







Tisková zpráva

19. června 2000

Do začátku výročních zasedání MMF a Skupiny světové banky konaných v září v praze zbývá 99 dnů


Praha, 19. června 2000 – Přesně 99 dnů zbývá do začátku konání Výročních zasedání Mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové banky v Praze. Do České republiky, která se stane prvním hostitelským místem mezi zeměmi bývalého východního bloku, zavítá asi   20 000 delegátů a dalších hostů. Mezi nimi budou převážně ministři financí a guvernéři bank jednotlivých členských zemí, a dále čelní představitelé podnikatelské sféry, mezinárodních finančních organizací a velcí světoví ekonomové. 

Zářijové Výroční zasedání MMF a Skupiny Světové banky v Praze budou provázet důležité mezinárodní akce, tiskové konference, řada pracovních setkání a specializovaných seminářů. Za více než půl století konání výročních zasedání dostal jejich program relativně ustálenou podobu. Rámcový program zasedání v Praze tak bude mít obdobnou formu jako v předchozích letech. Jejich hlavní část připadá na úterý 26. až čtvrtek 28. září, kdy proběhnou Výroční zasedání Rad guvernérů, řada akcí ovšem začíná už o několik dnů dříve a některé trvají i po ukončení hlavní části zasedání. V týdenním předstihu před začátkem hlavní části budou zasedání předznamenána zveřejněním dokumentu World Economic Outlook, v němž budou shrnuty rozbory a odhady analytiků MMF týkající se posledního a očekávaného vývoje světové ekonomiky. K zveřejnění tohoto dokumentu se, rovněž v Praze, uskuteční tisková konference nejvyšších představitelů Mezinárodního měnového fondu.

Dominantou víkendového dění před slavnostním začátkem vlastních výročních zasedání jsou jednání prestižních uskupení ministrů financí a guvernérů národních bank, kteří ze svých pozic hodnotí aktuální ekonomický vývoj ve světě a zaujímají k němu stanoviska zásadního významu. Ke konferenčním stolům zasednou mimo jiné členové Skupiny 24, která byla založena v Limě v roce 1972, aby prezentovala zájmy rozvojových zemí při jednání o mezinárodních měnových záležitostech, členové Skupiny 10, která byla založena v roce 1962 ve spojitosti s poskytováním finančních zdrojů Mezinárodního měnového fondu a Světové banky a také členové Skupiny 7, v níž jsou zastoupeny nejrozvinutější průmyslové země světa - Kanady, Francie, Německa, Itálie, Japonska, Spojeného království a Spojených států (části jednání se v posledních letech účastní i Rusko). Ve stejné době se roztáčí také kolotoč odborných seminářů, tiskových konferencí a mnoha pracovních setkání, na nichž vystupují světové kapacity v oboru finančnictví, bankovnictví, ekonomie a obchodu. Poté následují vlastní Výroční zasedání Rad guvernérů Mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové banky, na nichž se projednávají nejdůležitější otázky ekonomiky a financí ve světě. Zde je zastoupena každá členská země. Pozornost bude věnována především práci obou organizací a jejich úloze ve světovém hospodářském a finančním systému.

O místě konání výročních zasedání rozhodla v dubnu 1996 Rada guvernérů ve Washingtonu. Česká republika v boji o kandidaturu obstála v široké mezinárodní konkurenci. Kromě Jihoafrické republiky se o roli hostitele zajímaly i Spojené arabské emiráty či Holandsko. “Žádný ze států, kde se předchozí výroční zasedání MMF a Světové banky konala, nedisponuje takovým prostředím, jaké má naše hlavní město. Praha je jedinečným historickým a kulturním centrem. Účastníci zasedání, z nichž mnozí přijedou do ČR vůbec poprvé,  se těší, že i přes velmi náročný časový program budou mít příležitost se s hostitelskou zemí seznámit. To pro Českou republiku znamená jedinečnou šanci prezentovat se jako země s vyspělým podnikatelským prostředím, výjimečnou atmosférou, sympatickými a schopnými lidmi. Současně je to určitě také dobrý impuls k významnějšímu nastartování kongresové turistiky v České republice. Podobná příležitost takového rozsahu se už nebude pravděpodobně opakovat,” tvrdí Zdeněk Hrubý, vládní zmocněnec pro pořádání Výročních zasedání MMF a Skupiny Světové banky v Praze.
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