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Έρευνα του ICC
Δείχνει ότι οι άνιςεσ ςυνθήκεσ τησ αγοράσ και το αβζβαιο ρυθμιςτικό πλαίςιο
είναι εμπόδια ςτο εμπόριο και τη χρηματοδότηςη.
Η ζρευνα του ICC ςχετικά με το εμπόριο και τθ χρθματοδότθςθ, θ οποία κυκλοφόρθςε ςτα
τζλθ Ιουνίου, δείχνει ότι θ ςυνεχιηόμενθ ζλλειψθ χρθματοδότθςθσ του εμπορίου
εξακολουκεί να αποτελεί μείηονα πρόκλθςθ για τθν οικονομικι ανάκαμψθ και ανάπτυξθ,
με πολλζσ επιχειριςεισ να εξαρτϊνται από τθν υπερανάλθψθ και τα επιχειρθματικά δάνεια
για τθ χρθματοδότθςθ των εξαγωγϊν και των ειςαγωγϊν τουσ.
Σφμφωνα με τθν ζρευνα, θ αβεβαιότθτα για τα αποτελζςματα των προεδρικϊν εκλογϊν
ςτισ ΗΠΑ, οι κρίςεισ ςτθ Μζςθ Ανατολι, και θ ςινο-ιαπωνικι ζνταςθ ςυνζβαλαν ςτον
πτωτικό ρυκμό του παγκόςμιου εμπορίου με τον δείκτθ ανάπτυξθσ να υποχωρεί ςε 3,8%
ανάπτυξθ το 2012, που είναι πολφ κάτω από το 6,1% το προθγοφμενο ζτοσ.
Η νωκρότθτα τθσ οικονομίασ τθσ Ευρωηϊνθσ εξαςκζνθςε τθν παγκόςμια ηιτθςθ από τα
μζςα του ζτουσ , κακϊσ οι οικονομίεσ ςτθν Κίνα, τθν Ινδία, τθ Βραηιλία και άλλεσ
αναδυόμενεσ αγορζσ ςθμείωςαν επιβραδυντικοφσ ρυκμοφσ.
Ο ρυκμόσ αφξθςθσ νζων ρυκμιςτικϊν κανόνων τα τελευταία χρόνια ζχει αυξιςει το κόςτοσ
ςτα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα και ζχει επιφζρει κατάκλιψθ ςτισ αγορζσ. Περίπου το 65%
των ερωτθκζντων εμπειρογνωμόνων διλωςε ότι, θ εφαρμογι των κανονιςμϊν τθσ
Βαςιλείασ ΙΙΙ επθρεάηουν, ςε κάποιο ι ςε μεγάλο βακμό, το κόςτοσ των κεφαλαίων και τθσ
ρευςτότθτασ για τθ χρθματοδότθςθ του εμπορίου. Ενϊ πολλζσ ρυκμιςτικζσ αλλαγζσ ζχουν
ιδθ υλοποιθκεί ι προτακεί, το ρυκμιςτικό πλαίςιο για το μζλλον παραμζνει αςαφζσ κακϊσ
και θ εναρμόνιςθ των ρυκμιςτικϊν αρχϊν παραμζνει ζνα ςθμαντικό πρόβλθμα για τουσ
χρθματοδότεσ του εμπορίου και των πελατϊν τουσ.
Θετικό ςθμείο ςτθν ζρευνα είναι ότι, παρά τισ άνιςεσ επιδόςεισ ςε όλο τον κόςμο το 2012,
θ αγορά δείχνει κετικά ςθμάδια αργισ και ςτακερισ ανάπτυξθσ, και τα προςωρινά μζτρα
που επιβλικθκαν ςτο εμπόριο κατά τθ διάρκεια τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αφξθςθσ των τελϊν για το εμπόριο- αναιροφνται ςταδιακά.
Η ζρευνα του ICC αποκαλφπτει ότι οι αναπτυςςόμενεσ οικονομίεσ παραμζνουν οι οδθγοί
τθσ διεκνοφσ ανάπτυξθσ του εμπορίου, παρά το ςυνεχϊσ αυξανόμενο επίπεδο των
κανονιςτικϊν ρυκμίςεων ςτον απόθχο τθσ χρθματοπιςτωτικισ κρίςθσ και ζνα ςαφζσ χάςμα
χρθματοδότθςθσ του εμπορίου για τισ μικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ (ΜΜΕ) ςτο νότιο
θμιςφαίριο . Ωςτόςο, θ ανκεκτικότθτα των αναπτυςςόμενων χωρϊν ζχει γίνει πιο εμφανισ,
ςφμφωνα με τθν ζρευνα, θ οποία ζδειξει ότι, αν και οι εξαγωγζσ των αναπτυςςόμενων
χωρϊν είχαν διακυμάνςεισ κατά τθ διάρκεια του ζτουσ, ξεπζραςαν τελικά τα προ τθσ
κρίςθσ επίπεδα και ο δείκτθσ αφξθςθσ ανιλκε ςτο 8,5% το 2012.

Τα προγράμματα διευκόλυνςθσ του εμπορίου, από τισ πολυεκνικζσ τράπεηεσ ανάπτυξθσ
(MDB) επίςθσ αυξικθκαν το 2012, ςφμφωνα με τθν ζρευνα, θ οποία προβλζπει ότι ο ρόλοσ
των ΜDB κα γίνει ακόμθ πιο ςθμαντικόσ ςτθν υποςτιριξθ τθσ παγκόςμιασ ανάκαμψθσ, τθν
οικονομικι ανάπτυξθ και τθ μείωςθ τθσ φτϊχειασ κατά τα επόμενα ζτθ.
Η ζρευνα περιλαμβάνει τθν ανάλυςθ των δεδομζνων κίνθςθσ του εμπορίου, από τθν
υπθρεςία παροχισ οικονομικϊν μθνυμάτων SWIFT, αναφζροντασ ότι από το ζτοσ 2020, το
ζνα τρίτο του παγκόςμιου εμπορίου κατά πάςα πικανότθτα κα είναι Νότου-Νότου. Τα
ςτοιχεία αποκαλφπτουν μια ςτροφι ςυνεργαςίασ ςτθν περιοχι Αςίασ-Ειρθνικοφ, όπου
πραγματοποιικθκε το 73% του ςυνόλου των εξαγωγϊν το 2012 και ςθμειϊκθκε αφξθςθ
2,32% ςτισ ειςαγωγζσ . Αντίκετα, οι ειςαγωγζσ μειϊκθκαν περιςςότερο αιςκθτά ςτθν
Ευρϊπθ-Ευρωηϊνθ: μια πτϊςθ τθσ τάξθσ του 13,5%.
Παρζχοντασ μια λεπτομερι ςτατιςτικι ανάλυςθ των περιφερειακϊν και παγκόςμιων
τάςεων ςτθ χρθματοδότθςθ του εμπορίου, θ ζρευνα «Rethinking Trade and Finance 2013»
ζλαβε απαντιςεισ από εκπροςϊπουσ 260 τραπεηϊν ςε 112 χϊρεσ. Διευρφνοντασ το πεδίο
εφαρμογισ, θ ζκκεςθ 2013 περιλαμβάνει ζνα νζο κεφάλαιο ςχετικό με τισ πικανζσ εξελίξεισ
τθσ αγοράσ, που αντανακλά τισ απόψεισ οριςμζνων από τουσ κορυφαίουσ ειδικοφσ, ςτθ
παγκόςμια χρθματοδότθςθ του εμπορίου και τισ πικανζσ λφςεισ για μία πιο ιςχυρι και
ανκεκτικι αγορά.
Στθν Ζρευνα2013 του ICC ςυμμετείχαν και δφο νζοι εταίροι: το Διεθνές Κέντρο Εμπορίου
(ITC), για τθν κάλυψθ των πιςτωτικϊν περιοριςμϊν και των μθ δαςμολογικϊν μζτρων ςτο
εμπόριο και το Factors Chain International (FCI), παρζχοντασ τισ επιχειρθματικζσ τάςεισ ςτο
factoring.
Η ζρευνα του ICC «Rethinking Trade and Finance 2013» εκπλθρϊνει τθ δζςμευςθ του ICC
να γεφυρϊςει το κενό πλθροφόρθςθσ ςχετικά με τθ χρθματοδότθςθ του εμπορίου
διεκνϊσ, μζςω τθσ υποβολισ πλθροφοριακϊν εκκζςεων για τθν διεκνι αγορά, και τθν
παρακολοφκθςθ των τάςεϊν τθσ.
Η χρθματοδότθςθ του εμπορίου είναι το καφςιμο που τροφοδοτεί τθν παγκόςμια
οικονομικι ανάπτυξθ, αλλά, παρά τισ ενκαρρυντικζσ ενδείξεισ, το εμπόριο αντιμετωπίηει
αντιξοότθτεσ, που μποροφν να αλλάξουν το παγκόςμιο τοπίο ςτο οποίο λειτουργεί μζςα
ςτα επόμενα πζντε χρόνια. Αυτζσ οι αντιξοότθτεσ περιλαμβάνουν ζνα ςυνονκφλευμα
κανονιςμϊν, δφο ταχυτιτων χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα και μια διαςπαςτικι διαδικαςία
απομόχλευςθσ των νεοειςερχομζνων ΜΜΕ που ςτεροφνται τθσ χρθματοδότθςθσ του
εμπορίου ςε πολλζσ αναδυόμενεσ χϊρεσ .
Κατεβάςτε τθν ζρευνα Rethinking Trade and Finance 2013 εδώ

