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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно въздействието на глобалната финансова и икономическа криза върху 
развиващите се страни и върху сътрудничеството за развитие
(2009/2150(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид срещата на върха на Г-20, проведена в Питсбърг на 24 и 25 
септември 2009 г., и срещата на върха на Г-20, проведена в Лондон на 2 април 2009 
г.,

– като взе предвид срещата на върха на Г-8, проведена в Л'Акуила, Италия, от 8 до 10 
юли 2009 г., 

– като взе предвид Декларацията на ООН за хилядолетието от 8 септември 2000 г., 
която определя Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР) като съвместно 
определени от международната общност цели, наред с другото, за премахване на 
бедността и глада, 

– като взе предвид Европейския консенсус за развитие1,

– като взе предвид Консенсуса от Монтерей, приет на международната конференция 
относно финансирането за развитие, проведена в Монтерей, Мексико, от 18 до 22 
март 2002 г.,

– като взе предвид Парижката декларация за ефективност на помощта и Програмата 
за действие от Акра,

– като взе предвид доклада на Международния валутен фонд (МВФ), озаглавен 
„Последиците от световната финансова криза за страните с ниско равнище на 
доходите - актуализиране“, публикуван през септември 2009 г.,

– като взе предвид доклада на МВФ, озаглавен „Глобални икономически перспективи 
- поддържане на възстановяването“, публикуван през октомври 2009 г.,

– като взе предвид доклада на Световната банка, озаглавен „В защита на напредъка: 
предизвикателства пред страните с ниско равнище на доходите в рамките на 
глобалната рецесия“, публикуван през септември 2009 г.,

– като взе предвид доклада на Световната банка, озаглавен „Финансиране за глобално 
развитие: очертаване на пътя към глобално възстановяване 2009 г.”, публикуван 
през юни 2009 г.,

– като взе предвид Европейския доклад за развитието за 2009 г., озаглавен 
„Преодоляване на уязвимостта в Африка: разработване на нов европейски подход“, 
публикуван през октомври 2009 г.,

                                               
1 ОВ C 46, 24.2.2006 г., стр. 6.
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– като взе предвид проучването, подготвено от консултантската компания HTSPE, 
озаглавено „Програмата за ефективност на помощта: ползите от един европейски 
подход“, възложено от Комисията и публикувано през октомври 2009 г., 

– като взе предвид доклада на работната група на ООН по изоставането спрямо ЦХР, 
озаглавен „Засилване на глобалното партньорство за развитие във време на криза“, 
публикуван през септември 2009 г.,

– като взе предвид своята резолюция от 8 октомври 2009 г. относно въздействието на 
глобалната финансова и икономическа криза върху развиващите се страни и върху 
сътрудничеството за развитие1,

– като взе предвид проведеното от него изслушване относно въздействието на 
глобалната финансова криза върху развиващите се страни и върху 
сътрудничеството за развитие, проведено на 10 ноември 2009 г., и по-специално на 
доклада на проф. Guttorm Schjelderup относно незаконните парични потоци и 
данъчните убежища, 

– като взе предвид своята резолюция от 8 октомври 2009 г. относно срещата на 
високо равнище на Г-20 в Питсбърг на 24 и 25 септември 2009 година2,

– като взе предвид своите резолюции от 25 март 2009 г. относно годишните доклади 
на Европейската инвестиционна банка и на Европейската банка за възстановяване и 
развитие за 2007 г.3,

– като взе предвид своята резолюция от 16 февруари 2006 г. относно новите 
финансови инструменти за развитие във връзка с Целите на хилядолетието4,

– като взе предвид решението на Съда на Европейските общности от 6 ноември 2008 
г. относно правното основание на Решение 2006/1016/ЕО5,

– като взе предвид Директива 2009/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
23 април 2009 година за изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед подобряване и 
разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове на 
Общността6,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 8 април 2009 г., озаглавено 
„Подкрепа за развиващите се страни за преодоляване на кризата“ (COM(2009)0160),

– като взе предвид работния документ на Комисията от 5 април 2005 г., озаглавен 
„Нови източници на финансиране за развитие: преглед на възможностите“ 
(SEC(2005)0467),

                                               
1 P7_TA(2009)0029.
2 P7_TA(2009)0028.
3 P6_TA(2009)0185.
4 ОВ C 290 E, 29.11.2006 г., стр. 396.
5 Дело C-155/07, Европейски парламент срещу Съвет на Европейския съюз; ОВ L 327, 20.12.2008 г., стр. 
3.
6 ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 63.
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– като взе предвид заключенията на Съвета по общи въпроси и външни отношения от 
18 и 19 май 2009 г. за подкрепа за развиващите се страни за преодоляване на 
кризата,

– като взе предвид заключенията на Съвета по общи въпроси и външни отношения от 
17 ноември 2009 г. относно последователността на политиките за развитие,

– като взе предвид Конференцията на ООН относно световната финансова и 
икономическа криза и нейното въздействие върху развитието, както и подкрепата на 
Общото събрание на ООН за резултатите от конференцията чрез Резолюция 63/303 
от 9 юли 2009 г.,

– като взе предвид конференцията относно новаторското финансиране, проведена в 
Париж на 28 и 29 май 2009 г., както и международната конференция относно 
финансиране на развитието, проведена в Доха от 28 ноември до 2 декември 2008 г.,

– като взе предвид препоръките на експертната комисия по реформите на 
международната парична и финансова система към председателя на Общото 
събрание на ООН, публикувани през март 2009 г.,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по развитие, както и становищата на 
комисията по международна търговия и на комисията по икономически и парични 
въпроси (A7-0000/2009),

А. като има предвид, че се очаква бързоразвиващите се и развиващите се икономики 
да отбележат растеж от само 1,7 % през 2009 г. в сравнение с темп на растежа от 6 
% през 2008 г.,

Б. като има предвид, че се очаква световната търговия на стоки да спадне с 13 % през 
2009 г., докато инвестициите в търговия и инфраструктури са в застой вследствие 
на кредитната криза, 

В. като има предвид, че дерегулацията на финансовите пазари причини системна 
криза с глобално измерение, която налага компенсиране и споделяне на тежестта на 
международно равнище,

Г. като има предвид, че данъчните убежища предлагат места, където могат да се 
скриват пари, предоставяйки по този начин стимули за подкопаване на доброто 
управление, особено по отношение на данъчното облагане и на принципа на 
правовата държава; като има предвид, че незаконният поток на капитали от 
развиващите се страни се оценява на 641—941 милиарда щатски долара и 
следователно надвишава приблизително десетократно помощта за развитие в 
световен мащаб,

Д. като има предвид, че Европейският съюз е най-големият донор на помощи и 
осигурява приблизително 60% от потоците на помощ в световен мащаб за 2008 г., 
докато Комисията предвижда, че през 2009 г. ще бъде налице недостиг от 22 
милиарда долара по отношение на поетите ангажименти за официална помощ за 
развитие,
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Е. като има предвид, че европейският подход към ефективността на помощта би 
могъл да доведе до подобряване на ефикасността в размер между 3 и 6 милиарда 
евро годишно за периода 2010-2015 г.,

1. съзнава много ясно, че последните две години бяха белязани от поредица от 
глобални кризи (продоволствена, горивна и финансова), които имат сериозно 
отражение върху индустриализираните и бързоразвиващите се икономики, но и 
опустошителни последици за бедните групи от населението в развиващите се 
страни, като над 200 милиона работници в световен мащаб са изложени на крайна 
бедност, а повече от една шеста от световното население страда от глад; 

2. призовава за засилване на ангажиментите за постигане на ЦХР до 2015 г. и отправя 
искане за по-координирани действия с оглед на прегледа на ЦХР през 2010 г.;

3. призовава държавите-членки да изпълнят напълно поетите от тях ангажименти по 
отношение на официалната помощ за развитие;

4. отправя искане към държавите-членки да увеличат обемите на официалната помощ 
за развитие, за да достигнат колективната цел от 0,56 % ОПР/БНД до 2010 г. и 
целта от 0,7 % ОПР/БНД до 2015 г.; освен това отправя искане те да активизират 
усилията си за подобряване на ефективността на помощта чрез прилагането на 
Парижката декларация и на Програмата за действие от Акра;

5. подчертава, че изпълнението на поетите ангажименти за официална помощ за 
развитие е наложително, но все още недостатъчно за справяне с извънредното 
положение по отношение на развитието и отново призовава Комисията спешно да 
идентифицира допълнителни, новаторски източници за финансиране на 
развитието;

6. подчертава, че продължаващата реформа на структурата на международната помощ 
следва да не бъде стъпка назад по отношение на постигнатото досега в областта на 
развитието и не може да служи за димна завеса, така че държавите-членки да се 
откажат от поетите обещания;

7. признава, че дерегулацията на финансовите пазари и на пазара на труда, заедно с 
приватизацията на обществените услуги и социалните програми, в резултат на 
условията, наложени на развиващите се страни от международните финансови 
институции, се оказаха неефективни за предотвратяване на кризата, като вместо 
това те засилиха отрицателните последици от нея; подчертава, че за разлика от 
случилото се в развитите страни, горепосочените наложени мерки рязко намалиха 
способността на развиващите се страни да реагират на икономическия спад чрез 
приемането на стимулиращи фискални мерки;

8. приветства, от една страна, подобрените инструменти за отпускане на кредити на 
страните с ниско равнище на доходите, предоставени от международните 
финансови институции, с по-високо равнище на разходи в полза на бедните и с 
акцент върху намаляване на бедността, както и разходи за стимулиране на растежа 
в развиващите се страни; при все това изразява сериозна загриженост относно 
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предизвикването на нова криза на дълговете, като подчертава парадокса, че 
развиващите се страни ще бъдат принудени да задлъжнеят, за да се справят с криза, 
причинена от страни и институции, на които те ще се окажат длъжници, което 
показва още веднъж необходимостта от спешни реформи в управлението на 
международните финансови институции;

9. отправя искане към ръководителите на Г-20 да предприемат незабавни действия по 
ангажимента, поет на срещата на върха в Питсбърг през септември 2009 г., за 
реформа на глобалната структура на политиките за развитие и в този контекст да 
прехвърлят поне 5% от квотите на МВФ на бързоразвиващите се и развиващите се 
страни и поне 3% от дяловете с право на глас на Световната банка на развиващите 
се страни и страните в процес на преход;

10. отбелязва, че членовете на МВФ одобриха предоставянето на 250 милиарда щатски 
долара за специални права на тираж (СПТ) и че само 18 милиарда долара от тези 
СПТ ще отидат за развиващите се страни; настоятелно призовава държавите-
членки да разгледат предложението на Сорос богатите държави да предоставят 
своите СПТ на фонд за глобални обществени блага, като борбата срещу 
изменението на климата и срещу бедността;

11. изразява съжаление, че финансовият сектор все още не е платил за последиците от 
безпрецедентната криза, която той предизвика, въпреки че беше бенефициент на 
огромни държавни планове за спасяване; в тази връзка приветства ангажимента, 
поет от ръководителите на Г-20 на срещата на върха в Питсбърг през септември 
2009 г., да гарантират, че финансовият сектор ще възстанови разходите, натрупани 
във връзка с кризата, които до момента се понасят от данъкоплатците, други 
граждани и обществени услуги както в напредналите икономики, така и в 
развиващите се страни;

12. твърдо вярва, че данъчното облагане на банковата система за финансиране на 
застраховането на депозити или на фонд за разрешаване на проблемите на банките 
не би бил справедлив принос от страна на финансовия сектор за социалната 
справедливост в световен план; вместо това призовава за въвеждане на 
международен налог върху финансовите транзакции, който да направи данъчната 
система като цяло по-справедлива и да генерира допълнителни средства за 
финансиране на развитието и на глобални обществени блага;

13. отбелязва с дълбока загриженост, че се очаква, че през 2009 г. развиващите се 
страни ще бъдат изправени пред финансов недостиг в размер на 350 милиарда до 
635 милиарда  щатски долара и че разрастващите се финансови проблеми в най-
уязвимите страни излагат на опасност основни разходи в размер на 11,6 милиарда 
щатски долара в областта на образованието, здравеопазването, инфраструктурата и 
социалната закрила;  поради това се застъпва за въвеждането на тригодишен 
мораториум върху изплащането на дълговете, включително на главницата и 
лихвите, за да се предостави възможност на развиващите се страни да приложат 
антициклични фискални политики за смекчаване на тежките последици от кризата; 
предлага да се създаде на международно равнище независим и прозрачен 
арбитражен орган за дълговете; 
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14. приветства инициативите на държавите-членки за прилагане на доброволни такси 
върху емисиите от въздухоплаването и корабоплаването, с цел да се допринесе за 
финансиране на разходите в развиващите се страни за ограничаване на 
последиците от изменението на климата и за адаптиране към него, и приканва 
всички държави-членки да обмислят прилагането на подобни такси;

15. призовава държавите-членки, в рамките на системата за търговия с емисии на 
Европейския съюз, да отделят справедлив дял от приходите от състезателното 
наддаване за квоти за въглеродни емисии с цел да окажат подкрепа на развиващите 
се страни по отношение на изменението на климата, в съответствие с Директива 
2003/87/ЕО1;

16. подчертава основното значение на трансфера на парични средства от мигранти като 
капиталови потоци, достигащи пряко целевото население в развиващите си страни,
което може да ги използва своевременно за належащи нужди; отправя искане към 
държавите-членки и страните, в които се получават тези парични средства, да 
улеснят прехвърлянето на тези средства и да предприемат действия за намаляване 
на свързаните с тях разходи;

17. приветства ангажимента, поет от държавните и правителствените ръководители от 
Г-8 през юли 2009 г. на срещата на върха в Л'Акуила, Италия, за намаляване на 
разходите за превеждане на парични средства от 10% на 5% в срок от 5 години; 
счита, че по-голямата пазарна конкуренция и по-широката регулаторна рамка са 
мерки от първостепенно значение за намаляване на разходите, свързани с 
операциите за превеждане на парични средства, като същевременно те ускоряват 
внедряването на нови технологии и насърчават финансовото приобщаване на 
бедните в развиващите се страни;

18. подкрепя създаването на съвместни публично-частни инициативи за развитие, 
основаващи се на водещата роля на публичния сектор и на подкрепа от страна на 
частни донори, в съответствие с приоритетите на страните партньори, като начин за 
увеличаване на преките инвестиции в развиващите се страни и за улесняване на 
трансфера на технологии;

19. приветства одобряването на механизма за защита срещу уязвимостта, породена от 
колебанията в приходите от износа (FLEX), за оказване на подкрепа на 
отговарящите на изискванията страни от Африка, Карибския и Тихоокеанския 
басейн във връзка със социалните последици от кризата и настоятелно призовава за 
своевременното отпускане на средствата; при все това отново изразява загриженост 
относно въпроса, как Комисията ще запълни финансовия вакуум, който ще 
възникне през следващите години в резултат на концентрацията на подкрепата на 
бюджета в началото на периода; 

20. счита, че търговията е главна движеща сила за икономически растеж и за 
ограничаване на бедността в развиващите се страни и призовава ЕС и държавите-

                                               
1 Член 10 от Директива 2003/87/EО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 година за 
установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността (ОВ L 
275, 25.10.2003 г., стр. 32).
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членки да използват своето международно влияние за постигане на положителен, 
справедлив и насочен към развитието краен резултат от кръга преговори от Доха, 
като същевременно се засили акцентът върху бедните в рамките на политиката за 
подпомагане на търговията;

21. потвърждава факта, че споразуменията за икономическо партньорство следва да се 
разглеждат като инструмент за подпомагане на развитието и настоятелна приканва 
Комисията да предприеме действия за своевременното приключване на 
преговорите, като същевременно вземе предвид начините, по които разпоредбите 
на споразуменията за икономическо партньорство могат да се отразят на 
способността на развиващите се страни за преодоляване на кризата; 

22. счита, протекционизмът не е надежден отговор на кризата и засилва своя призив 
към ЕС да изпълни своята роля, като ограничи пречките пред търговията и 
нарушаващите търговията субсидии, които са нанесли толкова много вреда на 
развиващите се страни; 

23. изразява дълбока загриженост във връзка с това, че негативното въздействие на 
данъчните убежища може да се окаже непреодолима пречка пред икономическото 
развитие в бедните страни, като се накърнява суверенитетът на други страни, 
наврежда се на ефективността на финансовите пазари и на разпределението на 
средствата, подкопават се основите на националните данъчни системи и се 
увеличават разходите за данъчното облагане, създават се стимули за извършване на 
икономически престъпления и се нанасят вреди на частните доходи, доброто 
управление и икономическия растеж, като по този начин се пречи на развиващите 
се страни да инвестират в обществените услуги, образованието, социалната 
сигурност и благосъстоянието на хората;

24. признава, че споразуменията за обмен на данъчна информация не премахват 
вредните структури на изолираните данъчни системи или липсата на публични 
регистри, нито налагат предоставянето на счетоводни отчети, извършването на 
одити или съхраняването на данни;  приветства усилията на Г-20 и Организацията 
за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за предприемане на мерки 
срещу данъчните убежища, но отбелязва със съжаление, че установените критерии, 
споразуменията за обмен на данъчна информация и съществуващите процедури 
няма да бъдат достатъчни за преодоляване на проблема, свързан с данъчните 
убежища и незаконните финансови потоци; призовава ОИСР, Г-20 и Европейския 
съюз да приемат по-строги критерии за определянето на данъчните убежища и да 
предприемат действия за приемане на международно многостранно споразумение с 
обвързващ характер за автоматичен обмен на данъчна информация, предвиждащо 
ответни мерки в случай на неспазване на изискванията;

25. призовава ЕС, неговите държави-членки и международните финансови институции 
да подкрепят развиващите се страни при увеличаването на приходната част от 
бюджета им и при изграждането на капацитет в областта на данъчното облагане;

26. отбелязва, че половината от незаконните финансови потоци, изтичащи от 
развиващите се страни, са свързани с неправилното ценообразуване в рамките на 
търговията, и засилва своя призив за сключване на ново финансово споразумение с 
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обвързващ характер в световен мащаб, което да принуди транснационалните 
корпорации автоматично да предоставят информация за реализираните печалби и 
изплатените данъци за всяка страна поотделно, за да се гарантира прозрачността на 
продажбите, печалбите и данъците във всяка юрисдикция, в която извършват 
своята дейност;

27. приветства инициативата за възстановяване на откраднати активи (StAR) на 
Службата на ООН по наркотиците и престъпността и Световната банка за 
подпомагане на развиващите се страни в борбата срещу корупцията, престъпната 
дейност и укриването на данъци и призовава държавите-членки да ратифицират 
Конвенцията на Организацията на обединените нации за борба срещу корупцията; 

28. приветства прилагането от Европейската инвестиционна банка на нейната 
съществуваща политика спрямо офшорните финансови центрове; приканва ЕС, 
държавите-членки и ЕИБ да поемат водеща роля и да намалят привлекателността 
на инвестициите чрез данъчни убежища чрез приемането на правила за 
обществените поръчки и отпускането на публични средства, които да забраняват на 
дружествата, банките или другите институции, регистрирани в данъчно убежище, 
да се възползват от публични средства;

29. признава, че настоящият средносрочен преглед на дейността на ЕИБ по отпускане 
на външни кредити  и споразуменията за сътрудничество, който следва да 
приключи през 2010 г. и по отношение на който Европейският парламент действа в 
качеството си на съзаконодател, е огромна възможност за активизиране на ролята 
на ЕИБ по отношение на сътрудничеството за развитие, като се осигурява 
приоритетно място за проектите, чиято цел е да се ограничи бедността;

30. приканва Комисията да обмисли подробно препоръките, отправени в настоящия 
доклад, при изготвянето на предложението за решение относно мандата на ЕИБ за 
отпускане на външни кредити след извършването на средносрочния преглед; 

31. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, държавите-членки, органите на ООН, Международния валутен фонд и 
Световна банка, членовете на управителните съвети на Международния валутен 
фонд и Световната банка от държавите-членки на ЕС, както и страните от Г-20.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Финансовата и икономическа криза, която започна през 2007 г., оказва най-тежки и 
сериозни последствия върху страните с нововъзникващи икономики и развиващите се 
страни, особено тези с ниски доходи.

Напълно спря напредъкът, който се наблюдаваше в тези страни през последното 
десетилетие и се изразяваше в устойчив растеж, стабилизиране на публичните финанси, 
намаляване на външния дълг, разширяване на търговската дейност, повишаване на 
цените на изходните суровини, получаване на повече помощ за развитие. В този 
контекст, макар и трудно и при липса на достатъчно средства, малко по малко се 
напредваше в постигането на ЦХР.

Независимо от това, в годините преди настъпването на финансовата криза бедните 
страни вече бяха засегнати от продоволствената криза вследствие на повишаването на 
цените на основните стоки, което засегна препитанието на стотици милиони хора; от 
енергийната криза, която източи огромни ресурси от страните, които не произвеждат 
петрол и газ, за да могат те да поддържат дейностите си; от изменението на климата, 
чиито последствия се проявяват най-тежко в развиващите се страни, като нанасят щети 
на реколтата и разрушават инфраструктурата им.

Финансовата криза засили многократно вече започналото влошаване на положението 
на страните с ниски доходи.

Първите признаци на настъпващата криза се проявиха през втората половина на 2007 г., 
а последствията върху производството станаха видими през 2008 г. Преди малко повече 
от година, след фалита на „Lehman Brothers“, според мнението на всички експерти се 
стигна до ръба на финансова пропаст и на прага на Голяма депресия.

Проследявайки развитието на финансовата криза от самото ѝ начало, можем да 
направим следните заключения:

1. Развиващите се страни не са в основата на кризата, не са причината за 
възникването ѝ. Но именно те са тези, които търпят най-катастрофалните 
последствия. Причините се дължат на развитите страни, на разпространението в 
тях на определени непрозрачни практики във финансовата система, на 
насърчаването на спекулативни балони, на алчността за извличане на бърза и 
изкуствена печалба от производството, на безотговорността на много от 
ръководните органи на съответните финансови институции. И всичко това в 
контекста на концепцията за глобализация, имаща за цел постигане на пълна 
дерегулация и отхвърляне на всички инструменти на публичното управление.

2. Това, което първоначално беше определено като финансова криза, за която се 
твърдеше и предполагаше, че ще окаже незначително въздействие върху 
развиващите се държави, тъй като все още не са добре интегрирани към световната 
финансова система, се проявява като все по-разрушителна икономическа, социална 
и хуманитарна криза и криза на развитието. Както посочва Европейската комисия, 
след като засегна развитите страни и страните с нововъзникващи икономики, 
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„третата вълна“ на кризата драматично достигна развиващите се страни. В този 
случай, „вълната“ заплашва да се превърне в „цунами“. 

3. Всъщност развиващите се страни търпят последствията от тази криза във всички 
сектори:

а) По-слаб икономически растеж и по-висок процент безработица. През 2009 г. 
растежът на страните с нововъзникващи икономики и на развиващите се страни 
е намалял с една четвърт в сравнение с 2007 г. и с една трета в сравнение с 
2008 г. Перспективите са за продължаващото му отслабване в близко бъдеще -
поне през следващите пет години. Вследствие на това броят на безработните и 
на бедните работници се увеличава изключително бързо, най-вече в градските 
зони, което наред с другото може да увеличи миграционните потоци, в 
допълнение към миграцията в резултат на изменението на климата.

б) Спад на цените и на приходите от собствени суровини. Очаква се цените на 
последните (с изключение на петрола) да намалеят с повече от 20 % през 2009 г.

в) Намаляване на търговията и увеличаване на търговските ограничения. Очаква се 
през 2009 г. световният обем на търговията да се свие с над 10 %, като износът 
на стоки от страните с нововъзникващи икономики и от развиващите се страни 
ще отбележи отрицателен ръст, до 17 % за Африка, като се има предвид, че през 
2008 г. все още се предвиждаше положителен растеж от 11,3 %. Всичко това ще 
доведе до значителен дефицит по текущите сметки, като се отрази сериозно на 
дълговете и на възможностите за инвестиране. 

г) По-труден достъп до международно финансиране и по-малко външни 
инвестиции. Рязко са намалели външните капиталови потоци към страните с 
нововъзникващи икономики и развиващите се страни, а се очаква потребностите 
от външно финансиране за 2009 и 2010 г. на страните с ниски доходи да 
достигнат 25 милиарда годишно в сравнение с 2008 г., от които най-много една 
трета може да бъде осигурена от МВФ.

д) Протекционистка реакция на развитите държави, която намалява възможностите 
за износ на развиващите се страни. Европейската комисия подчерта 
необходимостта от поддържане на пазарите отворени с цел борба срещу 
рецесията и стимулиране на възобновяването на растежа, което ще бъде изгодно 
както за едните, така и за другите страни. Но в същото време Комисията 
установи нарастване на протекционистки практики, както явни, така и скрити, и 
призова развитите икономики да поддържат съответствие между своите 
публични изявления и своите политики.

е) Намаляване на ресурсите и преводите на парични средства от страна на 
емигрантите, които са претърпели спад от 7 % през 2009 г. в сравнение с 2008 г.; 
през 2010 и 2011 г. се очаква съвсем слабо покачване на тези стойности, което 
ще се отрази особено силно на страните с ниски доходи, за които преводите на 
парични средства представляват 6 % от БВП.
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ж) По-малка помощ за развитие, когато всъщност са необходими повече 
допълнителни ресурси. През 2008 г. помощта беше с 25 милиарда по-малко от 
тази, определена в поставените в Гленийгълс цели за 2010 г., като тенденцията е 
към намаляване. Прогнозата на Комисията е, че предоставяните помощи ще 
намалеят с 22 милиарда през 2009 г.

з) По-голяма задлъжнялост. Само за една година външният дълг на страните с 
нововъзникващи икономики и развиващите се страни се е увеличил с два 
процентни пункта от БВП. 

4. Резултатът от всички тези отрицателни въздействия върху живота на населението е, 
че както показват и изчисления като тези на „Intermón Oxfam“, които се приемат от 
всички, и доклади на международни финансови институции като „BM“ и 
Декларацията от Световната среща на върха относно продоволствената сигурност 
(ноември 2009 г.), броят на хората, живеещи в крайна бедност, който в момента 
възлиза на над 1 милиард, ще се увеличи с близо 100 милиона; в държавите от 
Африка на юг от Сахара се очакват между 30 000 и 50 000 повече смъртни случаи 
на деца; ще намалеят разходите за образование, здравеопазване, инфраструктура, 
както и за вече доста нестабилните мрежи за социално осигуряване и социална 
закрила.

5. Междувременно, преди настъпването на кризата публичната помощ, плановете за 
финансово стимулиране и извънредната ликвидност бяха насочени към 
разрешаването на проблемите на най-развитите страни в неприемливото 
съотношение от повече от 20 към 1. Едва 1,6 % от новите заеми на МВФ, отпуснати 
след срещите на Г20, са предназначени за Африка. От общо 250 милиарда 
специални права на тираж, одобрени от Г20, едва 17 са предназначени за Африка. 
От друга страна, заемите увеличават дълга на бедните страни. И най-накрая, 
изискванията за финансово заздравяване на развитите страни поставят в риск 
изпълнението на ангажиментите за официална помощ за развитие. 

6. Очевидно е, че докато в развитите страни кризата затихва, в развиващите се страни 
тя се увеличава. Докато напредналите страни вече излизат от кризата, онези, за 
които е най-необходимо да излязат от нея, продължават да затъват все повече.

7. За развития свят тази криза ще бъде просто преходен спад в благосъстоянието му -
както по своята сила, така и по своята продължителност. За много от развиващите 
се страни тя заплашва да се превърне в пропаст, която ще погълне цяло 
десетилетие на борба срещу бедността и социалната изолация и от която сериозно 
ще пострада цяло едно поколение.

8. В допълнение, продължаването на кризата в развиващите се страни ще 
представлява само по себе си спънка за световния икономически растеж. Това е 
становището на Европейската комисия, която заявява, че „растежът в развиващите 
се страни също ще осигури работни места, ръст и просперитет и в другите страни и 
ще допринесе за световния мир и стабилност“. Същото фигурира и в Декларацията 
на Г20 от Питсбърг, в която се казва че „стъпките за намаляване на различията в 
развитието могат да бъдат мощен двигател на световния растеж“.
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9. При все това, въпреки че международната общност неведнъж е подчертавала, че 
развитието е неразделна част от разрешаването на настоящата световна криза, 
въпреки че на международните конференции в Ню Йорк, Акра и Доха и на срещите 
на Г20 във Вашингтон, Лондон и Питсбърг и особено на срещата на върха на Г8 в 
Л’Акуила се демонстрираха твърди позиции и се приеха конкретни ангажименти с 
цел изпълнение на ЦХР, изпълнение на поставените цели за помощ, увеличаване на 
ефективността на помощта и включване на развиващите се страни в реформите на 
световното управление, това, което е сигурно, е че обещаните ресурси не са 
пристигнали в тези страни, а обявените реформи все още не са стартирали.

При тази действителност развитият свят трябва да реагира мощно и бързо. Помощта за 
намаляване на бедността и социалната изолация, мерките за подпомагане на развитието 
и необходимите средства за излизане от кризата са нужни сега, през 2010 г. 
Необходимо е да се намерят начини за бързо отпускане на средствата и за авансово 
плащане на предвидената за следващите години помощ.

Тази бърза реакция трябва да бъде последвана от друга, по-дългосрочна. Но тази 
реакция не може да се състои в приемането на изолирани мерки, колкото и атрактивни 
да са те, а в поемането на широкообхватен ангажимент, придружен от поредица добре 
координирани действия, ръководени ефикасно и прозрачно, като се търсят 
широкообхватни споразумения между основните донори, страните партньори, 
финансовите институции и гражданското общество. 

При стартирането на тези действия ЕС трябва да продължи да заема лидерска позиция 
и да проявява твърда решимост, за да се засили ангажираността на всеки отделен орган 
на Съюза и да се даде възможност да бъде чут недвусмислено гласът на Парламента.


