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MOTIVERING

Inledning

1. Globaliseringen har gjort ekonomierna i världen oerhört beroende av varandra. Samtidigt 
som det finns många fördelar med detta så medför det också nackdelar som bland annat kan 
kopplas till avregleringen av finansmarknaden. 

2. Den rådande ekonomiska och finansiella krisen är tydligt präglad av globaliseringen. Den 
startade 2007 i USA med en kris på grund av riskabla banklån, så kallade subprimes, som 
sedan utvecklades till en global finanskris och därefter till en global lågkonjunktur.

3. Krisen uppstod i grund och botten till följd av avregleringen av finansmarknaderna och 
anhopningen av kraftiga makroekonomiska obalanser i världsekonomin. En instabil 
valutapolitik, otillräcklig reglering och bristande övervakning av finansmarknaderna ledde 
till den finansiella instabilitet som låg till grund för krisen. 

4. Krisens centrum låg i ekonomierna i den industrialiserade världen, och drabbade främst 
dessa ekonomier innan den spreds till utvecklingsländerna.

5. I motsats till vad analytikerna förutspådde inledningsvis så påverkas AVS-länderna idag 
kraftigt av den ekonomiska och finansiella krisen. Trots att dessa länder inte var med om att 
orsaka finanskrisen så är det de som kommer att drabbas hårdast av dess följder.

I. Krisens inverkan på AVS-länderna

1. På det finansiella planet

6. På det finansiella planet på torde krisen få begränsade konsekvenser för AVS-länderna. De 
finansiella systemen i AVS-länderna har inga starka kopplingar till de internationella 
finansmarknaderna. Risken för finansiell ”smitta” kan dock inte helt och hållet uteslutas. 

7. Nästan alla banker i AVS-länderna kontrolleras av bankkoncerner vars moderbolag har sitt 
säte i de industrialiserade länderna. Krisen skulle därför kunna spridas om det sker finansiella 
överföringar av medel från filialerna för att försörja moderbolagen som lider brist på 
likviditet. 

8. Krisen skulle dessutom kunna förvärra kundernas problem med att betala tillbaka banklånen 
och därmed skapa likviditetsproblem för kreditinstituten. 

2. På det ekonomiska planet

9. Trots de framsteg som gjorts på det ekonomiska planet de senaste åren är AVS-länderna 
fortfarande sårbara för utifrån kommande kriser, vilket den senaste livsmedels- och 
energikrisen visade.

10.  Vid sidan av sjunkande tillväxt får krisen följande konsekvenser: 
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11. Lågkonjunkturen drabbar handeln, särskilt råvaruhandeln. Priserna på, och volymerna av 
exportprodukter har kollapsat, vilket lett till en mycket skarp nedgång i exportinkomster. 
Tjänstesektorn, i synnerhet turismen, har också drabbats hårt. Dessa problem förvärras av de 
protektionistiska tendenser som dykt upp i de industrialiserade länderna. 

12. De senaste siffrorna visar att det offentliga utvecklingsbiståndet fortfarande ökar, men i lägre 
takt än tidigare1. Tidigare erfarenheter visar emellertid att det finns en verklig risk för att 
biståndsflödena avtar på kort sikt och att vissa givarländer eventuellt gör nedskärningar i sina 
biståndsbudgetar. Det offentliga utvecklingsbiståndet är oumbärligt för AVS-ländernas 
uppnående av millennieutvecklingsmålen. 

13. Kreditkrisen och den minskade efterfrågan i industriländerna får oundvikligen konsekvenser 
för utländska direktinvesteringar som också begränsas av de bristfälliga regleringsramarna 
och institutionella ramarna i de flesta AVS-länder. Världsbanken räknar med att 
kapitalflödena till utvecklingsländerna kommer att minska med 40 procent mellan 2007 och 
2009. Lika betydande är risken för kapitalflykt till länder som drabbats mindre hårt av krisen. 
Detta skulle kunna innebära en påfrestning för växelkurserna, budgetarna och 
betalningsbalansen i många AVS-länder.

14. Penningförsändelserna från AVS-medborgare som arbetar utomlands avtar. Enligt Eurodad 
har försändelserna gått ned med mellan 12 och 40 procent. I vissa AVS-länder påverkar detta 
BNP i stor utsträckning.

15. Finanskrisen kan äventyra många AVS-länders förmåga att klara sina utlandsskulder. En 
nedgång i de exportbaserade inkomsterna och en sjunkande tillväxttakt liksom förändringar i 
valutakurserna skulle allvarligt kunna påverka deras förmåga att återbetala sina skulder.

II. Hur den globala ekonomiska och finansiella krisen ska hanteras

1. På nationell nivå

16. Krisen ökar belastningen på de offentliga finanserna och utgifterna måste därför täcka 
prioriterade behov (sociala utgifter och investeringar). Det kan behövas skattelättnader för att 
skydda vissa samhälleliga och ekonomiska sektorer från att drabbas av krisen. 

17. AVS-länderna måste emellertid också i ökad utsträckning mobilisera sina inhemska 
finansiella resurser (skatter och besparingar) som den huvudsakliga källan till 
utvecklingsfinansiering. I Monterreyöverenskommelsen från 2002 uppmanas 
utvecklingsländerna att starkare mobilisera de nationella finansiella resurserna till utveckling.

18. En stärkt mobilisering av inhemska resurser leder till: i) färre krav kopplade till externa 
källor (villkor, oförutsägbarhet, instabilitet etc.) och minskad sårbarhet för utifrån kommande 
kriser, ii) ökat manövreringsutrymme och stärkt statlig kapacitet eftersom länderna har mer 

                                               
1 De samlade ODA-bidragen netto uppgick till 103,5 miljarder USD 2007, och sjönk från 0,31 procent av det 
samlade BNI i DAC-länderna 2006 till 0,28 procent 2008. Om skuldavskrivningarna undantas steg bidragen med 
endast 2 procent.
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kontroll över utvecklingsprocessen, iii) en positiv bild för givare, vilket skulle kunna leda till 
ökade externa finansiella bidrag.

19. De senaste årens höga råvarupriser ledde till ett uppsving i AVS-ländernas handel, men 
handeln inom AVS fortsätter att vara försumbar. Handelsbarriärer och en låg grad av 
ekonomisk diversifiering hindrar handeln inom AVS.

20. I Cotonouavtalet föreskrivs främjande av regional integration och en strävan att utveckla 
handeln inom AVS och integrera dessa länder i det internationella handelssystemet. En 
gradvis öppning av handeln, utveckling av den regionala infrastrukturen, 
produktionsfaktorernas rörlighet, en diversifiering av ekonomierna osv., kommer att bidra 
till att skydda mot externa kriser.

21. Den globala finansiella lågkonjunkturen har gjort att de flesta AVS-länders valutor stigit i 
värde gentemot utländska valutor. Detta har tillfälligt gett ökade exportinkomster, som 
emellertid åtföljts av stigande importpriser. De stigande importpriserna skulle ha absorberats 
av de höjda exportinkomsterna. Inflödena till följd av exportintäkter och 
penningförsändelser från emigranter väntas emellertid eventuellt avta. Detta kommer på 
medellång sikt att vidga AVS-ländernas underskott i betalningsbalansen och leda till brist på 
utländsk valuta och en försvagning av AVS-ländernas valutor.

22. En lämplig valutapolitik och en förstärkt bankreglering skulle kunna bidra till att 
upprätthålla allmänhetens förtroende och kredittillgången, men AVS-ländernas 
finanssektorer hör till de minst utvecklade i världen. En stor andel av befolkningen har inte 
tillgång till finansiella tjänster, vilket begränsar tillväxten av besparingar. Finansiell 
utveckling ger ekonomisk tillväxt, och därför krävs det reformer av AVS-ländernas 
finanssektorer. 

23. För att utveckla den privata sektorn och att locka till sig privata kapitalflöden krävs det 
säkerhet och starka institutioner. För att upprätthålla ett ständigt flöde av utländska privata 
investeringar bör AVS-länderna förbättra företagsklimatet och förfarandena samt genomföra 
reformåtgärder och förbättra regelverket.

24. De flesta av AVS-ländernas råvaruexportörer är små länder, så prisförändringar får en stor 
inverkan och priserna är ofta instabila, vilket försämrar handelsvillkoren och ökar den 
ekonomiska sårbarheten. Bearbetning av produkterna ger ett ökat värde och leder till 
förbättrade handelsvillkor.

2. På internationell nivå

25. Det krävs omedelbara åtgärder som en del i en samlad, global strategi. Åtgärderna måste 
syfta till att 
 återupprätta förtroendet, få fart på tillväxten och öka sysselsättningen, 
 skydda de fattiga och sårbara, 
 tillhandahålla ytterligare stöd för att trygga ekonomiska vinster och framsteg, 
 återupprätta förtroendet för finanssektorn och återupprätta kredittillgången, 
 främja världshandeln och investeringar och motverka protektionism, 
 främja hållbar utveckling, 
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 reformera den globala finansiella och ekonomiska strukturen.

26. Beslutet från G20-toppmötet i London1 om att ge Internationella valutafonden, 
multinationella utvecklingsbanker och kommersiella finansieringsinstitut ytterligare resurser 
för att finansiera världsutvecklingen innebar ett viktigt steg för den globala ekonomin. Även 
i kommissionens meddelande från april 20092 presenterades åtgärder för att hjälpa 
AVS-länderna. Det krävs dock ökade internationella insatser.

27. I millennieutvecklingsmål nr 8 efterlyses ett globalt partnerskap för utveckling. Under 
Dohakonferensen för utvecklingsfinansiering 2008 bekräftade de stora givarländerna och 
institutionerna på nytt sina åtaganden om stöd till utvecklingsländerna för att hjälpa dem att 
snabbt uppnå millennieutvecklingsmålen.

28. Det internationella samfundet måste uppfylla sina åtaganden om att öka biståndet, samtidigt 
som man respekterar principerna om biståndseffektivitet. Finanskrisen får inte utvecklas till 
en biståndskris. Biståndsprogrammen, inbegripet programmen för att lätta den offentliga 
skuldsättningen (PPTE, IADM) har gjort det möjligt för mottagarländerna att satsa ökade 
resurser på de grundläggande sociala sektorerna (hälsa, grundläggande utbildning) och på 
produktionssektorerna (infrastruktur, vatten, jordbruk) som ett steg i 
fattigdomsbekämpningen. Detta skulle kunna bidra till att dämpa effekterna av den kris som 
länderna står inför.

29. Minst lika viktigt är det att handelsförhandlingarna i WTO inom ramen för Doharundan når 
ett framgångsrikt resultat som öppnar för ett utökat marknadstillträde, balanserade regler och 
ett stödprogram för fattiga länder. 

30. AVS-länderna utgör en betydelsefull grupp av låg- och medelinkomstländer. I en tid när 
rösterna för reformer av den internationella finansiella strukturen och den globala styrningen 
växer sig allt starkare, utgör den globala ekonomiska och finansiella krisen ett utmärkt 
tillfälle att inlemma AVS-länderna som grupp i processen. Ett större deltagande av 
AVS-länderna i det internationella finansiella och ekonomiska systemet kommer att 
säkerställa och öka systemets legitimitet och effektivitet och göra det mer representativt mot 
bakgrund av det rådande ekonomiska och politiska sammanhanget.

Slutsatser

31. Den globala ekonomiska och finansiella krisen har ställt AVS-länderna inför en betydande 
utmaning som kräver att det antas en gemensam strategi, i synnerhet på internationell nivå. 
De som ansvarar för utvecklingspolitiken måste mobilisera sig och omedelbara vidta 
effektiva åtgärder för att dämpa effekterna av krisen och bereda vägen för en återgång till 
ekonomisk tillväxt. 

                                               
1 G20-gruppen beslutade att anslå 1 100 miljarder USD för att bemöta krisen. 750 miljarder till Internationella 
valutafonden, 100 miljarder till multilaterala utvecklingsbanker – inbegripet Världsbanken – samt 250 miljarder för 
att stödja handeln.
2 För AVS-länderna har kommissionen tagit fram ett nytt finansieringsinstrument, sårbarhets-FLEX-mekanismen 
som tilldelats 500 miljoner EUR inom ramen för den tionde Europeiska utvecklingsfonden.
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32. Åtgärder måste vidtas för att se till att AVS-länderna inte bara tar sig igenom den nuvarande 
krisen utan också fortsätter att göra framsteg utan avbrott i sin strävan att uppnå 
utvecklingsmålen och millennieutvecklingsmålen. 

33. Den ekonomiska krisen får inte endast ses som ett problem. Den utgör också ett utmärkt 
tillfälle att stimulera nödvändiga reformer på nationell nivå i syfte att upprätta en stabil och 
hållbar makroekonomisk ram som står emot kriser och att bygga ett nytt internationellt 
finansiellt system som är mer representativt, effektivt och medvetet om att utveckling måste 
innebära utveckling för alla.

34. Om en bank går i konkurs bör regeringen gripa in genom preferensaktier och lån och inte via 
skattebetalarnas pengar som rättmätigt bör användas i medborgarnas intresse och för 
fattigdomsbekämpning.


