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1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα ζητεί την παραγραφή των χρεών των αναπτυσσόμενων χωρών. Θεωρεί ότι οι 
φτωχές χώρες είναι αναγκασμένες να εργάζονται προκειμένου να πληρώνουν για την 
ανάπτυξη των πλουσίων χωρών, και ότι οι φτωχές χώρες διατηρούνται υποτελείς με χρέη αντί 
για όπλα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 10 Ιουλίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Η αναφέρουσα ζητεί την παραγραφή των χρεών των αναπτυσσόμενων χωρών. Θεωρεί ότι οι 
φτωχές χώρες είναι αναγκασμένες να εργάζονται προκειμένου να πληρώνουν για την 
ανάπτυξη των πλουσίων χωρών, και ότι οι φτωχές χώρες διατηρούνται υποτελείς με χρέη αντί 
για όπλα.

Το πρόβλημα της δυσβάσταχτης δανειακής επιβάρυνσης ορισμένων αναπτυσσόμενων χωρών 
αποτελεί ζήτημα προτεραιότητας της διεθνούς ατζέντας για περισσότερο από μία δεκαετία.

Η διεθνής κοινότητα συμφώνησε να παραγράψει μεγάλο μέρος του χρέους των φτωχότερων 
χωρών και των πλέον υπερχρεωμένων χωρών προκειμένου να το καταστήσει βιώσιμο, 
βλ. πολυμερή πρωτοβουλία ελάφρυνσης του χρέους και πρωτοβουλία για τις υπερχρεωμένες 
φτωχές χώρες (ΥΧΦΧ). Η Επιτροπή συμμετέχει ενεργά στην πρωτοβουλία για τις ΥΧΦΧ.
Ωστόσο, η άνευ όρων παραγραφή του χρέους στις αναπτυσσόμενες χώρες εκτός των διεθνών 
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πρωτοβουλιών που έχουν συμφωνηθεί και είναι σε ισχύ μπορεί να λειτουργήσει ως 
αντικίνητρο για τους ιδιωτικούς και τους δημόσιους δανειστές, οι οποίοι ενδέχεται να 
περιορίσουν τη δανειοδοτική τους δραστηριότητα και την τιμή φοβούμενοι την παραγραφή 
των χρεών στο μέλλον. Επίσης, θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα ηθικού κινδύνου 
για τους δανειζόμενους, οι οποίοι θα μπορούσαν να προβούν σε υπερβολικό δανεισμό, 
αναμένοντας την περαιτέρω ενίσχυσή τους.

Αυτό συνεπάγεται κίνδυνο περιορισμού της πρόσβασης των αναπτυσσόμενων χωρών στη 
χρηματοδότηση και, κατ’ επέκταση, παρεμπόδιση της αναπτυξιακής τους διαδικασίας. Οι 
περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες έχουν μεγάλες χρηματοδοτικές ανάγκες, οι οποίες δεν 
μπορούν να καλυφθούν μόνο μέσω της εθνικής αποταμίευσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το 
χρέος επιτρέπει στις αναπτυσσόμενες χώρες να πραγματοποιούν άμεσα επενδύσεις χάριν 
μελλοντικών αποταμιεύσεων. Και αυτό γιατί, όσο διατηρείται η ικανότητα αποπληρωμής του 
δανειζόμενου στο μέλλον, είναι πιθανό να διατηρηθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση και το 
χρέος μπορεί να συμβάλει στην επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας. Η διασφάλιση 
δανειακών επιβαρύνσεων βιώσιμου επιπέδου για τις αναπτυσσόμενες χώρες, στην οποία θα 
πρέπει να συμβάλουν και οι εθνικές πολιτικές, είναι εξαιρετικά σημαντική για την 
αναπτυξιακή διαδικασία των χωρών αυτών.

Σε αυτό το πλαίσιο, κατά την πρόσφατη συνέχεια της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για
τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης που πραγματοποιήθηκε στην Ντόχα (29/11-2/12) 
επιτεύχθηκε συναίνεση στα ακόλουθα σημεία:

- ελάφρυνση των δανειακών επιβαρύνσεων των χωρών που είναι επιλέξιμες για την 
πρωτοβουλία ΥΧΦΧ και οι οποίες δεν έχουν επιτύχει το σημείο ολοκλήρωσης·

- μεγαλύτερη συμμετοχή των πιστωτών της Λέσχης των Παρισίων και του Λονδίνου σε 
συμμετρικές ενέργειες ελάφρυνσης του χρέους (για την επίτευξη της δίκαιης κατανομής 
των επιβαρύνσεων)·

- συνέχιση της εφαρμογής της ελάφρυνσης του χρέους για τις χώρες μεσαίου εισοδήματος 
σύμφωνα με τις αρχές και τις μεθόδους του Evian·

- διευκόλυνση της μετατροπής του χρέους ή άλλων μορφών «ανταλλαγών» για τις χώρες 
μεσαίου εισοδήματος που είναι υπόχρεες σε εμπορικούς πιστωτές· 

- στήριξη προγραμμάτων για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του χρέους για τις χώρες της 
πρωτοβουλίας ΥΧΦΧ που έχουν επιτύχει το σημείο ολοκλήρωσης·

- διασφάλιση ότι τα χρήματα που αποδεσμεύονται με την ελάφρυνση του χρέους 
χρησιμοποιούνται καταρχήν σε κοινωνικές δαπάνες και με σκοπό την επίτευξη των 
αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας·

- παρακολούθηση των καταστάσεων χρέους και των κριτηρίων επιλεξιμότητας βάσει 
διεθνούς συντονισμού και εντός των πλαισίων βιωσιμότητας του χρέους·

- βελτίωση της διαχείρισης του χρέους μέσω της ενίσχυσης της ανάπτυξης ικανοτήτων, και
- συνέργεια για την αντιμετώπιση τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού χρέους, 

δεδομένου ότι και τα δύο έχουν επιπτώσεις στις δημόσιες δαπάνες και την κατανομή των 
πόρων.

Επιπλέον, έγινε αναφορά στην ανάγκη να αντιμετωπιστεί το επονομαζόμενο «παράνομο» και 
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«απεχθές» χρέος.

Η πρόταση για την πρωτοβουλία για τις υπερχρεωμένες φτωχές χώρες (ΥΧΦΧ) έγινε από την 
Παγκόσμια Τράπεζα και το ΔΝΤ το 1996, κατόπιν πρόσκλησης της G7, ως μια συντονισμένη 
προσέγγιση για τη μείωση του εξωτερικού χρέους των φτωχών χωρών σε βιώσιμα επίπεδα.
Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν τόσο διμερείς όσο και πολυμερείς πιστωτές του δημόσιου 
τομέα, καθώς και εμπορικοί πιστωτές. Στη σύνοδο κορυφής της Κολωνίας του 1999 οι ηγέτες 
της G7 συμφώνησαν σε ένα αναθεωρημένο πλαίσιο, μια ενισχυμένη πρωτοβουλία για τις 
ΥΧΦΧ, η οποία εξασφαλίζει ταχύτερη, πληρέστερη και ευρύτερη ελάφρυνση χρέους.

Η πρωτοβουλία για τις ΥΧΦΧ διαθέτει πολλαπλές διαστάσεις και δίνει έμφαση στην 
ελάφρυνση του χρέους, την οποία συνδέει ωστόσο με τη μείωση της φτώχειας, τη 
διαρθρωτική προσαρμογή και τη μεταρρύθμιση της κοινωνικής πολιτικής, ιδίως στους τομείς 
της υγείας και της εκπαίδευσης, όπως καταγράφεται στο πλαίσιο ενός εγκεκριμένου 
εγγράφου στρατηγικής για τη μείωση της φτώχειας (ΕΣΜΦ).

Το 2005 στο Gleneagles η G8 έθεσε ως στόχο την περαιτέρω μείωση του χρέους των 
υπερχρεωμένων φτωχών χωρών, ενώ η πολυμερής πρωτοβουλία για την ελάφρυνση του 
χρέους εξασφάλισε παραγραφή του πολυμερούς χρέους κατά 100% για δάνεια από την 
Παγκόσμια Τράπεζα, την Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης και το ΔΝΤ. Τον Μάρτιο του 
2007, η Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης (IaDB) ακολούθησε αυτούς τους πολυμερείς 
πιστωτές και προέβη σε ελάφρυνση του χρέους των επιλέξιμων χωρών κατά 100%.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν ανέκαθεν ιδιαίτερα προσηλωμένη στην πρωτοβουλία για τις 
ΥΧΦΧ και μέχρι σήμερα έχει δεσμεύσει περισσότερα από 1,6 δισ. ευρώ για την εν λόγω 
πρωτοβουλία: 680 εκατ. ευρώ ως πιστωτής ίδιων απαιτήσεων και 934 εκατ. ευρώ ως χορηγός 
του Ταμείου για την πρωτοβουλία για τις ΥΧΦΧ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν επίσης ο πρώτος πολυμερής οργανισμός που επέδωσε στην 
αναπτυξιακή της συνεργασία τη μορφή μη επιστρεπτέων ενισχύσεων. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ανάπτυξης παρέχει χρηματοδότηση για την ανάπτυξη σχεδόν αποκλειστικά με τη μορφή μη 
επιστρεπτέων ενισχύσεων. Αποτέλεσε επίσης τον πρώτο πολυμερή πιστωτή που χορήγησε 
ελάφρυνση χρέους εκτός των όρων της πρωτοβουλίας για τις ΥΧΦΧ. Τον Δεκέμβριο του 
2001, το Συμβούλιο των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ αποφάσισε, βάσει πρότασης της Επιτροπής, να 
χορηγήσει ενίσχυση ύψους 60 εκατ. ευρώ, επιτρέποντας την πλήρη ελάφρυνση των ειδικών 
δανείων της ΕΚ για τις επιλέξιμες λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες της Αφρικής, της 
Καραϊβικής και του Ειρηνικού.

Η πρωτοβουλία για τις ΥΧΦΧ παρουσιάζει ορισμένα ενθαρρυντικά και απτά αποτελέσματα.
Οι πληρωμές για την εξυπηρέτηση χρέους έχουν μειωθεί, ενώ τα προγράμματα δαπανών υπέρ 
των φτωχών συνεχίζουν να αυξάνονται. Ωστόσο, η πρόκληση της διατήρησης της 
μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του χρέους αποτελεί κοινή ευθύνη τόσο των δανειστών όσο 
και των δανειζόμενων.

Εκθέσεις σχετικά με την υλοποίηση της πρωτοβουλίας διατίθενται στο διαδίκτυο, στις 
ιστοσελίδες του ΔΝΤ (http://www.imf.org/external/np/exr/facts/hipc.htm) και της 
Παγκόσμιας Τράπεζας 
(http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTDEBTDEPT/0,,menuPK:641
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66739~pagePK:64166681~piPK:64166725~theSitePK:469043,00.html).
Οι εκθέσεις σχετικά με την υλοποίηση της πρωτοβουλίας για τις ΥΧΦΧ από την Επιτροπή 
διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/development/policies/initiatives/hipc_en.cfm.


