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INDOKOLÁS

Bevezetés

1. A globalizáció a világ gazdaságait kölcsönösen függővé tette egymástól. Míg számos előnnyel 
jár, hátrányai is vannak, amelyek többek között a pénzügyi piacok deregulációjával függnek 
össze. 

2. A jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság egyértelműen a globalizáció jellemzőit tükrözi. 2007-
ben, az Egyesült Államokban kezdődött a magas kockázatú másodlagos banki hitelek 
válságaként, amely később az egész világra kiterjedő pénzügyi válsággá, majd globális 
visszaeséssé vált.

3. A válság alapvetően a pénzügyi piacok deregulációjában, illetve a világgazdaság súlyos 
makrogazdasági egyenlőtlenségeinek felhalmozódásában gyökerezett. A válság középpontjában 
álló pénzügyi instabilitást az instabil monetáris politika, a nem megfelelő szabályozás és a 
pénzügyi piacok hanyag felügyelete eredményezte.  

4. Mivel a válság magja a fejlett gazdaságokban volt, elsősorban e gazdaságokat sújtotta, mielőtt 
a fejlődő országokra is átterjedt.

5. Az elemzők kezdeti jóslataival ellentétben ma a gazdasági és pénzügyi válság súlyos hatást 
gyakorol az AKCS-országokra. A pénzügyi válság következményei a leginkább ezeket az 
országokat sújtják majd, noha azt nem ők okozták.

I. A pénzügyi válság AKCS-országokra gyakorolt hatása

1. Pénzügyi tekintetben

6. Az AKCS-országokra gyakorolt pénzügyi hatást korlátozni kell. Az AKCS-országok legtöbb 
pénzügyi rendszere nem kötődik szorosan a nemzetközi pénzügyi piacokhoz. A kedvezőtlen 
pénzügyi hatások kockázata azonban teljes mértékben nem küszöbölhető ki.

7. Az AKCS-országok szinte valamennyi bankját olyan bankcsoportok irányítják, amelyek 
anyavállalatai a fejlett országokban működnek. Ez a krízis tovagyűrűzésének vektorává válhat, 
mivel a fióktelepekről pénzügyi tranzakciókra kerülhet sor a készpénzhiányos anyavállalatok 
felé.  

8. A válság ezenfelül súlyosbíthatja az ügyfelek hiteltörlesztési gondjait, ami a hitelintézetek 
számára likviditási problémákat okozhat.  

2.  Gazdasági tekintetben

9. Az elmúlt évek gazdasági fejlődése ellenére az AKCS-országok gazdasága továbbra is 
sebezhető a külső megrázkódtatásokkal szemben, mint ahogy azt a közelmúltbeli élelmiszer- és 
energiaválság is mutatta.



DR\790674HU.doc 3/6 PEAP 100.510/B/rev3

HU

10.  A növekedés csökkenése mellett a válság következményei többek között az alábbiak:  

11. A gazdasági visszaesés sújtja a kereskedelmet is, különösen pedig a nyersanyagokét. A kiviteli 
termékek ára és mennyisége drasztikusan csökkent, ami az exportbevételek igen komoly 
visszaesését eredményezte. Súlyosak a következmények a szolgáltatások, különösen az 
idegenforgalom területén is.  E gondokat a fejlett országokban kialakuló protekcionista 
tendenciák pedig csak súlyosbítják.  

12. A legutóbbi adatok szerint a hivatalos fejlesztési támogatás továbbra is nő, de a korábbinál 
lassabb ütemben1. A múltbeli tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a támogatási 
pénzáramlások rövidtávú visszaesésének kockázata valós, és néhány adományozó valószínűleg 
támogatási költségvetését alaposan megnyirbálja majd. Az AKCS-országok számára a hivatalos 
fejlesztési támogatás létfontosságú a millenniumi fejlesztési célok felé való előrehaladás 
szempontjából.  

13. A hitelválság és a fejlett országokban tapasztalható keresletcsökkenés szükségszerűen hatással 
van a külföldi közvetlen beruházásokra, amelyek tekintetében a legtöbb AKCS-ország elégtelen 
szabályozási és intézményi kerete is károkat okoz. A Világbank várakozásai szerint 2007 és 
2009 között a fejlődő országok felé irányuló tőkeáramlás 40%-kal csökken. Ugyanilyen fontos 
annak a kockázata is, hogy a tőkét a válságnak kevésbé kitett országokba menekítik. Ez nyomást 
gyakorolhat számos AKCS-ország devizaárfolyamára, költségvetésére és külső fizetési 
mérlegére.

14. Az AKCS-országok külföldön dolgozó állampolgárai által indított átutalások csökkennek. Az 
Eurodad szerint az átutalások értéke 12–40%-kal csökkent. Néhány AKCS-országban ez a GDP 
jelentős arányát érinti.

15. A pénzügyi válság veszélybe sodorhatja több AKCS-ország azon képességét, hogy külső 
adósságát fenntartsa. A kivitelből származó bevételek és a növekedési ütem visszaesése, 
valamint a devizaárfolyamok változása komolyan csökkentheti adósságtörlesztési képességüket.

II. A globális gazdasági és pénzügyi válság kezelésének módjai

1. Nemzeti szinten

16. A válság nyomást gyakorol az állami kiadásokra, így a kiadásoknak adott esetben elsőbbségi 
szükségleteket kell kielégíteniük (szociális kiadások, beruházások).  Adóügyi ösztönzőkre lehet 
szükség annak érdekében, hogy egyes társadalmi rétegeket és gazdasági ágazatokat megvédjük 
a válság hatásaitól. 

17. Az AKCS-országoknak mindazonáltal fokozniuk kell a hazai pénzügyi források (adók és 
megtakarítások) mint a fejlesztési finanszírozás fő forrásának mobilizációját. A 2002-es 
monterreyi konszenzus arra inti a fejlődő országokat, hogy a fejlesztést célzó nemzeti pénzügyi 
forrásaikat jobban mobilizálják.

                                               
1 2007-ben a hivatalos fejlesztési támogatáshoz való hozzájárulások teljes nettó összege 103,5 milliárd dollárt tett ki, 
ami azt jelenti, hogy a DAC-tagállamok felhalmozott bruttó nemzeti jövedelmének 2006-beli 0,31%-áról 2007-re annak 
0,28%-ára esett vissza. Az adósságterhek csökkentésének levonásával e hozzájárulások mindössze 2%-kal növekednek.
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18. A hazai források mobilitásának növelése a következő hozadékkal jár: i) a külső forrásokhoz 
kevesebb korlátozó tényező (feltétel, a kiszámíthatóság hiánya, volatilitás stb.) kapcsolódik, és 
kisebb a külső megrázkódtatásoknak való kitettség, ii) nagyobb a mozgástér és az állam 
képességei is megerősödnek, mivel az országok jobban ellenőrzésük alatt tartják a fejlesztési 
folyamatot, iii) az adományozók számára kedvező kép alakul ki, ami a külső pénzügyi 
hozzájárulások növekedését eredményezheti.

19. Az elmúlt néhány év kedvező nyersanyagárai bővítették az AKCS-országok kereskedelmét, de 
az AKCS-országok közötti kereskedelem továbbra is elenyésző mértékű. Az AKCS-országok 
közötti kereskedelmet számos kereskedelmi akadály és az alacsony gazdasági diverzifikáció 
gátolja.

20. A Cotonou-i megállapodás elősegíti a regionális integrációt azzal a céllal, hogy fejlessze az 
AKCS-országok közötti kereskedelmet, és hogy ezen országokat beágyazza a nemzetközi 
kereskedelmi rendszerbe. A kereskedelem fokozatos megnyitása, a regionális infrastruktúra 
fejlesztése, a termelési tényezők mobilitása, a gazdaság diverzifikálása stb. mind hozzájárul 
majd a külső csapásokkal szembeni védelemhez.

21. A globális pénzügyi visszaesés következtében a legtöbb AKCS-ország devizája felértékelődik a 
külföldi devizákhoz képest. Ez ideiglenesen az exportbevételek növekedését hozta magával, 
amit ugyanakkor a behozatali árak emelkedése kísért. A behozatali árak emelkedését a 
magasabb exportbevételek fedezték volna. Várhatóan azonban az exportbevételi számlákra 
beérkező tételek és az átutalások csökkenhetnek. Ez középtávon növelni fogja az AKCS-
országok fizetési mérlegének hiányát, s emiatt hiány lesz külföldi devizákból, az AKCS-
devizák pedig gyengülnek majd.

22. A megfelelő monetáris politika és a bankokra vonatkozó szabályozás megerősítése elősegítheti 
a közbizalom fenntartását és a hitelek hozzáférhetőségét, ám számos AKCS-ország pénzügyi 
ágazata a legkevésbé fejlettek közé tartozik a világban. A lakosság jelentős része nem jut hozzá 
pénzügyi szolgáltatásokhoz, ami korlátozza a megtakarítások növelését. A pénzügyi fejlődés a 
gazdaság bővülését vonja maga után, az AKCS-országok pénzügyi ágazatában tehát 
reformokra van szükség. 

23. A magánszektor fejlődéséhez és a magán pénzáramlások odavonzásához biztonságra és erős 
intézményekre van szükség. A külföldi magánbefektetések folyamatos áramának fenntartása 
érdekében az AKCS-országoknak javítaniuk kellene az üzleti környezetet és az eljárásokat; 
továbbá politikai reformokat kellene végrehajtaniuk, és tökéletesíteniük kellene a szabályozási 
keretet.

24. A legtöbb AKCS-nyersanyagexportőr kis ország, így az árak mozgása jelentős hatással bír – az 
árak volatilitása pedig gyakran igen nagy, ami rontja a kereskedelem feltételeit és fokozza a 
gazdaság sebezhetőségét. A termékek feldolgozása hozzáadott értéket teremt, és javítja a 
kereskedelem feltételeit.

2. Nemzetközi szinten

25. Egy összehangolt, globális megközelítés részeként azonnali fellépésre van szükség. Az 
intézkedéseknek az alábbi célokat kell szolgálniuk: 
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 a bizalom, a növekedés és a foglalkoztatás helyreállítása;  
 a szegények és kiszolgáltatott helyzetben lévők védelme; 
 további támogatás nyújtása a gazdasági haszon és előrelépés biztosítására; 
 a pénzügyi ágazatba vetett bizalom és a hitelesség helyreállítása; 
 a világkereskedelem és a beruházások elősegítése és a protekcionizmus elutasítása; 
 a fenntartható fejlődés ösztönzése; 
 a globális pénzügyi és gazdasági struktúra reformja. 

26. A G20-ak1 londoni csúcstalálkozójának arra irányuló döntései, hogy a világ fejlődésének 
finanszírozása érdekében további forrásokkal lássák el az IMF-et, a multinacionális fejlesztési 
bankokat és a kereskedelmi finanszírozási intézményeket, fontos lépés a globális gazdaság 
szempontjából. Hasonlóképpen a Bizottság 2009. áprilisi közleménye is intézkedéseket tárt fel 
az AKCS-országok megsegítésére. Mindazonáltal több nemzetközi erőfeszítésre van szükség.

27. A 8. millenniumi fejlesztési cél a fejlesztés érdekében globális partnerség kiépítésére hív fel. A 
fejlesztésfinanszírozásról szóló 2008. évi dohai konferencia során a főbb adományozó országok 
és intézmények megerősítették azon kötelezettségvállalásukat, hogy a fejlődő országok számára 
segélyeket nyújtanak a millenniumi fejlesztési célok felé való mielőbbi előrelépés érdekében.

28. A nemzetközi közösségnek tiszteletben kell tartania azon kötelezettségvállalásait, hogy a 
támogatás mennyiségét növelik, követve a támogatások hatékonyságának elveit. A pénzügyi 
válság nem válhat segélyválsággá.  A segélyprogramok – köztük az államadósság csökkentését 
célzó programok (HIPC, MDRI) – lehetővé tették a kedvezményezett országok számára, hogy a 
szegénység elleni küzdelem részeként több forrást különítsenek el az alapvető szociális 
ágazatok (egészségügy, alapfokú oktatás) és a termelési ágazatok (infrastruktúra, víz, 
mezőgazdaság) számára. E válság során mindez hozzájárulhat hatásainak enyhítéséhez.

29. Ugyanennyire fontos, hogy a WTO dohai kereskedelmi tárgyalásai sikeresen záruljanak le, 
lehetővé téve a piacokhoz való jobb hozzáférést, a kiegyensúlyozott szabályokat és a szegény 
országok megsegítését szolgáló programokat. 

30. Az AKCS-országok az alacsony és közepes bevételű országok jelentős csoportját teszik ki. 
Olyan időkben, amikor egyre erősebbek a nemzetközi pénzügyi struktúra és a globális 
kormányzás reformját követelő hangok, a globális gazdasági és pénzügyi válság remek 
lehetőséget nyújt arra, hogy az AKCS-országok csoportját újból bevonjuk a folyamatba.  Az 
AKCS-országok a nemzetközi pénzügyi és gazdasági rendszerben való fokozott részvétele 
nagyobb legitimitást és hatékonyságot biztosít, továbbá a jelenlegi gazdasági és politikai 
helyzetre való tekintettel reprezentatívabbá is teszi azt.

Összegzés

31. A globális gazdasági és pénzügyi válság jelentős kihívással szembesítette az AKCS-országokat, 
amely különösen nemzetközi szinten közös stratégia elfogadását teszi szükségessé. A
fejlesztési politikáért felelős személyeknek mozgósítaniuk kell magukat, és gyors lépéseket kell 

                                               
1 A G20-ak 1100 milliárd dollárt elkülönítéséről döntöttek a válság kezelésére: 750 milliárdban részesül az IMF, 100 
milliárdban multilaterális fejlesztési bankok – többek között a Világbank –, 250 milliárdban pedig a finanszírozás-
kereskedelem.
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tenniük, hogy hathatós megoldásokat találjanak a válság hatásainak enyhítésére, valamint hogy 
a gazdasági növekedéshez való visszatérés útját egyengessék. 

32. Cselekvésre van szükség annak biztosítására, hogy az AKCS-országok ne csak átvészeljék a 
válságot, hanem kitartóan haladjanak előre fejlesztési céljaik és a millenniumi fejlesztési célok 
elérése felé. 

33. A gazdasági válságot nem szabad pusztán problémának tekinteni. Lehetőséget biztosít 
egyszersmind arra is, hogy ösztönözze a nemzeti szinten szükséges reformokat egy olyan, stabil 
és tartós, a megpróbáltatásoknak ellenállni képes makrogazdasági keret, továbbá egy új, 
reprezentatívabb, hatékonyabb nemzetközi pénzügyi rendszer kiépítése érdekében, amely 
tudatában van annak, hogy a fejlődésnek mindenki egyidejű fejlődését kell jelentenie.

34. Bankcsőd esetén a kormánynak elsőbbségi részvények és kölcsönök révén kell beavatkoznia, 
nem pedig az adófizetők pénze révén, amelyet jogszerűen, az állampolgárok érdekében és a 
szegénység enyhítésére kell felhasználni.


