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TOELICHTING

Inleiding

1. De globalisering heeft gezorgd voor een sterke interdependentie tussen de economieën van 
de wereld. Hoewel globalisering veel voordelen heeft, zijn er ook nadelen aan verbonden, die 
onder meer verband houden met de deregulering van de financiële markten.

2. De huidige economische en financiële crisis vertoont duidelijk de kenmerken van 
globalisering. De crisis begon in 2007 in de VS met een crisis in de ‘subprime’ bankleningen, 
die een hoog risico in zich bergen, en ging vervolgens over in een wereldwijde financiële 
crisis en een globale recessie.

3. In wezen had de crisis haar oorsprong in de deregulering van de financiële markten en de 
opeenstapeling van ernstige macro-economische onevenwichtigheden in de wereldeconomie. 
Een onvast monetair beleid, tekortschietende regelgeving en onzorgvuldig toezicht op de 
financiële markten leidden tot financiële instabiliteit die uiteindelijk uitmondde in een crisis.

4. De crisis is ontstaan in ontwikkelde economieën en trof eerst deze economieën om 
vervolgens over te slaan naar de ontwikkelingslanden.

5. In tegenstelling tot wat analisten aanvankelijk voorspelden, heeft de economische en 
financiële crisis nu ernstige gevolgen voor de ACS-landen. Deze landen hebben de financiële 
crisis niet veroorzaakt, maar zullen wel het hardst worden getroffen door de gevolgen ervan.

I. De gevolgen van de crisis voor de ACS-landen

1. Financieel

6. De financiële gevolgen in de ACS-landen blijven waarschijnlijk beperkt. De financiële 
stelsels van de meeste ACS-landen hebben geen sterke banden met de internationale
financiële markten. Het gevaar van financiële besmetting kan echter niet helemaal worden 
uitgesloten.

7. Bijna alle banken in ACS-landen worden gecontroleerd door bankconcerns waarvan de
moedermaatschappij in ontwikkelde landen zit. Langs deze weg zou besmetting door de 
crisis mogelijk zijn, omdat door filialen geld overgemaakt zou kunnen worden naar 
moedermaatschappijen die krap bij kas zitten.

8. Bovendien zou de crisis de problemen van klanten om bankleningen terug te betalen kunnen 
verscherpen en zo liquiditeitsproblemen voor kredietinstellingen kunnen veroorzaken.

2. Economisch

9. Ondanks de economische vooruitgang van de laatste jaren zijn de economieën van de ACS-
landen nog steeds kwetsbaar voor externe schokken, zoals blijkt uit de recente voedsel- en 
energiecrises.

10. Naast een daling van de groei zijn andere gevolgen van de crisis onder meer: 
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11. De economische recessie schaadt de handel, met name de handel in grondstoffen. De prijzen 
en volumes van exportproducten zijn sterk gedaald, wat tot een sterke afname van de 
exportinkomsten heeft geleid. Ook de dienstensector, met name het toerisme, is zwaar 
getroffen. Deze problemen worden nog verergerd door protectionistische neigingen in de 
ontwikkelde landen.

12. Uit de meest recente cijfers blijkt dat de openbare ontwikkelingshulp nog steeds toeneemt, 
maar minder snel dan vroeger1. De ervaringen van het verleden laten echter zien dat het 
gevaar van een daling van de hulpstromen op korte termijn reëel is en dat enkele donorlanden 
hun begroting voor ontwikkelingshulp wellicht zullen reduceren. Voor de ACS-landen is de 
openbare ontwikkelingshulp van essentieel belang om de millenniumontwikkelingsdoelen te 
halen.

13. De "credit crunch" en de vraaguitval in de ontwikkelde landen hebben onvermijdelijk 
gevolgen voor de directe buitenlandse investeringen, die toch al onder druk staan als gevolg 
van het feit dat het wettelijke en institutionele kader in de meeste ACS-landen te wensen over 
laat. De Wereldbank verwacht dat de kapitaalstromen naar ontwikkelingslanden tussen 2007 
en 2009 met 40% zullen dalen. Even belangrijk is het risico van kapitaalvlucht naar landen 
die minder onder de crisis te lijden hebben. Dit zou de wisselkoers, de begroting en de 
betalingsbalans van veel ACS-landen onder druk kunnen zetten.

14. De overmakingen door onderdanen van ACS-landen die in het buitenland werken lopen 
terug. Eurodad zegt dat de overmakingen met 12% tot 40% zijn gedaald. In sommige ACS-
landen heeft dit een grote weerslag op het BBP.

15. De financiële crisis kan een gevaar vormen voor het vermogen van veel ACS-landen om hun 
buitenlandse schulden af te lossen. Een daling van de exportinkomsten, groeicijfers en 
wisselkoersen kan ten koste gaan van hun vermogen om hun schulden terug te betalen.

II. Hoe de wereldwijde economische en financiële crisis aan te pakken

1. Op nationaal niveau

16. De crisis zet de overheidsuitgaven onder druk, wat betekent dat eerst moet worden voorzien 
in de belangrijkste behoeften (sociale uitgaven, investeringen). Misschien zijn fiscale 
prikkels nodig om bepaalde sociaal-economische sectoren te beschermen tegen de gevolgen 
van de crisis.

17. De ACS-landen zullen evenwel ook meer binnenlandse financieringsmiddelen moeten 
inzetten (belastingen en spaargeld) als belangrijkste bron van ontwikkelingsfinanciering. In 
de Monterrey Consensus van 2002 worden de ontwikkelingslanden opgeroepen om de 
nationale financieringsmiddelen voor ontwikkeling beter te mobiliseren.

18. Een grotere inzet van binnenlandse middelen heeft als gevolg: (i) minder beperkingen dan 
bij externe bronnen (voorwaarden, gebrek aan voorspelbaarheid, volatiliteit, etc.) en een 

                                               
1 De totale netto steun in de vorm van openbare ontwikkelingshulp bedroeg in 2007 103,5 miljard USD, een daling 
van 0,31% van het totale BNI in de DAC-landen in 2006 tot 0,28% in 2007. Als geen rekening wordt gehouden met 
schuldverlichting, stijgt deze steun met maar 2%.
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geringere kwetsbaarheid voor externe schokken, (ii) meer speelruimte en slagvaardigheid
voor de overheid, daar landen meer controle hebben over het ontwikkelingsproces, (iii) een 
positieve indruk op donorlanden, wat tot een toename van de externe financiële bijdragen 
kan leiden.

19. De ACS-handel is de laatste jaren toegenomen door goede prijzen voor grondstoffen, maar 
de handel tussen ACS-landen onderling blijft verwaarloosbaar. Deze handel heeft te lijden 
onder handelsbelemmeringen en een geringe economische diversificatie.

20. De Overeenkomst van Cotonou bevordert regionale integratie, de handel tussen ACS-landen 
onderling en de integratie van deze landen in het internationale handelsstelsel. Een 
geleidelijke openstelling van de handel, de ontwikkeling van regionale infrastructuur, de 
mobiliteit van productiefactoren, diversificatie van de economie, etc. draagt bij tot de 
bescherming tegen externe schokken.

21. Als gevolg van de wereldwijde financiële problemen zijn de munteenheden van de meeste
ACS-staten gestegen ten opzichte van buitenlandse valuta. Dit heeft tijdelijk geresulteerd in 
een toename van de exportinkomsten, hoewel tegelijk de importprijzen zijn gestegen. De 
stijging van de importprijzen zou zijn gecompenseerd door de hogere exportinkomsten. 
Verwacht wordt echter dat de toestroom van ontvangsten uit export en overmakingen van 
migranten zal dalen. Op middellange termijn zal dit het tekort op de betalingsbalans van de 
ACS-staten vergroten, wat zal leiden tot een tekort aan buitenlandse valuta en verzwakking 
van de ACS-munteenheden.

22. Een passend monetair beleid en een strakkere regulering van het bankwezen kan helpen om 
het vertrouwen van het publiek en de beschikbaarheid van krediet op peil te houden, maar in 
veel ACS-landen behoort de banksector tot de minst ontwikkelde in de wereld. Een groot 
deel van de bevolking heeft geen toegang tot financiële diensten, wat de groei van 
spaargelden beperkt. Financiële ontwikkeling leidt tot economische groei en hervorming van 
de financiële sector van de ACS-landen is dan ook hoog nodig.

23. Om de particuliere sector te ontwikkelen en particulier kapitaal aan te trekken moet sprake 
zijn van veiligheid en sterke instellingen. Om een continue stroom van buitenlandse 
investeringen in stand te houden moeten de ACS-landen het bedrijfsklimaat en de zakelijke
procedures verbeteren, beleidshervormingen uitvoeren en de regelgeving verfijnen.

24. De meeste exporteurs van grondstoffen in de ACS zijn kleine landen, wat betekent dat 
prijsschommelingen grote gevolgen hebben – en de prijzen zijn vaak volatiel, wat leidt tot 
een verslechtering van de ruilvoet en een grotere economische kwetsbaarheid. De 
verwerking van grondstoffen voegt waarde toe en verbetert de ruilvoet.

2. Op internationaal niveau

25. Er moet onmiddellijk actie worden ondernomen in het kader van een gecoördineerde globale 
aanpak. De maatregelen moeten gericht zijn op:
 herstel van het vertrouwen, de groei en de werkgelegenheid; 
 bescherming van armen en kwetsbaren; 
 extra steun om de economische verworvenheden en de vooruitgang te waarborgen; 
 herstel van het vertrouwen in de financiële sector en van de kredietverlening; 
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 bevordering van de wereldhandel en de investeringen en afwijzen van protectionisme; 
 aanmoedigen van duurzame ontwikkeling; 
 hervorming van de wereldwijde financiële en economische structuur.

26. De besluiten van de Top van de G20 in Londen1, waar extra middelen ter beschikking 
werden gesteld van het IMF, multinationale ontwikkelingsbanken en commerciële 
financieringsinstellingen om de mondiale ontwikkeling te financieren, zijn een belangrijke 
stap voor de wereldeconomie. Ook de mededeling van de Commissie2 van april 2009 bevat 
maatregelen voor steun aan de ACS-landen. Meer internationale inspanningen zijn evenwel 
vereist.

27. In de MDG 8 wordt gepleit voor de instelling van een globaal ontwikkelingspartnerschap. 
Op de Conferentie van Doha over de financiering van ontwikkeling in 2008 bevestigden de 
belangrijkste donorlanden en -instellingen hun toezegging de ontwikkelingslanden te helpen 
om snel vooruitgang te boeken bij het realiseren van de millenniumdoeleinden.

28. De internationale gemeenschap moet haar toezeggingen om de ontwikkelingshulp te 
vergroten gestand doen en er tegelijk voor zorgen dat de hulp doeltreffend is. De financiële 
crisis mag geen ontwikkelingshulpcrisis worden. Dankzij de hulpprogramma’s, onder meer 
programma’s ter beperking van de overheidsschuld (HIPC, MDRI), hebben de ontvangende 
landen meer middelen kunnen uittrekken voor sociale basissectoren (gezondheidszorg, 
basisonderwijs) en productiesectoren (infrastructuur, water, landbouw) als onderdeel van de 
armoedebestrijding. Deze maatregelen kunnen helpen om de huidige crisis het hoofd te 
bieden.

29. Even belangrijk is het om de Doha-handelsbesprekingen in WTO-verband met succes af te 
ronden, resulterend in grotere markttoegang, evenwichtige regels en een hulpprogramma 
voor arme landen. 

30. De ACS is een belangrijke groep van landen met een laag en middelhoog inkomen. Nu 
steeds meer wordt gepleit voor hervorming van de internationale financiële structuur en 
globale governance, is de wereldwijde economische en financiële crisis een ideale 
gelegenheid om de ACS-landen als groep bij dit proces te betrekken. Een bredere deelname 
van de ACS in het internationale financiële en economische systeem zal zorgen voor meer 
legitimiteit en doeltreffendheid en zal de ACS representatiever maken in het licht van de 
huidige economische en politieke context.

Conclusie

31. De wereldwijde economische en financiële crisis stelt de ACS-landen voor een enorme 
uitdaging die noopt tot de vaststelling van een gemeenschappelijke strategie, vooral op het 
internationale vlak. De politici die verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelingsbeleid 
moeten snel optreden om doeltreffende oplossingen te vinden om de gevolgen van de crisis 
af te zwakken en de weg te effenen voor een terugkeer naar economische groei.

                                               
1 De G20 besloot 1100 miljard USD uit te trekken voor de bestrijding van de crisis: 750 miljard voor het IM, 
100 miljard voor multilaterale ontwikkelingsbanken, met inbegrip van de Wereldbank, en 250 miljard voor 
handelsfinanciering.
2 Voor de ACS-landen voorziet de Commissie in een nieuw financieringsinstrument, het kwetsbaarheidsmechanisme 
FLEX, waarvoor 500 miljoen EUR wordt uitgetrokken in het kader van het 10de EOF.
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32. Er moeten maatregelen worden genomen om te zorgen dat de ACS-landen niet slechts de 
crisis doorstaan, maar ook zonder onderbreking vooruit blijven gaan om hun 
ontwikkelingsdoelstellingen en de MDG's te realiseren. 

33. De economische crisis moet niet alleen als een probleem worden gezien. De crisis kan ook 
een gelegenheid bieden om aan te zetten tot de hervormingen die op het nationale vlak 
noodzakelijk zijn om een stabiel en duurzaam macro-economisch kader te vormen dat 
schokken kan weerstaan, en een nieuw internationaal financieel stelsel op te bouwen dat 
representatiever en doeltreffender is en waarin het besef bestaat dat ontwikkeling 
ontwikkeling voor allen moet betekenen.

34. Als een bank failliet gaat, moet de regering ingrijpen door middel van preferente aandelen 
en leningen en niet door hiervoor geld van de belastingbetaler te gebruiken, want dat mag 
alleen worden aangewend in het belang van de bevolking en ter verlichting van de armoede.


