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EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

1. Globalizarea a condus la creșterea interdependențelor între economiile lumii. Pe lângă 
numeroasele avantaje pe cale le oferă, aceasta prezintă și dezavantaje care sunt legate, printre 
altele, de dereglementarea piețelor financiare. 

2. Actuala criză economică și financiară reflectă în mod clar caracteristicile globalizării. Criza a 
debutat în 2007 în SUA cu o criză a creditelor bancare ipotecare cu nivel ridicat de risc care 
s-a transformat într-o criză financiară mondială și apoi într-o recesiune globală.

3. Aceasta a fost declanșată în principal de dereglementarea piețelor financiare și de 
acumularea de către economia mondială a unor grave dezechilibre macroeconomice. 
Politicile monetare ezitante, reglementarea necorespunzătoare și lipsa de supraveghere a 
piețelor financiare au condus la instabilitatea financiară care constituie nucleul crizei.  

4. Fiind focalizată asupra economiilor dezvoltate, criza a afectat în primul rând aceste economii 
înainte de a include țările în curs de dezvoltare.

5. În ciuda preconizărilor inițiale ale analiștilor, în prezent criza economică și financiară are un 
impact deosebit asupra statelor ACP. Aceste state vor fi cel mai serios afectate de 
consecințele crizei, deși nu ele reprezintă elementul declanșator.

I. Impactul crizei asupra statelor ACP

1. În plan financiar

6. Impactul financiar asupra statelor ACP ar trebui să fie limitat. Majoritatea sistemelor 
financiare din statele ACP nu au legături strânse cu piețele financiare internaționale. Cu toate 
acestea, riscul unei contaminări financiare nu poate fi trecut întru totul cu vederea.

7. Aproape toate băncile din statelor  ACP sunt controlate de grupuri bancare ale căror 
societăți-mamă se află în țările dezvoltate. Acest lucru ar putea deveni un vector de 
contaminare de către criză, întrucât sucursalele ar putea efectua transferuri financiare către 
societățile-mamă care nu mai dispun de resurse financiare. 

8. În plus, criza ar putea exacerba dificultățile clienților de a rambursa împrumuturile bancare, 
creând astfel probleme de lichidități pentru instituțiile de credit.  

2.  În plan economic

9. În pofida progreselor economice înregistrate în ultimii ani, economiile statelor ACP continuă 
să fie vulnerabile la șocurile externe, după cum arată recenta criză alimentară și energetică.

10.  În plus față de o creștere economică redusă, consecințele crizei includ: 
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11. Recesiunea economică afectează comerțul, în special comerțul cu produse de bază. Prețurile
și volumul exporturilor scad, conducând la o reducere drastică a veniturilor din exporturi. 
Serviciile, în special cele din turism, trec de asemenea prin dificultăți majore. Aceste 
probleme sunt accentuate de tendințele protecționiste care apar în țările dezvoltate.  

12. Ultimele cifre arată că ajutorul oficial pentru dezvoltare crește în continuare, dar într-un ritm 
mult mai puțin rapid decât în trecut1. Cu toate acestea, experiențele anterioare ne arată că 
există un risc real ca pe termen scurt nivelul fluxurilor de ajutoare să scadă, unii donatori 
putând direcționa bugetele de asistență către anumite sectoare specifice. În ceea ce privește 
statele ACP, ajutorul public pentru dezvoltare este esențial pentru realizarea Obiectivelor de 
Dezvoltare ale Mileniului.  

13. Criza creditelor și scăderea cererii în țările dezvoltate au un impact inevitabil asupra 
investițiilor străine directe, care sunt de asemenea afectate de cadrele de reglementare și 
instituționale existente în majoritatea statelor ACP. Banca Mondială se așteaptă la o scădere 
cu 40% a fluxurilor de capital către țările în curs de dezvoltare între 2007 și 2009. La fel de 
important este și riscul scurgerii de capital către țările mai puțin expuse crizei. Acesta ar 
putea exercita presiuni asupra ratelor de schimb, bugetelor și conturilor curente externe ale 
multor state ACP.

14. Fondurile transferate de resortisanții statelor ACP care lucrează în străinătate sunt în scădere. 
Conform Eurodad, aceste transferuri au scăzut între12% și 40%. În unele state ACP, acest 
fapt afectează un procent ridicat din PIB.

15. Criza financiară poate compromite capacitatea multor state ACP de a suporta datoria externă. 
Declinul veniturilor din exporturi și al ratei de creștere, precum și fluctuațiile cursului de 
schimb ar putea reduce drastic capacitatea acestora de a-și plăti datoriile.

II. Modalități de soluționare a crizei economice și financiare mondiale

1. Pe plan național

16. Criza exercită presiune asupra cheltuielilor publice, astfel încât cheltuielile ar putea fi 
repartizate pentru a acoperi nevoile prioritare (cheltuieli sociale, investiții).  Este posibil să 
fie nevoie de stimulente fiscale pentru a proteja anumite sectoare economice și sociale de 
efectele crizei. 

17. Cu toate acestea, statele ACP vor trebui, de asemenea, să mobilizeze mai multe resurse 
financiare interne (provenite din taxe și economii) ca sursă principală de finanțare pentru 
dezvoltare. Consensul de la Monterrey din 2002 solicită țărilor în curs de dezvoltare să 
mobilizeze mai eficient resursele financiare naționale în favoarea dezvoltării.

18. Mobilizarea sporită a resurselor interne are ca efect: (i) mai puține constrângeri legate de 
sursele externe (condiții, imprevizibilitate, volatilitate, etc.) precum și o vulnerabilitate mai 
redusă la șocurile externe, (ii) un spațiu de manevră mai extins și o capacitate consolidată a 

                                               
1 În 2007, totalul contribuțiilor APD s-a ridicat la 103,5 miliarde de dolari, fiind în scădere de la 0,31% din procentul 
VNB din țările membre CAD la 0,28% în 2007. Dacă se scade plata datoriilor, aceste contribuții au crescut doar cu 
2%.
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statului, întrucât aceste țări dețin un control mai ridicat asupra procesului de dezvoltare, (iii) 
o imagine pozitivă pentru donatori, ceea ce ar putea conduce la creșterea contribuțiilor 
financiare externe.

19. Prețurile bune din ultimii ani la produsele de bază au condus la dezvoltarea schimburilor 
comerciale ale statelor ACP dar comerțul la nivel intra-ACP se menține în limite neglijabile. 
Barierele comerciale și nivelul scăzut de diversificare economică împiedică dezvoltarea 
comerțului intra-ACP.

20. Acordul de la Cotonou promovează integrarea regională, având ca scop dezvoltarea 
comerțului intra-ACP și integrarea acestor țări în sistemul comercial internațional. 
Deschiderea treptată a schimburilor comerciale, dezvoltarea infrastructurii regionale, 
mobilitatea factorilor de producție, diversificarea economiilor etc. vor contribui la protecția 
împotriva șocurilor externe.

21. Dat fiind declinul financiar mondial, se observă o apreciere a monedelor majorității statelor 
ACP în raport cu monedele străine. Acest lucru a condus pentru o vreme la creșterea 
veniturilor din export, deși aceasta a fost însoțită  de creșterea prețurilor de import. Creșterea 
prețurilor de import ar fi fost absorbită de creșterea veniturilor din export. Cu toate acestea, 
se preconizează ca influxurile bazate pe veniturile din exporturi și transferurile de fonduri să 
scadă. Deficitul balanței de plăți ale statelor ACP pe termen mediu va crește, ceea ce va 
conduce la scăderea rezervelor valutare și la slăbirea monedelor statelor ACP.

22. Restabilirea încrederii populației și disponibilitatea creditelor pot fi realizate prin politici 
monetare corespunzătoare și consolidarea reglementării bancare, însă sectoarele financiare 
din multe state ACP sunt printre cele mai puțin dezvoltate din lume. O mare parte a 
populației nu are acces la serviciile financiare, ceea ce frânează creșterea nivelului 
economiilor. Dezvoltarea financiară atrage după sine creșterea economică, de aceea este 
necesară reforma sectorului financiar al statelor ACP. 

23. Dezvoltarea sectorului privat, precum și atragerea fluxurilor financiare private necesită un 
climat de securitate și instituții solide. Pentru a menține un flux continuu de investiții străine 
private, statele ACP trebuie să își îmbunătățească mediul de afaceri și procedurile aferente, 
precum și să pună în aplicare reforme politice și să își ajusteze cadrul de reglementare.

24. Majoritatea statelor ACP exportatoare de produse de bază sunt state mici, prin urmare 
fluctuațiile prețurilor au un impact major asupra lor, iar prețurile sunt adesea volatile, 
agravând termenii de schimb comercial și accentuând vulnerabilitatea economică. 
Prelucrarea produselor le aduce valoare adăugată și conduce la îmbunătățirea termenilor de 
schimb.

2. Pe plan internațional

25. Sunt necesare măsuri imediate, ca parte a unei abordări globale, concertate. Măsurile trebuie 
să vizeze: 
 restabilirea încrederii, creșterea economică și ocuparea forței de muncă;  
 protejarea celor săraci și vulnerabili; 



DR\790674RO.doc 5/6 PEAP 100.510/B/REV3

RO

 furnizarea unui sprijin suplimentar pentru garantarea câștigurilor economice și a 
progresului; 

 reinstaurarea încrederii în sectorul financiar și restabilirea creditelor; 
 promovarea comerțului mondial, a investițiilor și respingerea protecționismului; 
 încurajarea dezvoltării durabile; 
 reformarea arhitecturii economice și financiare mondiale.

26. Deciziile summit-ului G201 de la Londra de a furniza resurse suplimentare FMI, băncilor 
multinaționale de dezvoltare și instituțiilor financiare comerciale pentru finanțarea 
dezvoltării constituie un pas important pentru economia mondială. De asemenea, 
comunicarea Comisiei2 din aprilie 2009 a prezentat măsurile de sprijinire a statelor ACP. Cu 
toate acestea, sunt necesare mai multe eforturi la nivel internațional.

27. ODM 8 impun crearea unui parteneriat global pentru dezvoltare. Pe parcursul Conferinței 
privind finanțarea pentru dezvoltare de la Doha din 2008, principalele țări și instituții 
donatoare și-au reafirmat angajamentul de a sprijini țările în curs de dezvoltare pentru 
realizarea unor progrese rapide în vederea îndeplinirii Obiectivelor de Dezvoltare ale 
Mileniului.

28. Comunitatea internațională trebuie să își respecte angajamentele de creștere a nivelului 
ajutorului financiar, cu respectarea principiului eficacității ajutorului. Criza financiară nu 
trebuie să se transforme într-o criză a ajutoarelor. Programele de sprijin, inclusiv cele de 
reducere a datoriei publice (HIPC, MDRI) au permis țărilor beneficiare să aloce mai multe 
resurse pentru sectoarele sociale principale (sănătate, educație de bază) și sectoarele de 
producție (infrastructura, apa, agricultura) ca parte a procesului de combatere a sărăciei. În 
confruntarea cu criza, măsurile ar putea fi utile pentru a atenua efectele acesteia.

29. La fel de important este și să se ajungă în cadrul OMC la încheierea cu succes a negocierilor 
comerciale de la Doha pentru a permite accesul mai ușor pe piață, norme echilibrate și un 
program de asistență pentru țările sărace. 

30. Grupul statelor ACP include un număr semnificativ de țări cu venituri mici și medii. Într-un 
moment în care există din ce în ce mai multe voci care solicită reformarea arhitecturii 
financiare internaționale, criza economică și financiară mondială oferă o ocazie unică de a 
implica încă o dată grupul statelor ACP în acest proces. O participare mai activă a statelor
ACP la sistemul economic și financiar internațional va garanta acestora o mai mare 
legitimitate și eficiență și o mai mare reprezentativitate, având în vedere contextul economic 
și politic actual.

Concluzie

31. Ca urmare a crizei economice și financiare, statele ACP s-au confruntat cu o provocare 
majoră care necesită adoptarea unui strategii comune, în special la nivel internațional. 

                                               
1 G20 a decis să aloce 1100 miliarde de dolari pentru soluționarea crizei: 750 de miliarde pentru FMI, 100 de 
miliarde pentru băncile multilaterale de dezvoltare, inclusiv Banca Mondială, și 250 de miliarde pentru finanțarea
comerțului.
2 Pentru țările ACP, Comisia prevede un nou instrument de finanțare, mecanismul FLEX pentru vulnerabilitate dotat 
cu 500 milioane de euro în cadrul celui de-al 10-lea FED.
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Responsabilii pentru politica de dezvoltare trebuie să se mobilizeze și să ia măsuri rapide 
pentru găsirea unor soluții eficiente de atenuare a efectelor crizei și pentru a deschide calea 
relansării creșterii economice. 

32. Trebuie întreprinse acțiuni pentru a garanta că statele ACP pot nu numai să depășească criza, 
ci și să înregistreze în continuare progrese constante pentru atingerea propriilor obiective de 
dezvoltare și a Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului. 

33. Criza economică nu trebuie considerată doar o problemă. Aceasta poate reprezinte o 
oportunitate pentru stimularea reformelor necesare la nivel național cu scopul de a construi 
un cadru macroeconomic stabil și durabil, capabil să reziste la șocuri și pentru a clădi un nou 
sistem financiar internațional mai reprezentativ, mai eficient și mai conștient de faptul că 
dezvoltarea trebuie să însemne dezvoltare pentru toți.

34. În caz de faliment bancar, intervenția guvernamentală ar trebui realizată prin intermediul 
acțiunilor și al împrumuturilor preferențiale, și nu prin banii contribuabililor, care ar trebui 
folosiți în mod legitim în interesul cetățenilor și în scopul combaterii sărăciei.

____________________________________________________________________________
500 de milioane în cadrul celui de-al 10-lea FED.


