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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0188/2008, którą złożyła Stefania Corrias (Włochy), w sprawie 
anulowania zadłużenia Trzeciego Świata

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję wzywa do anulowania zadłużenia krajów rozwijających się. Uważa ona, że 
kraje ubogie muszą pracować, aby zapłacić za rozwój krajów bogatych. Państwa biedne 
zamiast bronią kontrolowane są za pomocą długów.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 10 lipca 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Składająca petycję wzywa do anulowania zadłużenia krajów rozwijających się. Uważa ona, że 
kraje ubogie muszą pracować, aby zapłacić za rozwój krajów bogatych. Państwa biedne 
zamiast bronią kontrolowane są za pomocą długów.

Problem nadmiernego zadłużenia niektórych krajów rozwijających się od ponad dziesięciu lat 
zajmuje istotne miejsce wśród zagadnień rozpatrywanych na szczeblu międzynarodowym.

Wspólnota międzynarodowa postanowiła anulować dużą część długu głęboko zadłużonych 
krajów ubogich, tak aby ustalić ów dług na zrównoważonym poziomie (porównaj:
wielostronna inicjatywa na rzecz redukcji zadłużenia (MDRI) i inicjatywa na rzecz głęboko 
zadłużonych krajów ubogich (HIPC)). Komisja jest aktywnie uczestniczy w działaniach 
związanych z inicjatywą HIPC.
Jednak bezwarunkowe umorzenie długu krajów rozwijających się przekraczające poziomy 
ustalone obecnie na szczeblu międzynarodowym może zniechęcać prywatnych i publicznych 
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pożyczkodawców, którzy w związku z ryzykiem przyszłego anulowania długu mogliby 
wstrzymać kredytowanie i zredukować koszty. Sytuacja taka prowadziłaby też do problemów 
związanych z nadmiernym ryzykiem nadużyć ze strony pożyczkobiorców. Mogliby oni 
pożyczać wygórowane kwoty, oczekując na dalsze dofinansowanie. 

Wiąże się to z dużym ryzykiem ograniczenia dostępu krajów rozwijających się do 
finansowania i tym samym ograniczenia procesu rozwoju. Większość krajów rozwijających 
się ma duże potrzeby finansowe, których nie można pokryć wyłącznie z oszczędności 
krajowych. W takich przypadkach dług umożliwia krajom rozwijającym się podjęcie w dniu 
dzisiejszym inwestycji na konto przyszłych oszczędności. Tak długo, jak pożyczkobiorca 
zachowa zdolność do przyszłej spłaty, dostęp do finansowania najprawdopodobniej 
pozostanie otwarty, a zadłużenie przyczyni się do przyśpieszenia procesu rozwoju. 
Zapewnienie zrównoważonego zadłużenia krajów rozwijających się, do którego powinny 
przyczyniać się także polityki krajowe, ma nadrzędne znaczenie dla procesu ich rozwoju.

W tym kontekście w trakcie kolejnej Międzynarodowej Konferencji Finansowania Rozwoju 
w Dausze (29 listopada – 2 grudnia) osiągnięto konsensus w następujących kwestiach:
- zmniejszenie zadłużenia kwalifikujących się krajów HIPC, które nie osiągnęły punktu 

końcowego;
- zaangażowanie w większym stopniu kredytodawców skupionych w Klubie Paryskim 

i Klubie Londyńskim w operacje symetrycznego anulowania zadłużenia (w celu 
sprawiedliwego rozłożenia obciążeń);

- dalsze umarzanie zadłużenia krajów o średnich dochodach w oparciu o „Zasady i środki 
z Evian”;

- ułatwianie konwersji zadłużenia i stosowania innych form zamiany w stosunku do krajów
o średnich dochodach zadłużonych u kredytodawców komercyjnych; 

- wspieranie programów na rzecz zrównoważenia zadłużenia w długim okresie dla krajów
HIPC, które osiągnęły punkt końcowy;

- zapewnienie, by środki uzyskane w wyniku oddłużenia wykorzystywane były z zasady 
na pokrywanie wydatków socjalnych oraz realizację milenijnych celów rozwoju;

- monitorowanie stanu zadłużenia i kryteriów kwalifikowalności w sposób skoordynowany 
na szczeblu międzynarodowym w oparciu o ramy na rzecz zrównoważonego zadłużenia;

- poprawa zarządzania długiem w oparciu o zintensyfikowane budowanie zdolności, oraz
- podjęcie kwestii zadłużenia wewnętrznego i zewnętrznego w ramach synergii, ponieważ 

oba typy długu mają wpływ na wydatki publiczne i alokację zasobów.
Ponadto odniesiono się do potrzeby podjęcia kwestii tak zwanego długu „nielegalnego” 
i „nieznośnego”.

Po wezwaniu ze strony państw G7, Bank Światowy i MFW zaproponowały w 1996r. 
inicjatywę na rzecz głęboko zadłużonych krajów ubogich (HIPC), jako skoordynowane 
podejście w celu obniżenia zadłużenia zewnętrznego krajów ubogich do zrównoważonego 
poziomu. Inicjatywa ta obejmuje zarówno bilateralnych, jak i multilateralnych 
kredytodawców publicznych oraz kredytodawców komercyjnych. W 1999 r. na szczycie 
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w Kolonii przywódcy G7 uzgodnili zmienione ramy dla wzmocnionej inicjatywy HIPC, które 
zapewniają szybką, bardziej dogłębną i szeroko zakrojoną redukcję zadłużenia.

Inicjatywa HIPC jest wielowymiarowa. Koncentruje się na redukcji zadłużenia, jednak łączy 
ją z zagadnieniami takimi jak ograniczanie ubóstwa, dostosowanie strukturalne i polityka
reform społecznych, w szczególności w sektorze zdrowia i edukacji, co zawiera się 
w kontekście dokumentu dotyczącego strategii redukcji ubóstwa (PRSP).

W 2005 r. w Gleneagles grupa G8 skupiła się na dalszej redukcji długu głęboko zadłużonych 
krajów ubogich w oparciu o wielostronną inicjatywę na rzecz redukcji zadłużenia 
zapewniającą 100% wielostronne umorzenie pożyczek Banku Światowego, Afrykańskiego
Bank Rozwoju i MFW. W marcu 2007 r. Międzyamerykański Bank Rozwoju (MBR) 
dołączył do tych podmiotów, zapewniając 100% umorzenie długu kwalifikujących się krajów.

Komisja Europejska zawsze aktywnie angażowała się w inicjatywę HIPC i jak dotąd 
przeznaczyła na nią ponad 1,6 miliarda euro: 680 milionów euro jako kredytodawca
w odniesieniu do własnych roszczeń i 934 milionów euro jako darczyńca na rzecz funduszu 
powierniczego HIPC.

Komisja Europejska była też pierwszą instytucją multilateralną, która zmieniła formę 
współpracy rozwojowej na granty. Europejski Fundusz Rozwoju zapewnia finansowanie na 
rzecz rozwoju niemal wyłącznie w postaci grantów. To także pierwsza instytucja 
wielostronna, która umorzyła zadłużenia ponad pułapy ustalone w ramach HIPC. W grudniu 
2001 r. Rada Ministrów AKP-UE postanowiła, na podstawie propozycji Komisji, przyznać 
pomoc w wysokości 60 milionów euro. Umożliwi ona pełne umorzenie specjalnych pożyczek 
WE udzielonych kwalifikującym się najsłabiej rozwiniętym krajom Afryki, Karaibów 
i Pacyfiku.

Inicjatywa HIPC przynosi pewne zachęcające i konkretne rezultaty. Zmniejszyły się płatności 
związane z obsługą zadłużenia, natomiast rozwijają się programy wydatków na rzecz 
ubogich. Jednak wyzwanie w postaci utrzymania długookresowego zrównoważenia długu to 
wspólne zadanie pożyczkodawców i pożyczkobiorców. 

Sprawozdania w sprawie wdrożenia tej inicjatywy są dostępne na stronach internetowych 
MFW (http://www.imf.org/external/np/exr/facts/hipc.htm) i Banku Światowego, 
(http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTDEBTDEPT/0,,menuPK:641
66739~pagePK:64166681~piPK:64166725~theSitePK:469043,00.html).
Sprawozdania w sprawie wdrożenia inicjatywy HIPC przez Komisję można znaleźć pod 
następującym adresem: 
http://ec.europa.eu/development/policies/initiatives/hipc_en.cfm


