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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

1. Globalizácia spôsobila výraznú vzájomnú závislosť svetových ekonomík. Zatiaľ čo z tejto 
skutočnosti vyplýva množstvo výhod, zároveň možno konštatovať i nevýhody, ktoré sú 
okrem iného spojené s dereguláciou finančných trhov. 

2. Súčasná hospodárska a finančná kríza je jasným odrazom charakteristických znakov 
globalizácie. Začala v roku 2007 v USA krízou vysoko rizikových bankových úverov 
s nižšou bonitou, ktorá vyústila do celosvetovej finančnej krízy a následne do globálnej 
recesie.

3. Vo svojej podstate kríza vznikla v dôsledku deregulácie finančných trhov a akumulácie 
závažnej makroekonomickej nerovnováhy vo svetovom hospodárstve. Nestále menové 
politiky, nedostatočná regulácia a nedbalý dohľad nad finančnými trhmi spôsobili finančnú 
nestabilitu v samotných základoch krízy. 

4. Vzhľadom na to, že kríza vznikla v rozvinutých ekonomikách, zasiahla najmä tieto 
ekonomiky, a to ešte predtým, ako sa rozšírila do rozvojových krajín.

5. Bez ohľadu na to, aké boli počiatočné predpovede analytikov, hospodárska a finančná kríza 
má v súčasnosti závažný vplyv na krajiny AKT. Tieto krajiny, ktoré finančnú krízu 
nespôsobili, budú jej dôsledkami postihnuté najviac.

I. Vplyv krízy na krajiny AKT

1. Finančné hľadisko

6. Finančné dôsledky v krajinách AKT by sa mali obmedziť. Väčšina finančných systémov 
v krajinách AKT nemá silné väzby na medzinárodné finančné trhy. Riziko škodlivého vplyvu 
v oblasti financií však nemožno úplne vylúčiť.

7. Takmer všetky banky v krajinách AKT sú kontrolované bankovými skupinami s materskými 
spoločnosťami v rozvinutých krajinách. Táto skutočnosť by mohla spôsobiť šírenie krízy, 
keďže by mohlo dochádzať k finančným prevodom z pobočiek do materských spoločností, 
ktorým chýba hotovosť. 

8. Navyše kríza by mohla zvýšiť ťažkosti klientov pri splácaní bankových úverov, v dôsledku 
čoho by úverovým inštitúciám vznikli problémy s likviditou.  

2.  Hospodárske hľadisko
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9. Napriek hospodárskemu pokroku v uplynulých rokoch ostávajú ekonomiky krajín AKT 
naďalej zraniteľné voči vonkajším otrasom, ako ukázala i nedávna potravinová a energetická 
kríza.

10. Kríza má okrem zníženého rastu i tieto dôsledky: 

11. Hospodárska recesia postihuje obchod, najmä komodity. Ceny a objemy vyvážaných 
výrobkov zaznamenali prepad, čo viedlo k mimoriadne prudkému poklesu príjmov z vývozu. 
Ťažko postihnuté sú aj služby, najmä cestovný ruch.  Tieto problémy zhoršuje nastupujúci 
vývoj v rozvinutých krajinách, ktorý sa vyznačuje protekcionizmom. 

12. Z najnovších údajov vyplýva, že oficiálna rozvojová pomoc sa naďalej zvyšuje, i keď 
pomalšie než v minulosti1. Skúsenosti z minulosti však ukazujú, že existuje reálne riziko 
krátkodobého poklesu tokov pomoci, pričom je možné, že niektorí poskytovatelia pomoci 
oklieštia svoje rozpočty určené na pomoc. Oficiálna rozvojová pomoc má pre krajiny AKT 
zásadný význam, pokiaľ ide o dosiahnutie pokroku smerom k rozvojovým cieľom tisícročia. 

13. Úverová kríza a pokles dopytu v rozvinutých krajinách majú nevyhnutne vplyv na priame 
zahraničné investície, čo je spôsobené aj nedostatočnými regulačnými a inštitucionálnymi 
rámcami vo väčšine krajín AKT. V rokoch 2007 až 2009 Svetová banka očakáva 40 % 
pokles toku kapitálu do rozvojových krajín. Takisto závažné je aj riziko úniku kapitálu do 
krajín, ktoré sú v menšej miere vystavené kríze. Týmto by sa mohol vyvinúť nátlak na 
výmenné kurzy, rozpočty a bežné externé účty v mnohých krajinách AKT.

14. Prevody prostriedkov od občanov AKT pracujúcich v zahraničí klesajú. Eurodad uvádza, že 
v súvislosti s prevodmi prostriedkov bol zaznamenaný pokles o 12 % na úroveň 40 %. 
V niektorých krajinách AKT to má výrazný vplyv na HDP.

15. Finančná kríza môže ohroziť kapacitu mnohých krajín AKT uniesť svoje externé dlhy. 
Pokles príjmov založených na vývoze a pokles miery rastu, ako aj zmeny výmenných kurzov 
by mohli významným spôsobom znížiť ich schopnosť splatiť svoje dlhy.

II. Ako riešiť globálnu hospodársku a finančnú krízu

1. Vnútroštátna úroveň

16. Kríza vyvíja nátlak na verejné výdavky, takže výdavky musia spĺňať prioritné potreby 
(sociálne výdavky, investície). V záujme ochrany niektorých sociálnych a hospodárskych 
odvetví pred účinkami krízy budú možno potrebné daňové stimuly. 

17. Krajiny AKT však takisto budú musieť zvýšiť mobilizáciu domácich finančných zdrojov 
(daní a úspor) ako hlavný zdroj na financovanie rozvoja. Konsenzom z Monterrey z roku 
2002 sa nariaďuje rozvojovým krajinám lepšie mobilizovať vnútroštátne finančné zdroje na 
rozvoj.

                                               
1 Celkové čisté príspevky na oficiálnu rozvojovú pomoc predstavovali 103,5 miliárd USD v roku 2007, pričom 
klesli z 0,31 % naakumulovaného HND v krajinách Výboru pre rozvojovú pomoc (DAC) v roku 2006 na 0,28 % v 
roku 2007. Ak vylúčime odpustenie dlhu, tieto príspevky narastajú len o 2 %.
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18. Zvýšená mobilizácia domácich zdrojov má za následok:  (i) menej obmedzení spojených 
s externými zdrojmi (podmienky, nedostatočná predvídateľnosť, volatilita atď.) a menšiu 
náchylnosť na vonkajšie otrasy, (ii) väčší priestor na manévrovanie a posilnenú kapacitu 
štátu, keďže krajiny majú väčšiu kontrolu nad rozvojovým procesom, (iii) pozitívny obraz 
pre poskytovateľov pomoci, čo by mohlo viesť k nárastu externých finančných príspevkov. 

19. Dobré ceny komodít v niekoľkých uplynulých rokoch viedli k zvýšeniu obchodu AKT; 
obchod v rámci AKT však ostáva na zanedbateľnej úrovni: bránia mu obchodné prekážky 
a nízka hospodárska diverzifikácia.

20. Dohodou z Cotonou sa podporuje regionálna integrácia, ktorej cieľom je rozvinúť obchod 
v rámci AKT a integrovať tieto krajiny do systému medzinárodného obchodu. Postupné 
otváranie obchodu, rozvoj regionálnej infraštruktúry, mobilita výrobných faktorov, 
diverzifikácia ekonomík atď. pomôžu pri ochrane pred vonkajšími otrasmi.

21. V dôsledku globálnej finančnej krízy sú meny väčšiny štátov AKT vystavené zhodnoteniu 
oproti zahraničným menám. Dočasne to vyústilo do nárastu príjmov z vývozu, ktorý je však 
sprevádzaný zvýšením dovozných cien. Zvýšenie dovozných cien by boli zmiernili vyššie 
príjmy z vývozu. Očakáva sa však, že prílev na základe príjmov z vývozu a prevod platieb 
môžu klesať. V strednodobom horizonte to povedie k zväčšeniu deficitu platobnej bilancie 
AKT a vyústi do nedostatku výmeny devíz a oslabenia mien krajín AKT. 

22. Vhodné menové politiky a posilnenie bankovej regulácie môžu pomôcť udržať dôveru 
verejnosti a dostupnosť úverov, finančné sektory v mnohých krajinách AKT patria medzi 
najmenej rozvinuté na svete. Veľká časť obyvateľstva nemá prístup k finančným službám, 
čo obmedzuje rast úspor. Finančný rozvoj vedie k hospodárskemu rastu, takže finančné 
sektory AKT je potrebné zreformovať. 

23. Nevyhnutným predpokladom na rozvoj súkromného sektora a získavanie súkromných 
finančných tokov je bezpečnosť a silné inštitúcie. V záujme zachovania nepretržitého toku 
súkromných zahraničných investícií je potrebné, aby krajiny AKT zlepšili podnikateľské 
prostredie a postupy, uskutočnili politické reformy a zdokonalili regulačný rámec.

24. Väčšina vývozcov komodít z krajín AKT sú malé krajiny – takže pohyby cien majú výrazný 
vplyv – a ceny sú často nestále, čím sa zhoršujú obchodné podmienky a zvyšuje sa 
ekonomická zraniteľnosť. Spracovanie výrobkov zabezpečuje pridanú hodnotu a vedie 
k lepším obchodným podmienkam.

2. Medzinárodná úroveň

25. V rámci spoločného, globálneho prístupu sa vyžaduje prijatie okamžitých opatrení. 
Opatrenia musia byť zamerané na: 
 obnovenie dôvery, rastu a zamestnanosti; 
 ochranu chudobných a zraniteľných osôb; 
 poskytovanie dodatočnej podpory na zabezpečenie hospodárskeho zisku a pokroku; 
 opätovné vybudovanie dôvery vo finančný sektor a obnovenie úverov; 
 podporu svetového obchodu a investícií a odmietnutie protekcionizmu; 
 podporu trvalo udržateľného rozvoja; 
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 reformu globálnej finančnej a hospodárskej štruktúry.

26. Závery samitu G201 v Londýne o poskytnutí dodatočných zdrojov pre MMF, medzinárodné 
rozvojové banky a komerčné finančné inštitúcie na financovanie svetového rozvoja sú 
dôležitý krokom pre globálne hospodárstvo. Podobne v oznámení Komisie2 z apríla 2009 
boli uvedené opatrenia na pomoc krajinám AKT. Potrebné je však väčšie medzinárodné 
úsilie.

27. V rámci rozvojového cieľa tisícročia 8 sa vyzýva na vytvorenie globálneho partnerstva pre 
rozvoj. Počas konferencie o financovaní rozvoja, ktorá sa konala v roku 2008 v Dauhe, 
najväčšie prispievateľské krajiny a inštitúcie opätovne potvrdili svoj záväzok 
k poskytovaniu pomoci rozvojovým krajinám s cieľom pomôcť im, aby uskutočnili rýchly 
pokrok k dosiahnutiu rozvojových cieľov tisícročia.

28. Medzinárodné spoločenstvo si musí ctiť svoje záväzky k zvýšeniu pomoci a zároveň 
dodržiavať zásady efektívnosti pomoci. Finančná kríza sa nesmie stať krízou pomoci. 
Programy pomoci vrátane programov na zníženie verejného dlhu (HIPC, MDRI) umožnili 
prijímajúcim krajinám vyčleniť viac zdrojov na základné sociálne oblasti (zdravotníctvo, 
základné vzdelávanie) a výrobné sektory (infraštruktúra, vodné hospodárstvo, 
poľnohospodárstvo) ako súčasť boja proti chudobe. V kontexte tejto krízy by tieto programy 
mohli prispieť k zmierneniu jej následkov.

29. Rovnako dôležité je dosiahnuť úspešné uzatvorenie dauhaských obchodných rokovaní 
vo WTO a zabezpečiť lepší prístup na trh, vyvážené pravidlá a program pomoci pre 
chudobné krajiny. 

30. Skupina AKT je významnou skupinou krajín s nízkym a stredným príjmom. V čase, keď sú 
výzvy na reformu medzinárodnej finančnej štruktúry a globálneho riadenia čoraz hlasnejšie, 
globálna hospodárska a finančná kríza poskytuje ideálnu príležitosť na opätovné zapojenie 
krajín AKT ako jednej skupiny do procesu. Väčšia účasť AKT na medzinárodnom 
finančnom a hospodárskom systéme zabezpečí väčšiu legitímnosť a efektívnosť a zvýši 
zastúpenie tejto skupiny v súčasnom hospodárskom a politickom prostredí.

Záver

31. Globálna hospodárska a finančná kríza postavila krajiny AKT pred dôležitú výzvu, ktorá si 
vyžaduje prijatie spoločnej stratégie, najmä na medzinárodnej úrovni. Subjekty zodpovedné 
za rozvojovú politiku sa musia zmobilizovať a prijať okamžité opatrenia s cieľom nájsť 
efektívne riešenia na zmiernenie účinkov krízy a na  zabezpečenie návratu k hospodárskemu 
rastu. 

32. Treba prijať opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby krajiny AKT mohli nielen čeliť kríze, ale 
takisto pokračovať v dosahovaní pokroku smerujúceho k splneniu ich rozvojových cieľov 
a rozvojových cieľov tisícročia.  

                                               
1 Skupina G20 rozhodla o pridelení sumy vo výške 1 100 miliárd USD na riešenie krízy: 750 miliárd pre MMF, 100 
miliárd pre multilaterálne rozvojové banky vrátane Svetovej banky a 250 miliárd na financovanie obchodu. 
2 Komisia stanovuje pre krajiny AKT nový nástroj financovania, mechanizmus FLEX, ktorý je v rámci 10. ERF 
vybavený prostriedkami vo výške 500 miliónov EUR.
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33. Hospodársku krízu nemožno považovať iba za problém. Takisto môže byť príležitosťou na 
spustenie potrebných reforiem na vnútroštátnej úrovni s cieľom vytvoriť stabilný a trvalý 
makroekonomický rámec, ktorý môže odolávať otrasom, a vybudovať nový medzinárodný 
finančný systém, ktorý by bol reprezentatívnejší, efektívnejší a vo väčšej miere by 
zohľadňoval skutočnosť, že rozvoj musí znamenať rozvoj pre všetkých.

34. V prípade finančných problémov banky by vláda mala intervenovať prostredníctvom 
prioritných akcií a úverov, a nie peňazí daňových poplatníkov, ktoré by sa mali správne 
použiť v záujme občanov a zmierňovania chudoby.


