


Světové ekonomické summity 
nebo 

„Skupina osmi“ (G8)



Světový obchodní summit – Kdo se ú častní?



Organizace a struktura G8



Co se děje během summit ů G8?

•problémy a boje o moc mezi zeměmi G8

•diskuse vedoucí k nalezení „společné řeči“

� vliv G8 v jiných mezinárodních organizacích

• WTO (Světová obchodní organizace)

• IMF (Mezinárodní měnová fond)

• WB (Světová banka)



Jaký vliv má G8 v 
jiných mezinárodních 
organizacích?

• 48% hlasů v MMF

• 47% hlasů v SB

jeden hlas jeden hlas –– jeden dolarjeden dolar



Forming of the global financial architecture

1944 – Bretton Woods (44 countries) 1947 – GATT /  1994 - WTO

World Bank 
Group
• credits for                                                    
Mega-Projects
• liberalisation
• privatisation

Internat. Monetary 
Fonds
• credits for so called                                         
“developping countries”
• SAPs = structural 
adjustment measures

• Quad = trade ministers of 
EU, J, CAN, USA 
founded 1981 by the G7

one country – one vote



SAPs – Programy strukturálních úprav=
Privatizace,malé státní rozpočty, ekonomika pro export

� škrty ve státních rozpočtech v sociální, 
zdravotní a vzdělávací oblasti

� méně státního vlivu v politice

� otevírání místních trhů pro 
zahraniční investory

� implementace volného trhu

� orientace lokálních ekonomik na export, ne na lokální
potřeby



1944 – ITO (Mezinárodní obchodní organizace)

1947 – GATT (Společná dohoda o tarifech a obchodu)

1994 – TRIPS (Dohoda o aspektech duševního

vlastnictví ve vztahu k obchodu)

1995 – WTO (Světová obchodní organizace)

1995 – GATS (Společná dohoda o obchodu se službami)

jedna zem ě – jeden hlas

WTO – Světová obchodní organizace



Kolik ze 
světového 

obchodu (se 
zbožím) 

prob ěhne s 
přispěním zemí

G8?



Kolik 
celosv ětové

produkce CO 2 je 
způsobeno 

zeměmi G8?



6. - 8.6. 2007

Německo bude mít předsednictví a ohlásilo slogan pro 
summit::
“Růst a zodpovědnost!”

Témata:
- návrh globální světové ekonomiky:

investice, inovace a udržitelnost
- přístup a bezpečnost energetických zdrojů
- rozvoj afrického kontinentu : dobrá správa, 
udržitelné investice, mír a bezpečnost

Summit G8 2007 v Heiligendammu/Německo



Nelegitimní G8!

• nevolena “demokraticky”

• neformální setkání nejbohatších zemí planety

• formování strategického partnerství

• nertransparentní v 

- diskusích – žádné zápisy

- rozhodnutích – žádné informace

• ekonomický systém je reprodukován, což znamená
vykořisťování chudých zemí ve “prospěch”
nejbohatších

• globální efekty neoliberální politiky



History of neoliberal politics

• Marx 

• Fordism-Taylorism

• Keynesianism

• Postfordism (innercircle worker  and peripherie worker) – Beginn of 
neoliberal Economics?

• GOVERNMENT regulates and prepares national market for 
worldwide economic competition (Thatcher-TINA-GB, Pinochet-Chile)

• Industrial and Financial Capital-Neoliberalism?

• Totalitarian State



Znaky neoliberální politiky

• samoregulace trhu

• volný obchod a konkurence

• deregulace: žádný vliv státu na ekonomiku 

• privatizace 

• individuální svoboda znamená ekonomickou svobodu

• individuální odpovědnost namísto solidarity

• homo oeconomicus = lidská bytost toužící po výhodách a jednající
jako čistě racionální ekonomická kreatura



Efekty neoliberální ekonomiky



Vyko řisťování globálního jihu

Dluhy státu Zambie: 438,5 Mill. $  = 13% HDP

Náklady na summit G7 v Okinaw ě/Japonsko: 750 Mill. 
$



Efekty 
neoliberalismu 
na globálním 

severu:

Rostoucí
nerovnost


