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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

1. Globalizace vedla k tomu, že se vzájemná závislost ekonomik všech zemí světa značně 
prohloubila. Ačkoli přináší mnoho výhod, má také své nevýhody spojené mj. s deregulací 
finančních trhů. 

2. Soudobá hospodářská a finanční krize jednoznačně odráží charakteristické rysy globalizace. 
Započala ve Spojených státech v roce 2007 krizí ve vysoce rizikové oblasti tzv. „subprime“ 
bankovních úvěrů, záhy však vyústila v celosvětovou finanční krizi a globální hospodářskou 
recesi.

3. Krize je v zásadě důsledkem deregulace finančních trhů a akumulace závažných 
makroekonomických faktorů nerovnováhy ve světovém hospodářství. Proměnlivé měnové 
politiky, nevhodná regulace a nedbalý dohled nad finančními trhy vedly k finanční 
nestabilitě, která je v jádru této krize. 

4. Tato krize, jejímž epicentrem byly původně rozvinuté země, které také postihla jako první, 
poté zasáhla i rozvojové země.

5. Navzdory počátečním předpovědím analytiků má dnes hospodářská a finanční krize závažné 
dopady na země AKT. Právě tyto země, které finanční krizi nezpůsobily, budou jejími 
důsledky zasaženy nejvíce.

I.  Dopady krize na země AKT

1. Finanční dopady

6. Finanční dopady na země AKT by měly být omezené. Většina finančních systémů zemí 
AKT nemá silné vazby na mezinárodní finanční trhy. Riziko finanční „nákazy“ však nelze 
zcela vyloučit.

7. Téměř všechny banky ze zemí AKT jsou ovládány bankovními skupinami s mateřskými 
společnostmi v rozvinutých zemích. Tato situace by mohla vést ke kontaminaci krizí, neboť 
dceřiné společnosti mohou být nuceny k převodu finančních prostředků do mateřských 
společností, které utrpěly finanční ztráty. 

8. Krize by navíc mohla zhoršit obtíže klientů se splácením bankovních úvěrů, což by pro 
úvěrové instituce znamenalo problémy s likviditou. 

2.  Hospodářské dopady

9. Jak ukázala nedávná potravinová a energetická krize, ekonomiky zemí AKT jsou navzdory 
hospodářskému pokroku posledních let i nadále citlivé na vnější šoky.
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10. Kromě snížení tempa hospodářského růstu mezi dopady krize patří mj. také následující 
problémy. 

11. Hospodářská recese zasáhla obchod, zejména obchodování s komoditami. Ceny a objemy 
vyvážených produktů náhle poklesly, což vedlo k velmi prudkému snížení příjmů z vývozu. 
Dopady na služby jsou také značné, především v oblasti cestovního ruchu. Tyto problémy 
ještě zhoršují protekcionistické tendence, které se objevují v rozvinutých zemích. 

12. Poslední data ukazují, že ačkoli oficiální rozvojová pomoc nadále vzrůstá, roste nyní 
pomaleji než dříve1. Zkušenosti z minulosti však dokazují, že existuje skutečné riziko 
krátkodobého úbytku pomoci, neboť někteří dárci by mohli omezit rozpočtové prostředky 
určené na rozvojovou pomoc. Mají-li země AKT dosáhnout pokroku na cestě ke splnění 
Rozvojových cílů tisíciletí, je pro ně oficiální rozvojová pomoc zásadní. 

13. Úvěrová krize a propad poptávky v rozvinutých zemích mají nevyhnutelně dopad na přímé 
zahraniční investice, které jsou také omezovány neuspokojivými regulačními 
a institucionálními rámci ve většině zemí AKT. Mezi lety 2007 a 2009 očekává Světová 
banka propad kapitálových toků směřujících do rozvojových zemí o 40 %. Stejně závažné je 
také riziko, že dojde k odlivu kapitálu do zemí, které jsou krizí méně ohroženy. To by vedlo 
k tlaku na směnné kurzy, rozpočty a vnější rovnováhu běžného účtu mnoha zemí AKT.

14. Finanční prostředky, jež posílají státní příslušníci zemí AKT pracující v zahraničí, klesají. 
Evropská síť pro zadlužení a rozvoj (Eurodad) uvádí, že tyto prostředky poklesly o 12 % až 
40 %. V některých zemích AKT však tyto toky představují značnou část HDP.

15. Finanční krize může také pro mnoho zemí AKT ohrozit udržitelnost jejich zahraničního 
dluhu. Pokles příjmů pocházejících z vývozu, zpomalení hospodářského růstu a kolísání 
směnných kurzů mohou výrazně omezit schopnost těchto zemí splácet své dluhy.

II. Jak čelit globální hospodářské a finanční krizi

1. Na vnitrostátní úrovni

16. Krize také ovlivňuje veřejné výdaje, což může vést k tomu, že prostředky budou moci být 
vynakládány pouze na prioritní potřeby (výdaje v sociální oblasti, investice). Může být také 
nezbytné uplatnit daňové pobídky, aby byly od dopadů krize ochráněny některá sociální 
a hospodářská odvětví. 

17. Země AKT nicméně budou rovněž nuceny zvýšit využívání domácích finančních zdrojů 
(daní a úspor), jakožto hlavního zdroje financování rozvoje. Monterreyský konsenzus z roku 
2002 po rozvojových zemích požaduje, aby pro rozvoj více využívaly vnitrostátní finanční 
zdroje.

                                               
1 Celková čistá oficiální rozvojová pomoc činila v roce 2007 103,5 miliard amerických dolarů, což je propad z 0,31 
% celkového hrubého národního důchodu zemí Výboru OECD pro rozvojovou pomoc (DAC) v roce 2006 na 
0,28 % v roce 2007. Pokud tuto částku očistíme o zdroje poskytované na oddlužení, zvýšila se tato podpora o pouhá 
2 %.
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18. Zvýšené využívání domácích zdrojů má za následek: i) méně omezení, která jsou spojena 
s vnějšími zdroji (podmínky, nedostatečná předvídatelnost, nestálost atd.), a menší 
zranitelnost vůči vnějším šokům; ii) více manévrovacího prostoru a posílené postavení státu, 
neboť země pak proces rozvoje lépe kontrolují; iii) příznivý obraz země pro dárce, což může 
vést ke zvýšení zahraničních finančních příspěvků.

19. Ačkoli příznivé ceny komodit v posledních několika letech posílily obchodní bilanci zemí 
AKT, objem obchodu mezi těmito zeměmi je i nadále zanedbatelný. Rozvoji obchodu uvnitř
AKT překáží obchodní bariéry a nízká diverzifikace hospodářství.

20. Dohoda z Cotonou podporuje regionální integraci a usiluje jak o rozvoj obchodu mezi 
zeměmi AKT, tak o začlenění těchto zemí do mezinárodního systému obchodování. 
Postupné otevírání trhů, rozvoj regionální infrastruktury, mobilita výrobních faktorů, 
diverzifikace ekonomik atd. pomohou tyto země ochránit před vnějšími šoky.

21. Z důvodu globální finanční recese budou měny většiny států AKT posilovat vůči 
zahraničním měnám. Tento trend vedl k dočasnému zvýšení příjmů z vývozu, které však 
doprovázelo zvýšení dovozních cen. Zvýšení dovozních cen by bylo vyšším objemem 
příjmů z vývozu absorbováno. Očekává se však, že by se objem finančních prostředků 
pocházejících z vývozu a z částek posílaných migranty ze zahraničí mohl snížit. To by ve 
střednědobém výhledu prohloubilo deficit platební bilance států AKT a vedlo k omezení 
dostupnosti devizových prostředků a k oslabení měn zemí AKT.

22. Vhodné měnové politiky a posílení regulace bankovnictví mohou napomoci v úsilí uchovat 
si důvěru veřejnosti a zaručit dostupnost úvěru, avšak finanční odvětví hospodářství mnoha 
zemí AKT patří mezi ta nejméně rozvinutá na světě. Velká část obyvatelstva nemá žádný 
přístup k finančním službám, což omezuje růst úspor. Rozvoj finančního sektoru vede 
k hospodářskému růstu, a je tudíž třeba provést reformy finančních odvětví hospodářství 
zemí AKT. 

23. Rozvoj soukromého sektoru a přilákání soukromých finančních prostředků vyžaduje také 
bezpečnost a silné instituce. Aby byl zachován setrvalý příliv zahraničních soukromých 
investic, měly by země AKT zlepšit podnikatelské prostředí a postupy, provést politické 
reformy a zdokonalit regulační rámec.

24. Většina vývozců komodit z AKT jsou malé země, a kolísaní cen na ně má tudíž zásadní 
dopady, přičemž ceny jsou často velmi nestálé, což zhoršuje obchodní podmínky a zvyšuje 
hospodářskou zranitelnost. Přidanou hodnotu zvyšuje a lepší obchodní podmínky zaručuje 
zpracování produktů.

2. Na mezinárodní úrovni

25. Je třeba neprodleně podniknout vhodné kroky, které by byly součástí jednotného globálního 
přístupu. Cílem těchto opatření musí být: 
 obnovit důvěru, růst a zaměstnanost; 
 chránit chudé a zranitelné obyvatelstvo; 
 poskytnout doplňkovou podporu s cílem zabezpečit hospodářské výnosy a dosažený 

pokrok; 
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 znovu vybudovat důvěru ve finanční sektor a obnovit poskytování úvěrů; 
 podporovat světový obchod a investice a odmítnout protekcionismus; 
 podpořit udržitelný rozvoj; 
 reformovat celosvětovou finanční a hospodářskou strukturu.

26. Rozhodnutí londýnské vrcholné schůzky G201, na jehož základě byly poskytnuty další 
zdroje MMF, nadnárodním rozvojovým bankám a komerčním investičním institucím za 
účelem financování světového rozvoje, jsou pro světové hospodářství významným krokem.
Sdělení Komise2 z dubna 2009 taktéž obsahuje opatření, jejichž cílem je podpořit země 
AKT. Na mezinárodní úrovni je však třeba vyvinout další úsilí.

27. Rozvojový cíl tisíciletí č. 8 vyzývá k vytvoření globální partnerství pro rozvoj. V průběhu 
konference o financování rozvoje, která se konala v Dohá v roce 2008, přední dárcovské 
země a instituce opět potvrdily svůj závazek poskytovat rozvojovým zemím pomoc, která 
jim usnadní rychle směřovat k naplnění rozvojových cílů tisíciletí.

28. Mezinárodní společenství musí splnit svůj závazek zvýšit pomoc a současně dodržovat 
zásady účinnosti pomoci. Finanční krize se nesmí stát krizí pomoci. Programy pomoci, 
včetně programů na snižování veřejného zadlužení (iniciativa ve prospěch silně zadlužených 
chudých zemí, iniciativa mnohostranného odpuštění dluhu), umožnily zemím, jimž je 
financování poskytováno, vyčlenit v rámci boje proti chudobě více zdrojů na základní 
sociální (zdravotnictví, základní vzdělávání) a produktivní (infrastruktura, 
vodohospodářství, zemědělství) odvětví. Tato opatření by mohla napomoci zmírnění dopadů 
krize.

29. Stejně důležité je také dosáhnout úspěšného završení jednání o obchodu z Dohá v rámci 
WTO, které by umožnilo větší přístup na trhy, stanovilo vyvážená pravidla a vytvořilo 
program pomoci určený chudým zemím. 

30. Uskupení AKT je významnou skupinou zemí s nízkými a středními příjmy. V době, kdy 
výzvy k reformování mezinárodní finanční struktury a celosvětové správy zaznívají stále 
silněji, je celosvětová hospodářská a finanční krize ideální příležitostí pro opětovné zapojení 
skupiny zemí AKT do tohoto procesu. Větší účast uskupení AKT v mezinárodním 
finančním a hospodářském systému upevní jeho legitimitu a zvýší jeho účinnost 
a reprezentativnost s ohledem na soudobý hospodářský a politický kontext.

Závěr

31. Celosvětová hospodářská a finanční krize je pro země AKT zásadní výzvou, která vyžaduje 
přijetí společné strategie, a to především na mezinárodní úrovní. Činitelé, kteří zodpovídají 
za rozvojovou politiku, se musí aktivně zapojit a rychle nalézt účinná řešení, která by 
umožnila zmírnit dopady krize a připravit podmínky pro obnovení hospodářského růstu. 

                                               
1 Skupina G20 rozhodla o poskytnutí 1100 miliard amerických dolarů na boj s krizí. Z této částky je 750 miliard 
určeno MMF, 100 miliard multilaterálním rozvojovým bankám, včetně Světové banky, a 250 miliard na financování 
obchodu.
2 Komise zemím AKT poskytne nový finanční nástroj – mechanismus FLEX pro ohrožené země – , na který je z 10. 
ERF vyčleněno 500 milionů eur.
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32. Je třeba přijmout opatření, která zemím AKT umožní nejen přestát krizi, ale také bez 
přerušení pokračovat v jejich snahách při dosahování vlastních rozvojových cílů 
a Rozvojových cílů tisíciletí. 

33. Hospodářská krize je nesmí být vnímána pouze jako problém. Může být totiž také 
příležitostí podnítit země k provedení nezbytných reforem na vnitrostátní úrovni s cílem 
vytvořit stabilní a trvalý makroekonomický rámec, který by byl odolný vůči šokům, 
a vybudovat nový mezinárodní finanční systém, který by byl reprezentativnější a 
efektivnější a lépe by zohledňoval skutečnost, že rozvoj musí být rozvojem pro všechny.

34. V případě insolventnosti banky by se vlády měly angažovat prostřednictvím preferenčních 
akcií a půjček, a nikoli utrácením peněz daňových poplatníků, které by měly být správně 
využívány v zájmu občanů země a na zmírňování chudoby.


