Ngân Hàng Thế Giới là gì
Năm 2002, Ngân Hàng Thế Giới đã cung cấp 19.5 tỷ đô-la và hoạt động tại hơn 100 quốc gia đang phát
triển, cung cấp kiến thức chuyên môn về kỹ thuật và/hoặc tài chính để giúp họ giảm đói nghèo.

Chúng ta sống trong một thế giới giàu có đến mức thu nhập hàng năm của cả thế giới là 31 nghìn tỷ đôla. Trong thế giới này, ở một số nước trung bình một người có mức thu nhập hơn $40,000 một năm.
Nhưng trong lúc đó, 2.8 tỷ người, tức là hơn một nửa dân số của các quốc gia đang phát triển, lại có mức
sống chưa tới 700 đô-la một năm. 1.2 tỷ trong số đó có mức thu nhập chưa tới 1 đô-la một ngày.
Do đó, mỗi ngày có khoảng 33.000 trẻ em bị tử vong tại các nước đang phát triển. Tại các quốc gia này,
mỗi phút có hơn một phụ nữ bị qua đời trong lúc sanh con. Cảnh nghèo khó khiến cho hơn 100 triệu trẻ
em, phần lớn là các em gái, không được đến trường.
Trong khi dân số vẫn tiếp tục tăng, ước tính khoảng 3 tỷ người trong vòng 50 năm tới, thì thách thức
giảm mức đói nghèo này là vô cùng to lớn.
Mục đích hoạt động của Ngân Hàng Thế Giới là xóa bỏ sự ngăn cách và đầu tư các nguồn tài nguyên
của nước giàu để phát triển nước nghèo. Là một trong những nguồn trợ giúp phát triển lớn nhất thế giới,
Ngân Hàng Thế Giới hỗ trợ cho nỗ lực của chính phủ các nước đang phát triển để xây dựng trường học
và các trung tâm y tế, cung cấp điện nước, chống bệnh tật, và bảo vệ môi trường.
Không phải là ngân hàng mà là một cơ quan chuyên môn. Ngân Hàng Thế Giới không phải là “ngân
hàng” theo nghĩa bình thường. Đây là một trong các cơ quan chuyên trách của Liên Hợp Quốc, và gồm
có 184 quốc gia thành viên. Những quốc gia này cùng có trách nhiệm đóng góp tài chánh cho chương
trình và quản lý hoạt động chi tiêu của Ngân hàng. Cùng với cộng đồng phát triển còn lại, Ngân Hàng
Thế Giới tập trung nỗ lực vào việc đạt cho được các Mục Tiêu Phát Triển Thiên Niên Kỷ, đã được các
thành viên của Liên Hiệp Quốc (UN) đồng ý trong năm 2000 và nhắm vào việc giải thiểu sự đói nghèo
vẫn còn dai dẳng.
“Ngân Hàng Thế Giới" là tên dùng cho Ngân Hàng Quốc Tế về Tái Thiết và Phát Triển (IBRD) và Hiệp
Hội Phát Triển Quốc Tế (IDA). Hiệp hội này là quỹ tín thác do IBRD quản lý để cung cấp các khoản vay
không lãi suất và trợ cấp cho các quốc gia nghèo nhất trên thế giới. Các tổ chức này cùng cung cấp các
khoản vay với lãi suất thấp, tín dụng không tính lãi suất, và tiền trợ cấp cho các quốc gia đang phát triển.
Khoảng 10.000 chuyên gia về phát triển của hầu như mọi quốc gia trên thế giới làm việc tại các đại bản
doanh đặt tại Washington DC của Ngân Hàng Thế Giới hoặc tại các văn phòng thuộc 109 quốc gia.
8.1 tỷ đô-la tiền trợ cấp. Các quốc gia có mức thu nhập thấp trên thế giới thường không thể vay tiền
trên thị trường quốc tế hoặc chỉ có thể vay với mức lãi suất cao. Ngoài các khoản vay và đóng góp trực
tiếp từ các quốc gia đang phát triển, những nước này còn nhận được tiền trợ cấp, các khoản vay không
tính lãi suất, và trợ giúp kỹ thuật từ Ngân Hàng Thế Giới để giúp cung cấp các dịch vụ cơ bản. Trong
trường hợp vay tiền, các quốc gia này có thời hạn hoàn trả 35-40 năm với thời hạn ưu đãi 10 năm.
•

Trong năm tài chánh 2002 IDA tài trợ $8.1 tỉ cho 133 dự án tại 62 quốc gia có mức thu nhập
thấp.

Sự tài trợ qua tín dụng và các khoản trợ cấp không lấy lời này là từ IDA, nguồn trợ cấp ưu đãi lớn nhất
trên thế giới. Trong số 40 quốc gia giàu có, một số quốc gia tài trợ cho quỹ này bằng cách đóng góp 4
năm một lần. Lần bổ sung ngân quỹ mới đây nhất là năm 2002, với gần $9 tỷ đô-la từ các quốc gia tài trợ
và $6.6 tỷ đô-la khác từ các nguồn của Ngân hàng. Khi đó, các quốc gia tài trợ đã thỏa thuận sử dụng
thêm các nguồn trợ cấp IDA, tới 21 phần trăm nguồn vốn, để giúp giải quyết các khó khăn đặc biệt, thí dụ
như nạn dịch HIV/AIDS mà các quốc gia nghèo nhất và dễ bị ảnh hưởng nhất đang phải đối mặt.

Các khoản tín dụng của IDA chiếm khoảng 1 phần tư số tiền trợ cấp tài chính của Ngân Hàng. Ngoài quỹ
IDA, các quốc gia thành viên đóng góp rất ít vào thu nhập của Ngân Hàng.
11.5 tỷ đô-la tiền vay. Các quốc gia đang phát triển có mức thu nhập cao hơn (trong đó một số quốc gia
có thể vay từ các nguồn thương mại, nhưng thường chỉ vay được với mức lãi suất rất cao) được vay tiền
từ IBRD.
Những quốc gia vay tiền của IBRD có thời hạn hoàn trả nợ lâu hơn so với vay tiền của ngân hàng
thương mại - 15 tới 20 năm trong thời gian ưu đãi 3 tới 5 năm trước khi bắt đầu hoàn trả tiền vốn vay.
Chính phủ các nước đang phát triển có thể vay tiền cho các chương trình nhất định, bao gồm các hoạt
động giảm nghèo, cung cấp các dịch vụ xã hội, bảo vệ môi trường, và khuyến khích phát triển kinh tế để
cải thiện mức sống. Trong năm tài khoá 2002, IBRD đã cho vay tổng cộng $11.5 tỷ để trợ giúp 96 dự án
tại 40 quốc gia.
Gây quỹ. Hầu như toàn bộ ngân khoản của IBRD là được huy động trên các thị trường tài chính thế giới.
$23 tỉ trong năm tài khóa 2002. Với mức phân hạng tín dụng AAA, IBRD phát hành trái phiếu để gây quỹ,
sau đó chuyển mức lãi suất thấp cho những quốc gia vay tiền của mình.
Tập Đoàn Ngân Hàng Thế Giới. Ngoài IBRD và IDA, Tập Đoàn Ngân Hàng Thế Giới còn có ba tổ chức
khác. Tập Đoàn Tài Chính Quốc Tế (IFC) khuyến khích đầu tư lĩnh vực tư nhân bằng cách trợ giúp các
quốc gia và khu vực có mức rủi ro cao. Cơ Quan Bảo Đảm Đầu Tư Đa Phương (MIGA) cung cấp bảo
hiểm rủi ro chính trị (hợp đồng bảo đảm) cho các nhà đầu tư vào các quốc gia đang phát triển và cho các
nước cho vay. Còn Trung Tâm Quốc Tế về Giải Quyết Tranh Chấp Đầu Tư (ICSID) hòa giải các cuộc
tranh chấp đầu tư giữa các nhà đầu tư nước ngoài và các nước nhận đầu tư.
Hàng hóa trên toàn cầu. Trong vài năm trở lại đây, Ngân Hàng Thế Giới đã đầu tư nguồn lực đáng kể
vào các hoạt động với mục đích ảnh hưởng tới toàn cầu. Một là xóa nợ, và theo Chương Trình Trợ Giúp
Các Quốc Gia Nghèo và Mắc Nợ Nhiều (HIPC), 26 quốc gia nghèo đã được cứu trợ xóa nợ và dần dần
sẽ giúp họ tiết kiệm được 41 tỷ đô-la. Thay vào đó, số tiền mà các quốc gia này tiết kiệm được từ tiền
hoàn nợ sẽ được đầu tư cho nhà ở, giáo dục, sức khỏe, và các chương trình phúc lợi cho người nghèo.
Cùng với 189 quốc gia và nhiều tổ chức, Ngân Hàng Thế Giới cam kết bắt đầu hợp tác toàn cầu để
chống lại đói nghèo. Các Mục Tiêu Phát Triển Thiên Niên Kỷ xác định các mục tiêu cụ thể về vấn đề đi
học, tình hình tử vong ở trẻ em, sức khỏe người mẹ, bệnh tật, và có nước dùng phải đạt được trước năm
2015.
Trong số nhiều chương trình hợp tác toàn cầu khác, Ngân Hàng Thế Giới đã ưu tiên hàng đầu cho hoạt
động chống lại HIV/AIDS. Ngân hàng là nhà tài trợ lâu dài và lớn nhất thế giới của các chương trình
HIV/AIDS. Hiện tại, Ngân Hàng dành hơn 1.3 tỷ đô-la cho các hoạt động chống HIV/AIDS, trong đó một
nửa dành cho khu vực Châu Phi vùng nam sa mạc Sahara.
Nhiều hoạt động tại cơ sở. Ngân Hàng hiện đang tham gia hơn 1,800 dự án trong hầu hết mọi lĩnh vực
và quốc gia đang phát triển. Những dự án này liên quan tới nhiều hoạt động khác nhau, thí dụ như cho
vay số tiền nhỏ với thời hạn ngắn ở Bosnia Herzegovina và tăng cường nhận thức về AIDS trong cộng
đồng tại Guinea, giúp đỡ giáo dục các em gái ở Bangladesh và tăng cường cung cấp dịch vụ chăm sóc
sức khỏe ở Mê-hi-cô, giúp Đông Timor tái thiết sau khi giành được độc lập hoặc Ấn độ tái thiết lại
Guijarat sau trận động đất tàn phá.
Ngoài một số tài liệu dự án,các mục Quốc Gia và Dự Án của trang web này còn trình bày chi tiết về hoạt
động của Ngân Hàng tại cơ sở.
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