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PASKAIDROJUMS

Ievads

1. Globalizācijas ietekmē pasaules valstu ekonomika ir kļuvusi savstarpēji atkarīga. Lai gan 
šādai situācijai ir daudzas priekšrocības, tomēr pastāv arī trūkumi, kas cita starpā ir saistīti ar 
finanšu tirgu liberalizāciju. 

2. Pašreizējā ekonomikas un finanšu krīze skaidri norāda uz globalizācijai raksturīgajām 
iezīmēm. Krīze sākās 2007. gadā ASV augsta riska banku aizdevumu jomā, tad tā izvērtās 
par pasaules finanšu krīzi, kam sekoja vispārēja ekonomikas lejupslīde.

3. Faktiski krīze sākās finanšu tirgu liberalizācijas un būtiska makroekonomiskā līdzsvara 
zuduma dēļ pasaules ekonomikā. Nepastāvīga monetārā politika, neatbilstīgs regulējums un 
pavirša pārraudzība finanšu tirgu jomā izraisīja finanšu nestabilitāti, kas ir krīzes 
pamatproblēma.

4. Sākdamās attīstītajās valstīs, krīze ietekmēja šo valstu ekonomiku un pēc tam izvērsās 
jaunattīstības valstīs.

5. Neraugoties uz sākotnējām analītiķu prognozēm, pašreiz ekonomikas un finanšu krīze būtiski 
ietekmē ĀKK valstis. Šīs valstis, kuras nav atbildīgas par finanšu krīzes rašanos, visvairāk 
cietīs no krīzes sekām.

I. Krīzes ietekme ĀKK valstīs

1. Finanšu joma

6. ĀKK valstīs ir jāierobežo ietekme finanšu jomā. Vairākums ĀKK valstu finanšu sistēmu nav 
cieši saistītas ar starptautiskajiem finanšu tirgiem. Tomēr nevar pilnībā izslēgt iespēju, ka arī 
šos tirgus skar finanšu nestabilitāte.

7. Gandrīz visas ĀKK valstu bankas ir tādu banku grupu kontrolē, kuru mātessabiedrības 
atrodas attīstītajās valstīs. Šis apstāklis var veicināt krīzes izplatīšanos, jo ir iespējami finanšu 
darījumi ar mātessabiedrībām, kurām ir likviditātes problēmas. 

8. Turklāt krīze var saasināt klientu problēmas saistībā ar banku aizdevumu atmaksāšanu, 
tādējādi kredītiestādēm radot likviditātes problēmas.  

2.  Ekonomikas joma

9. Lai gan iepriekšējos gados vērojama ekonomikas izaugsme, ĀKK valstu ekonomiku 
joprojām skar ārēji triecieni, kā to pierāda nesenā pārtikas un enerģētikas krīze.

10.  Krīzes sekas ietver ne tikai lēnāku izaugsmi, bet arī turpmāk minētos procesus. 
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11. Ekonomikas lejupslīde skar tirdzniecību, jo īpaši preču tirdzniecību. Eksporta preču cenas un 
apjomi ir samazinājušies, kas izraisījis ievērojamu eksporta ieņēmumu zudumu. Krīze smagi 
skārusi arī pakalpojumu nozari, īpaši tūrismu. Šīs problēmas vēl lielākas ir padarījuši attīstīto 
valstu īstenotie protekcionisma pasākumi.  

12. Jaunākie rādītāji liecina, ka oficiālā attīstības palīdzība (OAP) joprojām pieaug, taču ne tik 
strauji kā agrāk1. Tomēr iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka īstermiņā pastāv reāls 
palīdzības maksājumu mazināšanās risks, jo paredzams, ka atsevišķas līdzekļu devējas valstis 
samazinās palīdzībai atvēlēto budžetu. ĀKK valstīm OAP ir būtisks priekšnoteikums TAM 
sasniegšanā. 

13. Kredītresursu trūkums un pieprasījuma samazinājums attīstītajās valstīs nenovēršami 
ietekmē ārvalstu tiešo ieguldījumu jomu, kurā arī vērojams nepietiekams regulējums un 
neatbilstīga institucionālā sistēma gandrīz visās ĀKK valstīs. Pasaules Banka prognozē, ka 
laikposmā no 2007. līdz 2009. gadam kapitāla plūsma uz jaunattīstības valstīm samazināsies 
par 40 %. Tikpat liels risks pastāv, ka kapitāls aizplūdīs uz valstīm, kuras krīze skārusi 
mazākā mērā. Tas daudzās ĀKK valstīs var saasināt situāciju attiecībā uz valūtas maiņas 
kursiem, budžetiem un ārējiem norēķinu kontiem.

14. Samazinās to ĀKK valstu pilsoņu naudas pārvedumi, kuri strādā ārzemēs. Saskaņā ar 
Eurodad datiem naudas pārvedumi ir samazinājušies par 12–40 %. Dažās ĀKK valstīs šis 
process būtiski skar IKP procentuālā izteiksmē.

15. Finanšu krīze var ietekmēt daudzu ĀKK valstu spēju mazināt ārējo parādu. Eksporta 
ieņēmumu samazinājums un izaugsmes palēninājums, kā arī valūtas maiņas kursu svārstības 
var būtiski mazināt ĀKK valstu spējas atmaksāt parādus.

II. Kā novērst globālo ekonomikas un finanšu krīzi

1. Valsts mērogā

16. Krīze ierobežo publiskos izdevumus, līdz ar to izdevumi jāplāno, lai apmierinātu prioritārās 
vajadzības (sociālās jomas izdevumi, ieguldījumi). Var būt nepieciešami nodokļu 
atvieglojumi, lai atsevišķas sociālās jomas un ekonomikas nozares aizsargātu no krīzes 
sekām. 

17. Taču ĀKK valstīm labāk jāorganizē arī iekšzemes finanšu resursi (nodokļi un ietaupījumi), 
kas jāpadara par galveno izaugsmes finansējuma avotu. Monterejas konsenss, ko pieņēma 
2002. gadā, ļauj jaunattīstības valstīm labāk organizēt izaugsmei paredzētos valsts finanšu 
resursus.

18. Iekšzemes resursu labāka organizēšana ietver šādas darbības: i) samazināt ar ārējiem avotiem 
saistītos ierobežojumus (nosacījumi, paredzamības trūkums, nepastāvība utt.) un mazināt 
atkarību no ārējiem triecieniem, ii) palielināt resursu pārdales iespējas un uzlabot valsts 

                                               
1 Kopējie OAP neto maksājumi 2007. gadā sasniedza 103,5 miljardus ASV dolāru, NKI uzkrājumam Attīstības 
palīdzības komitejas valstīs 2006. gadā samazinoties no 0,31 % līdz 0,28 % 2007. gadā. Ja iekļauj arī parādu 
atvieglojumu, šie maksājumi ir palielinājušies tikai par 2 %.
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rīcības spēju, jo valstīm ir lielākas iespējas kontrolēt izaugsmes procesu, iii) līdzekļu 
devējām valstīm uzskatāmi parādīt labo gribu, lai palielinātu ārējās finanšu iemaksas.

19. Pieņemamo preču cenu dēļ dažos iepriekšējos gados ir palielinājušies ĀKK valstu 
tirdzniecības apjomi, taču tirdzniecības apjomi starp ĀKK valstīm joprojām ir niecīgi. 
Tirdzniecību starp ĀKK valstīm apgrūtina tirdzniecības ierobežojumi un zemais ekonomikas 
diversifikācijas līmenis.

20. Kotonū nolīgums veicina reģionālo integrāciju, lai attīstītu tirdzniecību starp ĀKK valstīm 
un šīs valstis integrētu starptautiskajā tirdzniecības sistēmā. Pakāpeniska tirdzniecības 
sākšana, reģionālās infrastruktūras attīstība, ražošanas faktoru mobilitāte, ekonomiskās 
darbības dažādošana utt. palīdzēs aizsargāties pret ārējiem triecieniem.

21. Globālā finanšu stāvokļa pasliktināšanās dēļ tiek pārrēķināta gandrīz visu ĀKK valstu valūtu 
attiecība pret ārvalstu valūtām. Līdz ar to uz laiku ir samazinājušies eksporta ieņēmumi, kā 
rezultātā ir cēlušās importa preču cenas. Importa preču cenu celšanos varētu mazināt lielāki 
eksporta ieņēmumi. Tomēr paredzams, ka eksporta ieņēmumu un naudas pārvedumu 
summas varētu samazināties. Līdz ar to vidējā termiņā palielināsies ĀKK valstu maksājumu 
bilances deficīts, kā rezultātā samazināsies ārvalstu valūtu ieplūdums un kritīsies ĀKK 
valstu valūtu vērtība.

22. Piemērota monetārā politika un stingrāks banku regulējums var palīdzēt saglabāt sabiedrības 
uzticību un kredītu pieejamību, taču daudzās ĀKK valstīs finanšu sektori ir vismazāk 
attīstītie pasaulē. Lielai iedzīvotāju daļai nav pieejami finanšu pakalpojumi, un tas ierobežo 
noguldījumu pieaugumu. Finanšu attīstība sekmē ekonomikas izaugsmi, līdz ar to ir 
jāreformē ĀKK valstu finanšu sektori. 

23. Lai attīstītu privāto sektoru un piesaistītu privātā kapitāla plūsmu, ir nepieciešama drošība 
un stabilas institūcijas. Lai saglabātu pastāvīgu ārvalstu privātā kapitāla plūsmu, ĀKK 
valstīm ir jāuzlabo uzņēmējdarbības vide un procedūras, kā arī jāīsteno politikas reformas un 
jāpārskata normatīvā sistēma.

24. Lielākā daļa ĀKK valstu preču eksportētāju ir mazas valstis, līdz ar to cenu mainīgumam ir 
būtiskas sekas (un cenas nereti ir svārstīgas), tādējādi pasliktinot tirdzniecības nosacījumus 
un palielinot ekonomikas nestabilitāti. Ražojumu pārstrāde rada pievienoto vērtību un 
uzlabo tirdzniecības nosacījumus.

2. Starptautiskā mērogā

25. Nekavējoties ir jāīsteno saskaņota, visaptveroša pieeja. Jāveic pasākumi, kuru mērķis ir: 
 atjaunot uzticību, izaugsmi un nodarbinātību;  
 aizsargāt nabadzīgos iedzīvotājus un mazāk nodrošinātās sabiedrības grupas; 
 sniegt papildu atbalstu, lai saglabātu ekonomikas sasniegumus un attīstību; 
 atjaunot uzticību finanšu sektoram un kredītiespējai; 
 sekmēt pasaules tirdzniecību, ieguldījumus un noraidīt protekcionismu; 
 veicināt ilgtspējīgu attīstību; 
 reformēt globālo finanšu un ekonomikas struktūru.
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26. G20 valstu Londonas augstākā līmeņa sanāksmē pieņemtie lēmumi1 par papildu līdzekļu 
piešķiršanu SVF, daudznacionālajām attīstības bankām un komercfinansējuma iestādēm 
nolūkā finansēt starptautisko attīstību ir būtiski pasākumi pasaules ekonomikas uzlabošanā. 
Turklāt Komisijas 2009. gada aprīļa paziņojumā2 tika izklāstīti pasākumi, lai sniegtu 
palīdzību ĀKK valstīm. Taču ir vajadzīgi lielāki starptautiskie centieni.

27. Saskaņā ar TAM 8. mērķi attīstības jomā ir jāizveido globāla partnerība. 2008. gadā Dohas 
konferencē par attīstības finansēšanu lielākās līdzekļu devējas valstis un iestādes vēlreiz 
apliecināja savas saistības sniegt palīdzību jaunattīstības valstīm, lai sekmētu to strauju 
tuvināšanos TAM.

28. Starptautiskajai sabiedrībai ir jāpilda tās saistības palielināt atbalstu, vienlaikus ievērojot 
atbalsta efektivitātes principus. Finanšu krīze nedrīkst kļūt par atbalsta krīzi. Atbalsta 
programmas, tostarp valsts parāda samazināšanas programmas (HIPC, MDRI), 
saņēmējvalstīm ir ļāvušas lielākus līdzekļus piešķirt sociālās jomas pamatnozarēm 
(veselībai, pamatizglītībai) un ražošanas nozarēm (infrastruktūrai, ūdensapgādei, 
lauksaimniecībai), un šie pasākumi ir daļa no nabadzības izskaušanas programmas. Cīnoties 
ar krīzi, šādi pasākumi var mazināt krīzes sekas.

29. Vienlīdz būtiski ir veiksmīgi noslēgt Dohas sarunas par tirdzniecību, kuras notiek PTO, 
panākot labāku pieeju tirgum, līdzsvarotus noteikumus un atbalsta programmu 
nabadzīgajām valstīm. 

30. ĀKK valstu grupa ir liela zemu un vidēju ienākumu valstu grupa. Laikā, kad jāreformē 
starptautiskā finanšu struktūra un aizvien pieaug globālās pārvaldības aktualitāte, globālā 
ekonomikas un finanšu krīze sniedz lielisku iespēju procesā kārtējo reizi iesaistīt ĀKK 
valstis kā vienotu grupu. Lielāka ĀKK valstu līdzdalība starptautiskajā finanšu un 
ekonomikas sistēmā pašreizējā ekonomikas un politikas situācijā vairos leģitimitāti un 
efektivitāti un palielinās pārstāvību.

Secinājumi

31. Globālā ekonomikas un finanšu krīze ĀKK valstīm ir izvirzījusi milzīgu uzdevumu, kura 
atrisināšanai ir jāpieņem vienota stratēģija, jo īpaši starptautiskā mērogā. Par attīstības 
politiku atbildīgajiem ir jākoncentrē pūliņi un strauji jārīkojas, lai efektīvi mazinātu krīzes 
sekas un sagatavotos ekonomikas izaugsmes atsākšanai. 

32. Jāveic pasākumi, lai nodrošinātu, ka ĀKK valstis ne tikai pārcieš krīzi, bet arī turpina 
nepārtrauktu izaugsmi, lai sasniegtu savus attīstības mērķus un TAM. 

33. Ekonomikas krīze nav jāuztver tikai kā problēma. Tā var arī būt par iemeslu vajadzīgo 
reformu īstenošanai valsts mērogā, lai izveidotu stabilu un noturīgu makroekonomikas 

                                               
1 G20 valstis nolēma krīzes novēršanai piešķirt 1100 miljardus ASV dolāru. 750 miljardus ASV dolāru piešķirs 
SVF, 100 miljardus ASV dolāru — daudzpusējām attīstības bankām, tostarp Pasaules Bankai, un 250 miljardus 
ASV dolāru — tirdzniecības finansēšanai.
2 Komisija izveido jaunu ĀKK valstīm paredzētu finansēšanas instrumentu — FLEX mehānismu neaizsargātības 
mazināšanai, ar ko atbilstīgi 10. Eiropas Attīstības fondam piešķir 500 miljonus eiro.
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struktūru, kas būtu spējīga izturēt triecienus, un lai radītu jaunu starptautisko finanšu 
sistēmu, kas būtu labāk pārstāvēta, efektīvāka un ar mērķi nodrošināt attīstību visiem.

34. Banku krīzes gadījumā valdībai ir jārīkojas, izmantojot priekšrocību akcijas un aizņēmumus, 
nevis nodokļu maksātāju naudu, kas ir jāizmanto iedzīvotāju interesēs un nabadzības 
mazināšanai.


