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Įžanga

1. Dėl globalizacijos pasaulio ekonomikos tapo labai nepriklausomos. Tai turi daug pranašumų, 
tačiau esama ir nepatogumų, kurie, inter alia, siejami su finansų rinkų išreguliavimu.

2. Dabartinė ekonominė ir finansų krizė aiškiai atspindi globalizacijos pobūdį. 2007 m. ši krizė 
prasidėjo JAV: ją paskatino itin rizikingų antrarūšių banko paskolų krizė, pastaroji išsivystė į 
pasaulinę finansų krizę, o ši sukėlė pasaulinį nuosmukį.

3. Iš esmės krizė kilo dėl finansų rinkų išsireguliavimo ir dėl didžiulio pasaulinės ekonomikos 
makroekonominės pusiausvyros sutrikimo. Nestabili pinigų politika, neadekvatus 
reguliavimas ir aplaidi finansų rinkų priežiūra lėmė finansinį nestabilumą, kuris tapo krizės 
šerdimi.

4. Krizė labiausiai siejama su išsivysčiusių šalių ekonomika, taigi ji pirmiausia neigiamai 
paveikė šių šalių ekonomiką, o tada apėmė besivystančias šalis.

5. Šiandien ekonominė ir finansų krizė daro didžiulį poveikį AKR šalims, nors iš pradžių 
analitikai prognozavo priešingai. Būtent šios šalys, kurios net nesukėlė finansų krizės, 
labiausiai nukentės nuo jos padarinių.

I. Finansų krizės poveikis AKR valstybėms

1. Finansinis poveikis

6. Finansinis krizės poveikis AKR šalims turėtų būti apribotas. Daugumos AKR šalių finansinė 
sistema nėra glaudžiai susijusi su tarptautinėmis finansų rinkomis. Tačiau neigiamo 
finansinio poveikio rizikos negali būti visiškai išvengta.

7. Beveik visus AKR šalyse veikiančius bankus kontroliuoja bankų, kuriuos patronuojančios 
bendrovės įsisteigusios išsivysčiusiose šalyse, grupės. Šis veiksnys gali paskatinti neigiamą 
krizės poveikį, kadangi grynųjų pinigų stokojančios patronuojančios bendrovės gali būti 
aprūpinamos iš filialų pervedamomis lėšomis.

8. Be to, dėl krizės gali apsunkti paskolas bankams grąžinančių klientų padėtis, taigi kredito 
įstaigos gali susidurti su likvidumo problemomis.

2. Ekonominis poveikis

9. AKR šalys, nepaisydamos pastarųjų metų ekonominės pažangos, iki šiol nelengvai 
susidoroja su išoriniais sukrėtimais: tai įrodo pastarojo meto maisto ir energijos krizė.

10.  Neskaitant sulėtėjusio augimo, krizės padariniai aprėpia toliau išvardytus reiškinius.

11. Ekonominis nuosmukis neigiamai veikia prekybą, ypač prekybą pagrindinėmis prekėmis. 
Subliūkšta eksportuojamų produktų kainos ir mažėja jų eksporto apimtis, o tai lemia staigų iš 



DR\790674LT.doc 3/6 PEAP 100.510/B/rev

LT

eksporto gaunamų pajamų kritimą. Neigiamas poveikis daromas paslaugoms, ypač turizmui.  
Šias problemas lemia išsivysčiusiose šalyse atsirandančios protekcionistinės tendencijos.

12. Remiantis naujausiais duomenimis, oficiali vystymosi pagalba toliau mažinama, nors ir 
lėčiau negu prieš tai1. Tačiau sprendžiant iš ankstesnės patirties, esama realios rizikos, kad 
pagalbos srautai trumpuoju laikotarpiu sumažės, nes kai kurios šalys donorės gali apkarpyti 
skiriamos pagalbos biudžetą. AKR šalims oficiali vystymosi pagalba itin svarbi, kadangi taip 
užtikrinamas pažangus Tūkstantmečio vystymosi tikslų (TVT) siekis.

13. Kreditų krizė ir paklausos mažėjimas besivystančiose šalyse neišvengiamai veikia tiesiogines 
užsienio investicijas. Joms taip pat kenkia nepatenkinama reguliavimo ir institucinė sistema, 
su kuria susiduriama daugumoje AKR šalių. Pasaulio bankas prognozuoja, kad 2007–
2009 m. kapitalo srautai į besivystančias šalis mažės 40 proc. Ne mažiau dėmesio turėtų būti 
skirta kapitalo nutekėjimo į krizės mažiau paveiktas šalis rizikai. Dėl to gali padidėti 
spaudimas daugelio AKR šalių valiutos kursui, biudžetui ir einamosioms užsienio 
sąskaitoms.

14. Užsienyje dirbantys AKR šalių piliečiai siunčia mažiau piniginių perlaidų. EURODAD 
duomenimis, šių perlaidų sumažėjo 12–40 proc. Dėl to kai kuriose AKR šalyse labai 
sumažėjo BVP.

15. Dėl finansų krizės gali kilti pavojus daugelio AKR šalių sugebėjimui susidoroti su savo 
užsienio skolomis. Mažėjant iš eksporto gaunamoms pajamoms ir augimo tempui, krentant 
valiutos kursui šios šalys gali susidurti su didžiulėmis problemomis iškilus būtinybei grąžinti 
savo skolas.

II. Pasaulinės ekonominės ir finansų krizės problemų sprendimas

1. Krizės problemų sprendimas nacionaliniu lygmeniu

16. Dėl krizės patiriamas su viešosiomis išlaidomis susijęs spaudimas, taigi išlaidos turi atitikti 
prioritetines reikmes (socialinės išlaidos, investicijos). Siekiant apsaugoti kai kuriuos 
socialinius ir ekonomikos sektorius nuo krizės poveikio, gali prireikti taikyti mokesčių 
lengvatas.

17. Tačiau kaip pagrindinį vystymosi finansavimo šaltinį AKR šalys taip pat turės didinti 
mobilizuojamus nacionalinius finansinius išteklius (mokesčius ir santaupas). Remiantis 
2002 m. Monterėjaus konsensusu, besivystančioms šalims patariama verčiau mobilizuoti 
nacionalinius finansinius išteklius vystymuisi finansuoti.

18. Padidinus mobilizuojamus vidaus išteklius būtų pasiekti šie rezultatai: i) mažiau su išoriniais 
šaltiniais (sąlygos, nenuspėjamumas, nepastovumas ir t. t.) siejamų suvaržymų ir didesnis 
atsparumas išoriniams sukrėtimams; ii) didesnė veiksmų laisvė ir geresni valstybės 
pajėgumai, kadangi šalys labiau kontroliuotų vystymosi procesą; iii) teigiamas įvaizdis šalių 
donorių akyse, kuris gali lemti didesnius išorinius finansinius indėlius.

                                               
1 2007 m. visi grynieji oficialios vystymosi pagalbos įnašai sudarė 103,5 mlrd. JAV dolerių. Vystymosi pagalbos 
komitetui priklausančios šalys sumažino šiuos įnašus nuo 0,31 proc. BNP 2006 m. iki 0,28 proc. BNP 2007 m. 
Neskaičiuojant skolos mažinimo, šie įnašai padidėjo tik 2 proc.
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19. Nustačius palankias pagrindinių prekių kainas, per keletą pastarųjų metų padidėjo AKR 
prekybos apimtis, tačiau AKR vidaus prekybos dalis ir toliau maža. AKR vidaus prekybą 
trikdo prekybos kliūtys ir nepakankamai įvairinama ekonomika.

20. Vadovaujantis Kotonu susitarimu skatinama regionų integracija, siekiama vystyti AKR 
vidaus prekybą ir įtraukti minėtojo regiono šalis į tarptautinės prekybos sistemą. Laipsniškas 
prekybos vystymas, regionų infrastruktūros plėtra, gamybos veiksnių judumas, ekonomikos 
įvairinimas ir kt. padės apsisaugoti nuo išorinių sukrėtimų.

21. Dėl pasaulinio finansų nuosmukio daugelio AKR valstybių valiutos kursas, palyginti su 
užsienio valiuta, pakilo. Tai lėmė laikiną eksporto pajamų padidėjimą, nors kartu pakilo ir 
importuojamų prekių kainos. Didesnės eksporto pajamos galėtų nustelbti pakilusias 
importuojamų prekių kainas. Tačiau tikėtinas už grąžinamas eksporto pajamas gaunamų 
įplaukų ir piniginių perlaidų sumažėjimas. Vidutiniuoju laikotarpiu dėl to padidės AKR 
mokėjimų balanso deficitas, lemsiantis užsienio valiutos stygių ir AKR šalių valiutos 
silpnėjimą.

22. Tinkama pinigų politika ir griežtesnis bankų veiklos reguliavimas padėtų išsaugoti 
visuomenės pasitikėjimą ir užtikrinti prieigą prie kreditų, tačiau daugelio AKR šalių finansų 
sektoriai yra vieni mažiausiai išsivysčiusių pasaulyje. Didelei daliai gyventojų finansinės 
paslaugos neprieinamos, o dėl to ribojamas santaupų didinimas. Finansų plėtra skatina 
ekonomikos augimą, taigi būtina reformuoti AKR šalių finansų sektorius.

23. Norint plėsti privatų sektorių ir pritraukti privačius finansinius srautus, būtina užtikrinti 
saugumą ir patikimą institucijų veiklą. AKR šalys, siekdamos išsaugoti nenutrūkstamą 
privačių užsienio investicijų srautą, turėtų gerinti verslo aplinką ir procedūras, taip pat 
įgyvendinti politikos reformas ir tobulinti reguliavimo pagrindą.

24. Dauguma AKR pagrindinių prekių eksportuotojų yra mažos šalys, taigi kainų pokyčiai (o 
kainos dažnai kinta) daro didžiulį poveikį: dėl to prastėja prekybos sąlygos ir didėja 
ekonomikos pažeidžiamumas. Prekių apdorojimas užtikrina pridėtinę vertę ir geresnes 
prekybos sąlygas.

2. Krizės problemų sprendimas tarptautiniu lygmeniu

25. Laikantis suderinto visuotinio principo, būtina imtis neatidėliotinų veiksmų. Priemonės, 
kurių ketinama imtis, turi būti skirtos šiems tikslams siekti:
 pasitikėjimui, augimui ir užimtumui atkurti;
 skurstantiesiems ir pažeidžiamiesiems apsaugoti;
 papildomai paramai teikti siekiant užtikrinti ekonomikos laimėjimus ir pažangą;
 pasitikėjimui finansų sektoriumi ir kreditams atkurti;
 pasaulinei prekybai ir investicijoms skatinti ir atsisakyti protekcionizmo;
 tvariai plėtrai skatinti;
 pasaulinei finansų ir ekonomikos struktūrai reformuoti.

26. Pasaulinei ekonomikai svarbūs Londone vykusio didžiojo dvidešimtuko šalių aukščiausiojo 
susitikimo metu priimti sprendimai1, pagal kuriuos TVF, daugianacionaliniams plėtros 

                                               
1 Didžiojo dvidešimtuko šalys nusprendė kovai su krize skirti 1100 mlrd. JAV dolerių. 750 mlrd. bus skirta TVF, 
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bankams ir komercinėms finansavimo institucijoms bus užtikrinti papildomi ištekliai, skirti 
vystymuisi visame pasaulyje finansuoti. Be to, 2009 m. balandžio mėn. Komisijos 
komunikate1 minimos pagalbos AKR šalims priemonės. Tačiau tarptautiniu lygmeniu būtina 
dėti dar daugiau pastangų.

27. Pagal 8-ąjį TVT raginama sukurti pasaulinę vystymosi partnerystę. 2008 m. Dohos 
vystymosi finansavimo konferencijos metu svarbiausios šalys ir institucijos donorės 
pakartojo savo įsipareigojimą skirti pagalbą besivystančioms šalims ir padėti joms pažangiai 
siekti TVT.

28. Tarptautinė bendruomenė turi paisyti savo įsipareigojimų didinti pagalbą, taip pat pagalbos 
veiksmingumo principų. Finansų krizė neturi tapti pagalbos krize. Jeigu būtų vykdomos 
pagalbos programos, įskaitant valstybės skolos mažinimo programas (labai įsiskolinusių 
neturtingų šalių ir daugiašalio skolų mažinimo iniciatyvos), pagalbą gaunančios šalys galėtų 
skirti daugiau išteklių pagrindiniams socialiniams (sveikatos, pagrindinio išsilavinimo) ir 
gamybos (infrastruktūros, vandens, žemės ūkio) sektoriams. Tai sudarytų dalį kovos su 
skurdu. Krizės sąlygomis tai padėtų švelninti jos poveikį.

29. Ne mažiau svarbu sėkmingai baigti Dohos prekybos derybas Pasaulio prekybos 
organizacijoje. Taip skurstančioms šalims būtų užtikrinta geresnė prieiga prie rinkos, 
nustatytos subalansuotas taisykles ir parengta pagalbos programa.

30. AKR grupė – tai svarbi mažas ir vidutines pajamas gaunančių šalių grupė. Šiuo metu, kai vis 
labiau raginama reformuoti tarptautinę finansų struktūrą ir pasaulinę valdymo sistemą, 
pasaulinė ekonominė ir finansų krizė suteikia idealią galimybę dar kartą į šį procesą įtraukti 
AKR šalių grupę. AKR šalims aktyviau įsitraukus į tarptautinę finansų ir ekonomikos 
sistemą, bus užtikrintas didesnis teisėtumas ir veiksmingumas, kuriam dabartinėmis 
ekonominėmis ir politinėmis sąlygomis bus skiriama daugiau dėmesio.

Išvada

31. Dėl pasaulinės ekonominės ir finansų krizės AKR šalys susidūrė su didžiuliais uždaviniais, 
kuriuos sprendžiant būtina vadovautis bendra tarptautinio lygmens strategija. Už vystymosi 
politiką atsakingi asmenys turi telktis, imtis skubių veiksmų ir rasti veiksmingus 
sprendimus, kuriais remiantis būtų sušvelnintas krizės poveikis ir parengtas sugrįžimo prie 
ekonominio augimo planas.

32. Būtina imtis veiksmų, reikalingų užtikrinti, kad AKR šalys ne tik atsispirtų krizei, bet ir 
toliau nenutrūkstamai pažangiai siektų savo vystymosi tikslų ir TVT.

33. Ekonominė krizė neturėtų būti vertinama vien tik kaip problema. Ji taip pat gali suteikti 
galimybę paskatinti būtinas nacionalines reformas siekiant sukurti stabilią patvarią 
makroekonominę sistemą, kurią taikant būtų įmanoma įveikti sukrėtimus, ir parengti 
naują tarptautinę finansų sistemą, kuri būtų labiau atsovaujamojo pobūdžio, 
veiksmingesnė ir kurią taikydami suvoktume, kad vystymasis turi reikšti vystymąsi 
visiems.

                                                                                                                                                      
100 mlrd. – daugiašaliams plėtros bankams, įskaitant Pasaulio banką, o 250 mlrd. – prekybai finansuoti.
1 Komisija numatė AKR šalims naują finansavimo priemonę, pažeidžiamumo FLEX sistemą, kuriai numatyta skirti 
500 mln. eurų iš 10-ojo EPF.
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34. bankui tapus nemokiam, vyriausybės įsikišimas turėtų aprėpti privilegijuotąsias akcijas ir 
paskolas, o ne mokesčių mokėtojų pinigus, kurie turėtų būti teisėtai panaudoti piliečių 
interesams užtikrinti ir skurdui mažinti.


