentin nousu

8 MILjOONAA

oppikirjaa ja opettajaopasta 
kehitettiin, painettiin ja jaettiin 
kaikkiin Etiopian ala- ja yläasteen 
kouluihin, ja vuosina 2010–2013 
kehitettiin yli 148 uutta oppikirjaa

78 MILjOONAA
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IDA auttaa maita siirtymään kriiseistä ja 
epävakaudesta vakaaseen tilaan kooten ja 
kartuttaen avustuksia ja lisäten niiden vaikutusta.  
#CrisisResponse
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Menestys tässä tehtävässä johti 
siihen, että pankki muutamaa vuotta 
myöhemmin käänsi huomionsa 
kehittyvien maiden puoleen. Vuoteen 
1950 mennessä oli käynyt ilmeiseksi, 
että lainatakseen kasvuun tarvittavan 
pääoman köyhimmät maat tarvitsivat 
pehmeämpiä ehtoja kuin pankki 
pystyi tarjoamaan. Tämä johti IDA:n 
perustamiseen vuonna 1960.

Tänä päivänä IDA tunnetaan globaalina 
laitoksena, jonka aikaansaamia 
muutoksia yksittäiset tuenantajavaltiot 
eivät pysty toistamaan. 

• IDA toimii johtajana globaaleissa 
haasteissa. IDA:n tuen kohteet 
ulottuvat ilmastonmuutokseen 
sopeutumisesta työpaikkojen 
luomiseen ja entisten taistelijoiden 
palauttamiseen yhteisön piiriin 
saakka, ja se kannustaa muitakin 
tarttumaan vaikeisiin kysymyksiin, 
joilla edistetään yhteistä 
hyvää ja tehdään maailmasta 
turvallisempi paikka. 

• IDA saa aikaan muutoksia. 
IDA auttaa maita kehittämään 
ratkaisuja, jotka ovat antaneet 
kehitystyölle uuden muodon, 
olipa kyse sitten historiallisista 
maataloudellisista ratkaisuista 
miljoonille eteläaasialaisille, 
jotka olivat kuolemassa nälkään 
1970-luvulla, tai uraauurtavasta 
työstä velkataakan keventämiseksi 
tai lyijypitoisen bensiinin 
käytön lopettamiseksi.  

• IDA on tullut pysyäkseen. IDA jää 
paikalle silloinkin, kun kamerat 
ovat jo lähteneet, korostaen 
pitkän aikavälin kasvua ja 
kestäviä tuloksia. 

• Kun muut unohtavat köyhimmät, 
koska he eivät ole kannattavia, 
IDA tuottaa tuloksia. IDA 

turvaa ihmisarvon ja elämän 
laadun, tarjoaa puhtaan veden, 
sähköt ja saniteettitilat sadoille 
miljoonille köyhille.

• IDA tekee maailmasta paremman 
paikan tytöille ja naisille. IDA tekee 
työtä poistaakseen vuosituhansia 
kestäneen sukupuoleen perustuvan 
syrjinnän varmistamalla tyttöjen 
koulutuksen, auttamalla naisia 
rahoittamaan pienyrityksiä ja viime 
kädessä parantamalla perheiden ja 
yhteisöjen taloudellisia näkymiä. 

• IDA:n yhteistyö 
Maailmanpankkiryhmän 
kanssa varmistaa yhtenäistetyn 
lähestymistavan kehitykseen. 
IDA auttaa luomaan ympäristön, 
jossa muutos on mahdollista ja 
jossa yksityissektori voi antaa 
sysäyksen investoinneille.

• IDA on lisäksi globaali johtaja 
avoimuudessa, ja sen läpikäymät 
riippumattomat arvioinnit ovat 
tiukemmat kuin minkään muun 
kansainvälisen organisaation. 
Esimerkiksi vuoden 2014 
avustuksen avoimuutta 
mittaavassa indeksissä IDA sijoittui 
ensimmäisen kerran korkeimpaan 
luokkaan saavuttaen 4. sijan 
17 monenvälisen organisaation 
joukossa. IDA on yksi vain 

kuudesta organisaatiosta, jotka 
saivat yli 80 prosentin pisteet 
projektitason tiedotuksesta.

• Tutkimuslaitos Center for Global 
Developmentin ja Brookings 
Institutionin vuoden 2014 
arviointi nimesi IDA:n yhdeksi 
tehokkaimmista kansainvälisistä 
kehitysavun antajista korostaen 
etenkin IDA:n alhaisia 
hallintokustannuksia, paremmin 
ennakoitavia tukivirtoja sekä 
projektien suurta kokoa verrattuna 
muihin tuenantajiin.

• AidDatan vuoden 2015 kysely,  
joka oli osoitettu 126 matala- ja 
keskituloisen maan päätöksenteki-
jöille, asetti Maailmanpankin  
ensimmäiselle sijalle 56 kahden-
keskisen tuenantajan ja monen-
keskisen laitoksen joukossa sen 
kehitysmaiden politiikan määrittelyä 
ohjaavan vaikutuksen ansios-
ta. Raportissa Maailmanpankki 
mainitaan ”painoarvonsa ylittävänä 
toimijana” kustannusvaikuttavuu-
den osalta.

Rahoittajien taloudellisen tilanteen 
ollessa tiukoilla niiden tarve käyttää 
monenvälisiä kanavia entistä paremmin 
ja tehokkaammin on suurempi kuin 
koskaan. Näiden kanavien joukossa 
IDA ottaa johtavan aseman.

Kansainvälinen jälleenrakennus- ja kehityspankki, joka tunnetaan paremmin 
Maailmanpankin nimellä, perustettiin vuonna 1944 auttamaan Euroopan 
jälleenrakentamisessa toisen maailmansodan tuhojen raunioista.

MIKSI IDA?

Nigeriassa 55 miljoonaa lasta sai 
poliorokotteen vuonna 2015, eli 
98 % enemmän kuin edellisvuonna. 
#EndPoverty #IDA
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