بانك توسعه آسيايي
تهيه كننده :شفق عاليي

معرفي
 تاسيس  :آگوست 1966؛ بر اساس توصیه کمیسیون اقتصادی و اجتماعی
سازمان ملل متحد ؛ تحت عنوان  UNESCAPفعالیت دارد

 مسئوليت :مسئول نظارت و مدیریت بر پروژه های ملی
 دارای استقالل حقوقي و عملياتي
 550 بانك توسعهای در جهان وجود دارد شامل:
 30 بانك بینالمللی و منطقهای
 بیش از  500بانك توسعهای در  185کشور جهان

• همکاری گسترده بین بانکها به دلیل داشتن اهداف و مالکیتهای مشترک

معرفي
• عضویت تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه (به عنوان وام
گيرنده) و کشورهای توسعه یافته (به عنوان وام دهنده) در آن

روشهاي تامين مالي در بانکهاي توسعه چند جانبه
 وام هاي بلند مدت
• بانك های توسعه چند جانبه برای تامین وجه این نوع وام ها ،از بازارهاي سرمايه
بين المللي وام گرفته و سپس آنرا به كشورهاي در حال توسعه وام ميدهند .
 وام هاي طوالني مدت با نرخ بهره بسيار كم

• بانك های توسعه برای تامین وجه این نوع وام ها ،مستقیماً از كشورهاي وام دهنده ،
تقاضای دریافت وام می کنند؛ همانند:






کمیسیون اروپا و بانك سرمایه گذاری اروپا
صندوق بین المللی توسعه کشاورزی
بانك توسعه اسالمی
صندوق توسعه  ،و بانك سرمایه گذاری شمال اروپا
صندوق بین المللی توسعه اوپك ( صندوق اوپك )

موسسات توسعه چند جانبه یا
عنوان موسسات مالی چند
جانبه

اعضاء بانك توسعه آسيا

• دفتر مرکزی بانك توسعه آسیا؛در پایتخت کشور فیلیپین
• تا پایان سال  2007میالدی دارای  67عضو بود که 48عضو آنرا کشورهای منطقهای و
19عضو آن را کشورهایغیرمنطقهای(اروپاییوآمریکایی)تشکیل میدادند.

اعضاي منطقه اي بانك توسعه آسيا
•

افغانستان  ،استرالیا  ،اندونزی  ،کامبوج  ،هندوستان  ،ژاپن  ،جمهوری کره  ،الئوس  ،مالزی  ،نپال ،
پاکستان  ،فیلیپین  ،سنگاپور  ،سریالنکا  ،تایوان  ،تایلند  ،جمهوری سوسیالیستی ویتنام  ،ساموای
غربی  ،نیوزلند ،هنگ کنگ ،فیجی ،گینه نو ،تونگا ،بنگالدش  ،میانمار ( برمه )  ،جزایر سلیمان،
کریباتی  ،جزایر کوک ،مالدیو ،وانو آتو ،بوتان ،جمهوری خلق چین ،جزایر مارشال  ،میرونزیا ،
مغولستان  ،نایرو ،توالو ،قزاقستان  ،قرقیزستان ،ازبکستان ،تاجیکستان ،آذربایجان ،ترکمنستان،
تیمورلست ،پاپائو ،ارمنستان ،بروئنی ،جورجیا

اعضاي غير منطقه اي بانك توسعه آسيا

•

اتریش  ،بلژیك  ،کانادا  ،دانمارک  ،فنالند  ،آلمان  ،ایتالیا  ،هلند  ،نروژ  ،سوئد  ،انگلیس  ،ایاالت
متحده آمریکا ،سوئیس ،فرانسه ،اسپانیا ،ترکیه ،پرتغال ،لوکزامبورگ ،ایرلند

ساختار تشکيالني :

•
•
•

هیئت نمایندگان
هیئت مدیره
رئیس و کارکنان

نحوه عضويت در بانك توسعه آسيا
• برای کشورهای عضو اسکاپ ،سازمان ملل متحد و اعضاء وابسته به آنها
آزاد است
• اعضاء با توجّه به حضور اعضاء در منطقه به دو قسمت تقسیم می شود :
اعضا منطقه ای و اعضاء غیر منطقه ای .
• هر کشور متناسب با تعداد سهامی که در اختیار دارد  ،دارای قدرت رأی
معینی است .

سهام داران بانك توسعه آسيايي

سرمايه بانك توسعه آسيا
 سرمایه اولیه در ژانویه سال  :1966یك میلیارد دالر آمریکا (یکصد هزار سهم ده هزار
دالری)
 از سال  1978و بعد از اصالحیه دوم صندوق بین المللی پول  ،حساب های این
بانك بر حسب حق برداشت مخصوص و به ارزش هر سهم معادل  10000نگهداری
می شود
 افزایش سرمایه هر پنج سال یکبار بنا به تشخیص هیئت نمایندگان انجام شده و
تعداد سهامی که هر عضو در اختیار خواهد داشت ،بر اساس تصمیم هیأت نمایندگان
تعیین می شود .

وظايف اصلي بانك توسعه آسيا






اعطای وام و سرمایه گذاری در اوراق سهام جهت پیشرفت اقتصادی و اجتماعی
کشورهای در حال توسعه عضو
اعطای کمك های فنّی و مشاوره ای برای آماده سازی برنامه ها و پروژه ها و اجرایی
نمودن آنها
ترغیب سرمایه گذاری ها در بخش خصوصی و دولتی
مساعدت در هماهنگی سیاست ها و برنامه های عمرانی کشور های عضو

وام هاي پروژه اي:
این نوع وام از مهمترین انواع انتقال منابع از سوی این بانك به کشورهای در حال توسعه
می باشد که به منظور اجرای پروژه های خاص توسعه ای پرداخت می گردد .
(این نوع وام در سال های  1968تا  ، 1972نزدیك به  82درصد کمك های مالی صندوق را به خود
اختصاص داده است ).

وام هاي برنامه اي :
این نوع وام برای حمایت از برنامه های عمرانی میان مدت  ،اصالحات ساختاری و سیاست های تعدیل
ساختاری از سال  1987به دولت ها تعلق گرفت  .به خصوص هنگامی که اعطای این گونه وام ها به بخش
خصوصی نیز آزاد شد .

وام هاي بخش خصوصي :
بانك توسعه آسیا تا سال  1983تنها به دولت ها وام اعطا می نمود .از آن سال به بعد اقدام به اعطای اعتبار
به بخش خصوصی نیز نمود ؛ مشروط به اینکه دولت های متبوع پرداخت آنرا تضمین نمایند .اما از سال
 1985به بعد این بانك میتواند بدون تضمین دولت به بخش خصوصی وام پرداخت نماید ؛ به شرط آنکه
طرح مزبور طرحی سود آور  ،اشتغال زا و عمرانی باشد .

فعاليت هاي بانك توسعه آسيا
•
•
•
•
•

بخش کشاورزی و صنایع کشاورزی
بخش انرژی
بخش صنعت و معادن غیر سوختی
زیر ساخت اجتماعی
بخش حمل و نقل و ارتباطات

عضويت ايران در بانك توسعه آسيا
ایران از نوامبر  1991درخواست عضویت در این بانك را مطرح نمود  ،ولی بدلیل مخالفت شدید آمریکا با
این موضوع  ،کشور ما هنوز نتوانسته است به عضویت این بانك توسعه منطقه ای در آید

نشست هاي ساالنه
نشست های ساالنه در یکی از کشورهای عضو در اواخر آپریل یا اوایل می برگزار می شود.
این نشست ها فرصت های قانونی مناسبی برای دولت های عضو است تا راهنمای دستورالعمل اجرایی ،مالی و عملیاتی
را تهیه کنند.

پروژههاي بانك توسعه آسيايي بر اساس حوزه

نمونه پروژهها
بانك توسعه آسیا در سال ،2008وام هایی به ارزش  10.5بیلیون دالر برای  86پروژه که
اکثر آنها مربوط به بخش عمومی بود را تصویب کرد.








در سال  1387بانك توسعه آسیا  55میلیون دالر کمك بالعوض به تاجیکستان
تخصیص داد برای اجرای طرح مرمت و تجهیز نیروگاه نارک  ،بزرگترین مرکز تولید
برق آبی در تاجیکستان.
پروژه راه آهن حیرتان افغانستان ،با سرمایه  170میلیون دالر -سال 1389
حمایت از طرح تامین انرژی در افغانستان به مبلغ  1.2میلیارد دالر – سال 1395
تامین مالی توسعه بزرگراه های گرجستان2016 ،
پروژه توسعه شهری بنگالدش2017 ،
و ....

نمونه پروژهها
' بانك توسعه آسیایی' برای پراخت وام یك میلیارد دالری با هدف تامین
بخشی از اعتبار الزم برای اجرای طرح خط لوله انتقال گاز ترکمنستان
به افغانستان ،پاکستان و هند(تاپی) اعالم آمادگی کرده است

