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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

1. Η παγκοσμιοποίηση κατέστησε αλληλοεξαρτούμενες τις οικονομίες της υφηλίου. Αυτό 
παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, 
με την κατάργηση των ρυθμίσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

2. Η σημερινή οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση αντικατοπτρίζει σαφώς τα 
χαρακτηριστικά της παγκοσμιοποίησης. Ξεκίνησε το 2007 στις ΗΠΑ με μια κρίση των 
τραπεζικών δανείων υψηλού κινδύνου, που εν συνεχεία εξελίχθηκε σε παγκόσμια 
χρηματοπιστωτική κρίση και σε παγκόσμια ύφεση.

3. Ουσιαστικά, η κρίση προκλήθηκε από την κατάργηση των ρυθμίσεων στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές και τη συσσώρευση σοβαρών μακροοικονομικών ανισορροπιών 
στην παγκόσμια οικονομία. Ασταθείς νομισματικές πολιτικές, ανεπαρκής ρύθμιση και 
αμελής εποπτεία των χρηματοπιστωτικών αγορών οδήγησαν στην χρηματοπιστωτική 
αστάθεια στο επίκεντρο της κρίσης.

4. Με επίκεντρο τις αναπτυγμένες οικονομίες, η κρίση έπληξε κυρίως αυτές τις οικονομίες 
προτού διαδοθεί στις αναπτυσσόμενες χώρες.

5. Παρά τις αρχικές προβλέψεις των αναλυτών, η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση έχει 
σήμερα σοβαρές επιπτώσεις επί των χωρών ΑΚΕ. Οι χώρες ΑΚΕ, που δεν προκάλεσαν τη 
χρηματοπιστωτική κρίση, θα πληγούν χειρότερα από τις συνέπειές της.

I. Η επίπτωση της κρίσης επί των χωρών ΑΚΕ

1. Από οικονομικής απόψεως 

6. Οι χρηματοπιστωτικές επιπτώσεις επί των χωρών ΑΚΕ θα έπρεπε να είναι περιορισμένες. 
Τα περισσότερα χρηματοπιστωτικά συστήματα ΑΚΕ δεν έχουν στενούς δεσμούς με τις 
διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές. Μολοντούτο, ο κίνδυνος χρηματοπιστωτικής 
‘μόλυνσης’ δεν μπορεί να απορριφθεί παντελώς.

7. Σχεδόν όλες οι τράπεζες των χωρών ΑΚΕ ελέγχονται από τραπεζικούς ομίλους με μητρικές 
εταιρίες σε αναπτυγμένες χώρες. Αυτό θα μπορούσε να γίνει φορέας μόλυνσης από την 
κρίση, δεδομένου ότι μπορεί να γίνουν χρηματοπιστωτικές μεταβιβάσεις προς μητρικές 
εταιρίες με περιορισμένη ρευστότητα.

8. Επιπλέον, η κρίση μπορεί να επιδεινώσει τα προβλήματα των πελατών όσον αφορά την 
αποπληρωμή τραπεζικών δανείων, προκαλώντας έτσι προβλήματα ρευστότητας στους 
δανειοδοτικούς φορείς.

2. Από οικονομικής απόψεως
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9. Παρά την οικονομική πρόοδο των τελευταίων ετών, οι οικονομίες των χωρών ΑΚΕ 
εξακολουθούν να είναι ευπαθείς προς εξωτερικούς κλονισμούς, όπως κατέδειξαν οι 
πρόσφατες κρίσεις στους τομείς των τροφίμων και της ενέργειας.

10. Πέραν της μειωμένης ανάπτυξης, στις συνέπειες της κρίσης περιλαμβάνονται τα εξής:

11. Η οικονομική ύφεση πλήττει το εμπόριο, ειδικά των βασικών προϊόντων. Οι τιμές και ο 
όγκος των προϊόντων εξαγωγής έχουν καταρρεύσει, προκαλώντας απότομη μείωση των εξ 
εξαγωγών εσόδων. Σκληρά πλήττονται και οι υπηρεσίες, ιδίως ο τουρισμός. Τα προβλήματα 
αυτά επιτείνονται από προστατευτικές τάσεις που ανακύπτουν στις αναπτυγμένες χώρες.

12. Τα τελευταία στοιχεία καταδεικνύουν ότι η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια εξακολουθεί να 
αυξάνεται, αλλά με βραδύτερο ρυθμό από ότι μέχρι τώρα1. Πάντως, η εμπειρία του 
παρελθόντος καταδεικνύει ότι υπάρχει πραγματικός κίνδυνος βραχυπρόθεσμης μείωσης των 
ροών βοήθειας, με μερικούς δωρητές να περικόπτουν ενδεχομένως τους σχετικούς 
προϋπολογισμούς τους. Για τις χώρες ΑΚΕ, η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια είναι 
ουσιαστική για την πρόοδο προς τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας.

13. Η συρρίκνωση των δανείων και η μείωση της ζήτησης στις αναπτυγμένες χώρες έχουν 
αναπόφευκτες επιπτώσεις επί των εξωτερικών άμεσων επενδύσεων, που διακυβεύονται και 
από μη ικανοποιητικά ρυθμιστικά και θεσμικά πλαίσια στις περισσότερες χώρες ΑΚΕ. Η 
Παγκόσμια Τράπεζα αναμένει πτώση κατά 40% της ροής κεφαλαίων προς αναπτυσσόμενες 
χώρες από το 2007 έως το 2009. Εξίσου σημαντικός είναι ο κίνδυνος διαφυγής κεφαλαίων 
προς χώρες που είναι λιγότερο εκτεθειμένες στην κρίση. Αυτό θα ασκούσε πιέσεις επί των 
ισοτιμιών, των προϋπολογισμών και των εξωτερικών τρεχούμενων λογαριασμών πολλών 
χωρών ΑΚΕ.

14. Τα εμβάσματα υπηκόων χωρών ΑΚΕ που εργάζονται στο εξωτερικό μειώνονται. Η Eurodad 
αναφέρει ότι τα εμβάσματα έχουν μειωθεί κατά 12% έως 40%. Σε ορισμένες χώρες ΑΚΕ 
αυτό επηρεάζει μεγάλο ποσοστό του ΑΕγχΠ.

15. Η χρηματοπιστωτική κρίση μπορεί να απειλήσει την ικανότητα πολλών χωρών ΑΚΕ να 
εξυπηρετούν το εξωτερικό χρέος τους. Η μείωση των εξ εξαγωγών εσόδων και των 
ποσοστών ανάπτυξης, καθώς και των ισοτιμιών, μπορεί να περιορίσει σοβαρά την ικανότητα 
εξόφλησης των χρεών τους.

II. Πώς να αντιμετωπιστεί η παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση

1. Σε εθνικό επίπεδο

16. Η κρίση ασκεί πιέσεις επί των δημοσίων δαπανών, με αποτέλεσμα να προορίζονται στην 
κάλυψη αναγκών προτεραιότητας (κοινωνικές δαπάνες, επενδύσεις). Ίσως χρειαστούν 
φορολογικά κίνητρα για την προστασία μερικών κοινωνικών και οικονομικών τομέων από 
τις επιπτώσεις της κρίσης.

                                               
1 Η συνολική καθαρή επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια ανήλθε σε 103,5 δις $ ΗΠΑ το 2007, μειούμενη από 0,31% 
του συσσωρευμένου ΑΕΕ των χωρών της ΕΑΒ το 2006 σε 0,28% το 2007. Εάν εξαιρεθεί η ελάφρυνση του χρέους, 
οι εν λόγω συνεισφορές αυξήθηκαν μόνο κατά 2%.
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17. Πάντως, οι χώρες ΑΚΕ θα πρέπει επίσης να εντείνουν την κινητοποίηση των εγχώριων 
χρηματοπιστωτικών πόρων τους (φόρων και αποταμίευσης) ως βασική πηγή 
χρηματοδότησης της ανάπτυξης. Η Συναίνεση του Μοντερέι του 2002 καλεί τις 
αναπτυσσόμενες χώρες να κινητοποιήσουν καλύτερα τους εθνικούς χρηματοπιστωτικούς 
πόρους τους για την ανάπτυξη.

18. Η αυξημένη κινητοποίηση των εγχώριων πόρων έχει ως αποτέλεσμα: (i) λιγότερους 
περιορισμούς σε σχέση με εξωτερικούς πόρους (όροι, έλλειψη προβλεψιμότητας, αστάθεια, 
κλπ.) και μικρότερη ευπάθεια σε εξωτερικούς κλονισμούς, (ii) μεγαλύτερα περιθώρια 
ελιγμών και ενισχυμένο κρατικό δυναμικό καθώς οι χώρες έχουν μεγαλύτερο έλεγχο της 
αναπτυξιακής διαδικασίας, (iii) θετική εικόνα προς τους δωρητές, που μπορεί να οδηγήσει 
σε αύξηση των εξωτερικών χρηματοπιστωτικών συνεισφορών.

19. Οι καλές τιμές των βασικών προϊόντων υλών τα τελευταία έτη αύξησαν το εμπόριο ΑΚΕ· 
όμως, το εμπόριο μεταξύ των χωρών ΑΚΕ παραμένει αμελητέο. Οι εμπορικοί φραγμοί και η 
μικρή οικονομική διαφοροποίηση εμποδίζουν το εμπόριο μεταξύ των χωρών ΑΚΕ.

20. Η Συμφωνία του Κοτονού προάγει την περιφερειακή ολοκλήρωση, επιδιώκοντας να 
αναπτύξει το εμπόριο μεταξύ χωρών ΑΚΕ και να ενσωματώσει τις χώρες αυτές στο διεθνές 
εμπορικό σύστημα. Το σταδιακό άνοιγμα του εμπορίου, η ανάπτυξη των περιφερειακών 
υποδομών, η κινητικότητα των συντελεστών παραγωγής, η διαφοροποίηση των οικονομιών, 
κλπ. θα συμβάλουν στην προστασία από εξωτερικούς κλονισμούς.

21. Λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κάμψης, σημειώνεται υπερτίμηση των 
νομισμάτων των περισσοτέρων χωρών ΑΚΕ έναντι των ξένων νομισμάτων. Αυτό συνεπάγη 
προσωρινά αυξήσεις των εκ των εξαγωγών εσόδων, παρότι συνοδεύτηκαν από αύξηση των 
τιμών των εισαγωγών. Η αύξηση των τιμών των εισαγωγών θα είχε απορροφηθεί από τα 
μεγαλύτερα έσοδα από τις εξαγωγές. Όμως, αναμένεται πιθανή μείωση των εισροών από 
εισπράξεις εξαγωγών και από εμβάσματα. Αυτό θα διευρύνει μεσοπρόθεσμα το έλλειμμα 
του ισοζυγίου πληρωμών των χωρών ΑΚΕ, με αποτέλεσμα τη στενότητα συναλλάγματος 
και την εξασθένηση των νομισμάτων ΑΚΕ.

22. Κατάλληλες νομισματικές πολιτικές και η ενίσχυση των τραπεζικών ρυθμίσεων μπορεί να 
συμβάλουν στη διατήρηση της εμπιστοσύνης των πολιτών και της διαθεσιμότητας δανείων, 
αλλά οι χρηματοπιστωτικοί τομείς πολλών χωρών ΑΚΕ συγκαταλλέγονται στους λιγότερο 
αναπτυγμένους της υφηλίου. Μεγάλο μέρος του πληθυσμού δεν έχει πρόσβαση σε 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, γεγονός που περιορίζει την αύξηση της αποταμίευσης. Η 
χρηματοπιστωτική ανάπτυξη οδηγεί σε οικονομική μεγέθυνση, και επομένως χρειάζονται 
μεταρρυθμίσεις των χρηματοπιστωτικών τομέων των χωρών ΑΚΕ.

23. Η ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα και η προσέλκυση ιδιωτικών χρηματοπιστωτικών ροών 
απαιτούν ασφάλεια και ισχυρούς θεσμούς. Προς διατήρηση συνεχούς ροής εξωτερικών 
ιδιωτικών επενδύσεων, οι χώρες ΑΚΕ πρέπει να βελτιώσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον 
και τις διαδικασίες τους και να υλοποιήσουν μεταρρυθμίσεις πολιτικών και βελτιώσεις του 
ρυθμιστικού περιβάλλοντος.
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24. Οι περισσότεροι εξαγωγείς βασικών προϊόντων ΑΚΕ είναι μικρές χώρες, με αποτέλεσμα οι 
διακυμάνσεις των τιμών να έχουν σημαντικές επιπτώσεις – και οι τιμές παρουσιάζουν 
συχνά διακυμάνσεις, επιδεινώνοντας τους όρους εμπορίας και την οικονομική τρωτότητα. Η 
επεξεργασία των προϊόντων προσθέτει αξία και οδηγεί σε βελτιωμένους όρους εμπορίας.

2. Σε διεθνές επίπεδο

25. Πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα στα πλαίσια συντονισμένης και παγκόσμιας προσέγγισης. 
Τα μέτρα πρέπει να έχουν ως στόχο:
 την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, της ανάπτυξης και της απασχόλησης·
 την προστασία των φτωχών και των ευπαθών τμημάτων του πληθυσμού·
 την παροχή πρόσθετης στήριξης προς διαφύλαξη των οικονομικών κερδών και προόδων·
 την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στον χρηματοπιστωτικό τομέα και την αποκατάσταση του 

δανεισμού·
 την προώθηση του παγκόσμιου εμπορίου και των επενδύσεων και την απόρριψη του 

προστατευτισμού·
 την ενθάρρυνση της βιώσιμης ανάπτυξης·
 τη μεταρρύθμιση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής δομής.

26. Οι αποφάσεις της διάσκεψης κορυφής της ομάδας G201 στο Λονδίνο για την παροχή 
πρόσθετων πόρων στο ΔΝΤ, στις πολυεθνικές αναπτυξιακές τράπεζες και τους εμπορικούς 
χρηματοδοτικούς οργανισμούς προς χρηματοδότηση της παγκόσμιας ανάπτυξης συνιστούν 
σημαντικό βήμα για την παγκόσμια οικονομία. Επίσης, στην ανακοίνωση της Επιτροπής2

του Απριλίου 2009 ανακοινώνονται μέτρα προς ενίσχυση των χωρών ΑΚΕ. Χρειάζονται 
πάντως μεγαλύτερες διεθνείς προσπάθειες.

27. Ο αναπτυξιακός στόχος της χιλιετίας αριθ. 8 ζητεί τη δημιουργία παγκόσμιας σύμπραξης 
για την ανάπτυξη. Κατά τη διάσκεψη της Ντόχα το 2008 για τη χρηματοδότηση για την 
ανάπτυξη, βασικές χώρες-δωρητές και οργανισμοί επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να 
παράσχουν βοήθεια στις αναπτυσσόμενες χώρες για να τις βοηθήσουν να προοδεύσουν 
ταχέως προς την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας.

28. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να τιμήσει τις υποχρεώσεις της για την αύξηση της βοήθειας, 
σεβόμενη τις αρχές της αποτελεσματικότητας της βοήθειας. Η χρηματοπιστωτική κρίση δεν 
πρέπει να εξελιχθεί σε κρίσης της βοήθειας. Τα προγράμματα βοήθειας, 
συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων για τη μείωση του δημόσιου χρέους (HIPC, 
MDRI) επέτρεψαν στις δικαιούχους χώρες να αφιερώσουν περισσότερους πόρους σε 
βασικούς κοινωνικούς τομείς (υγεία, βασική εκπαίδευση) και σε παραγωγικούς τομείς 
(υποδομές, ύδωρ, γεωργία) ως μέρος της καταπολέμησης της φτώχειας. Ενόψη της κρίσης, 
το γεγονός αυτό μπορεί να συμβάλει στο μετριασμό των επιπτώσεών της.

                                               
1 Η ομάδα G20 αποφάσισε να διαθέσει 1.100 δισ. $ ΗΠΑ προς αντιμετώπιση της κρίσης: 750 δις για το ΔΝΤ, 100 
δισ. για πολυμερείς αναπτυξιακές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της Παγκόσμιας Τράπεζας, και 250 δισ. για τη 
χρηματοδότηση του εμπορίου.
2 Για τις χώρες ΑΚΕ, η Επιτροπή προβλέπει νέο χρηματοδοτικό μέσο, το FLEX τρωτότητας που έχει προικιστεί με 
500 εκατ. € στα πλαίσια του 10ου ΕΤΑ.
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29. Είναι εξίσου σημαντική η επιτυχής ολοκλήρωση των εμπορικών διαπραγματεύσεων της 
Ντόχα στα πλαίσια του ΠΟΕ, επιτρέποντας μεγαλύτερη πρόσβαση στην αγορά, 
ισορροπημένους κανόνες και πρόγραμμα βοήθειας προς τις φτωχές χώρες.

30. Η ομάδα ΑΚΕ συνιστά σημαντική ομάδα χωρών χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Τη 
στιγμή που εντείνονται οι εκκλήσεις για μεταρρύθμιση της διεθνούς χρηματοπιστωτικής 
δομής και της παγκόσμιας διακυβέρνησης, η παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική 
κρίση αποτελεί ιδανική ευκαιρία για να ενσωματωθούν και πάλι στη διαδικασία οι χώρες 
ΑΚΕ ως ομάδα. Η ευρύτερη συμμετοχή των χωρών ΑΚΕ στο διεθνές χρηματοπιστωτικό και 
οικονομικό σύστημα θα διασφαλίσει μεγαλύτερη νομιμότητα και αποτελεσματικότητα και 
θα το καταστήσει πιο αντιπροσωπευτικό στα πλαίσιο του σημερινού οικονομικού και 
πολιτικού πλαισίου.

Συμπέρασμα

31. Η παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση έθεσε τις χώρες ΑΚΕ ενώπιον 
σημαντικών προκλήσεων που απαιτούν την υιοθέτηση κοινής στρατηγικής, ιδίως σε διεθνές 
επίπεδο. Οι υπεύθυνοι για την αναπτυξιακή πολιτική πρέπει να κινητοποιηθούν και να 
αναλάβουν ταχέως δράση προς εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων για τον περιορισμό των 
επιπτώσεων της κρίσης και για την προετοιμασία του δρόμου για την επιστροφή στην 
οικονομική ανάπτυξη.

32. Πρέπει να αναληφθεί δράση για να διασφαλιστεί ότι οι χώρες ΑΚΕ θα μπορέσουν όχι μόνο 
να αντέξουν την κρίση, αλλά και να συνεχίσουν απρόσκοπτα να προοδεύουν προς την 
επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων τους και των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας.

33. Η οικονομική κρίση δεν πρέπει να θεωρηθεί αποκλειστικά ως πρόβλημα. Μπορεί επίσης να 
αποτελέσει ευκαιρία για την τόνωση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο 
με στόχο την οικοδόμηση σταθερού και μόνιμου μακροοικονομικού πλαισίου, ικανού να 
αντέξει κλονισμούς, καθώς και νέου διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος που θα είναι 
πιο αντιπροσωπευτικό και αποτελεσματικό και θα γνωρίζει ότι ανάπτυξη πρέπει να σημαίνει 
ανάπτυξη για όλους·

34. Εάν υπάρξει κλείσιμο τράπεζας, η κυβερνητική παρέμβαση θα πρέπει να είναι μέσω 
προνομιούχων μετοχών και δανείων και όχι μέσω χρημάτων των φορολογούμενων τα οποία 
δικαιωματικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται προς το συμφέρον των πολιτών και την 
ανακούφιση από τη φτώχεια.


