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SELETUSKIRI

Sissejuhatus

1. Üleilmastumine on muutnud maailma majandused üksteisest sõltuvaks. Sellel on palju 
eeliseid, kuid ka puudusi, mis muu hulgas on seotud finantsturgude dereguleerimisega. 

2. Praeguses majandus- ja finantskriisis on selgelt näha üleilmastumise tunnuseid. Kriis sai 
alguse 2007. aastal USAs kõrge riskiga eluasemelaenudega seotud kriisist, mis tõi kaasa 
ülemaailmse finantskriisi ja majanduslanguse.

3. Kriis tulenes peamiselt finantsturgude dereguleerimisest ning suure makromajandusliku 
tasakaalutuse tekkimisest maailmamajanduses. Ebakindel finantspoliitika, ebapiisav 
reguleerimine ning finantsturgude lohakas järelevalve tõid kaasa finantssektori 
ebastabiilsuse, mis põhjustas kriisi.

4. Kriis haaras peamiselt arenenud maad ja mõjutas nende majandusi ning levis siis ka 
arengumaadesse.

5. Vaatamata analüütikute esialgsele prognoosile on majandus- ja finantskriisil praegu AKV 
riikidele tõsised tagajärjed. Kõnealuseid riike, kes finantskriisi ei põhjustanud, tabavad selle 
tagajärjed kõige valusamini.

I. Kriisi mõju AKV riikidele

1. Finantsvaldkonnas

6. AKV riikidele avalduvat kriisi mõju finantsvaldkonnas tuleks piirata. Enamikul AKV riikide 
finantssüsteemidel puuduvad tugevad sidemed rahvusvaheliste finantsturgudega. 
Sellegipoolest ei saa nn finantsnakkuse ohtu täielikult kõrvale jätta.

7. Peaaegu kõiki AKV riikide pankasid kontrollivad pangakontsernid, mille emaettevõtted 
asuvad arenenud maades. Selle tõttu võib kriis AKV riikides levida, kuna harukontoritest 
võidakse raha üle kanda rahapuuduses emaettevõtetele.

8. Pealegi võib klientidel olla kriisi tõttu suuremaid probleeme pangalaenude 
tagasimaksmisega, mis võib tuua kaasa krediidiasutuste likviidsuse probleemi.

2.  Majandusvaldkonnas

9. Viimaste aastate majanduskasvust hoolimata on AKV riikide majandused ikka veel 
tundlikud välismõjude suhtes, nagu näitas hiljutine toidu- ja energiakriis.

10. Lisaks aeglustunud majanduskasvule on kriisil ka muid tagajärgi: 

11. Majanduslangus on tabanud kaubandusvaldkonda, eriti toorainega kauplemist. 
Eksporttoodete hinnad ja mahud on järsult langenud, mis on toonud kaasa väga suure 
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eksporttulu vähenemise. Tõsiselt on saanud kannatada teenustesektor, eriti turism. 
Protektsionismi suundumused arenenud maades on neid probleeme vaid suurendanud.

12. Viimaste andmete kohaselt ametlik arenguabi maht ikka veel kasvab, kuid endisest palju 
aeglasemalt1. Varasemad kogemused aga näitavad, et abivood lühikese aja jooksul 
vähenevad, sest on olemas suur oht, et mõned doonorriigid kärbivad abi jaoks ettenähtud 
eelarvet. AKV riikidele on ametlik arenguabi erakordselt oluline aastatuhande 
arengueesmärkide saavutamiseks.

13. Laenukriis ja nõudluse vähenemine arenenud maades avaldavad vältimatut mõju 
välismaistele otseinvesteeringutele, mida kahjustavad ka enamiku AKV riikide 
ebarahuldavad reguleerivad ja institutsioonilised raamistikud. Maailmapank prognoosib 
2007.–2009. aastal kapitalivoogude vähenemist arengumaadesse 40 % võrra. Sama oluline 
on kapitali väljavoolu oht riikidesse, mis on kriisist vähem mõjutatud. Selle tõttu võib 
suureneda surve paljude AKV riikide valuutakurssidele, eelarvetele ja välistele 
jooksevkontodele.

14. Välismaal töötavate AKV riikide kodanike rahaülekanded on vähenenud. Eurodadi kohaselt 
on rahaülekanded vähenenud 12–40 %. Mõnedes AKV riikides mõjutab see SKP protsenti.

15. Finantskriis võib ohustada paljude AKV riikide võimet maksta tagasi oma välisvõlgu. 
Ekspordil põhineva tulu ja kasvumäära vähenemine ning valuutakursside muutused võivad 
tõsiselt vähendada nende võimet oma võlgasid tasuda.

II. Kuidas lahendada ülemaailmset majandus- ja finantskriisi

1. Riigi tasandil

16. Kriis avaldab survet riiklikele kulutustele, mistõttu võidakse kõigepealt katta esmavajadused 
(sotsiaalkulud, investeeringud). Võib-olla tuleb teha maksusoodustusi, et kaitsta mõnda 
sotsiaal- ja majandussektorisse kuuluvat allsektorit kriisi tagajärgede eest. 

17. Sellegipoolest peavad AKV riigid paremini kasutama riigisiseseid rahalisi vahendeid 
(maksud ja säästud) kui arengu rahastamise peamist allikat. 2002. aasta Monterrey 
konsensuses soovitatakse arengumaadel arenguvaldkonnas riigisiseseid rahalisi vahendeid 
paremini kasutada.

18. Riigisiseste rahaliste vahendite parem kasutamine toob kaasa järgmised tagajärjed: i) vähem 
välisallikatega seotud piiranguid (tingimused, prognoosimise võimatus, volatiilsus jne) ning 
vähem tundlikkust välismõjude suhtes; ii) rohkem ruumi manööverdamiseks ja riigi 
tugevdatud suutlikkuse, kuna riikidel on rohkem kontrolli arenguprotsessi üle; iii) 
doonorriikidele jäetakse positiivne mulje, mis võib tuua kaasa väliste rahaliste toetuste 
suurenemise.

                                               
1 2007. aastal oli kogu ametlik arenguabi 103,5 miljardit USA dollarit, kuid selle osa arenguabikomitee riikide 
rahvamajanduse kokkuliidetud kogutulust langes 0,31 %-lt 2006. aastal 0,28 %-ni 2007. aastal. Kui võlakergendus 
välja arvata, suurenes ametlik arenguabi vaid 2 % võrra.
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19. Head toorainehinnad on viimastel aastatel AKV riikide kaubandusmahtu suurendanud, kuid 
nende riikide omavahelise kaubanduse maht on jätkuvalt väike. AKV riikide vahelist 
kaubandust takistavad kaubandustõkked ja majandustegevuse vähene mitmekesisus.

20. Cotonou lepinguga edendatakse piirkondlikku integratsiooni ning soovitakse arendada edasi 
AKV riikide vahelist kaubandust ja integreerida kõnealused riigid rahvusvahelisse 
kaubandussüsteemi. Kaubavahetuse järkjärguline laiendamine, piirkondliku infrastruktuuri 
arendamine, tootmistegurite liikuvus, majandustegevuse mitmekesistamine jne aitab kaitsta 
välismõjude eest.

21. Ülemaailmse majanduslanguse tõttu ootab enamiku AKV riikide valuutat kallinemine 
välisvaluutaga võrreldes. See on toonud ajutiselt kaasa eksporditulu suurenemise, kuigi 
samal ajal on tõusnud ka impordihinnad. Impordihindade tõusu oleks puhverdanud suurem 
eksporditulu. Ometi on tõenäoline, et eksporditulust ja rahaülekannetest pärinevad rahavood 
vähenevad. Pikaajalises perspektiivis suureneb selle tõttu AKV riikide maksebilansi 
puudujääk, mis toob kaasa välisvaluuta nappuse ja AKV riikide valuuta nõrgenemise.

22. Sobilik rahanduspoliitika ja panganduse reguleerimise tugevdamine võivad aidata säilitada 
üldsuse usku ja laenude kättesaadavust, kuid paljudes AKV riikides on kõige mahajäänumad 
rahandussektorid maailmas. Suuremal osal elanikkonnast puudub juurdepääs 
finantsteenustele, mistõttu on säästude kasv piiratud. Rahandusvaldkonna areng toob kaasa 
majanduskasvu ning sel põhjusel tuleb AKV riikide rahandussektorit reformida. 

23. Erasektori arenguks ja erafinantsvoogude suurendamiseks on vaja turvalisust ja tugevaid 
institutsioone. Jätkuvate välismaiste erainvesteeringute voogude säilitamiseks peaksid AKV 
riigid parandama majanduskeskkonda ja äritegevuse korraldust, ning rakendama poliitilisi 
reforme ja täiustama reguleerivat raamistikku.

24. Enamik AKV riikide tooraineeksportijaid on väikesed riigid, mistõttu hindade muutustel on 
suur mõju. Hinnad on tihti muutlikud ning halvendavad kaubandustingimusi ja suurendavad 
majanduse haavatavust. Toodete töötlemine lisab väärtust ja toob kaasa paremad 
kaubandustingimused.

2. Rahvusvahelisel tasandil

25. Viivitamata tuleb võtta meetmeid osana ülemaailmsest kooskõlastatud lähenemisviisist. 
Meetmete abil tuleb: 
 taastada usaldus, majanduskasv ja töökohad;  
 kaitsta vaeseid ja kaitsetuid; 
 anda lisatuge majandusliku kasu ja majanduskasvu tagamiseks; 
 taastada usk rahandussektorisse ja laenuvõtmise võimalused; 
 edendada maailmakaubandust ja investeeringuid ning vältida protektsionismi; 
 toetada jätkusuutlikku arengut; 
 uuendada ülemaailmset rahandus- ja majandusstruktuuri.
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26. Londonis toimunud G20 tippkohtumise otsused1 lisavahendite andmise kohta 
Rahvusvahelisele Valuutafondile (IMF), rahvusvahelistele arengupankadele ja 
kommertsfinantsasutustele maailma arengu rahastamiseks on ülemaailmse majanduse jaoks 
oluline samm. Samuti teatas komisjon oma 2009. aasta aprilli teatises2 meetmetest AKV 
riikide aitamiseks. Kuid tuleb teha suuremaid rahvusvahelisi jõupingutusi.

27. Aastatuhande 8. arengueesmärk on ülemaailmse partnerluse loomine arenguvaldkonnas. 
2008. aastal toimunud arengu rahastamist käsitleval Doha konverentsil kinnitasid suured 
doonorriigid ja institutsioonid uuesti oma kohustust anda abi arengumaadele, et aidata neil 
aastatuhande arengueesmärke kiiresti saavutada.

28. Rahvusvaheline üldsus peab täitma oma kohustust suurendada abi ning järgima abi tõhususe 
põhimõtteid. Rahanduskriisist ei tohi saada abikriis. Abiprogrammid, sealhulgas 
programmid riigivõla vähendamiseks (suurtes võlgades olevate vaeste riikidega seotud 
algatus (HIPC), mitmepoolne algatus võlakoormuse kergendamiseks (MDRI)), on 
võimaldanud abisaajamaadel eraldada rohkem vahendeid põhilistele sotsiaalsektoritele 
(tervishoid, põhiharidus) ning tootmissektoritele (infrastruktuur, vesi, põllumajandus), mis 
on osa vaesusevastasest võitlusest. Praeguses kriisis võiks sellest olla abi kriisi tagajärgede 
leevendamiseks.

29. Sama oluline on viia WTOs edukalt lõpuni Doha kaubandusläbirääkimised, mille tulemusel 
võimaldatakse vaestele riikidele paremat turulepääsu, tasakaalustatud eeskirju ja 
abiprogrammi. 

30. AKV riikide rühm on oluline madala ja keskmise sissetulekutasemega riikide rühm. Ajal, 
mil üha rohkem nõutakse rahvusvahelise finantsstruktuuri ja ülemaailmse juhtimise 
reformimist, annab ülemaailmne majandus- ja finantskriis ideaalse võimaluse kaasata AKV 
riigid ühe rühmana veel kord protsessi. AKV riikide suurem osalemine rahvusvahelises 
finants- ja majandussüsteemis tagab suurema õiguspärasuse ja tulemuslikkuse ning teeb 
süsteemi praeguses majanduslikus ja poliitilises olukorras esinduslikumaks.

Kokkuvõte

31. Ülemaailmse majandus- ja finantskriisi tõttu seisavad AKV riigid silmitsi raske olukorraga, 
mis eeldab ühise strateegia vastuvõtmist, eriti rahvusvahelisel tasandil. Arengupoliitika eest 
vastutavad organid peavad kiiresti tegutsema ning võtma viivitamata meetmeid, et leida 
tulemuslikud lahendused kriisi tagajärgede leevendamiseks ning sillutada teed uueks 
majanduskasvuks. 

32. Tuleb võtta meetmeid, et tagada mitte ainult AKV riikide väljatulemine kriisist, vaid 
katkematu arenemise jätkumine nende arengueesmärkide ja aastatuhande arengueesmärkide
saavutamise poole. 

                                               
1 G20 otsustas kriisi lahendamiseks eraldada 1100 miljardit USA dollarit, millest 750 miljardit määrati IMFile, 100 
miljardit mitmepoolsetele arengupankadele, sealhulgas Maailmapank, ning 250 miljardit kaubanduse rahastamiseks.
2 Komisjon kehtestab AKV riikidele mõeldud uue rahastamisvahendi, st ebasoodsas olukorras riikidele ette nähtud 
FLEX-süsteemi, millele eraldatakse 10. Euroopa Arengufondi raames 500 miljonit eurot.
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33. Majanduskriisi ei tohi näha vaid probleemina. Kriis võib anda ka võimaluse vajalike 
reformide edendamiseks riigi tasandil, et ehitada üles stabiilne ja püsiv makromajanduslik 
raamistik, mis peab vastu tõrgetele, ning luua uus rahvusvaheline rahandussüsteem, mis on 
esinduslikum, tulemuslikum ja teadlikum sellest, et areng peab hõlmama kõiki.

34. Kui pank satub makseraskustesse, peaks valitsus sekkuma eelisaktsiate ja laenude abil, mitte 
maksumaksja rahaga, mille õigustatud kasutamine peaks toimuma kodanike huvides ja 
vaesuse leevendamise eesmärgil.


