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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

1. Глобализацията направи световните икономики много взаимозависими. Макар че носи 
много предимства, тя има и недостатъци, които са свързани, наред с другото, с 
дерегулирането на финансовите пазари. 

2. Настоящата икономическа и финансова криза ясно отразява характеристиките на 
глобализацията. Тя започна през 2007 г. в САЩ с криза на високорисковите банкови 
заеми („subprime“), която впоследствие се превърна в световна финансова криза, а след 
това – в световна рецесия.

3. По същество кризата води началото си от дерегулирането на финансовите пазари и 
акумулирането на сериозни макроикономически дисбаланси в световната икономика. 
Непоследователните парични политики, неподходящото регулиране и небрежният 
надзор на финансовите пазари доведоха до финансова нестабилност, която е в 
основата на кризата.  

4. Съсредоточена в развитите икономики, кризата основно засегна тези икономики преди 
да се разпростре в развиващите се държави.

5. Въпреки първоначалните прогнози на анализаторите, понастоящем икономическата и 
финансова криза оказва сериозно въздействие върху държавите от АКТБ. Тези 
държави, които не предизвикаха финансовата криза, ще бъдат най-сериозно засегнати 
от нейните последици.

I. Въздействие на кризата върху държавите от АКТБ

1. От финансова гледна точка

6. Финансовото въздействие в държавите от АКТБ следва да се ограничи. Повечето 
финансови системи на държавите от АКТБ нямат силни връзки с международните 
финансови пазари. При все това, рискът от верижен ефект не може напълно да се 
изключи.

7. Почти всички банки в държавите от АКТБ се контролират от банкови групи с 
дружества-майки в развитите държави. Това би могло да се превърне в начин за 
привнасяне на кризата, тъй като е вероятно да има финансови трансфери от клонове 
към дружества-майки, изпитващи финансови затруднения. 

8. Освен това, кризата би могла да влоши проблемите на клиентите по изплащането на 
банковите заеми, като това ще създаде проблеми с ликвидността за кредитните 
институции.  

2.  От икономическа гледна точка
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9. Въпреки икономическия напредък през последните години, икономиките на 
държавите от АКТБ са все още уязвими към външни шокове, както се вижда от 
неотдавнашната продоволствена и енергийна криза.

10.  Освен намаления растеж, последиците от кризата включват: 

11. Икономическата рецесия засяга търговията, особено суровините. Цените и обемите на 
продуктите за износ се сринаха, което доведе до много рязък спад в приходите от 
износ. Услугите, особено туризмът, са също сериозно засегнати.  Тези проблеми се 
изострят в резултат на тенденциите за протекционизъм, които се появяват в развитите 
държави.  

12. Последните данни сочат, че официалната помощ за развитие все още се увеличава, но 
с по-бавен темп от преди1. При все това, досегашният опит показва, че съществува 
реална опасност от краткосрочен спад в потоците от помощ, като някои донори 
вероятно ще съкратят своите бюджети за помощ. За държавите от АКТБ, ОПР е от 
съществено значение за напредъка към постигане на Целите на хилядолетието за 
развитие.  

13. Ограничаването на кредитирането и спадът в търсенето в развитите държави 
неизбежно оказват въздействие върху преките чуждестранни инвестиции, които са 
отрицателно повлияни и от неудовлетворителната регулаторна и институционална 
рамка в повечето държави от АКТБ. Световната банка очаква 40-процентов спад в 
капиталовите потоци към развиващите се държави между 2007 и 2009 г. Също толкова 
важен е рискът от изтичането на капитали към държави, които са изложени в по-малка 
степен на кризата. Това би могло да окаже натиск върху обменните курсове, 
бюджетите и външните текущи сметки на много държави от АКТБ.

14. Паричните преводи от граждани на държавите от АКТБ, които работят в чужбина, 
намаляват. Съгласно „Eurodad“ паричните преводи са намалели с 12 % до 40 %. В 
някои държави от АКТБ това засяга висок процент от БВП.

15. Финансовата криза може да изложи на опасност способността на много държави от 
АКТБ да поддържат равнището на външния си дълг. Спад в приходите от експорт и в 
темповете на растеж, както и промени в обменните курсове, биха могли сериозно да 
намалят тяхната способност да обслужват дълговете си.

II. Как да се преодолее световната икономическа и финансова криза

1. На национално равнище

16. Кризата оказва натиск върху публичните разходи, така че може би разходите ще 
трябва да покриват приоритетни потребности (социални разходи, инвестиции).  

                                               
1 Общите нетни вноски за ОПР възлизаха на 103,5 милиарда щатски долара през 2007 г., като отбелязаха 
спад от 0,31 % от акумулирания БНД на държавите, които участват в Комитета за подпомагане на 
развитието през 2006 г. до 0,28 % през 2007 г. Ако се изключи облекчаването на дълга, тези вноски се 
увеличават само с 2 %.
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Данъчните стимули може да са необходими за защита на някои социални и 
икономически сектори от последиците от кризата. 

17. При все това, държавите от АКТБ също ще трябва да увеличат мобилизирането на 
националните финансови ресурси (данъци и спестявания) като основен източник на 
финансиране на развитието. Консенсусът от Монтерей от 2002 г. задължава 
развиващите се държави да мобилизират по-добре националните финансови ресурси за 
развитие.

18. Увеличеното мобилизиране на национални ресурси води до: (i) по-малко ограничения, 
свързани с външни източници (условия, липса на предвидимост, колебания и т.н.) и в 
по-малка степен уязвимост към външни шокове, (ii) по-голяма свобода на действие и 
засилен държавен капацитет, тъй като държавите имат по-голям контрол върху 
процеса на развитие, (iii) положителен образ за донорите, което би могло да доведе до 
увеличаване на външните финансови вноски.

19. Равнището на цените на суровините през последните няколко години предизвика 
увеличение на търговията на държавите от АКТБ, но търговията между самите тези 
държави остава незначителна. Търговските бариери и слабата икономическа 
диверсификация пречат на търговията между държавите от АКТБ.

20. Споразумението от Котону насърчава регионалната интеграция, като цели развитие на 
търговията между държавите от АКТБ и тяхната интеграция в международната 
търговска система. Сред факторите, съдействащи за защита от външни шокове, ще 
бъдат: постепенното отваряне на търговията, развитието на регионалната 
инфраструктура, мобилността на производствените фактори, отрасловото 
многообразие на икономиките и др.

21. В резултат на спада на световните финансови пазари се отбелязва поскъпване на 
валутите на повечето държави от АКТБ спрямо чуждите валути. Това временно 
предизвиква увеличаване на приходите от износ, което обаче е придружено от 
повишаване на цените на вноса. По-високите приходи от износ съответно биха 
смекчили ефекта от по-високите цени на вноса. В същото време се очаква, че 
приходящите потоци по сметката за постъпленията от износ и паричните преводи 
може да намалеят. В средносрочен план това ще доведе до разширяване на дефицита 
по текущата сметка на платежните баланси на държавите от АКТБ и впоследствие до 
недостиг на чужда валута и отслабване на валутите на държавите от региона.

22. За запазване на общественото доверие и възможностите за кредитиране биха могли да 
способстват мерки като подходяща парична политика и засилено регулиране в 
банковия сектор, но финансовите сектори на много от държавите от АКТБ са сред 
най-слабо развитите в света. Голяма част от населението не разполага с достъп до 
финансови услуги, което ограничава растежа на спестяванията. Финансовото развитие 
води до икономически растеж, ето защо е потребна реформа на финансовия сектор в 
региона. 

23. Развитието на частния сектор, както и привличането на частни капиталови потоци 
изисква сигурност и силни институции. За да поддържат постоянен поток от частни 
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чуждестранни инвестиции, държавите от АКТБ следва да подобрят стопанската среда 
и процедури; те следва също така да проведат реформи в политиките и да 
усъвършенстват регулаторната рамка.

24. Повечето износители на суровини от АКТБ са малки страни, така че измененията на 
цените имат значителни последици – а цените често са непостоянни, което влошава 
търговските условия и повишава икономическата уязвимост. Преработката на 
продуктите добавя стойност и води до по-добри условия на търговия.

2. На международно равнище

25. Необходими са незабавни действия като част от съгласуван, глобален подход. 
Мерките трябва да целят следното: 
 да възстановят доверието, растежа и заетостта;  
 да защитят бедните и уязвимите; 
 да осигурят допълнителна подкрепа за запазването на икономическите ползи и 

напредъка; 
 да възвърнат доверието във финансовия сектор и да възобновят кредитирането; 
 да насърчат световната търговия и инвестиции и да отхвърлят протекционизма; 
 да насърчат устойчивото развитие; 
 да реформират структурата на световните финанси и икономика.

26. Решението на Г-201 от срещата на върха в Лондон за предоставяне на допълнителни 
ресурси на МВФ, многонационалните банки за развитие и институциите за 
финансиране на търговията с цел финансиране на световното развитие е важна стъпка 
за глобалната икономика. Съобщението на Комисията2 от април 2009 г. също 
представи мерки за подкрепа на държавите от АКТБ. Необходими са обаче повече 
международни усилия.

27. ЦХР 8 призовава за създаването на глобално партньорство за развитие. По време на 
конференцията в Доха относно финансирането за развитие през 2008 г. основните 
държави и институции донори отново потвърдиха своя ангажимент да предоставят 
помощ на развиващите се държави и да им помагат за постигането на бърз напредък 
към изпълнението на ЦХР.

28. Сега международната общност трябва да спази своите обещания за увеличаване на 
помощта, като същевременно се придържа към принципите за ефективност на тази 
помощ. Финансовата криза не трябва да се превръща в криза на помощта.  
Програмите за помощ, включително тези за намаляване на публичния дълг 
(инициативата „Тежко задлъжнели бедни страни“ и Многостранната инициатива за 
намаляване на дълга) позволяват на държавите бенефициенти да насочват повече 
средства към основните социални сектори (здравеопазване, основно образование) и 

                                               
1 Г-20 реши да отпусне 1 100 милиарда щатски долара за справяне с кризата: 750 милиарда щатски долара на 
МВФ, 100 милиарда – на многонационалните банки за развитие, включително Световната банка, и 250 
милиарда – за финансиране на търговията.
2 За държавите от АКТБ Комисията осигурява нов инструмент за финансиране – механизма за защита от 
уязвимост „FLEX“, за който са предоставени 500 милиона евро по 10-тия ЕФР.
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към производителните сектори (инфраструктура, водоснабдяване и селско 
стопанство) като част от борбата с бедността. Предвид на настоящата криза, това би 
могло да спомогне за смекчаване на последиците от нея.

29. Също толкова важно е да се постигне успешен завършек на търговските преговори от 
Доха в рамките на СТО, като се създаде възможност за по-добър пазарен достъп, 
балансирана нормативна рамка и програма за подпомагане на бедните държави. 

30. Групата държави от АКТБ включва предимно държави с ниско и средно равнище на 
доходите. В период, когато все по-често се чуват призиви за реформа на структурата 
на международните финанси и глобалното управление, световната икономическа и 
финансова криза предоставя идеална възможност за включването на групата държави 
от АКТБ в процеса.  Чрез засиленото участие на държавите от АКТБ в 
международната финансова и икономическа система ще се гарантира по-голяма 
легитимност и ефективност, и ще се подобри представителството на региона с оглед 
на настоящия икономически и политически контекст.

Заключение

31. Световната икономическа и финансова криза изправи държавите от АКТБ пред 
сериозно предизвикателство, което изисква приемането на обща стратегия, особено на 
международно равнище. Лицата и институциите, отговорни за политиката за развитие, 
трябва да пристъпят към действие и да предприемат бързи мерки с оглед намирането 
на ефективни решения за смекчаване на последиците от кризата, и подготвянето на 
почвата за връщане към икономическия растеж. 

32. Трябва да бъдат предприети действия, които да гарантират, че държавите от АКТБ не 
само ще преодолеят кризата, но и ще продължат да отбелязват постоянен напредък 
към постигането на своите цели за развитие и ЦХР. 

33. Икономическата криза не бива да бъде разглеждана единствено като проблем. Тя 
може също така да предостави възможност за насърчаване на необходимите реформи 
на национално равнище с оглед на създаването на стабилна и устойчива 
макроикономическа система, която е в състояние да устои на сътресения и с оглед на 
изграждането на международна финансова система, която е по-представителна, по-
ефективна и която отчита в по-голяма степен, че развитие означава развитие за 
всички.

34. В случай на фалит на дадена банка, намесата на правителството следва да се 
осъществи посредством привилегировани акции и заеми, а не чрез парите на 
данъкоплатците, които по право следва да се използват за защита на интересите на 
гражданите и за борба с бедността.


