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UZASADNIENIE

Wstęp

1. Globalizacja spowodowała, że gospodarki światowe stały się wzajemnie bardzo zależne. 
Posiadając wiele zalet, zależność ta ma także wady związane m.in. z deregulacją rynków 
finansowych. 

2. Obecny kryzys gospodarczy i finansowy dokładnie odzwierciedla cechy charakterystyczne 
globalizacji. Rozpoczął się w roku 2007 w USA kryzysem w sektorze ryzykownych 
pożyczek bankowych zwanych „subprimes”, następnie przekształcił się w światowy kryzys 
finansowy, a w końcu w globalną recesję.

3. Zasadniczo kryzys zrodził się z deregulacji rynków finansowych i akumulowania poważnych 
zaburzeń makroekonomicznych w gospodarce światowej. Chwiejna polityka monetarna, 
niewłaściwa regulacja oraz niedbały nadzór nad rynkami finansowymi doprowadziły do 
niestabilności finansowej będącej centrum kryzysu.  

4. Skoncentrowany na gospodarkach krajów rozwiniętych najpierw dotknął tych ostatnich, 
zanim rozprzestrzenił się na kraje rozwijające się.

5. Pomimo początkowych prognoz analityków obecnie kryzys gospodarczy i finansowy ma 
poważne skutki dla krajów AKP. Kraje te, nie będąc przyczyną kryzysu finansowego, 
odczują boleśnie jego konsekwencje.

I. Skutki kryzysu finansowego i gospodarczego dla krajów AKP

1. Skutki finansowe

6. Skutki finansowe w krajach AKP powinny być ograniczone. Większość systemów 
finansowych krajów AKP nie ma silnych powiązań z międzynarodowymi rynkami 
finansowymi. Nie można jednak całkowicie lekceważyć ryzyka „zakażenia” finansowego.

7. Prawie wszystkie banki w krajach AKP są kontrolowane przez ugrupowania bankowe, 
których firmy macierzyste mają siedziby w krajach rozwiniętych. Mogłoby to stać się 
nośnikiem „zakażenia” kryzysem w przypadku możliwych transferów środków z filii celem 
zasilenia spółek-matek cierpiących na brak gotówki. 

8. Ponadto kryzys mógłby zwiększyć problemy klientów ze spłatą pożyczek, powodując w ten 
sposób trudności z płynnością środków w instytucjach kredytowych.  

2.  Skutki ekonomiczne

9. Pomimo postępów gospodarczych w ostatnich latach gospodarki krajów AKP są wciąż 
narażone na uderzenia z zewnątrz, jak pokazał to kryzys żywnościowy i energetyczny.

10.  Poza zmniejszonym tempem wzrostu konsekwencje kryzysu obejmują także: 
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11. Recesja gospodarcza uderza w handel, zwłaszcza produktami podstawowymi. Ceny i 
wielkość eksportu produktów załamały się, powodując naprawdę gwałtowny spadek 
dochodów z eksportu. Usługi, zwłaszcza turystyka, również są poważnie dotknięte.  
Problemy te są powiększane przez tendencje protekcjonistyczne pojawiające się w krajach 
rozwiniętych.  

12. Ostatnie dane pokazują, że oficjalna pomoc na rzecz rozwoju wciąż rośnie, ale wolniej niż 
poprzednio1. Doświadczenia z przeszłości jednakże pokazują, że istnieje realne zagrożenie 
krótkoterminowym zmniejszeniem napływu pomocy w związku z możliwym zmniejszaniem 
przez darczyńców budżetu na pomoc. Pomoc na rzecz rozwoju ma dla krajów AKP 
kluczowe znaczenie w ich dążeniu do realizacji MCR. 

13. Kryzys w obszarze kredytów i spadek popytu w krajach rozwiniętych wywierają 
nieunikniony wpływ na bezpośrednie inwestycje zagraniczne, którym na przeszkodzie stoją 
także niezadowalające ramy regulacyjne i instytucjonalne w większości krajów AKP. Bank 
Światowy spodziewa się w latach 2007-2009 spadku o 40% w przepływach finansowych do 
krajów rozwijających się. Równie ważne jest ryzyko ucieczki kapitałów do krajów mniej 
narażonych na kryzys. Może to wywrzeć presję na stopę wymiany, budżety i zagraniczne 
rachunki bieżące wielu krajów AKP.

14. Przekazy od obywateli krajów AKP pracujących zagranicą spadają. Według Eurodadu 
spadły one od 12 do 40%. W niektórych krajach AKP stanowi to duży procent PKB.

15. Kryzys finansowy może podważyć zdolność wielu krajów AKP do znoszenia ciężaru 
zadłużeń zagranicznych. Spadek dochodów z eksportu i wskaźników wzrostu, jak również 
zmiany stóp wymiany, mogą poważnie ograniczyć ich możliwości spłacania pożyczek.

II. Sposoby rozwiązania światowego kryzysu gospodarczego i finansowego

1. Na szczeblu krajowym

16. Kryzys wywiera nacisk na wydatki publiczne, dlatego być może będzie trzeba je przeznaczyć 
na zaspokojenie priorytetowych potrzeb (cele społeczne, inwestycje).  Mogą być potrzebne 
zachęty podatkowe do ochrony niektórych sektorów społecznych i ekonomicznych przed 
skutkami kryzysu. 

17. Kraje AKP będą jednakże również musiały zwiększyć mobilizacjękrajowych środków 
finansowych (podatków i oszczędności) stanowiących główne źródło finansowania rozwoju. 
Umowa z Monerrey z 2002 r. wzywa kraje rozwijające się do większej mobilizacji środków 
krajowych na rzecz rozwoju.

18. Zwiększona mobilizacja środków krajowych pociąga za sobą: i) mniejsze ograniczenia 
związane ze środkami zagranicznymi (warunki, brak przewidywalności, ulotność itd.) i 
mniejsze narażenie na uderzenia z zewnątrz; ii) większe pole do manewru i większe 

                                               
1 Całkowita kwota netto wpłat na tę pomoc, wynosząca 103,5 mld USD w roku 2007, spadła z 0,31% 
skumulowanego dochodu narodowego brutto państw będących członkami Komitetu Pomocy Rozwojowej w roku 
2006 do 0,28% w roku 2007. Jeżeli wyłączy się umorzenie długu, wpłaty te wzrosły jedynie o 2%.
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możliwości państwa, ponieważ posiada ono większą kontrolę nad procesem rozwoju; iii) 
pozytywny wizerunek u darczyńców, który może spowodować wzrost wpłat z zewnątrz.

19. Dzięki wyższym cenom produktów podstawowych w ostatnich kilku latach handel AKP 
ogólnie wzrósł, jednakże handel wewnątrz AKP pozostaje nieznaczny. Utrudniają go bariery 
handlowe i niewielkie zróżnicowanie ekonomiczne.

20. Porozumienie z Kotonu wspiera integrację regionalną, dążąc do rozwijania handlu wewnątrz 
AKP i włączania tych krajów do międzynarodowego systemu handlowego. Stopniowe 
otwieranie handlu, rozwój infrastruktury regionalnej, mobilizowanie czynników produkcji, 
różnicowanie gospodarcze itp. pomogą w ochronie przed uderzeniami z zewnątrz.

21. Z powodu globalnego spadku koniunktury kurs walut większości krajów AKP wzrasta w 
stosunku do walut zagranicznych. Okresowo spowodowało to wzrost dochodów z eksportu, 
któremu następnie towarzyszył wzrost cen importu. Wzrost ten powinien zostać 
zniwelowany wyższymi dochodami z eksportu. Oczekuje się jednak, że mogą spaść wpływy 
z eksportu i przekazy pieniężne. W perspektywie średniookresowej zwiększy to deficyt 
bilansu płatniczego krajów AKP, powodujący niedobór walut zagranicznych i słabość walut 
krajów AKP.

22. Odpowiednia polityka monetarna i zwiększenie regulacji sektora bankowego mogą pomóc 
w utrzymaniu zaufania publicznego i dostępności kredytów, jednakże sektor finansowy w 
wielu krajach AKP znajduje się wśród najmniej rozwiniętych na świecie. Większość 
ludności nie ma dostępu do usług finansowych, co ogranicza wzrost oszczędności. Rozwój 
finansowy prowadzi do wzrostu gospodarczego, konieczna jest zatem reforma sektora 
finansowego krajów AKP. 

23. Rozwój sektora prywatnego i przyciąganie prywatnych kapitałów wymagają bezpieczeństwa 
i silnych instytucji. W celu podtrzymania ciągłego napływu zagranicznych inwestycji 
prywatnych kraje AKP powinny ulepszyć środowisko dla przedsiębiorczości i procedury, a 
także przeprowadzić reformy polityczne oraz dopracować ramy regulacyjne.

24. Większość eksporterów produktów podstawowych AKP to małe kraje, dla których ruch cen 
ma duże skutki – ceny, często ulotne, pogarszają warunki handlu i zwiększają kruchość 
gospodarki. Przetwarzanie produktów dodaje im wartości i prowadzi do polepszenia 
warunków handlu.

2. Na szczeblu międzynarodowym

25. Komieczne jest działanie natychmiastowe, stanowiące część uzgodnionego, globalnego 
podejścia. Kroki te muszą mieć na celu: 
 przywrócenie zaufania, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia; 
 ochronę ludzi ubogich i słabych; 
 dostarczenie dodatkowego wsparcia dla zachowania osiągnięć gospodarczych i postępu; 
 odbudowanie zaufania do sektora finansowego i przywrócenie kredytów; 
 promowanie handlu światowego i inwestycji oraz odrzucenie protekcjonizmu; 
 popieranie zrównoważonego rozwoju; 
 reformę globalnego systemu finansowego i gospodarczego.
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26. Decyzje podjęte na szczycie G201 w Londynie, dostarczając dodatkowych środków dla 
MFW, wielostronnych banków rozwoju oraz instytucji finansujących handel w celu 
finansowania rozwoju światowego, stanowią ważny etap dla globalnej gospodarki. Podobnie 
w komunikacie Komisji2 z kwietnia 2009 r. przedstawiono środki mające pomóc krajom 
AKP. Konieczne są jednak dalsze wysiłki międzynarodowe.

27. MCR 8 wzywa do ustanawiania globalnego partnerstwa dla rozwoju. Podczas konferencji w 
Ad-Dausze w roku 2008, poświęconej finansowaniu rozwoju, najwięksi darczyńcy i 
instytucje potwierdzili swoje zobowiązanie do przyznania pomocy krajom rozwijającym się, 
aby wspomóc je w szybszym osiąganiu MCR.

28. Wspólnota międzynarodowa musi honorować to zobowiązanie do zwiększenia pomocy, 
przestrzegając jednocześnie zasady jej skuteczności. Kryzys finansowy nie może stać się 
kryzysem w dziedzinie pomocy.  Programy pomocy, w tym programy zmniejszenia 
zadłużenia publicznego (PPTE, IADM) umożliwiły krajom z nich korzystającym 
przeznaczenie większych środków na podstawowe sektory socjalne (zdrowie, podstawowe 
wykształcenie) oraz na sektory produkcyjne (infrastruktura, woda, rolnictwo) w ramach 
walki z ubóstwem. W obliczu obecnego kryzysu może to pomóc złagodzić jego skutki.

29. Równie ważne jest osiągnięcie pomyślnego zakończenia negocjacji handlowych w Ad-
Dausze w ramach WTO, zapewniających większy dostęp do rynku, sprawiedliwe zasady
oraz program pomocy dla krajów ubogich. 

30. Grupa krajów AKP jest dużą grupą krajów o niskim i średnim dochodzie. W czasach, gdy 
nawoływania do reformy międzynarodowego systemu finansowego i globalnego 
zarządzania są coraz bardziej słyszalne, światowy kryzys gospodarczy i finansowy dostarcza 
idealnej okazji do uwzględnienia po raz kolejny w tym procesie krajów AKP jako grupy.  
Większy udział AKP w międzynarodowym systemu finansowym i gospodarczym 
zagwarantuje większą legitymację i skuteczność i uczyni go bardziej reprezentatywnym w 
obecnym kontekście ekonomicznym i politycznym.

Podsumowanie

31. Światowy kryzys gospodarczy i finansowy postawił kraje AKP wobec ogromnego 
wyzwania, które wymaga przyjęcia wspólnej strategii, zwłaszcza na szczeblu 
międzynarodowym. Odpowiedzialni za politykę rozwoju muszą zmobilizować się i podjąć 
szybkie działania mające na celu znalezienie skutecznych rozwiązań służących złagodzeniu 
skutków kryzysu i znalezieniu sposobu na powrót do wzrostu gospodarczego. 

32. Należy podjąć działania, które pozwolą krajom AKP nie tylko przetrwać kryzys, ale także 
kontynuować nieprzerwany postęp na drodze do realizacji swoich celów w dziedzinie 
rozwoju oraz MCR. 

                                               
1 G20 podjęło decyzję o przeznaczeniu 1 100 mld USD na walkę z kryzysem: 750 mld dla MFW, 100 mld dla 
wielostronnych banków rozwoju, w tym dla Banku Światowego oraz 250 mld na finansowanie handlu.
2 Komisja utworzyła na potrzeby krajów AKP nowy instrument finansowania FLEX, stosowany w przypadku 
podatności na zagrożenia, dysponujący kwotą 500 mln USD w ramach 10. EFR.
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33. Nie należy traktować kryzysu gospodarczego tylko jak problemu. Może on także być okazją 
do zapoczątkowania koniecznych reform na szczeblu krajowym, mających na celu 
zbudowanie stabilnych i trwałych ram makroekonomicznych, zdolnych przetrzymać 
uderzenia, a także nowego międzynarodowego systemu finansowania, bardziej 
reprezentatywnego, skuteczniejszego i bardziej świadomego, że rozwój musi oznaczać 
rozwój dla wszystkich.

34. W przypadku bankructwa banku interwencja rządu powinna mieć postać preferencyjnych 
akcji i pożyczek, a nie odbywać się poprzez wydawanie pieniędzy podatników, które 
słuszniej należałoby wykorzystać w interesie obywateli oraz w celu zmniejszenia ubóstwa.


