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OBRAZLOŽITEV

Uvod

1. Zaradi globalizacije so postala svetovna gospodarstva medsebojno zelo odvisna. To prinaša 
veliko koristi in nekaj slabosti, ki so med drugim povezane z deregulacijo finančnih trgov. 

2. Sedanja gospodarska in finančna kriza jasno odraža značilnosti globalizacije. Začela se je v 
Združenih državah leta 2007 kot kriza sektorja visoko tveganih "subprime" bančnih posojil, 
nato se je razvila v svetovno finančno kriza in zatem v globalno recesijo.

3. Kriza je pravzaprav nastala zaradi deregulacije finančnih trgov in kopičenja velikih 
makroekonomskih neravnotežij v svetovnem gospodarstvu. Nestabilna monetarna politika, 
neustrezna regulacija in pomanjkljiv nadzor finančnih trgov so povzročili finančno 
nestabilnost, ki je najpomembnejši vzrok krize.  

4. Kriza se je osredotočila in je najprej prizadela razvita gospodarstva, potem pa se je razširila 
tudi na gospodarstva držav v razvoju.

5. Kljub začetnim napovedim strokovnjakov je sedaj gospodarska in finančna kriza resno 
prizadela tudi države AKP. Te države, ki niso povzročile finančne krize, bodo najbolj 
prizadete zaradi posledic finančne krize.

I. Učinek krize na države AKP

1. Finančni učinek

6. Morali bi omejiti finančni učinek na države AKP. Večina finančnih sistemov v državah AKP 
ni močno navezanih na mednarodne finančne trge. Kljub temu ne gre popolnoma odpisati 
tveganja okužbe na finančnem področju.

7. Skoraj vse banke v državah AKP so pod nadzorom bančnih skupin z matičnimi družbami v 
razvitih državah. To bi lahko povzročilo prenos krize, saj lahko pride do prenosa finančnih 
transferjev od podružnic k matičnim družbam, ki jim primanjkuje likvidnostnih sredstev.

8. Poleg tega se zaradi krize lahko povečajo težave strank z odplačevanjem bančnih posojil, kar 
lahko kreditnim institucijam povzroči težave z likvidnostjo.

2.  Gospodarski učinek

9. Kljub gospodarskemu napredku v zadnjih letih so gospodarstva držav AKP še vedno 
občutljiva na zunanje pretrese, kar je pokazala nedavna kriza s hrano in energijo.

10.  Poleg manjše gospodarske rasti so posledice krize naslednje:

11.  Gospodarska kriza je prizadela trgovino, zlasti potrošne dobrine. Cena in obseg izvoženih 
izdelkov sta strmo padla, kar je precej znižalo prihodke iz uvoza. Zelo prizadete so tudi 
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storitve, zlasti turizem.  Te težave še povečujejo protekcionistični ukrepi, ki so jih začele 
sprejemati razvite države.

12. Zadnji podatki kažejo, da se obseg uradne razvojne pomoči še povečuje, vendar počasneje 
kot prej1. Ne glede na to pretekle izkušnje kažejo, da obstaja visoko tveganje za to, da se bo 
kratkoročna pomoč zmanjšala in bodo nekateri donatorji mogoče zmanjšali svoj proračun. Za 
države AKP je uradna razvojna pomoč bistvena za uresničevanje razvojnih ciljev tisočletja.

13. Kreditni krč in padec povpraševanja v razvitih državah neizogibno učinkujeta na neposredne 
tuje naložbe, ki jih prav tako ogroža pomanjkljiv regulativni in institucionalni okvir v večini 
držav AKP. Svetovna banka pričakuje, da se bodo kapitalski tokovi, usmerjeni k državam v 
razvoju, med letoma 2007 in 2009 zmanjšali za 40 %. Enako pomembno je tveganje, ki 
zadeva beg kapitala v države, ki jih je kriza manj prizadela. To lahko pomeni pritisk na 
menjalni tečaj, proračun in zunanji tekoči račun številnih držav AKP.

14. Denarna nakazila državljanov AKP, ki delajo v tujini, se prav tako zmanjšujejo. Po podatkih 
Eurodada so se nakazila zmanjšala za od 12 % do 40 %. V nekaterih državah AKP je to velik 
odstotek BDP.

15. Finančna kriza lahko ogrozi zmožnost številnih držav AKP za vzdrževanje svojih zunanjih 
dolgov. Padec prihodkov od uvoza, gospodarske rasti in menjalnih tečajev lahko resno 
zmanjša njihovo zmožnost za odplačevanje dolgov.

II. Kako reševati svetovno gospodarsko in finančno krizo

1. Na nacionalni ravni

16. Kriza pritiska na sektor javne porabe, zato je treba odhodke nameniti za pokrivanje 
prednostnih potreb (socialnih odhodkov in naložb).  Mogoče bo treba z davčnimi 
spodbudami zaščititi nekatere socialne in gospodarske sektorje pred učinki krize.

17. Ne glede na to bodo morale države AKP povečati mobilizacijo domačih finančnih virov 
(davkov in prihrankov) kot glavnega vira razvojnega financiranja. V soglasju iz Monterreya 
iz leta 2002 je bilo določeno, da morajo države v razvoju izboljšati mobilizacijo nacionalnih 
finančnih virov za razvoj.

18. Večja mobilizacija domačih virov omogoča: (i) zmanjšanje omejitev, povezanih z zunanjimi 
viri (razmere, pomanjkanje predvidljivosti, spremenljivost), in manjšo občutljivost za 
zunanje pretrese, (ii) več manevrskega prostora in okrepljene zmožnosti države, ki ima več 
nadzora nad razvojnim procesom, (iii) pozitivno podobo za donatorje, kar lahko poveča 
finančne prispevke iz tujine.

19. V zadnjih nekaj letih se je zaradi ugodnih cen potrošnih dobrin trgovina držav AKP 
povečala, trgovina znotraj teh držav pa ostaja zanemarljiva. Trgovinske ovire in nizka 
stopnja gospodarske raznovrstnosti ogrožajo trgovino med državami AKP.

                                               
1 Skupni prispevki za uradno razvojno pomoč so v letu 2007 dosegli 103, 5 milijarde USD, kar pomeni, da so države 
Odbora za razvojno pomoč zmanjšale svoj prispevek (kot delež BND) od 0,31 % v letu 2006 na 0,28 % v letu 2007. 
Če izvzamemo sredstva za odpis dolga, so se prispevki povečali le za 2 %.
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20. Sporazum iz Cotonouja spodbuja regionalno vključevanje z razvojem trgovine med 
državami AKP in njihovim vključevanjem v mednarodni trgovinski sistem. Postopno 
odpiranje trgovine, razvoj regionalne infrastrukture, mobilnost proizvodnih dejavnikov, 
večja raznovrstnost gospodarskih panog itd. bodo povečali zaščito pred zunanjimi pretresi.

21. Zaradi globalne finančne krize se vrednost tujih valut povečuje v primerjavi z vrednostjo 
valut večine držav AKP. To je povzročilo začasno povečanje prihodkov iz uvoza, hkrati pa 
so se povečale cene uvoženih izdelkov. Povečanje cen uvoženih izdelkov lahko nadomestijo 
višji prihodki iz uvoza. Kljub temu se pričakuje, da se prihodki iz naslova izvoznih 
prejemkov in transferji iz nakazil lahko zmanjšajo. Zaradi tega se bo srednjeročno povečal 
deficit plačilne bilance držav AKP, kar bo poslabšalo devizno poslovanje in oslabilo valute 
držav AKP.

22. Ustrezna monetarna politika in okrepitev bančne zakonodaje lahko prispevata k ohranitvi 
zaupanja javnosti in k razpoložljivosti kreditnih sredstev, vendar so finančni sektorji v 
številnih državah AKP med najmanj razvitimi v svetu. Večina prebivalstva nima dostopa do 
finančnih storitev, kar omejuje rast prihrankov. Finančni razvoj je gonilo gospodarske rasti, 
zato je treba prenoviti finančne sektorje držav AKP.

23. Za razvoj zasebnega sektorja in privlačnih zasebnih finančnih tokov so potrebne močne 
institucije in varnost. Da se ohrani stalen tok zunanjih zasebnih naložb, bi morale države 
AKP izboljšati poslovno okolje in postopke; prav tako bi morale izvajati politične reforme in 
izboljšati regulativni okvir.

24. Večina držav AKP, ki so izvoznice proizvodov, je majhnih držav, zato ima nihanje cen velik 
učinek; cene pogosto nihajo, kar povzroča slabšanje trgovinskih pogojev in povečuje 
gospodarsko ranljivost. Predelava proizvodov omogoča povečanje vrednosti in boljše 
trgovinske pogoje.

2. Na mednarodni ravni

25. Treba je nemudoma ukrepati v okviru usklajenega, globalnega pristopa. Ukrepi morajo biti 
usmerjeni v:
 povrnitev zaupanja, rasti in zaposlovanja;
 zaščito revnih in ranljivih;
 zagotovitev dodatne podpore za varovanje gospodarskih koristi in napredka;
 povrnitev zaupanja v finančni sektor in ponovno vzpostavitev kreditnega sektorja;
 spodbujanje svetovne trgovine in naložb ter zavračanje protekcionizma; 
 spodbujanje trajnostnega razvoja; 
 reformo svetovne finančne in gospodarske ureditve.

26. Sklepi srečanja skupine G201 v Londonu, ki zagotavljajo dodatna sredstva za Mednarodni 
denarni sklad, večnacionalne razvojne banke in komercialne finančne institucije za 

                                               
1 Skupina G20 se je odločila, da za reševanje krize nameni 1100 milijard USD: 750 milijard za Mednarodni denarni 
sklad, 100 milijard za večnacionalne razvojne banke, vključno s Svetovno banko, in 250 milijard za financiranje 
trgovine.
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financiranje svetovnega razvoja, so pomemben korak za svetovno gospodarstvo. Podobno je 
Komisija v sporočilu1 iz aprila 2009 predstavila ukrepe za pomoč državam AKP. Vendar je 
treba še povečati mednarodno prizadevanje.

27. Razvojni cilji tisočletja 8 pozivajo k vzpostavljanju globalnega partnerstva za razvoj. Med 
konferenco v Dohi o financiranju razvoja v letu 2008 so velike donatorske države in 
institucije znova poudarile svojo zavezanost k zagotavljanju pomoči državam v razvoju, da 
se jim omogoči hitro napredovanje k razvojnim ciljem tisočletja.

28. Mednarodna skupnost mora spoštovati svoje obveznosti k povečanju pomoči in hkrati 
upoštevati načelo o učinkovitosti pomoči. Finančna kriza ne sme postati kriza pomoči.  
Programi pomoči, vključno s programi za zmanjšanje javnega dolga (močno zadolžene 
revne države, večstranski odpis dolgov), so državam prejemnicam omogočile, da namenijo 
več sredstev osnovnim socialnim sektorjem (zdravstvu, osnovnemu izobraževanju) in 
proizvodnim sektorjem (infrastrukturi, vodovodu, kmetijstvu) v okviru boja proti revščini. 
To lahko ublaži učinke sedanje krize, s katero se soočajo te države.

29. Enako pomembno je v okviru Svetovne trgovinske organizacije uspešno zaključiti 
trgovinska pogajanja iz Dohe, ki bodo omogočila večji dostop do trga ter pripravo 
usklajenih pravil in programa pomoči za revne države. 

30. Skupino AKP sestavljajo številne države nizkega in srednjega dohodkovnega razreda. V 
času, ko so pozivi k reformi mednarodne finančne ureditve in svetovnega reda vse glasnejši, 
svetovna gospodarska in finančna kriza ponuja izjemno priložnost za ponovno vključitev 
držav AKP kot skupine v ta proces.  Večja udeležba držav AKP v mednarodnem finančnem 
in gospodarskem sistemu bo zagotovila večjo legitimnost, učinkovitost in zastopanost v 
okviru sedanje gospodarske in politične ureditve.

Sklepna ugotovitev

31. Svetovna gospodarska in finančna kriza je države AKP postavila pred velik izziv, ki zahteva 
sprejetje skupne strategije, zlasti na mednarodni ravni. Posamezniki, odgovorni za 
načrtovanje razvojne politike, se morajo mobilizirati in sprejeti hitre ukrepe za oblikovanje 
učinkovitih rešitev krize ter pripraviti temelje za ponovno gospodarsko rast. 

32. Treba je sprejeti ukrepe, ki državam AKP zagotavljajo ne le prebroditev krize, ampak tudi 
neprekinjeno nadaljevanje napredka k uresničevanju lastnih razvojnih ciljev in razvojnih 
ciljev tisočletja. 

33. Gospodarska krizo ne prinaša le težav, ampak je lahko tudi priložnost za spodbujanje reform 
na nacionalni ravni, ki so namenjene izgradnji stabilnega in dolgotrajnega 
makroekonomskega okvira, sposobnega vzdržati pretrese, in novega finančnega sistema z 
večjo stopnjo zastopanosti, ki bo učinkovitejši in bo namenil več pozornosti dejstvu, da 
mora biti smisel razvoja razvoj za vse.

                                               
1 Za države AKP je Komisija pripravila nov instrument financiranja, to je instrument FLEX za ranljivost, kateremu 
v okviru desetega Evropskega razvojnega sklada namenja 500 milijonov EUR.
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34. V primeru propada banke bi morala vlada posredovati s pomočjo prednostnih delnic ali 
posojil in ne z davkoplačevalskim denarjem, ki bi ga morali upravičeno porabiti za zaščito 
interesa državljanov in za zmanjšanje revščine.


