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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a pénzügyi és gazdasági világválságnak a fejlődő országokra és a fejlesztési 
együttműködésre gyakorolt hatásairól
(2009/2150(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a 2009. szeptember 24–25-én Pittsburghben, valamint a 2009. április 2-án 
Londonban tartott G20-csúcstalálkozókra,

– tekintettel a 2009. július 8. és 10. között L’Aquilában tartott G8-csúcstalálkozóra, 

– tekintettel az Egyesült Nemzetek 2000. szeptember 8-i millenniumi nyilatkozatára, amely 
többek között a szegénység és az éhezés megszüntetése érdekében a nemzetközi közösség 
által együttesen megállapított célkitűzésekként rögzíti a millenniumi fejlesztési célokat,

– tekintettel a fejlesztési politikával kapcsolatos európai konszenzusra1,

– tekintettel a 2002. március 18. és 22. között Monterreyben, Mexikóban megrendezett 
nemzetközi fejlesztésfinanszírozási konferencián elfogadott monterreyi konszenzusra,

– tekintettel a segítségnyújtás hatékonyságáról szóló párizsi nyilatkozatra és az accrai 
cselekvési programra,

– tekintettel a Nemzetközi Valutaalap (IMF) a globális pénzügyi válság alacsony jövedelmű 
országokra gyakorolt hatásairól szóló jelentésének 2009 szeptemberében közzétett 
frissített változatára,

– tekintettel az IMF „Global Economic Outlook - Sustaining the Recovery” (Globális 
gazdasági kilátások – A fellendülés életben tartása) című, 2009 októberében közzétett 
jelentésére,

– tekintettel a Világbank „Protecting Progress: The Challenge Facing Low-Income 
Countries in the Global Recession” (A fejlődés védelmében: az alacsony jövedelmű 
országok kihívásai a globális recesszió idején) című, 2009 szeptemberében közzétett 
jelentésére,

– tekintettel a Világbank 2009 júniusában megjelent „Global Development Finance: 
Charting a Global Recovery 2009” (Globális fejlesztésfinanszírozás: a globális fellendülés 
felvázolása 2009-ben) című jelentésére,

– tekintettel az „Overcoming Fragility in Africa - Forging a New European Approach” 
(Afrika törékenységének legyőzése – Egy új európai megközelítés kialakítása) című, 2009 
októberében közzétett európai fejlesztési jelentésre,

– tekintettel a „The Aid Effectiveness Agenda: Benefits of a European Approach” (A 
támogatáshatékonysági program: az európai megközelítés előnyei) című, a Bizottság 

                                               
1 HL C 46., 2006.2.24., 6. o.
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megrendelésére a HTSPE tanácsadó cég által készített, 2009 októberében közzétett 
tanulmányra, 

– tekintettel a millenniumi fejlesztési célok megvalósításának hiányosságaival foglalkozó 
ENSZ-munkacsoport által 2009 szeptemberében közzétett, „Strengthening the Global 
Partnership for Development in a Time of Crisis” (A globális fejlesztési partnerség 
erősítése válság idején) című jelentésre,

– tekintettel 2009. október 8-i állásfoglalására a pénzügyi és gazdasági világválságnak a 
fejlődő országokra és a fejlesztési együttműködésre gyakorolt hatásairól1,

– tekintettel a pénzügyi világválságnak a fejlődő országokra és a fejlesztési 
együttműködésre gyakorolt hatásairól szóló 2009. november 10-i meghallgatására, 
különösen Guttorm Schjelderup professzor hozzászólására az illegális pénzáramlásokról 
és az adóparadicsomokról, 

– tekintettel a 2009. szeptember 24–25-i pittsburghi G20-csúcstalálkozóról szóló 2009. 
október 8-i állásfoglalására2,

– tekintettel az Európai Beruházási Bank és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank 
2007-es éves jelentéséről szóló 2009. március 25-i állásfoglalására3,

– tekintettel a millenniumi fejlesztési célokkal összefüggő, fejlesztésre szánt új pénzügyi 
eszközökről szóló 2006. február 16-i állásfoglalására4,

– tekintettel a 2006/1016/EK határozat jogalapjáról szóló 2008. november 6-i bírósági 
ítéletre,5

– tekintettel a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei 
Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének továbbfejlesztése és kiterjesztése 
tekintetében történő módosításáról szóló 2009. április 23-i, 2009/29/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre6,

– tekintettel „A fejlődő országok támogatása a válságkezelés során” című, 2009. április 8-i 
bizottsági közleményre (COM(2009)0160),

– tekintettel „A fejlesztés új finanszírozási forrásai: a lehetőségek áttekintése” című 2005. 
április 5-i bizottsági munkadokumentumra (SEC(2005)0467),

– tekintettel az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsának 2009. május 18-i és 19-i 
következtetéseire a fejlődő országoknak a válságkezelés során történő támogatásáról,

– tekintettel az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsának 2009. november 17-i 
                                               
1 P7_TA(2009)0029.
2 P7_TA(2009)0028.
3 P6_TA(2009)0185.
4 HL C 290. E, 2006.11.29. 396. o.
5 C-155/07. sz. ügy, Európai Parlament kontra Európai Unió Tanácsa; HL L 327., 2008.12.20., 3. o.
6 HL L 140., 2009.6.5., 63. o.
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következtetéseire a politikák fejlesztési célú koherenciájáról,

– tekintettel a pénzügyi és gazdasági világválsággal és annak a fejlődésre gyakorolt 
hatásával foglalkozó ENSZ-konferenciára, valamint a konferencia eredményének az 
ENSZ Közgyűlése által 2009. július 9-én a 63/303. számú határozattal történő 
jóváhagyására,

– tekintettel az innovatív finanszírozásról 2009. május 28–29-én Párizsban tartott 
konferenciára és a 2008. november 28. és december 2. között Dohában tartott, a 
fejlesztésfinanszírozásról szóló nemzetközi konferenciára,

– tekintettel az ENSZ Közgyűlésének elnöke alá tartozó, a nemzetközi monetáris és 
pénzügyi rendszer reformjával foglalkozó szakértői bizottság 2009 márciusában közzétett 
ajánlásaira,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Fejlesztési Bizottság jelentésére és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság és a 
Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A7-0000/2009),

A. mivel a feltörekvő és a fejlődő gazdaságok a 2008-as 6%-os gyarapodáshoz képest 2009-
ben előreláthatólag csupán 1,7%-kal növekednek, 

B. mivel a világ árukereskedelme 2009-ben előreláthatólag 13%-kal csökken, a 
kereskedelemre és az infrastruktúrára irányuló beruházások pedig a hitelválság 
következtében akadoznak, 

C. mivel a pénzpiacok deregularizációja világszintű rendszerválságot okozott, ami 
nemzetközi kompenzációt és tehermegosztást tesz szükségessé,

D. mivel az adóparadicsomok lehetőséget teremtenek a pénz elrejtésére, és ezzel ösztönzik a 
jó kormányzás aláásását, elsősorban az adózás ás a jogállamiság területén; mivel a fejlődő 
országokból eredő illegális pénzáramlások becsült értéke 641–941 milliárd USD-re 
tehető, ami nagyjából a globális fejlesztéstámogatás tízszeresének felel meg,

E. mivel az Európai Unió a legnagyobb adományozóként a világ segélyáramlásainak 
megközelítőleg 60%-áért felel, míg a Bizottság előrejelzései szerint 2009-ben a hivatalos 
fejlesztési támogatás (ODA) kötelezettségvállalásai terén 22 milliárd dolláros hiánnyal 
kell számolni,

F. mivel a segélyhatékonyságra irányuló európai megközelítéssel 2010 és 2015 között 
évente 3–6 milliárd eurót kitevő hatékonyságnövekedés érhető el,

1. messzemenően tisztában van azzal, hogy az elmúlt két év válságsorozata (élelmiszer-, 
üzemanyag- és pénzügyi válság) az iparosodott és a feltörekvő gazdaságokra súlyos, a 
fejlődő országok szegény néprétegeire viszont pusztító hatással van, aminek 
következtében világszerte több mint 200 millió munkavállalót sújt a rendkívüli 
szegénység, és a világ népességének több mint egy hatoda éhezik; 

2. felszólít a millenniumi fejlesztési célok 2015-re történő megvalósítására irányuló 
kötelezettségvállalások megerősítésére, és a millenniumi fejlesztési célok felülvizsgálata 
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tekintetében fokozott összehangolt fellépésre hív fel;

3. felszólítja a tagállamokat hivatalos fejlesztéstámogatási kötelezettségeik teljes mértékű 
megvalósítására;

4. arra kéri a tagállamokat, hogy emeljék a hivatalos fejlesztési támogatások összegét azon 
közös célkitűzés elérése érdekében, hogy 2010-re a hivatalos fejlesztéstámogatás a bruttó 
nemzeti jövedelem 0, 56%-át, 2015-re pedig 0,7%-át tegye ki; továbbá felszólítja őket 
arra, hogy a párizsi nyilatkozat és az accrai cselekvési program megvalósításával 
fokozzák a segítségnyújtás hatékonyságának fejlesztésére irányuló erőfeszítéseiket;

5. hangsúlyozza, hogy a hivatalos fejlesztéstámogatási kötelezettségvállalások teljesítése 
feltétlenül szükséges, de nem elegendő a fejlesztési vészhelyzet kezeléséhez, és 
ismételten felszólítja a Bizottságot, hogy sürgősen nevezzen meg további innovatív 
forrásokat a fejlesztés támogatására;

6. hangsúlyozza, hogy a nemzetközi segélyezési rendszer jelenleg is zajló reformja nem 
jelenthet visszalépést a fejlesztéssel kapcsolatban eddig elértekhez képest, és nem 
szolgálhat ürügyként a tagállamok számára kötelezettségeik be nem tartásához;

7. felismeri, hogy a pénzügyi és munkaerőpiacok deregularizációja és a közszolgáltatások és 
szociális programok privatizációja a nemzetközi pénzügyi intézmények által a fejlődő 
országok számára előírt feltételek miatt nem bizonyultak hatékonynak a válság 
megelőzésében, és inkább felerősítették annak negatív hatásait; hangsúlyozza, hogy – a 
fejlett országokban lezajlottakkal ellentétben – az ilyen előírások jelentősen csökkentették 
a fejlődő országok képességét arra, hogy költségvetési ösztönző intézkedések 
bevezetésével reagáljanak a gazdaság lassulására;

8. egyrészről üdvözli, hogy a nemzetközi pénzügyi intézmények a szegények érdekeit 
szolgáló kiadások növelésével, valamint a szegénység visszaszorításának 
hangsúlyozásával és a növekedést ösztönző kiadások emelésével javították a 
kölcsönfelvételi lehetőségeket az alacsony bevételű országok számára; ugyanakkor 
mélységes aggodalmát fejezi ki egy újabb hitelválság kirobbantása kapcsán, 
hangsúlyozva azt az ellentmondást, hogy a fejlődő országok kénytelenek lesznek 
eladósodni azon válság leküzdése érdekében, amelyet azok az országok és intézmények 
okoztak, amelyeknek adósai, ami ismételten rávilágít arra, hogy a nemzetközi pénzügyi 
intézmények működését sürgősen át kell szervezni;

9. felkéri a G20-csoport vezetőit arra, hogy a 2009. szeptemberi pittsburghi csúcstalálkozón 
vállalt elkötelezettségeiknek megfelelően késedelem nélkül tegyenek lépéseket a globális 
fejlesztési rendszer átalakításáért, és ennek keretében az IMF-kvóták legalább 5%-át 
csoportosítsák át a feltörekvő és a fejlődő gazdaságok számára, a Világbank szavazati 
részesedéseinek pedig legalább 3%-át a fejlődő és átalakulóban lévő országok számára;

10. megjegyzi, hogy az IMF tagsága jóváhagyta 250 milliárd USD értékű különleges lehívási 
jog (SDR) odaítélését, továbbá hogy a fejlődő országoknak csupán 18 milliárd USD 
értékű különleges lehívási jog jut; sürgeti a tagállamokat, hogy vizsgálják meg azt a 
Soros-javaslatot, mely szerint a gazdag országoknak különleges lehívási jogaikat egy 
egyetemes közjavakat – például az éghajlatváltozás vagy a szegénység elleni harcot –
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finanszírozó alapnak kellene odaítélniük; 

11. sajnálja, hogy annak ellenére, hogy a pénzügyi szektor hasznot húzott a hatalmas állami 
tőkeinjekciókból, még nem fizetett meg az általa kiváltott, példa nélkül álló válság 
következményeiért; ezzel kapcsolatosan üdvözli, hogy a G20-csoport vezetői a 2009. 
szeptemberi pittsburghi csúcstalálkozón elkötelezték magukat annak biztosítása mellett, 
hogy a pénzügyi szektor mind a fejlett gazdaságokban, mind pedig a fejlődő országokban 
ki fogja egyenlíteni a válság azon költségeit, amelyeket eddig az adófizetők, az egyéb 
állampolgárok és a közszolgáltatások álltak; 

12. szilárd meggyőződése, hogy a bankrendszernek egy letéti biztosítási vagy egy rendezési 
alap finanszírozására irányuló megadóztatásával a pénzügyi szektor nem járulna hozzá 
igazságos módon a globális társadalmi igazságossághoz; ehelyett a pénzügyi műveletek 
nemzetközi megadóztatására szólít fel annak érdekében, hogy a teljes adórendszert 
igazságosabbá tegye, és további forrásokat hozzon létre a fejlesztés és a globális közjavak 
finanszírozására;

13. aggodalommal állapítja meg, hogy a fejlődő országok 2009-ben várhatóan 350 milliárd és 
635 milliárd dollár közötti finanszírozási hiánnyal kénytelenek szembenézni, továbbá 
hogy a kiszolgáltatott helyzetű országokban a költségvetés növekvő zavarai 
veszélyeztetik az oktatásra, az egészségügyre, az infrastruktúrára és a szociális védelemre 
fordítandó 11,6 milliárd dolláros összeget; ezért hároméves haladékot javasol az 
adósságok – a tőke és a kamatok – visszafizetésére annak érdekében, hogy lehetővé tegye 
a fejlődő országok számára egy ciklikus hatásokat ellensúlyozó költségvetési politika 
megvalósítását a válság súlyos következményeinek enyhítésére; javasolja egy független 
és átlátható, nemzetközi szintű szerv felállítását az adósságokkal kapcsolatos 
döntőbíráskodásra; 

14. üdvözli a légi és tengeri forgalomból származó kibocsátások önkéntes megadóztatására 
vonatkozó tagállami kezdeményezéseket az éghajlatváltozás enyhítését és a hozzá való 
alkalmazkodást célzó kiadások finanszírozására a fejlődő országokban, továbbá 
felszólítja a tagállamokat, hogy fontolják meg hasonló adók bevezetését;

15. felszólítja a tagállamokat, hogy a 2003/87/EK irányelvnek1 megfelelően az Európai Unió 
kibocsátáskereskedelmi rendszere keretében a szénkibocsátási egységeik elárverezéséből 
származó bevételeik méltányos részét fordítsák a fejlődő országok támogatására, hogy 
azok meg tudjanak küzdeni az éghajlatváltozással;

16. hangsúlyozza a migránsok pénzátutalásainak központi jelentőségét, mivel így a tőke 
közvetlenül a fejlődő országok célnépessége kezébe áramlik, akik azonnal sürgető 
szükségleteikre tudják fordítani azt; felkéri a tagállamokat és a fogadó országokat, hogy 
könnyítsék meg az ilyen átutalásokat, és tegyenek lépéseket azok költségeinek 
csökkentése érdekében;

17. üdvözli a G8-csoport vezetőinek 2009 júliusában az olaszországi L’Aquilában tett 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2003/87/EK irányelve (2003. október 13.) az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról, 10. cikk  (HL L 275., 
2003.10.25., 32. o.).
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kötelezettségvállalását, mely szerint a pénzátutalási műveletek költségeit 5 éven belül 
10%-ról 5%-ra csökkentik; úgy véli, hogy a piaci verseny fokozása és a szélesebb körű 
szabályozási keret elengedhetetlen intézkedések a pénzátutalási műveletekkel kapcsolatos 
költségek csökkentéséhez, továbbá hogy a fejlődő országokban fel kell gyorsítani az új 
technológiák bevezetését és elő kell segíteni a szegények pénzügyi integrációját;

18. a fejlődő országokba irányuló közvetlen befektetések elősegítése és a technológiaátadás 
megkönnyítése érdekében támogatja a fejlesztésre irányuló, közös állami és 
magánkezdeményezések létrehozását, amelyek állami vezetéssel és magánadományozói 
támogatással, a partnerország prioritásainak figyelembevételével működnének;

19. üdvözli a „sebezhetőségi FLEX” mechanizmus jóváhagyását a megfelelő afrikai, karibi 
és csendes-óceáni (AKCS) országok számára a válság társadalmi következményeinek 
leküzdéséhez, és sürgeti az anyagi eszközök gyors kiosztását; ugyanakkor ismételten 
aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság hogyan tudja majd pótolni a költségvetési 
támogatások mostani előrehozása miatt a következő években keletkező finanszírozási 
hiányt;

20. úgy véli, hogy a kereskedelem a gazdasági növekedés és a szegénységcsökkentés fő 
motorja a fejlődő országokban, és felszólítja az Európai Uniót és a tagállamokat, hogy 
vessék be nemzetközi befolyásukat a dohai forduló sikeres, igazságos és 
fejlesztésközpontú lezárása érdekében, erősítve az EU kereskedelemösztönző támogatási 
(Aid for Trade) politikája szegények érdekeit szolgáló jellegét; 

21. ismételten hangsúlyozza, hogy a gazdasági partnerségi megállapodásokat a fejlesztést 
elősegítő eszköznek kell tekinteni, és sürgeti a Bizottságot, hogy mihamarabb zárja le a 
tárgyalásokat, és vegye figyelembe, hogy a gazdasági partnerségi megállapodások 
rendelkezései milyen módokon befolyásolhatják a fejlődő országok képességét a válság 
leküzdésére;

22. úgy véli, hogy a protekcionizmus nem megfelelő megoldás a válságra, és ismételten 
felszólítja az Európai Uniót, hogy tegye meg kötelességét, és csökkentse a kereskedelmi 
akadályokat és a kereskedelmet torzító támogatásokat, mivel ezek sok kárt okoznak a 
fejlődő országok gazdaságában;  

23. mélységes aggodalmát fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy az adóparadicsomok negatív 
hatásai leküzdhetetlen akadályt képeznek a szegény országok gazdasági fejlődése 
számára, mivel csorbítják a többi ország szuverenitását, ártanak a pénzpiacok és a 
forráselosztás hatékonyságának, aláássák a nemzeti adórendszerek működését és növelik 
az adózás költségeit, ösztönzik a gazdasági bűncselekmények elkövetését, továbbá 
károsítják a magánbevételeket, a jó kormányzást és a gazdasági növekedést, és ezzel 
akadályozzák a fejlődő országoknak a közszolgáltatásokra, az oktatásra, a szociális 
biztonságra és az emberek jólétére irányuló beruházásait;

24. elismeri, hogy az adóügyi információcsere-egyezmények nem semlegesítik a 
körülhatárolt adórendszerek káros szerkezetét, sem az állami nyilvántartások hiányát, és 
nem írják elő a könyvvitel vagy a könyvvizsgálat elvégzését, sem pedig a nyilvántartások 
megőrzését; üdvözli a G20-csoport és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet (OECD) arra irányuló erőfeszítéseit, hogy lépéseket tegyenek az 
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adóparadicsomok ellen, ugyanakkor sajnálattal állapítja meg, hogy a megállapított 
kritériumok, az adóügyi információcsere-egyezmények és a meglévő eljárások nem 
lesznek elegendőek az adóparadicsomok és a tiltott pénzmozgások problémájának 
kezelésére; felhívja az OECD-t, a G20-csoportot és az Európai Uniót, hogy az 
adóparadicsomok azonosítására állapítsanak meg szigorúbb kritériumokat, és 
dolgozzanak ki egy nemzetközileg kötelező erejű, multilaterális adóügyi információcsere-
egyezményt, amely megsértése esetére ellenintézkedéseket irányoz elő;

25. felhívja az EU-t, a tagállamokat és a nemzetközi pénzügyi intézményeket, hogy 
támogassák a fejlődő országokat a bevételi oldal felépítésében, és segítsék az adóügyi 
kapacitásépítést;

26. megállapítja, hogy a fejlődő országokból kiinduló tiltott pénzáramlások fele a 
kereskedelmen belüli helytelen árazással kapcsolatos, és megerősíti az arra az új, kötelező 
erejű globális pénzügyi megállapodásra vonatkozó felhívását, amely alapján a 
transznacionális társaságoknak automatikusan országonkénti lebontásban közzé kellene 
tenniük nyereségüket és befizetett adóikat, így biztosítva értékesítésük, nyereségük és 
befizetett adóik átláthatóságát azokban a joghatóságokban, ahol működnek;

27. üdvözli az ENSZ Kábítószerügyi és Bűnüldözési Hivatalának és a Világbanknak az 
ellopott javak visszaszerzésére irányuló kezdeményezését (StAR), amelynek célja a 
fejlődő országok támogatása a korrupció, a bűncselekmények és az adókikerülés elleni 
küzdelemben, továbbá felhívja a tagállamokat az ENSZ korrupció elleni egyezményének 
ratifikálására;

28. üdvözli, hogy az Európai Beruházási Bank (EBB) érvényre juttatja az offshore pénzügyi 
központokkal kapcsolatos meglévő politikáját; kéri az EU-t, a tagállamokat és az EBB-t, 
hogy vállaljanak vezető szerepet, és az adóparadicsomokon keresztüli befektetéseket 
tegyék kevésbé vonzóvá olyan közbeszerzési és közpénz-elosztási szabályok elfogadása 
révén, amelyek megtiltják, hogy valamely adóparadicsomban regisztrált társaság, bank 
vagy egyéb intézmény közpénzekből hasznot húzzon;

29. elismeri az EBB külső hitelezési tevékenységének és az együttműködési megállapodások 
jelenlegi félidős felülvizsgálatát, amely 2010-ben zárul le, és amelyben az Európai 
Parlament társjogalkotóként vesz részt, mivel ez komoly lehetőséget jelent arra, hogy 
növeljék az EBB szerepét a fejlesztési együttműködésben, aminek révén a szegénység 
csökkentését célzó projektek részesülhetnek elsőbbségben;

30. felkéri a Bizottságot, hogy a félidős felülvizsgálatot követően az EBB külső hitelezési 
megbízatásáról szóló határozatra irányuló javaslat elkészítése során teljes mértékben 
vegye figyelembe az e jelentésben megfogalmazott ajánlásokat; 

31. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
tagállamoknak, az ENSZ szervezeteinek, az IMF-nek és a Világbanknak, az IMF-be és a 
Világbankba az EU tagállamok által delegált kormányzóknak, valamint a G20-csoport 
országainak.
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INDOKOLÁS

A 2007-ben kirobbant pénzügyi és gazdasági válság hatásai legfájdalmasabban és 
legmélyrehatóbban a feltörekvő és a fejlődő országokban, ezek közül is a legalacsonyabb 
jövedelmű országokban jelentkeznek.

Minden olyan előrelépés megtorpant, amelyet az említett országokban az utóbbi évtizedben a 
tartós növekedés, az államháztartás konszolidálása, a külső adósság csökkentése, a 
kereskedelmi tevékenység kiszélesítése, az nyersanyagpiacok felfutása és a fejlesztési 
támogatások növelése terén elértek. A millenniumi fejlesztési célok teljesülése ilyen 
körülmények közepette is – bár nehézségek árán és nem elégséges eszközökkel – mérsékelt 
javulást mutatott.

Az elszegényedett országoknak azonban már a pénzügyi válságot megelőző években is 
élelmiszerválsággal kellett szembenézniük, amikor az alapvető termékek drágulása 
következtében több százmillió ember már saját szükségleteit sem tudta kielégíteni; szembe 
kellett nézniük az energiaválsággal, ami jelentős forrásokat vont el az önálló kőolaj- vagy 
földgáztermeléssel nem rendelkező országok működőképességének fenntartásától, valamint 
az éghajlati válsággal, amelynek következményei súlyosabban jelentkeznek a fejlődő 
országokban, ahol mezőgazdasági károkkal és az infrastruktúra romlásával kell számolni.

A pénzügyi válság következtében hatványozottan romlott a legalacsonyabb jövedelmű 
országok már eleve rossz helyzete.

A válság első jelei 2007 második felében váltak nyilvánvalóvá, a termelő gazdaságra 
gyakorolt hatásai pedig 2008 folyamán jelentkeztek. Valamivel több mint egy évvel ezelőtt, a 
Lehman Brothers csődjét követően a szakértők egybehangzó megítélése szerint a pénzügyi 
szakadék szélén, a „nagy világválság” küszöbén álltunk.

A pénzügyi válság kezdete óta bekövetkezett fejlemények alapján az alábbi következtetéseket 
vonhatjuk le:

1. A válság kialakulása nem hozható összefüggésbe a fejlődő országokkal, hiszen annak ők 
nem okozói. A válság legszörnyűbb következményeit azonban éppen ezeknek az 
országoknak kell elszenvedniük. Az okok a fejlett országokra, azok pénzügyi 
rendszereiben folytatott átláthatatlan gyakorlatok térnyerésére, a spekulatív buborékokra, 
a termelő gazdasághoz képest a gyors és mesterséges nyereség megszerzésére törekvő 
mohóságra, valamint a nagy pénzintézetek számos vezetőjének felelőtlenségére 
vezethetők vissza. Mindez pedig a teljes deregulációra törekvő globalizációs koncepció 
keretében, az állami irányítás minden eszközének visszautasítása közepette történt.

2. Az, amit eleinte pénzügyi válságként diagnosztizáltak, amiről azt mondták vagy 
feltételezték, hogy csak csekély mértékben érinti a globális pénzügyi rendszerbe kevéssé 
integrálódott fejlődő országokat, egyre inkább pusztító gazdasági, társadalmi, fejlesztési 
és humanitárius válsággá nőtte ki magát. Amint arra az Európai Bizottság is rámutatott, a 
válságnak a fejlett, illetve feltörekvő országok felett átcsapó harmadik hulláma pusztítva 
temeti maga alá a fejlődő országokat. A fejlődő országok esetében ez a hullám egyre 
inkább szökőárrá dagad. 
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3. A válság ténylegesen érinti a fejlődő országok valamennyi tevékenységét:

a) Kisebb gazdasági növekedés mellett fokozódó munkanélküliség. 2009-ben a 
feltörekvő és a fejlődő országok növekedése 2007-hez képest negyedére, míg 2008-cal 
összevetve harmadára csökkent. A következő években pedig – de legalább ötéves 
távlatban – tartós visszaesés várható. Ennek következtében különösen a városokban 
egyre magasabb a munkanélküliek és a szegény munkavállalók száma, ami 
megsokszorozódhat az éghajlatváltozás miatt elinduló migrációs hullámmal 
súlyosbított bevándorlás következtében.

b) A nyersanyagok árának és ebből adódóan az árbevételnek a csökkenése. 2009-ben a 
nyersanyagok ára – a kőolajat leszámítva – várhatóan több mint 20%-kal csökken. 

c) A kereskedelem visszaesése és a kereskedelmi korlátozások szigorítása. A 
kereskedelem globális szinten várhatóan 10%-ot meghaladó mértékben csökken 2009-
ben, ugyanakkor a feltörekvő és a fejlődő országok árukivitele romló tendenciát –
Afrika esetében akár 17%-os visszaesést – mutat, annak ellenére, hogy 2008-ban még 
11,3%-os növekedést vártak. Mindez jelentős mértékben hozzájárul a folyó fizetési 
mérleg romlásához, ami hátrányosan érinti hitel- és beruházási képességüket.

d) Nehezebb hozzáférés a nemzetközi pénzügyi forrásokhoz, valamint kevesebb külföldi 
beruházás. A feltörekvő és a fejlődő országokba irányuló külföldi pénzmozgások 
drasztikusan visszaestek. 2009–2010-ben az alacsony jövedelmű országok külső 
finanszírozási szükségletei 2008-hoz képest elérik az évi 25 milliárdot, aminek az IMF 
legfeljebb egyharmadát képes biztosítani.

e) A fejlett országok részéről tapasztalható protekcionizmus visszatartja a fejlődő 
országok exportképességét. Az Európai Bizottság kiemelte, hogy a recesszió elleni 
küzdelem és a növekedés ismételt beindításának ösztönzése érdekében elengedhetetlen 
a piacok nyitottságának megőrzése, ami úgy az egyik, mint a másik típusú országok 
számára is előnyös lehet. Ugyanakkor megállapította, hogy egyre szélesebb körben 
terjednek a nyílt vagy rejtett protekcionista gyakorlatok, és felkérte a fejlett 
gazdaságokat, hogy nyilvános kijelentéseiket és tényleges politikájukat illetően 
legyenek következetesek.

f) 2008-hoz képest a migráns munkavállalóktól érkező anyagi források és átutalások 
2009-ben 7%-os csökkenést mutatnak. 2010–2011-ben csak csekély javulás várható, 
ami különösen az alacsony jövedelmű országokat érinti, ahol a migráns 
munkavállalóktól érkező átutalások a GDP 6%-át teszik ki.

g) Kevesebb fejlesztési segély, holott éppen most lenne szükség további kiegészítő 
forrásokra. 2008-ban a segély 25 milliárddal elmaradt a Gleaneagles által 2010-re 
megfogalmazott célkitűzéstől, és további csökkenés várható. Az Európai Bizottság 
előrejelzése szerint 2009-ben a segélyösszeg 22 milliárddal csökken.

h) Gyarapodó adósságállomány. A feltörekvő és a fejlődő országok teljes külső 
adósságállománya mindössze egy év alatt a GDP két százalékpontjával emelkedett. 
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4. Általánosan elfogadott – például az Intermón Oxfam által végzett – számítások szerint, 
továbbá a nemzetközi pénzügyi intézmények, pl. a Világbank jelentései és a 2009 
novemberében tartott élelmezésbiztonsági csúcstalálkozó nyilatkozata szerint is a 
válságnak az emberek életére gyakorolt negatív hatásai azt eredményezik, hogy mintegy 
100 millió fővel gyarapszik a jelenleg 1 milliárdra tehető rendkívüli szegénységben élő 
emberek száma; 30 000–50 000-rel több gyermek veszti életét a Szaharától délre fekvő 
területeken; csökkennek az oktatásra, az egészségügyre és az infrastruktúrára, valamint a 
már jelenleg is nagyon szegényes társadalombiztosítási és szociális védelmi hálóra 
fordított kiadások.

5. Ugyanakkor a válságkezelésre irányuló állami támogatások, a gazdaságélénkítő fiskális 
tervek, illetve a likviditást biztosító rendkívüli intézkedések elfogadhatatlan mértékben –
több mint húsz az egyhez arányban – a legfejlettebb országok problémáinak megoldására 
irányultak. A G20 csúcstalálkozókat követően adott új IMF-kölcsönöknek mindössze 
1,6%-a irányult Afrikába. A G20 megállapodása alapján létrehozott összesen 250 
milliárdos hitelkeretből mindössze 17 milliárd jut Afrikának. Másfelől azonban a 
kölcsönök tovább növelik az elszegényedett országok adósságállományát. Végezetül 
pedig a fejlett országok költségvetési konszolidációra irányuló törekvései veszélyeztetik a
hivatalos fejlesztési támogatásokban (ODA) vállalt kötelezettségek teljesítését. 

6. Nyilvánvaló tény, hogy miközben a fejlett országokban enyhült a válság, a fejlődő 
országokban elmélyült. Míg a fejlett országok már kifelé tartanak válságból, azok, 
akiknek arra leginkább szükségük lenne, egyre mélyebbre süllyednek.

7. A jelenlegi válság a fejlett világ számára a jólét átmeneti zökkenőjét jelenti, mind 
intenzitását, mind időtartamát tekintve. Számos fejlődő országot viszont olyan 
összeomlással fenyeget, amelynek során szertefoszlik a szegénység és kirekesztés elleni 
évtizedes küzdelem minden eredménye, és amelyben egy egész nemzedék szenved súlyos 
károkat.

8. A fejlődő országok esetében a tartós válság önmagában is a globális növekedés 
kerékkötőjévé válik. Így vélekedik az Európai Bizottság, amikor rámutat arra, hogy „a 
fejlődő országok növekedése a többi országban is munkahelyet, növekedést és jólétet 
eredményez, valamint hozzájárul a világ békéjéhez és stabilitásához”. Ezt hangsúlyozza a 
G20 pittsburghi nyilatkozata is: „a fejlődésbeli szakadék csökkentése a globális 
növekedés potenciális mozgatórugója lehet”. 

9. Annak ellenére azonban, hogy a nemzetközi közösség számos alkalommal hangsúlyozta, 
hogy a globális válság megoldásának szerves része a fejlesztés, és annak ellenére, hogy a 
New York-i, accrai és a dohai nemzetközi konferenciákon, valamint a washingtoni, 
londoni és pittsburghi G20-találkozón, és különösen a L’Aquila-ban tartott G8 csúcson a 
résztvevők határozottan állást foglaltak a millenniumi fejlesztési célok megvalósítása, a 
segélyezési célok melletti elkötelezettség, a segélyezés hatékonyabbá tétele, valamint a 
fejlődő országoknak a globális kormányzás reformjába való bevonása mellett, és konkrét 
kötelezettségeket vállaltak e kérdésekben, a beígért források nem érkeztek meg ezekbe az 
országokba, sőt egyelőre a bejelentett reformok elindítása is várat magára.
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Ebben a helyzetben a fejlett világnak hathatós és gyors lépéseket kell tennie. A szegénységet 
és kirekesztést csökkentő támogatásokra, a fejlesztést elősegítő intézkedésekre, a válságból 
kivezető lépésekre most, 2010-ben van szükség. Meg kell találni a gyors kifizetések, valamint 
a következő évekre ígért támogatások előrehozatalának módozatait.

A gyors választ további, hosszabb távú intézkedésnek kell követnie, ami nem állhat egy 
egyszeri látványos, de elszigetelt lépésből. Ehhez a jelentősebb segélyezők, tagállamok, 
pénzügyi intézmények és a civil társadalom közötti széleskörű egyetértés kialakítására 
irányuló, átfogó, jobban összehangolt, hatékonyabban és átláthatóbban irányított fellépésekkel 
alátámasztott elkötelezettségre van szükség. 

Az EU-nak továbbra is vezető szerepet kell vállalnia és a legnagyobb eltökéltséget kell 
tanúsítania az említett tevékenységek megkezdésekor, amihez elengedhetetlen az Unió 
valamennyi intézményének erőteljesebb kötelezettségvállalása, valamint a Parlament 
egyértelmű állásfoglalása.


