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NOTA SPJEGATTIVA

Introduzzjoni

1. B'effett tal-globalizzazzjoni, l-ekonomiji dinjin saru interdipendenti ħafna. Filwaqt li din 
għandha ħafna vantaġġi għandha wkoll żvantaġġi marbuta, inter alia, mad-
deregolamentazzjoni tas-swieq finanzjarji. 

2. Il-kriżi ekonomika u finanzjarja attwali tirrifletti b'mod ċar il-karatteristiċi tal-
globalizzazzjoni. Din bdiet fl-2007 fl-Istati Uniti bi kriżi fis-self bankarju ta' riskju għoli 
magħruf bħala 'subprime' li mbagħad saret kriżi finanzjarja dinjija u mbagħad riċessjoni 
globali.

3. Essenzjalment, il-kriżi oriġinat fid-deregolamentazzjoni tas-swieq finanzjarji u l-
akkumulazzjoni ta' żbilanċi makroekonimiċi serji fl-ekonomija dinjija. Politiki monetarji 
mhux stabbli, regolamenti inadegwati u superviżjoni negliġenti tas-swieq finanzjarji wasslu 
għall-instabilità finanzjarja fil-qalba tal-kriżi. 

4. Bl-epiċentru tagħha fl-ekonomiji żviluppati, il-kriżi affettwat primarjament lil dawn l-
ekonomiji qabel ma nfirxet lejn il-pajjiżi li qed jiżviluppaw. 

5. Minkejja l-previżjonijiet inizjali tal-analisti, illum il-kriżi ekonomika u finanzjarja qed 
ikollha impatt serju fuq il-pajjiżi AKP. Dawn il-pajjiżi, li ma ħolqux il-kriżi finanzjarja, se 
jkunu l-agħar li jintlaqtu mill-konsegwenzi tagħha.

I. L-impatt tal-kriżi finanzjarja fuq il-pajjiżi AKP

1. Finanzjarjament

6. L-impatt finanzjarju fuq il-pajjiżi AKP għandu jkun limitat. Il-parti l-kbira tas-sistemi 
finanzjarji tal-AKP m'għandhomx rabtiet qawwija mas-swieq finanzjarji internazzjonali. 
Madankollu r-riskju ta' tniġġis finanzjarju ma jistax ikun eskluż għal kollox.

7. Kważi kull bank fil-pajjiżi AKP huwa kkontrollat minn gruppi bankarji li għandhom il-
kumpanija ewlenija tagħhom f'xi pajjiż żviluppat. Din is-sitwazzjoni tista' ssir vektor għat-
tniġġis mill-kriżi, minħabba li jista' jkun hemm trasferimenti finanzjarji mill-fergħat lejn il-
kumpanija omm bi kriżi ta' likwidità. 

8. Barra minn hekk, il-kriżi tista' taggrava l-problemi tal-klijenti fil-ħlas lura ta' self bankarju, u 
b'hekk jinħolqu problemi ta' likwidità għall-istituzzjonijiet ta' kreditu. 

2. Ekonomikament

9. Minkejja l-progress ekonomiku fl-aħħar snin, l-ekonomiji tal-pajjiżi AKP għadhom 
vulnerabbli għal xokkijiet esterni, kif jidher mill-kriżijiet riċenti tal-ikel u l-enerġija.

10.  Flimkien mat-tnaqqis fit-tkabbir, il-konsegwenzi tal-kriżi jinkludu: 
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11. Daqqa kbira mir-reċessjoni ekonomika lill-kummerċ, speċjalment fil-prodotti bażiċi. Il-
prezzijiet u l-kwantitajiet ta' prodotti għall-esportazzjoni naqsu drastikament, u dan iwassal 
għal tnaqqis qawwi ferm fil-qligħ mill-esportazzjoni. Is-servizzi, speċjalment it-turiżmu, 
ukoll jintlaqtu ħażin ħafna. Dawn il-problemi jiġu aggravati mit-tendenzi protezzjonisti 
emerġenti fil-pajjiżi żviluppati. 

12. L-aħħar ċifri juru li l-għajnuna uffiċjali għall-iżvilupp għadha qed tiżdied, iżda b'rata inqas 
mgħaġġla minn qabel1. Madankollu, l-esperjenza tal-passat turi li hemm riskju reali ta' 
tnaqqis fuq perjodu qasir ta' żmien fil-flussi ta' għajnuna, b'uħud mid-donaturi possibbilment 
iqaċċtu l-baġits ta' għajnuna tagħhom. Għall-pajjiżi AKP, l-ODA hija essenzjali għall-
progress lejn l-MDGs. 

13. Il-kriżi tal-kreditu u t-tnaqqis fid-domanda fil-pajjiżi żviluppati għandhom impatti inevitabbli 
fuq l-investiment barrani dirett, li huwa wkoll ipperikolat minn oqfsa regolatorji u 
istituzzjonali mhux sodisfaċenti fil-pajjiżi AKP. Il-Bank Dinji jistenna tnaqqis ta' 40% tal-
flussi kapitali lejn il-pajjiżi li qed jiżviluppaw bejn l-2007 u l-2009. Tant ieħor importanti 
huwa r-riskju tat-tluq tal-kapital lejn pajjiżi inqas esposti għall-kriżi.  Dan jista' jitfa' 
pressjoni fuq ir-rati tal-kambju, il-baġits u l-kontijiet kurrenti esterni ta' ħafna pajjiżi AKP.

14. Ir-rimessi minn ċittadini tal-AKP li jaħdmu barra l-pajjiż qed jonqsu. Skont l-Eurodad ir-
rimessi naqsu bi 12% għal 40%. F'xi pajjiżi AKP dan jaffettwa persentaġġ għoli mill-GDP.

15. Il-kriżi finanzjarja tista' taffettwa l-kapaċità ta' ħafna pajjiżi AKP li jlaħħqu mad-dejn estern 
tagħhom. Tnaqqis fid-dħul mill-esportazzjoni u fir-rati tat-tkabbir, kif ukoll tibdiliet fir-rati 
tal-kambju, jistgħu jnaqqsu serjament l-abilità tagħhom li jħallsu lura d-djun tagħhom.

II. Kif għandha tkun indirizzata l-kriżi ekonomika u finanzjarja dinjija 

1. Fil-livell nazzjonali

16. Il-kriżi tagħmel pressjoni fuq l-infiq pubbliku, għalhekk l-infiq jista' jkollu jsir biex jaqdi 
ħtiġijiet prijoritarji (l-infiq soċjali, l-investimenti). Inċentivi fiskali jistgħu jkunu meħtieġa 
sabiex jipproteġu ċerti setturi soċjali u ekonomiċi mill-effetti tal-kriżi. 

17. Madankollu, il-pajjiżi AKP se jkollhom iżidu wkoll il-mobilizzazzjoni tar-riżorsi finanzjarji 
domestiċi (taxxi u tfaddil) bħala s-sors ewlieni ta' finanzjament għall-iżvilupp. Il-Kunsens ta' 
Monterrey tal-2002 jappella lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw biex jimmobilizzaw aħjar ir-riżorsi 
finanzjarji nazzjonali għall-iżvilupp.

18. Iktar mobilizzazzjoni tar-riżorsi finanzjarji domestiċi ġġib magħha: (i) inqas restrizzjonijiet 
assoċjati ma' sorsi esterni (kundizzjonijiet, nuqqas ta' prevedibilità, volatilità, eċċ.) u inqas 
vulnerabbiltà għal xokkijiet esterni, (ii) marġni akbar ta' manuvra u kapaċità statali msaħħa 
hekk kif il-pajjiżi jkollhom aktar kontroll tal-proċess tal-iżvilupp, (iii) immaġni pożittiva 
għad-donaturi, li tista' twassal għal żieda fil-kontribuzzjonijiet finanzjarji esterni.

                                               
1 Il-kontribuzzjonijiet totali netti tal-ODA laħqu US $ 103.5 biljun fl-2007, u waqgħu minn 0.31% tal-GNI 
akkumulat fil-pajjiżi DAC fl-2006 għal 0.28% fl-2007. Jekk wieħed jeskludi t-titfija tad-dejn, dawn il-
kontribuzzjonijiet qed jiżdiedu biss bi 2%.
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19. Prezzijiet tajbin għall-prodotti bażiċi fl-aħħar ftit snin żiedu l-kummerċ AKP iżda kummerċ 
bejn il-pajjiżi AKP infushom għadu negliġibbli. Ostakoli għall-kummerċ u livell baxx ta' 
diversifikazzjoni jxekklu l-kummerċ bejn il-pajjiżi AKP.

20. Il-Ftehima ta' Cotonou tippromwovi l-integrazzjoni reġjonali, u għandha l-għan li tiżviluppa 
l-kummerċ bejn il-pajjiżi AKP u li tintegra lil dawn il-pajjiżi fis-sistema tal-kummerċ 
internazzjonali. Il-ftuħ gradwali tal-kummerċ, l-iżvilupp tal-infrastruttura reġjonali, il-
mobilità tal-fatturi tal-produzzjoni, id-diversifikazzjoni tal-ekonomiji, eċċ. se jgħinu biex 
jipproteġu kontra x-xokkijiet esterni.

21. Minħabba r-reċessjoni finanzjarja globali, il-valur tal-valuti ta' Stati AKP qed jiżdied meta 
mqabbel mal-muniti barranin. Dan qed jirriżulta b'mod temporanju f'żidiet fil-qligħ mill-
esportazzjoni għalkemm kien akkumpanjat minn żieda fil-prezzijiet tal-importazzjoni. Iż-
żieda fil-prezzijiet għall-importazzjoni kellha tkun assorbita mill-qligħ ogħla mill-
esportazzjoni. Madankollu, huwa mistenni tnaqqis fil-flussi fid-dħul marbuta mal-
esportazzjoni u t-trasferimenti ta' rimessi. Dan, fuq perjodu ta' żmien medju, iżid id-defiċit 
fil-bilanċ tal-ħlas, bil-konsegwenza ta' riżervi tal-kambju skarsi u l-indeboliment tal-valuti
AKP.

22. Politiki monetarji xierqa u t-tisħiħ tar-regolamentazzjoni bankarja jistgħu jgħinu biex 
iżommu l-fiduċja tal-pubbliku u d-disponibilità tal-kreditu, iżda s-setturi finanzjarji f'ħafna 
pajjiżi AKP huma fost l-inqas żviluppati fid-dinja. Ħafna mill-popolazzjoni m'għandha l-
ebda aċċess għas-servizzi finanzjarji, u dan jillimita t-tkabbir fit-tfaddil. L-iżvilupp 
finanzjarju jwassal għal tkabbir ekonomiku, għalhekk ir-riforma hija meħtieġa fis-setturi 
finanzjarji AKP. 

23. L-iżvilupp tas-settur privat, u l-attrazzjoni tal-flussi finanzjarji privati, jeħtieġu s-sigurtà u 
istituzzjonijiet b'saħħithom. Sabiex jinżamm fluss kontinwu ta' investiment barrani privat, il-
pajjiżi AKP għandhom itejbu l-ambjent u l-proċeduri tan-negozju; u jimplimentaw riformi 
tal-politiki u jirfinaw il-qafas regolatorju.

24. Ħafna mill-esportaturi tal-prodotti bażiċi tal-pajjiżi AKP huma pajjiżi żgħar, għalhekk il-
varjazzjoni fil-prezzijiet ikollha impatt kbir ħafna - u l-prezzijiet ta' sikwit huma volatili, u 
jkollhom impatt negattiv fuq il-kundizzjonijiet tal-kummerċ u jżidu l-vulnerabilità 
ekonomika. L-ipproċessar tal-prodotti jżid il-valur u jwassal għal kundizzjonijet 
kummerċjali aħjar.

2. Fuq livell internazzjonali

25. Hi meħtieġa azzjoni immedjata bħala parti minn approċċ globali miftiehem. Il-miżuri 
għandu jkollhom l-għan li: 
 iroddu lura l-fiduċja, it-tkabbir u l-impjiegi; 
 iħarsu l-foqra u l-vulnerabbli; 
 jipprovdu appoġġ addizzjonali biex jissalvagwardjaw il-kisbiet ekonomiċi u l-progress; 
 jibnu mill-ġdid il-fiduċja fis-settur finanzjarju u jġeddu l-kreditu; 
 jippromwovu l-kummerċ u l-investimenti globali u jiċħdu l-protezzjoniżmu; 
 jinkoraġġixxu l-iżvilupp sostenibbli; 
 jirriformaw l-istruttura finanzjarja u ekonomika globali.
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26. Id-deċiżjonijiet tal-Laqgħa Għolja tal-G201 ta' Londra li jipprovdu riżorsi addizzjonali għall-
IMF, il-banek multinazzjonali għall-iżvilupp u l-istituzzjonijiet ta' finanzjament kummerċjali 
sabiex jiffinanzjaw l-iżvilupp dinji huma pass importanti għall-ekonomija globali. Bl-istess 
mod, il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni2 t'April 2009 żvelat miżuri maħsuba biex jgħinu 
lill-pajjiżi AKP. Madankollu huma meħtieġa iktar sforzi internazzjonali.

27. L-MDG 8 jitlob għall-ħolqien ta' sħubija globali għall-iżvilupp. Matul il-konferenza ta' Doha 
dwar il-Finanzjament għall-Iżvilupp fl-2008, il-pajjiżi u l-istituzzjonijiet donaturi ewlenin 
affermaw l-impenn tagħhom li jagħtu għajnuna lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw biex jgħinuhom 
javvanzaw malajr lejn il-kisba tal-MDGs.

28. Il-komunità internazzjonali għandha tonora l-impenji tagħha biex iżżid l-għajnuna, filwaqt li 
tirrispetta l-prinċipji tal-effettività tal-għajnuna. Il-kriżi finanzjarja ma tridx issir kriżi tal-
għajnuna. Il-programmi tal-Għajnuna, inklużi programmi għat-tnaqqis tad-dejn pubbliku 
(HIPC, MDRI) ippermettew li l-pajjiżi benefiċjarji jallokaw aktar riżorsi lil setturi soċjali 
bażiċi (is-saħħa, edukazzjoni bażika) u s-setturi tal-produzzjoni (l-infrastruttura, l-ilma, l-
agrikoltura) bħala parti mill-ġlieda kontra l-faqar. Quddiem din il-kriżi, dan jista' jgħin biex 
jittaffew l-effetti tagħha.

29. Huwa tant ieħor importanti li n-negozjati kummerċjali ta' Doha fi ħdan id-WTO jkunu 
konklużi b'suċċess, fejn ikun permess aċċess akbar għas-suq, ikun hemm regoli bilanċjati u 
programm ta' għajnuna għall-pajjiżi foqra. 

30. Il-grupp AKP huwa grupp sinifikanti ta' pajjiżi bi dħul baxx u medju. Fi żmien meta l-
appelli għal riforma tal-istruttura finanzjarja internazzjonali u l-governanza globali qed isiru 
dejjem iktar b'saħħithom, il-kriżi ekonomika u finanzjarja globali tipprovdi opportunità 
ideali sabiex il-pajjiżi AKP jkunu involuti mill-ġdid fil-proċess bħala grupp. Parteċipazzjoni 
akbar mill-pajjiżi AKP fis-sistema finanzjarja u ekonomika internazzjonali se tiżgura 
leġittimità u effettività akbar u tagħmilha aktar rappreżentattiva fid-dawl tal-kuntest 
ekonomiku u politiku attwali.

Il-konklużjoni

31. Il-pajjiżi AKP ġew iffaċċjati bi sfida kbira permezz tal-kriżi ekonomika u finanzjarja 
globali, sfida li teħtieġ l-adozzjoni ta' strateġija komuni, partikolarment fil-livell 
internazzjonali. Dawk responsabbli mill-politika għall-iżvilupp jeħtieġ li jimmobilizzaw 
ruħhom u jieħdu azzjoni malajr sabiex isibu soluzzjonijiet effettivi biex itaffu l-effetti tal-
kriżi u jħejju t-triq lura lejn it-tkabbir ekonomiku. 

32. Għandha tittieħed azzjoni biex jiġi żgurat li l-pajjiżi AKP jistgħu mhux biss jirreżistu l-kriżi, 
iżda wkoll ikomplu jagħmlu progress mingħajr interruzzjoni lejn it-temma tal-objettivi ta' 
żvilupp tagħhom u tal-MDGs. 

33. Il-kriżi ekonomika ma tridx titqies biss bħala problema. Din tista' tipprovdi wkoll 
opportunità li jkunu stimulati r-riformi meħtieġa fil-livell nazzjonali bl-għan li jinbena qafas 
makroekonomiku stabbli u dejjiem, li jiflaħ għax-xokkijiet, u biex tinbena sistema 

                                               
1 Il-G20 iddeċieda li jalloka US$ 1100 biljun sabiex tkun indirizzata l-kriżi: 750 biljun lill-IMF, 100 biljun lill-banek 
għall-iżvilupp multilaterali, inkluż il-Bank Dinji, u 250 biljun għall-finanzjament tal-kummerċ.
2 Għall-pajjiżi AKP, il-Kummissjoni qed tipprovdi strument ta' finanzjament ġdid, il-FLEX għall-vulnerabilità, 
mogħni  b' €500 miljun taħt l-10 EDF.
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finanzjarja internazzjonali ġdida li tkun aktar rappreżentattiva, aktar effettiva u aktar konxja 
li l-iżvilupp għandu jfisser żvilupp għal kulħadd.

34. Jekk bank ifalli, l-intervent tal-gvern għandu jsir permezz ta' ishma preferenzjali u self u 
mhux permezz tal-flus ta' min iħallas it-taxxi, li bi dritt għandhom jintużaw għall-interess 
taċ-ċittadini u biex jittaffa l-faqar.


