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a harmadik világ adósságterhének elengedéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felhív arra, hogy engedjék el a fejlődő országok adósságait. Véleménye 
szerint a szegény országoknak kell fizetni a gazdag országok fejlődéséért, és a szegény 
országokat elnyomásban tartják, amit nem fegyverekkel, hanem az adósságteher 
fenntartásával érnek el.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. július 10. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. március 20.

A petíció benyújtója felhív arra, hogy engedjék el a fejlődő országok adósságait. Véleménye 
szerint a szegény országoknak kell fizetni a gazdag országok fejlődéséért, és a szegény 
országokat elnyomásban tartják, amit nem fegyverekkel, hanem az adósságteher 
fenntartásával érnek el.

Az egyes fejlődő országokra nehezedő fenntarthatatlan adósságteher problémája már több 
mint tíz éve a nemzetközi napirend élén szerepel.

A nemzetközi közösség megállapodott abban, hogy a legszegényebb és legsúlyosabban 
eladósodott országok adósságának egy nagy részét elengedi, hogy adósságukat fenntartható 
pályára állítsa, vö. a multilaterális adósságkönnyítési kezdeményezéssel (MDRI) és a 
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súlyosan eladósodott szegény országokra (HIPC) vonatkozó kezdeményezéssel. A Bizottság 
aktívan részt vesz a HIPC-kezdeményezésben.
Az adósságok feltétel nélküli, a jelenlegi nemzetközi kezdeményezéseken túlmenő elengedése 
a fejlődő országokban azonban eltántoríthatja a magán és állami hitelezőket, akik 
beszüntethetik a kölcsönök folyósítását, és az árképzésnél figyelembe vehetik az adósságok 
jövőbeni elengedésének kockázatát. További problémaként ez erkölcsi veszélyt is jelenthet a 
kölcsönfelvevők részéről, akik a további kisegítésekre számítva túlzott mértékű kölcsönöket 
vehetnek fel. 

Ez azzal a kockázattal jár, hogy szűkül a fejlődő országok finanszírozáshoz való hozzáférése, 
és ezáltal hátráltathatja a fejlődési folyamatot. A legtöbb fejlődő ország nagy finanszírozási 
igénnyel rendelkezik, amely nem finanszírozható csupán a belföldi megtakarításaikból. 
Ezekben az esetekben az adósság lehetővé teszi a fejlődő országok számára, hogy a jelenben a 
jövőbeni megtakarítások számlájára beruházásokat engedjenek meg maguknak. Mindaddig, 
amíg megőrzik a kölcsönfelvevő jövőbeni törlesztési képességét, várhatóan fennmarad a 
finanszírozáshoz való hozzáférés, és az adósság hozzájárulhat a fejlődési folyamat 
felgyorsításához. A fejlődő országokat terhelő adósság fenntarthatóságának biztosítása –
amihez a nemzeti politikáknak is hozzá kell járulniuk – alapvető fontosságú a fejlődési 
folyamatuk szempontjából.

Ezzel összefüggésben Dohában az ENSZ fejlesztésfinanszírozásról szóló legutóbbi nyomon 
követő konferenciáján (11.29–12.02.) a következő pontokban sikerült konszenzust elérni:

- a végső pontot még el nem ért, támogatható HIPC-országok adósságterhének könnyítése;
- mind a Párizsi Klub, mind a Londoni Klub hitelezőinek kiemelkedőbb 

kötelezettségvállalása a szimmetrikus adósságelengedés terén (a méltányos 
tehermegosztás elérése érdekében);

- az adósságelengedés megvalósításának folytatása a közepes jövedelmű országok esetében 
az „eviani elvek és modalitások” alapján;

- a kereskedelmi hitelezők felé eladósodott közepes jövedelmű országok esetében az 
adósságkonverzió vagy a „swap-ügyletek” más formáinak megkönnyítése; 

- a hosszú távú adósságfenntarthatósági programok támogatása a végső ponton túljutott 
HIPC-országok esetében;

- annak biztosítása, hogy az adósságelengedésből származó pénzt elvileg szociális 
kiadásként és a millenniumi fejlesztési célok elérése érdekében használják fel;

- az adóssághelyzetek és a támogathatósági kritériumok nyomon követése nemzetközileg 
összehangolt módon, az adósságfenntarthatósági programok keretében;

- az adósságkezelés javítása megerősített kapacitásépítés útján, valamint
- a belső és külső adósság szinergikus kezelése, mivel mindegyik hatással van a 

közkiadásokra és az erőforrások elosztására.
Ezen túlmenően utaltak az úgynevezett „jogtalan” és „gyűlöletes” adósság kezelésének 
szükségességére.

A súlyosan eladósodott szegény országok (HIPC) kezdeményezést a Világbank és az IMF 
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javasolta 1996-ban, a G7-ek felhívását követve, a szegény országok külső adósságának 
fenntartható mértékűre való csökkentésének összehangolt megközelítéseként. A 
kezdeményezésben mind bilaterális, mind multilaterális állami hitelezők, valamint 
kereskedelmi hitelezők is részt vesznek. Az 1999-es kölni csúcson a G7-ek vezetői egy 
átdolgozott keretben, egy kibővített HIPC-kezdeményezésben állapodtak meg, amely 
gyorsabb, mélyrehatóbb és szélesebb körű adósságelengedést biztosít.

A HIPC-kezdeményezés több dimenzióval rendelkezik, és az adósságelengedést 
hangsúlyozza, de ezt a szegénység csökkentésével, a szerkezeti kiigazítással és a 
szociálpolitikai reformmal kapcsolja össze, különösen az egészségügyi és az oktatási 
szektorban, amit az elfogadott szegénységcsökkentési stratégiai dokumentum keretében 
rögzítettek (PRSP).

2005-ben Gleneagles-ben a G8-ak a súlyosan eladósodott szegény országok adósságának 
további csökkentését igyekeztek elérni a multilaterális adósságelengedési kezdeményezéssel, 
amely a Világbank, az Afrikai Fejlesztési Bank és az IMF kölcsöneinek 100%-os 
multilaterális adósságelengedését biztosította. 2007 márciusában az Amerika-közi Fejlesztési 
Bank (IaDB) is csatlakozott e multilaterális intézményekhez, és a támogatható országok 
esetében 100%-os adósságelengedést biztosított.

Az Európai Bizottság mindig is mélységesen elkötelezett volt a HIPC-kezdeményezés mellett, 
és eddig több mint 1,6 milliárd EUR összegre tett ígéretet a kezdeményezés számára: 680 
millió EUR-ra hitelezőként, saját követelései tekintetében, 934 millió EUR összegre pedig a 
HIPC Vagyonkezelői Alap számára adományozóként.

Ezenfelül az Európai Bizottság volt az első multilaterális intézmény, amely fejlesztési 
együttműködését támogatásokra állította át. Az Európai Fejlesztési Alap szinte kizárólag 
támogatások formájában nyújt fejlesztésfinanszírozást. Ugyancsak az EB volt az a 
multilateriális intézmény, amely elsőként a HIPC feltételein túlmenően engedett el 
adósságokat. 2001 decemberében az AKCSP-EU Miniszterek Tanácsa egy bizottsági javaslat 
alapján úgy döntött, hogy 60 millió EUR támogatást nyújt, amely lehetővé teszi a 
támogatható, legkevésbé fejlett afrikai, karibi és csendes-óceáni országok különleges 
közösségi kölcsöneinek teljes körű elengedését.

A HIPC-kezdeményezés néhány bíztató konkrét eredményt mutat. Az adósságszolgálati 
kifizetések csökkennek, miközben folyamatosan növekednek a szegények javát szolgáló 
kiadási programok. A hosszú távú adósságfenntarthatóság fenntartásával kapcsolatos kihívás 
azonban a hitelezők és a kölcsönfelvevők közös felelőssége. 

A kezdeményezés végrehajtásáról szóló jelentések az interneten érhetők el az IMF 
(http://www.imf.org/external/np/exr/facts/hipc.htm) és a Világbank oldalain
(http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTDEBTDEPT/0,,menuPK:641
66739~pagePK:64166681~piPK:64166725~theSitePK:469043,00.html).
A HIPC-kezdeményezés Bizottság általi végrehajtásáról szóló jelentések a következő címen 
találhatók: http://ec.europa.eu/development/policies/initiatives/hipc_en.cfm


