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PERUSTELUT

Johdanto

1. Globaalistuminen on tehnyt maailman talouksista toisistaan riippuvaisia. Tästä on monia 
etuja mutta myös haittoja, jotka liittyvät muun muassa rahoitusmarkkinoiden sääntelyn 
purkamiseen. 

2. Globaalistumisen piirteet näkyvät selvästi nykyisessä talous- ja rahoituskriisissä. Kriisi sai 
alkunsa vuonna 2007 Yhdysvalloissa suuririskisiin subprime-pankkilainoihin liittyvänä 
kriisinä, joka johti sittemmin maailmanlaajuiseen rahoituskriisiin ja talouden taantumaan.

3. Kriisin taustalla ovat erityisesti rahoitusmarkkinoiden sääntelyn purkaminen ja 
maailmantalouteen muodostunut vakava makrotalouden epätasapaino. Epävakaa 
rahapolitiikka, puutteellinen sääntely ja rahoitusmarkkinoiden huono valvonta johtivat 
rahoitusjärjestelmän epävakauteen, joka aiheutti kriisin.  

4. Kriisi keskittyi lähinnä teollisuusmaihin ja vaikutti niiden talouksiin, ennen kuin se levisi 
kehitysmaihin.

5. Toisin kuin analyytikot aluksi ennustivat, talous- ja rahoituskriisillä on nykyisin vakavia 
vaikutuksia AKT-valtioihin. Kyseiset maat eivät aiheuttaneet kriisiä, mutta sen vaikutukset 
kohdistuvat niihin kaikkein ankarimmin.

I. Kriisin vaikutukset AKT-valtioihin

1. Vaikutukset rahoitusmarkkinoihin

6. Kriisin vaikutukset AKT-valtioiden rahoitusmarkkinoihin jäänevät rajallisiksi. Useimpien 
AKT-valtioiden rahoitusjärjestelmillä ei ole vahvoja sidoksia kansainvälisiin 
rahoitusmarkkinoihin. Tartuntailmiön riskiä ei kuitenkaan voida täysin sulkea pois.

7. Lähes kaikissa AKT-valtioiden pankeissa määräysvaltaa käyttävät pankkikonsernit, joiden 
emoyritykset sijaitsevat teollisuusmaissa. Tämä saattaa edistää kriisin leviämistä, jos 
sivuliikkeistä tehdään siirtoja käteisvaroja tarvitseviin emoyrityksiin. 

8. Kriisi voi myös tarkoittaa, että asiakkailla on entistä suurempia vaikeuksia maksaa takaisin 
pankkilainojaan, jolloin luottolaitoksille tulee maksuvalmiusongelmia.  

2.  Vaikutukset talouteen

9. Viime vuosien talouskehityksestä huolimatta AKT-valtioiden taloudet ovat yhä haavoittuvia 
ulkoisille häiriöille, kuten viimeaikaiset elintarvike- ja energiakriisit osoittavat.

10.  Kriisi on hidastanut kasvua, mutta siitä on ollut myös muita seurauksia. 
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11. Talouden taantuma on vähentänyt kauppaa, etenkin perushyödykkeiden kauppaa. 
Vientituotteiden hinnat ja määrät ovat romahtaneet, jolloin vientitulot ovat laskeneet jyrkästi. 
Myös palvelut ja varsinkin matkailu ovat kärsineet kriisistä. Teollisuusmaissa esiintyneet 
protektionistiset pyrkimykset ovat vain kärjistäneet ongelmia.  

12. Tuoreimpien tilastojen mukaan julkinen kehitysapu kasvaa edelleen mutta aiempaa 
hitaammin1. Aiemmat kokemukset kuitenkin osoittavat, että kehitysavun väheneminen 
lyhyellä aikavälillä on todellinen riski, sillä osa avunantajamaista saattaa leikata 
kehitysapumäärärahojaan. Julkinen kehitysapu on AKT-valtioille välttämätöntä, jotta ne 
voivat saavuttaa vuosituhannen kehitystavoitteet.  

13. Luottolama ja kysynnän hiipuminen teollisuusmaissa vaikuttavat väistämättä suoriin 
ulkomaisiin sijoituksiin, kuten myös useimpien AKT-valtioiden epätyydyttävät 
sääntelyjärjestelmät ja instituutiot. Maailmanpankin ennusteen mukaan pääomavirrat 
kehitysmaihin vähenevät 40 prosenttia vuosina 2007–2009. Yhtä merkittävä on riski 
pääomapaosta maihin, jotka ovat muita vähemmän alttiita kriisille. Tämä saattaa aiheuttaa 
paineita monien AKT-valtioiden valuuttakursseihin, talousarvioihin ja vaihtotaseisiin.

14. Ulkomailla työskentelevien AKT-valtioiden kansalaisten rahalähetykset ovat vähentyneet. 
Eurodadin mukaan rahalähetykset ovat pienentyneet 12–40 prosenttia. Tämä näkyy selvästi 
tiettyjen AKT-valtioiden BKT:ssä.

15. Rahoituskriisi saattaa vaarantaa monien AKT-valtioiden kyvyn maksaa takaisin 
ulkomaanvelkansa. Vientitulojen lasku ja kasvun heikkeneminen sekä 
valuuttakurssimuutokset voivat vakavasti heikentää niiden velanhoitokykyä.

II. Ratkaisuja maailmanlaajuiseen talous- ja rahoituskriisiin

1. Kansallisella tasolla

16. Kriisi aiheuttaa paineita julkisiin menoihin, joten menoja voidaan joutua kohdentamaan 
ensisijaisiin tarpeisiin (kuten sosiaalimenoihin ja sijoituksiin). Verohelpotukset voivat olla 
tarpeen, jotta tiettyjä yhteiskunnan ja elinkeinoelämän osa-alueita voidaan suojata kriisin 
vaikutuksilta. 

17. AKT-valtioiden on kuitenkin myös lisättävä kotimaisten varojen (verotulojen ja säästöjen) 
käyttöä kehitysrahoituksen päälähteenä. Vuonna 2002 hyväksytyssä Monterreyn 
konsensuksessa kehitysmaita kehotetaan parantamaan kansallisten varojen käyttöä 
kehityksessä.

18. Kotimaisten varojen käytön lisääntyminen (i) vähentää ulkoisiin lähteisiin liittyviä rajoituksia 
(ehdot, ennustettavuuden puute, volatiliteetti jne.) ja haavoittuvuutta ulkoisille häiriöille, (ii) 
lisää liikkumavaraa ja parantaa valtion valmiuksia, kun mailla on entistä enemmän 
määräysvaltaa kehitysprosessissa, ja (iii) välittää avunantajamaille myönteisen kuvan, mikä 
saattaa lisätä ulkomailta saatavaa rahoitusta.

                                               
1 Julkisen kehitysavun nettomäärä oli yhteensä 103,5 miljardia dollaria vuonna 2007, mutta sen osuus 
kehitysapukomitean maiden yhteenlasketusta BKTL:stä laski 0,31 prosentista vuonna 2006 aina 0,28 prosenttiin 
vuonna 2007. Jos velkahelpotusta ei oteta huomioon, julkisen kehitysavun määrä lisääntyi vain 2 prosenttia.
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19. Perushyödykkeiden hyvät hinnat viime vuosina ovat lisänneet AKT-valtioiden kauppaa, 
mutta niiden keskinäinen kauppa on edelleen vähäistä. Kaupan esteet ja talouden 
toimintojen yksipuolisuus haittaavat AKT-valtioiden välistä kauppaa.

20. Cotonoun sopimuksessa edistetään alueellista yhdentymistä sekä pyritään kehittämään 
AKT-valtioiden välistä kauppaa ja integroimaan kyseiset maat kansainväliseen 
kauppajärjestelmään. Kaupan asteittaisen vapauttamisen, alueellisen infrastruktuurin 
kehittämisen, tuotannontekijöiden liikkuvuuden ja talouksien monipuolistamisen kautta 
voidaan suojautua ulkoisilta häiriöiltä.

21. Maailmanlaajuisen talouden laskusuhdanteen vuoksi useimpien AKT-valtioiden valuutat on 
jouduttu revalvoimaan ulkomaanvaluuttoihin verrattuna. Tämä on väliaikaisesti lisännyt 
vientituloja, mutta samalla tuontihinnat ovat nousseet. Vientitulojen kohoaminen olisi 
tavallisesti kumonnut tuontihintojen nousun. Vientitulotilille saapuvien rahavirtojen ja 
rahalähetysten määrän odotetaan kuitenkin pienentyvän. Tämä pahentaa keskipitkällä 
aikavälillä AKT-valtioiden maksutasevajetta, mikä vähentää niiden valuuttasaamisia ja 
heikentää niiden valuuttoja.

22. Asianmukainen rahapolitiikka ja pankkitoiminnan sääntelyn vahvistaminen voivat parantaa 
kansalaisten luottamusta ja luottojen saatavuutta, mutta rahoitusala on monissa AKT-
valtioissa heikosti kehittynyt muuhun maailmaan verrattuna. Valtaosalla väestöstä ei ole 
mahdollisuutta käyttää rahoituspalveluja, mikä rajoittaa säästöjen kasvua. Rahoitusalan 
kehitys merkitsee talouskasvua, joten rahoitusalan uudistus AKT-valtioissa on välttämätön. 

23. Tarvitaan turvallisuutta ja vahvoja instituutioita, jotta voidaan kehittää yksityistä sektoria ja 
houkutella maahan yksityistä rahoitusta. Jotta yksityisten ulkomaisten sijoitusten virta 
pysyisi vakaana, AKT-valtioiden pitäisi parantaa liiketoimintaympäristöä ja -menettelyjä, 
uudistaa politiikkaa ja kehittää sääntelyjärjestelmää.

24. Useimmat perushyödykkeiden vientiä harjoittavat AKT-valtiot ovat pieniä maita, joten 
hintojen heilahteluilla on suuria vaikutuksia. Hinnat heilahtelevat usein, mikä heikentää 
kaupankäynnin ehtoja ja lisää talouden haavoittuvuutta. Tuotteiden jalostus tuo lisäarvoa ja 
parantaa kaupankäynnin ehtoja.

2. Kansainvälisellä tasolla

25. Välittömät toimet ovat tarpeen osana yhteistä maailmanlaajuista lähestymistapaa. 
Toimenpiteiden avulla on voitava 
 palauttaa luottamus, kasvu ja työllisyys  
 suojella köyhiä ja haavoittuvassa asemassa olevia 
 antaa lisätukea talouden voittojen ja edistyksen turvaamiseksi 
 rakentaa uudelleen luottamusta rahoitusalaan ja lisätä luottoja 
 edistää maailmankauppaa ja sijoituksia sekä torjua protektionismi 
 edistää kestävää kehitystä 
 uudistaa maailmanlaajuista rahoitus- ja talousjärjestelmää.
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26. G20-ryhmän1 Lontoon-huippukokouksessa tehdyt päätökset, joiden mukaan IMF:lle, 
monenvälisille kehityspankeille ja kaupallisin perustein toimiville rahoituslaitoksille 
annetaan lisävaroja maailmanlaajuisen kehityksen rahoittamiseksi, ovat merkittävä askel 
maailmanlaajuiselle taloudelle. Myös huhtikuussa 2009 julkaistussa komission 
tiedonannossa2 esitettiin toimenpiteitä AKT-valtioiden auttamiseksi. Kansainvälisiä toimia 
on kuitenkin lisättävä.

27. Vuosituhannen kehitystavoitteen nro 8 mukaan on perustettava maailmanlaajuinen 
kehityskumppanuus. Vuonna 2008 pidetyssä kehitysrahoitusta käsitelleessä Dohan 
konferenssissa merkittävät avunantajamaat ja rahoituslaitokset vahvistivat sitoumuksensa, 
jonka mukaan ne antavat tukea kehitysmaille ja auttavat niitä, jotta ne voivat nopeasti 
saavuttaa vuosituhannen kehitystavoitteet.

28. Kansainvälisen yhteisön on täytettävä avun lisäämistä koskevat sitoumuksensa ja samalla 
kunnioitettava avun tuloksellisuutta koskevia periaatteita. Rahoituskriisi ei saa tarkoittaa 
kehitysapukriisiä. Avunsaajamaat ovat avustusohjelmien ja julkisen velan vähentämistä 
koskevien ohjelmien – HIPC-aloitteen ja monenvälisen velkahelpotusaloitteen (MDRI) –
avulla voineet kohdentaa entistä enemmän varoja perusluonteisiin sosiaalipalveluihin 
(terveydenhuolto, peruskoulutus) ja tuotannonaloille (infrastruktuuri, vesi, maatalous) osana 
köyhyyden torjuntaa. Tämä voi auttaa lievittämään myös kriisin vaikutuksia.

29. On myös tärkeää saattaa onnistuneesti päätökseen Dohan kauppaneuvottelut WTO:ssa, jotta 
voidaan parantaa markkinoille pääsyä, tasapainottaa sääntöjä ja toteuttaa köyhien maiden 
avustusohjelma. 

30. AKT-valtioiden ryhmä on merkittävä pieni- ja keskituloisten maiden ryhmä. Samalla, kun 
vaatimukset kansainvälisen rahoitusjärjestelmän uudistuksesta ja globaalista hallinnasta ovat 
entisestään voimistumassa, maailmanlaajuinen talous- ja rahoituskriisi on hyvä tilaisuus 
ottaa AKT-valtiot jälleen mukaan prosessiin. Lisäämällä AKT-valtioiden osallistumista 
kansainväliseen rahoitus- ja talousjärjestelmään voidaan parantaa sen legitiimiyttä ja 
vaikuttavuutta sekä sen edustavuutta nykyisessä taloudellisessa ja poliittisessa tilanteessa.

Päätelmä

31. Maailmanlaajuinen talous- ja rahoituskriisi on AKT-valtioille suuri haaste, joka edellyttää 
yhteistä strategiaa etenkin kansainvälisellä tasolla. Kehityspolitiikasta vastaavien on 
ryhdyttävä pikaisesti toimiin, jotta voidaan löytää tehokkaita ratkaisuja kriisin vaikutusten 
lievittämiseksi ja pohjustaa tietä uuteen talouskasvuun. 

32. On toteutettava toimia, joilla varmistetaan, että AKT-valtiot paitsi selviytyvät kriisistä myös 
voivat jälleen edetä varmasti kohti omia kehitystavoitteitaan ja vuosituhannen 
kehitystavoitteita. 

                                               
1 G20-ryhmä päätti myöntää kriisin ratkaisemiseksi 1 100 miljardia dollaria, joista 750 miljardia dollaria 
myönnetään IMF:lle, 100 miljardia dollaria monenvälisille kehityspankeille, kuten Maailmanpankille, ja 
250 miljardia dollaria kaupan rahoittamiseen.
2 Komissio esittää AKT-valtioita varten uutta rahoitusvälinettä, haavoittuville maille tarkoitettua FLEX-järjestelyä, 
johon varataan 500 miljoonaa euroa kymmenennessä EKR:ssä.
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33. Talouskriisiä ei saa nähdä yksinomaan ongelmana. Se voi olla myös tilaisuus edistää 
kansallisella tasolla tarvittavia uudistuksia, jotta voidaan luoda vakaa ja kestävä 
makrotalousjärjestelmä, joka pystyy kestämään häiriöitä, sekä kehittää uusi kansainvälinen 
rahoitusjärjestelmä, joka on entistä edustavampi, tehokkaampi ja tietoisempi siitä, että 
kehityksen on koskettava kaikkia.

34. Valtion pitäisi pankin maksukyvyttömyystilanteessa puuttua asiaan etuoikeutettujen 
osakkeiden ja lainojen kautta eikä käyttämällä veronmaksajien varoja, jotka pitäisi käyttää 
kansalaisten hyväksi ja köyhyyden lievittämiseksi.


