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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 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 aanpakken 
van klimaatverandering tot het invullen van ontbrekende schakels 
in de infrastructuur, of het bevorderen van stabiliteit in fragiele 
situaties en het vergroten van de toegang tot basisdiensten.

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 te halen.

Nieuwe bronnen van financiering, kennis, samenwerking en 
innovatie 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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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.

De synergieën van de Wereldbankgroep worden verder 
versterkt door te werken aan gezamenlijke projecten, 
meer als team te werken en meer informatie uit te 
wisselen. De gezamenlijke activiteiten omvatten:

• Zogenaamde Systematic Country Diagnostics 
uitvoeren en Country Partnership Frameworks 

opstellen om een vehikel te voorzien dat de 
individuele resultaten op projectniveau van elke 
instelling kan combineren om de impact op 
programma- of landniveau te vergroten.

• Implementatieplannen creëren die ontwikkeling  
van de particuliere sector mogelijk maken, vooral  
in fragiele en door conflicten getroffen landen.

• Het arsenaal aan IDA-garantie-instrumenten 
uitbreiden om private middelen aan te trekken  
en uit te spelen.

• Transformationele investeringen katalyseren en 
tegelijkertijd knelpunten voor duurzame groei 
aanpakken. 

Deze nadruk bouwt voort op de jarenlange 
samenwerking van de Wereldbank die uitgebreide 
resultaten heeft opgeleverd in een groot aantal landen 
en uiteenlopende sectoren.

De aanpak van de Wereldbankgroep – 
synergieën versterken

De Internationale Ontwikkelingsassociatie (International Development 
Association/IDA), het fonds van de Wereldbank voor de armsten, zet zich  
in om de voordelen van synergieën tussen de publieke en particuliere sector  
uit te spelen en optimaal te benutten.



AfghAnIstAn

IDA, IFC en MIGA zijn erin geslaagd 
de telecomsector te keren die 
nog nauwelijks functioneerde na 
tientallen jaren van aanslepende 
conflicten. Sinds 2015 hebben 
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 
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 

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, gezamenlijke projecten 
voor investeringen in infrastructuur en de financiële sector, en gezamenlijke 
activiteiten met betrekking tot adviesverlening en het investeringsklimaat.
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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.

kEnIA

De Wereldbankgroep heeft de 
particuliere sector en de Keniaanse 
overheid bij elkaar gebracht om samen 
te werken aan manieren voor het 
verhogen van 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. 

ghAnA

Om energie in Ghana schoner en 
betaalbaarder te maken, verstrekt 
de Wereldbankgroep een IBRD-
lening van 200 miljoen dollar en 
een IDA-betalingsgarantie van 
500 miljoen voor het gasproject van 
de sankofa-stichting. 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 
brandstoffen vervangen met 
schoner, betaalbaarder aardgas dat 
in eigen land wordt geproduceerd. 
Ghana zal hierdoor 12 miljoen 

ElEktrIcItEIt 
In AfrIkA
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 sub-Sahara –  
over elektriciteit beschikken. 
De sub-Sahara beschikt 
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.
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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.

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 ander partners de overheid te 
helpen om de elektrificatiegraad 
50 procent te verhogen tegen 
2020. De Wereldbankgroep 
draagt bij aan de 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 
dat werd toegewezen door middel 
van een openbare aanbesteding. 
De elektriciteitscentrale zal na de 
ingebruikname in 2017 de grootste 
particuliere centrale van het land 
zijn en 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 Nepalese bevolking gebruikt 
slechts minder dan 1 procent van 
het 83.000 MW aan potentiële 
waterkracht van het land. De 
Wereldbankgroep helpt Nepal zijn 
doelstelling te bereiken van het 
verhogen van waterkrachtenergie 
van 700 MW tot 4000 MW. Het 
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 Wereldbankgroep aan dit 
overkoepelend project bestaat uit 
ondersteuning van de 900 MW grote 
Upper Karnali waterkrachtcentrale 
met een hele reeks financierings- en 
risicobeperkingsinstrumenten van IFC, 
IBRD/IDA en MIGA. 12 procent van 
de opgewekte stroom zal kosteloos 
worden verstrekt aan Nepal.

pAkIstAn

Het Pakistan Energy Initiative 
maakt deel uit van een veel groter 
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 
beleggers in een toch wel moeilijk 
investeringsklimaat.
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Een gezamenlijke aanpak bevorderen  
tussen IDA, IbrD, Ifc en mIgA

De Wereldbankgroep neemt een aantal belangrijke maatregelen om zijn 
waardepropositie te optimaliseren en de betrokkenheid van de particuliere sector 
in IDA-landen verder te mobiliseren.

gezamenlijke uitvoeringsplannen: De Wereldbankgroep 
werkt momenteel aan gezamenlijke (IDA/IFC/MIGA) 
plannen voor een twintigtal IDA-landen, die zijn voorzien 
voor IDA17 (1 juli 2014 t/m 30 juni 2017) en die een 
groot scala aan interventies beslaan, waaronder het 
ondersteunen van economische empowerment van 
vrouwen, duurzame steden/ecovriendelijke gebouwen, 
aanpassing aan klimaatverandering (zoals de geplande 
uitbreiding van het ‘Lighting Africa’ programma naar 
het hele Afrikaanse continent en India), agribusiness, de 
voedselketen, en het betrekken van de particuliere sector 
bij het verzorgen van onderwijs en gezondheidszorg. 

Een gezamenlijke aanpak van de ontwikkeling van 
de particuliere sector in fragiele en door conflicten 
getroffen landen: Er zijn een tiental gezamenlijke 
uitvoeringsplannen in voorbereiding tijdens IDA17. Zo 
werkt de Wereldbankgroep in de Sahel in gezamenlijk 
overleg aan het vergroten van de geïrrigeerde 
oppervlakte van 400.000 hectare tot 1 miljoen hectare 

in 2020. Meer land irrigeren is essentieel om meer 
voedsel te produceren, banen te creëren, armoede te 
bestrijden en het leven te verbeteren voor de bevolking 
in de hele regio. Het Sahel Irrigation Initiative is gericht 
op het verbeteren van de opbrengst en het tot stand 
brengen van voedselzekerheid door de irrigatie uit te 
breiden en goede praktijken toe te passen op het gebied 
van irrigatie- en landbouwmethoden. 

IDA breidt ook het scala aan instrumenten uit – door 
overheidsgaranties te introduceren – die particuliere 
middelen moeten aantrekken en benutten, en dan 
met name langlopende particuliere financiering voor 
infrastructuur.

De Wereldbankgroep werkt ook samen aan 
het katalyseren van transformationele investeringen 
voor inclusieve en duurzame groei, die nog sterker op 
regionale oplossingen gericht zijn.
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De Wereldbankgroep en 
IDA in een oogopslag

IDA, IFC en MIGA dragen elk eigen mogelijkheden 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.

IDA’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 inves-
teringen van IFC in IDA-landen zijn sinds boekjaar 2005 
verdrievoudigd en bedragen nu meer dan 4,7 miljard dollar 
per jaar. IFC stimuleert een gezond ondernemingsklimaat 
door individuele bedrijven te ondersteunen, goed onderne-
mingsbestuur en het stellen van normen aan te scherpen, 
en wereldwijde gezamenlijke actie te bevorderen. Sinds 
2007 werd in totaal van 3,2 miljard dollar van de IFC- 
inkomsten gebruikt voor het ondersteunen van IDA-werk-
zaamheden. Meer dan een derde van de nieuwe langeter-
mijninvesteringen van IFC vindt plaats in IDA-landen in 
boekjaar 2015. Ongeveer 10 procent van de IFC-projecten, 

meer dan 600 miljoen dollar in totaal, werd uitgevoerd in 
fragiele en door conflicten getroffen delen van 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 kredietwaar-
dige armere landen door het stimuleren van duurzame ont-
wikkeling door middel van leningen, garanties, producten 
voor risicobeheer, analyses en advies. IDA- en IBRD-landen 
werken samen door middel van kennisuitwisseling, innova-
tie, zuid-zuid-netwerken en financiële middelen.

Als integraal onderdeel van de nieuwe geïntegreerde 
strategie van de Wereldbankgroep versterkt IDA het 
vermogen om particuliere middelen te katalyseren en te 
benutten, buiten- en binnenlandse particuliere investe-
ringen te bevorderen, en optimaal gebruik te maken van 
de positieve neveneffecten van particuliere investeringen 
op IDA-landen.



• IDA neemt het voortouw in de aanpak 
van wereldwijde uitdagingen. Of het nu 
gaat om het verhogen van de weer-
baarheid van kwetsbare regio’s tegen 
klimaatverandering of het helpen 
creëren van banen om strijdkrachten 
terug op te nemen in de maatschappij, 
IDA tracht alle actoren te verenigen in 
de aanpak van complexe problemen 
voor het gemeenschappelijk goed en 
helpt de wereld veiliger te maken.

• IDA is een transformerende kracht. IDA 
helpt landen tot oplossingen te komen 
die letterlijk het ontwikkelingslandschap 
veranderen – van haar innoverende 
landbouwoplossingen voor miljoenen 
mensen in Zuid-Azië die in de 
jaren ‘70 met verhongering werden 
geconfronteerd tot haar pionierswerk 
op het gebied van schuldverlichting en 
de gefaseerde vermindering van het 
verbruik van gelode benzine.

• IDA richt zich op de lange termijn. IDA 
blijft in het land, ook nadat de camera’s 
vertrokken zijn, en richt zich op 

langetermijngroei en capaciteitsopbouw 
om duurzame resultaten te behalen.

• Wanneer de armsten worden gene-
geerd omdat zij niet winstgevend zijn, is 
IDA er voor hen. IDA biedt waardigheid 
en levenskwaliteit, zorgt voor schoon 
water, elektriciteit en toiletten voor 
honderden miljoenen arme mensen.

• IDA verbetert de wereld voor meisjes 
en vrouwen. IDA tracht de gevolgen van 
millennialange genderdiscriminatie te 
niet te doen door te zorgen dat meisjes 
naar school kunnen, vrouwen toegang 
hebben tot financiering voor het opstar-
ten van kleine ondernemingen en zo op 
termijn bij te dragen aan het verbeteren 
van de economische vooruitzichten van 
gezinnen en gemeenschappen. 

• Door samen te werken met de 
Wereldbankgroep, kiest IDA voor een 
geïntegreerde aanpak van ontwikke-
ling. IDA helpt een omgeving te creëren 
waarin verandering kan gedijen en de 
particuliere sector mee investeert in  
de toekomst.

De Internationale 
ontwikkelingsassociatie

De Internationale Ontwikkelingsassociatie (International 
Development Association/IDA) baant de weg voor 
anderen in de moeilijkste en meest complexe situaties  
om honderden miljoenen mensen te helpen ontsnappen 
uit de spiraal van abjecte armoede.

lEDEn vAn DE WErElDbAnkgroEp
Internationale bank voor 
Wederopbouw en ontwikkeling 
(IbrD/International bank 
for reconstruction and 
Development)

www.worldbank.org

Internationale 
financierings- 
maatschappij  
(Ifc/International 
finance corporation)

www.ifc.org

Internationale  
ontwikkelings- associatie  
(IDA/International  
Development Association)

www.worldbank.org/IDA

multilateraal Agentschap 
voor Investeringsgaranties 
(mIgA/multilateral 
Investment guarantee 
Agency)

www.miga.org

Internationaal centrum voor 
beslechting van Investeringsgeschillen 
(IcsID/International centre for 
settlement of Investment Disputes)

icsid.worldbank.org

EEn uItgAvE vAn  
het Vicevoorzitterschap van 
de Wereldbankgroep voor 
Ontwikkelingsfinanciering 
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