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BEGRUNDELSE

Indledning

1. Globaliseringen har gjort verdens økonomier meget indbyrdes afhængige. Selv om dette har 
mange fordele, har det også ulemper, som blandt er knyttet til dereguleringen af de 
finansielle markeder. 

2. Den nuværende økonomiske og finansielle krise afspejler tydeligt globaliseringens 
karakteristika. Den begyndte i 2007 i USA med en krise inden for ”subprime”-banklån med 
høj risiko, som senere udviklede sig til en verdensomspændende finansiel krise og siden en 
global recession.

3. Grundlæggende havde krisen sin rod i dereguleringen af de finansielle markeder og 
ophobningen af alvorlige makroøkonomiske ubalancer i verdensøkonomien. Skiftende 
pengepolitikker, utilstrækkelig regulering og skødesløst tilsyn med de finansielle markeder 
førte til den finansielle ustabilitet, som ligger til grund for krisen.  

4. Med sit udgangspunkt i de udviklede økonomier påvirkede krisen først disse økonomier, 
inden den spredte sig til udviklingslandene.

5. I modsætning til analytikernes første forudsigelser har den økonomiske og finansielle krise i 
dag alvorlig indflydelse på AVS-landene. Disse lande, som ikke er skyld i den finansielle 
krise, bliver hårdest ramt af dens konsekvenser.

I. Krisens betydning for AVS-landene

1. Finansielt

6. Den finansielle betydning i AVS-landene burde være begrænset. De færreste finansielle 
systemer i AVS-landene har stærke bånd til de internationale finansielle markeder. Risikoen 
for en finansiel smitteeffekt kan dog ikke helt udelukkes.

7. Næsten alle bankerne i AVS-landene kontrolleres af bankkoncerner med moderselskaber i de 
udviklede lande. Dette kan blive en smittebærer af krisen, idet der kan ske pengeoverførsler 
fra filialerne til moderselskaberne, der mangler likviditet. 

8. Desuden kan krisen forværre kundernes problemer med at tilbagebetale banklånene, hvilket 
igen kan skabe likviditetsproblemer for kreditinstitutterne.  

2.  Økonomisk

9. På trods af de økonomiske fremskridt i de senere år er AVS-landenes økonomier stadig 
sårbare over for udefra kommende chokvirkninger, hvilket de nylige fødevare- og 
energikriser har vist.

10.  Udover reduceret vækst indebærer krisens konsekvenser følgende: 
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11. Den økonomiske recession rammer handlen, navnlig råvarehandlen. Eksportvarernes priser 
og mængder er kollapset, hvilket har ført til et meget drastisk fald i eksportindtægterne. 
Tjenesteydelser, særligt turisme, er ligeledes hårdt ramt. Disse problemer forværres af, at der 
er opstået protektionistiske tendenser i de udviklede lande.  

12. De seneste tal viser, at den officielle udviklingsbistand stadig stiger, men i et langsommere 
tempo end tidligere1. Erfaringer fra tidligere viser dog, at der er en reel risiko for et kortvarigt 
fald i bistandsstrømmen, idet nogle donorer eventuelt skærer i deres bistandsbudgetter. Den 
officielle udviklingsbistand har afgørende betydning for AVS-landenes fremskridt med 
hensyn til opfyldelse af 2015-målene.  

13. Kreditstramningerne og den faldende efterspørgsel i de udviklede lande har uundgåelige 
følgevirkninger for direkte udenlandske investeringer, som også påvirkes negativt af 
utilfredsstillende reguleringsmæssige og institutionelle rammer i de fleste AVS-lande. 
Verdensbanken forventer et fald på 40 % i kapitalstrømmene mod udviklingslandene i 
perioden 2007-2009. Lige så vigtig er risikoen for kapitalflugt til lande, som er mindre 
sårbare over for krisen. Dette kan skabe pres på valutakurserne, budgetterne og 
betalingsbalancens løbende poster i mange AVS-lande.

14. Pengeoverførslerne fra AVS-borgere, som arbejder i udlandet, er faldende. Ifølge Eurodad er 
overførslerne faldet med 12 % til 40 %. I nogle AVS-lande berører dette en høj procentdel af 
BNP.

15. Den finansielle krise kan gå ud over mange AVS-landes evne til at betale af på deres 
udlandsgæld. Et fald i eksportindtægterne og vækstraterne sammen med valutakursændringer 
kan i alvorlig grad reducere deres evne til at afdrage på gælden.

II. Sådan tackles den globale økonomiske og finansielle krise

1. På nationalt plan

16. Krisen lægger pres på det offentlige forbrug, så det kan være nødvendigt at begrænse 
udgifterne til kun at opfylde prioriterede behov (sociale udgifter og investeringer). Der kan 
være behov for skattemæssige incitamenter for at beskytte visse sociale og økonomiske 
sektorer mod krisens følgevirkninger. 

17. Nogle AVS-lande er dog også nødt til at øge mobiliseringen af egne finansielle ressourcer 
(skatter og opsparing) som hovedkilde til udviklingsfinansiering. Monterreykonsensussen fra 
2002 pålægger udviklingslandene i højere grad at mobilisere nationale finansielle ressourcer 
til udviklingsfinansiering.

18. Øget mobilisering af egne ressourcer vil føre til: (i) færre af de snærende bånd, som er 
knyttet til eksterne kilder (betingelser, manglende forudsigelighed, omskiftelighed, osv.) og 
mindre sårbarhed over for udefra kommende chokvirkninger, (ii) større råderum og styrket 

                                               
1 De samlede nettobidrag til officiel udviklingsbistand androg 103,5 mia. USD i 2007 og faldt fra 0,31 % af det 
akkumulerede BNI i DAC-landene i 2006 til 0,28 % i 2007. Hvis gældslettelse trækkes fra, stiger bidragene kun 
med 2 %.
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statslig kapacitet, idet landene har større kontrol over udviklingsprocessen, (iii) et positivt 
image i forhold til donorerne, som eventuelt kan føre til stigende økonomiske bidrag udefra.

19. De seneste par års gode råvarepriser har øget AVS-landenes handel, men deres indbyrdes 
handel er stadig minimal. Handelshindringer og ringe økonomisk diversificering hæmmer 
den indbyrdes handel mellem AVS-landene.

20. Cotonouaftalen fremmer den regionale integration og søger at udvikle den indbyrdes handel 
mellem AVS-landene og integrere disse lande i det internationale handelssystem. En gradvis 
åbning af handlen, udvikling af regional infrastruktur, produktionsfaktorernes mobilitet, 
diversificering af økonomierne, osv. vil medvirke til at beskytte mod udefra kommende 
chokvirkninger.

21. På grund af den globale finansielle nedtur gennemgår de fleste af AVS-landenes valutaer en 
appreciering i forhold til de fremmede valutaer. Dette har midlertidigt medført stigende 
eksportindtægter, som dog er ledsaget af stigende importpriser. Stigningen i importpriserne 
burde være blevet opvejet af de højere eksportindtægter. Men det forventes, at 
kapitaltilførslerne, baseret på eksportindtægter og pengeoverførsler kan falde. Dette vil på 
mellemlangt sigt øge underskuddet på betalingsbalancen og føre til mangel på udenlandsk 
valuta og svækkelse af AVS-valutaerne.

22. Hensigtsmæssige pengepolitikker og en øget regulering af banksektoren kan være med til at 
fastholde befolkningens tillid og kreditmuligheder, men de finansielle sektorer i mange 
AVS-lande er blandt de mindst udviklede i verden. En stor del af befolkningen har ingen 
adgang til finansielle tjenesteydelser, hvilket begrænser vækst i opsparingen. Finansiel 
udvikling fører til økonomisk vækst, så der er behov for en reformering af de finansielle 
sektorer i AVS-landene. 

23. Udvikling af den private sektor og tiltrækning af private pengestrømme forudsætter 
sikkerhed og stærke institutioner. For at fastholde en konstant strøm af udenlandske private 
investeringer bør AVS-landene forbedre vilkårene og procedurerne for erhvervslivet samt 
gennemføre politiske reformer og redefinere de lovgivningsmæssige rammer.

24. De fleste AVS-råvareeksportører er små lande, så prissvingninger har stor betydning – og 
priserne er ofte omskiftelige, hvilket forværrer handelsbetingelserne og øger den 
økonomiske sårbarhed. Forarbejdning af produkterne øger værdien og fører til forbedrede 
handelsbetingelser.

2. På internationalt niveau

25. Der er behov for omgående handling som del af en samlet, global tilgang. 
Foranstaltningerne skal målrettes mod at: 
 genskabe tillid, vækst og beskæftigelse  
 beskytte de fattige og de sårbare 
 yde ekstra støtte for at værne om den økonomiske tilvækst og fremgangen 
 genopbygge tilliden i den finansielle sektor og genskabe långivningen 
 fremme verdenshandlen og investeringerne og afvise protektionisme 
 fremme bæredygtig udvikling 
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 reformere den globale finansielle og økonomiske arkitektur.

26. Beslutningerne fra G20-topmødet1 i London om at stille yderligere ressourcer til rådighed 
for IMF, multinationale udviklingsbanker og handelsfinansieringsinstitutter til finansiering 
af udvikling i verden er et vigtigt skridt for den globale økonomi. Ligeledes afslørede
Kommissionens meddelelse2 af april 2009 foranstaltninger til at hjælpe AVS-landene. Men 
der er behov for en større international indsats.

27. Det ottende 2015-mål opfordrer til etablering af et globalt partnerskab for udvikling. Under 
Dohakonferencen om udviklingsfinansiering i 2008 bekræftede de store donorlande og 
institutioner igen deres forpligtelse til at yde bistand til udviklingslandene for at hjælpe dem 
til hurtige fremskridt mod opfyldelse af 2015-målene.

28. Det internationale samfund skal opfylde sine forpligtelser med hensyn til at øge bistanden, 
samtidig med at principperne om bistandseffektivitet overholdes. Den finansielle krise må 
ikke blive til en bistandskrise. Bistandsprogrammer, herunder programmer der har til formål 
at reducere offentlig gæld (HIPC og MDRI) har givet modtagerlandene mulighed for at 
afsætte flere ressourcer til de sociale sektorer (sundhed og almen uddannelse) og til de 
produktive sektorer (infrastruktur, vand og landbrug) som en del af fattigdomsbekæmpelsen. 
I lyset af den nuværende krise kan dette være medvirkende til at mindske dens 
følgevirkninger.

29. Det er ligeledes vigtigt at nå frem til en vellykket afslutning på Doha-forhandlingerne om 
handel i WTO, således at der åbnes mulighed for større markedsadgang, velafbalancerede 
bestemmelser og et bistandsprogram for fattige lande. 

30. AVS-landene er en vigtig gruppe af lav- og middelindkomstlande. På et tidspunkt, hvor 
opfordringerne til reformering af den internationale finansielle arkitektur og global 
regeringsførelse bliver stadigt mere udtalte, giver den globale økonomiske og finansielle 
krise en ideel mulighed for i højere grad at involvere ACP-landene som gruppe i denne 
proces. Større AVS-deltagelse i det internationale finansielle og økonomiske system vil 
sikre større legitimitet og effektivitet og gøre den mere repræsentativ i lyset af den 
nuværende økonomiske og politiske kontekst.

KONKLUSION

31. Den globale økonomiske og finansielle krise har stillet AVS-landene over for en stor 
udfordring, som gør det nødvendigt at vedtage en fælles strategi, navnlig på internationalt 
niveau. De ansvarlige for udviklingspolitikken er nødt til at mobilisere og hurtigt at træffe 
foranstaltninger med henblik på at finde effektive måder at mindske krisens følgevirkninger 
og bane vejen for en tilbagevenden til økonomisk vækst. 

                                               
1 G20 besluttede at afsætte 1 100 mia. USD til at imødegå krisen: 750 mia. til IMF, 100 mia. til de multilaterale 
udviklingsbanker, herunder Verdensbanken, og 250 mia. til finansiering af handel.
2 Kommissionen stiller et nyt finansieringsinstrument til rådighed for AVS-landene, sårbarheds-FLEX-mekanismen, 
hvortil der er afsat 500 mio. EUR under den 10. EUF.
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32. Der skal træffes foranstaltninger til at sikre, at AVS-landene ikke blot kan modstå krisen, 
men også fortsat kan gøre uhindret fremskridt i retning af at opfylde deres 
udviklingsmålsætninger og 2015-målene. 

33. Den økonomiske krise skal ikke kun betragtes som et problem. Den kan også give mulighed 
for at stimulere de nødvendige reformer på nationalt niveau med henblik på at opbygge en 
stabil og holdbar makroøkonomisk ramme, der er i stand til at modstå chokvirkninger, og 
opbygge et nyt internationalt finansielt system, som er mere repræsentativt, mere effektivt 
og mere bevidst om, at udvikling skal betyde udvikling for alle.

34. I tilfælde af bankkrak bør statslig indgriben ske ved hjælp af præferenceaktier og lån og ikke 
ved hjælp af skatteydernes penge, som rettelig bør anvendes til borgernes bedste og til 
fattigdomsbekæmpelse.


