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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės poveikio besivystančioms šalims ir 
vystomajam bendradarbiavimui
(2009/2150(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2009 m. rugsėjo 24–25 d. Pitsburge vykusį Didžiojo dvidešimtuko (G20) 
aukščiausiojo lygio susitikimą ir 2009 m. balandžio 2 d. Londone vykusį G20 
aukščiausiojo lygio susitikimą,

– atsižvelgdamas į 2009 m. liepos 8–10 d. L'Akviloje (Italija) vykusį Didžiojo aštuoneto 
(G8) aukščiausiojo lygio susitikimą,

– atsižvelgdamas į 2000 m. rugsėjo 8 d. JT Tūkstantmečio deklaraciją su išdėstytais 
Tūkstantmečio vystymosi tikslais (TVT), kuriuos tarptautinė bendruomenė drauge nustatė 
siekdama, be kita ko, panaikinti skurdą ir badą,

– atsižvelgdamas į Europos konsensusą dėl vystymosi1,

– atsižvelgdamas į 2002 m. kovo 18–22 d. Monterėjuje (Meksika) vykusioje Tarptautinėje 
vystymosi finansavimo konferencijoje priimtą Monterėjaus konsensusą,

– atsižvelgdamas į Paryžiaus deklaraciją dėl pagalbos veiksmingumo ir Akros veiksmų 
darbotvarkę,

– atsižvelgdamas į 2009 m. rugsėjo mėnesį paskelbtą Tarptautinio valiutos fondo (TVF) 
pranešimą „Pasaulinės finansų krizės poveikis mažas pajamas gaunančioms šalims. Nauji 
duomenys“,

– atsižvelgdamas į 2009 m. spalio mėnesį paskelbtą TVF pranešimą „Pasaulio ekonomikos 
perspektyva. Atsigaunančios ekonomikos palaikymas“,

– atsižvelgdamas į 2009 m. rugsėjo mėnesį paskelbtą Pasaulio banko pranešimą „Pažangos 
išsaugojimas. Pasaulinio ekonomikos nuosmukio iššūkis mažas pajamas gaunančioms 
šalims“,

– atsižvelgdamas į 2009 m. birželio mėnesį paskelbtą Pasaulio banko pranešimą „Pasaulinis
vystymosi finansavimas. 2009 m. pasaulinio ekonomikos atsigavimo planas“,

– atsižvelgdamas į 2009 m. spalio mėnesį paskelbtą 2009 m. Europos ataskaitą vystymosi 
klausimu „Afrikos pažeidžiamumo mažinimas. Naujo europinio požiūrio formavimas“,

– atsižvelgdamas į Komisijos užsakytą ir 2009 m. spalio mėnesį paskelbtą konsultavimo 
bendrovės HTSPE parengtą tyrimą „Pagalbos veiksmingumo planas. Europinio požiūrio 
privalumai“,

                                               
1 OL C 46, 2006 2 24, p. 6.
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– atsižvelgdamas į 2009 m. rugsėjo mėnesį paskelbtą Jungtinių Tautų TVT trūkumų 
šalinimo darbo grupės pranešimą „Pasaulinio vystomojo bendradarbiavimo gerinimas 
krizės sąlygomis“,

– atsižvelgdamas į 2009 m. spalio 8 d. Parlamento rezoliuciją dėl pasaulinės ekonomikos ir 
finansų krizės pasekmių besivystančioms šalims ir vystomajam bendradarbiavimui1,

– atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 10 d. Parlamente vykusį klausymą dėl pasaulinės 
finansų krizės poveikio besivystančioms šalims ir vystomajam bendradarbiavimui, o ypač 
prof. Guttormo Schjelderupo pasisakymą dėl neteisėtų pinigų srautų ir mokesčių rojaus;

– atsižvelgdamas į 2009 m. spalio 8 d. Parlamento rezoliuciją dėl 2009 m. rugsėjo 24 ir 
25 d. Pitsburge įvykusio G-20 susitikimo2,

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. kovo 25 d. rezoliuciją dėl 2007 m. Europos investicijų 
banko ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko metinių ataskaitų3,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. vasario 16 d. rezoliuciją dėl naujų finansinių priemonių 
vystymuisi finansuoti ir Tūkstantmečio tikslų4,

– atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio 6 d. Teisingumo Teismo sprendimą dėl Sprendimo 
Nr. 2006/1016/EB teisinio pagrindo5,

– atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/29/EB, iš dalies keičiančią Direktyvą 2003/87/EB, siekiant patobulinti ir išplėsti 
Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą6,

– atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 8 d. Komisijos komunikatą „Parama krizę 
siekiančioms įveikti besivystančioms šalims“ (COM(2009)0160),

– atsižvelgdamas į 2005 m. balandžio 5 d. Komisijos darbo dokumentą „Nauji vystymosi 
finansavimo šaltiniai. Galimybių apžvalga“ (SEC(2005)0467),

– atsižvelgdamas į 2009 m. gegužės 18–19 d. Bendrųjų reikalų ir išorės santykių tarybos  
išvadas dėl paramos siekiančioms įveikti krizę besivystančioms šalims,

– atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 17 d. Bendrųjų reikalų ir išorės santykių tarybos 
išvadas dėl vystymosi politikos nuoseklumo,

– atsižvelgdamas į JT konferenciją pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės bei jos poveikio 
vystymuisi klausimais ir į 2009 m. liepos 9 d. rezoliucijoje Nr. 63/303 JT Generalinės 
asamblėjos patvirtintas konferencijos išvadas,

                                               
1 P7_TA(2009)0029.
2 P7_TA(2009)0028.
3 P6_TA(2009)0185.
4 OL C 290 E, 2006 11 29, p. 396.
5 Byla C-155/07 (Europos Parlamentas prieš Europos Sąjungos Tarybą); OL L 327, 2008 12 20, p. 3.
6 OL L 140, 2009 6 5, p. 63.
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– atsižvelgdamas į 2009 m. gegužės 28–29 d. Paryžiuje vykusią konferenciją pažangių 
finansavimo būdų klausimais ir į 2008 m. lapkričio 28 d. – gruodžio 2 d. Dohoje vykusią 
tarptautinę konferenciją vystymosi finansavimo klausimais,

– atsižvelgdamas į 2009 m. kovo mėnesį paskelbtas JT Generalinės Asamblėjos pirmininko 
įsteigtos Tarptautinės valiutos ir finansų sistemos reformų ekspertų komisijos 
rekomendacijas,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Vystymosi komiteto pranešimą ir Tarptautinės prekybos komiteto ir 
Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomones (A7-0000/2009),

A. kadangi prognozuojama, kad besiformuojančios ir besivystančios ekonomikos šalių plėtra 
2009 m. sieks tik 1,7 %, palyginti su 6 % augimu 2008 m.,

B. kadangi prognozuojama, kad 2009 m. pasaulinė prekyba smuks 13 %, o investicijos į 
prekybą ir infrastruktūrą stringa dėl kreditų krizės,

C. kadangi finansų rinkos reguliavimo panaikinimas sukėlė sisteminę pasaulinio masto 
krizę, kuriai įveikti reikia kompensuoti padarinius ir pasidalinti naštą tarptautiniu 
lygmeniu,

D. kadangi mokesčių rojai sudaro galimybę nuslėpti pinigus ir dėl to sudaromos paskatos 
kenkti geram valdymui, ypač mokesčių ir teisės aktų taikymo srityje; kadangi neteisėti 
kapitalo srautai iš besivystančių šalių vertinami 641–941 mlrd. JAV dolerių, o tai 
maždaug atitinka pasaulio paramą vystymuisi, ją padauginus 10 kartų,

E. kadangi Europos Sąjunga, 2008 m. suteikusi apie 60 % pasaulinės pagalbos sumos, yra 
didžiausia pagalbos teikėja, o Komisija prognozuoja, kad 2009 m. oficialios paramos 
vystymuisi (OPV) įsipareigojimams vykdyti trūks 22 mlrd. JAV dolerių,

F. kadangi taikant Europos požiūrį į pagalbos veiksmingumą 2010–2015 m. laikotarpiu būtų 
galima sutaupyti nuo 3 iki 6 mlrd. eurų per metus,

1. puikiai suvokia, kad per pastaruosius dvejus metus vyko keletas visuotinių krizių (maisto, 
kuro ir finansų), kurios reikšmingai paveikė išsivysčiusios ir besiformuojančios 
ekonomikos šalis, tačiau skaudžiausias jų pasekmes patyrė besivystančių šalių 
vargingiausių gyventojų grupės – daugiau nei 200 mln. darbininkų pasaulyje įstumta į 
nepaprastą skurdą ir daugiau nei šeštadalis pasaulio gyventojų kenčia badą;

2. ragina tvirčiau laikytis įsipareigojimų pasiekti TVT iki 2015 m. ir ragina geriau 
koordinuoti veiksmus numatant 2010 m. tarpinį TVT vykdymo įvertinimą;

3. ragina valstybes nares iki galo vykdyti prisiimtus oficialios paramos vystymuisi (OPV) 
įsipareigojimus;

4. prašo valstybių narių didinti OPV dydį, kad 2010 m. parama siektų bendrą užsibrėžtą 
0,56 % OPV/bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) rodiklį, o 2015 m. – 0,7 % OPV/BNP 
rodiklį; be to, ragina valstybes nares paspartinti pastangas gerinti pagalbos veiksmingumą 
įgyvendinant Paryžiaus deklaraciją ir Akros veiksmų darbotvarkę;
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5. pabrėžia, kad būtina vykdyti OPV įsipareigojimus, tačiau to nepakanka neatidėliotinai 
vystymosi problemai spręsti, ir pakartoja savo raginimą Komisijai skubiai rasti 
papildomų pažangių vystymosi finansavimo šaltinių;

6. pabrėžia, kad vykdoma tarptautinės pagalbos struktūros reforma neturėtų būti žingsnis 
atgal žvelgiant į tai, kas pasiekta vystymosi srityje, ir negali pasitarnauti kaip priedanga 
valstybėms narėms mėginant išsižadėti savo įsipareigojimų;

7. pripažįsta, kad dėl tarptautinių finansų institucijų nustatytų sąlygų besivystančioms 
šalims finansų ir darbo rinkos reguliavimo panaikinimas drauge su viešųjų paslaugų ir 
socialinių programų privatizavimu pasirodė esą neveiksmingi ir neužkirto kelio krizei, o 
vietoj to padidino neigiamus jos padarinius; pabrėžia, kad skirtingai nuo to, kas vyko 
išsivysčiusiose šalyse, šios sąlygos žymiai sumažino besivystančių šalių gebėjimą 
reaguoti į ekonomikos sulėtėjimą priimant mokestines stimuliavimo priemones;

8. viena vertus, palankiai vertina tai, kad tarptautinės finansų institucijos, nustačiusios 
aukštesnį išlaidų vargingiausiems lygį ir daugiau dėmesio skyrusios skurdo mažinimo bei 
išlaidų augimui skatinti besivystančiose šalyse, padidino skolinimosi galimybes žemas 
pajamas gaunančioms šalims; tačiau išreiškia didelį susirūpinimą, kad bus sukelta nauja 
įsiskolinimų krizė, pabrėždamas, jog atsiranda paradoksas, kai norinčioms įveikti krizę 
besivystančioms šalims tenka skolintis iš tų šalių ir institucijų, kurios tą krizę ir sukėlė, o 
tai dar kartą įrodo, kad reikia skubių tarptautinių finansų institucijų valdymo reformų;

9. ragina G20 lyderius nedelsiant imtis veiksmų ir vykdyti 2009 m. rugsėjo mėnesį 
Pitsburge priimtą įsipareigojimą pertvarkyti pasaulinę vystymosi struktūrą, pagal 
programą perduoti ne mažiau kaip 5 % TVF kvotų besiformuojančios ir besivystančios 
ekonomikos šalims ir ne mažiau kaip 3 % Pasaulio banko balsavimo teisių 
besivystančioms ir pereinamojo laikotarpio šalims;

10. pabrėžia, kad TVF nariai patvirtino 250 mlrd. JAV dolerių vertės specialiųjų skolinimosi 
teisių skyrimą ir kad tik 18 mlrd. JAV dolerių bus skirta besivystančioms šalims; ragina 
valstybes nares nagrinėti G. Soroso pasiūlymą, kad turtingosios šalys turėtų perduoti savo 
specialiąsias skolinimosi teises visuotinės gerovės fondui, pvz., kovai su klimato kaita ir 
skurdu;

11. apgailestauja, kad finansų sektorius nepaisydamas to, jog gauna milžiniškas valstybines 
subsidijas, dar nekompensavo beprecedentinės krizės, kurią jis sukėlė, padarinių; šiuo 
klausimu palankiai vertina G20 lyderių 2009 m. rugsėjo mėnesį Pitsburgo aukščiausiojo 
lygio susitikime priimtą įsipareigojimą užtikrinti, kad finansų sektorius kompensuotų 
krizės sukeltus nuostolius, kuriuos iki šiol patiria tiek pažengusios, tiek besivystančios 
ekonomikos šalių mokesčių mokėtojai, kiti piliečiai ir viešųjų paslaugų teikėjai;

12. yra tvirtai įsitikinęs, kad bankų sistemos apmokestinimas indėlių draudimui arba bankų 
problemų sprendimo fondui finansuoti nebūtų tinkamas finansų sektoriaus indėlis 
prisidedant prie visuotinio socialinio teisingumo; vietoj to ragina įvesti tarptautinį 
finansinių sandorių mokestį, siekiant, kad visa mokesčių sistema taptų teisingesnė ir 
atsirastų papildomų lėšų vystymuisi bei visuotinio labo poreikiams finansuoti;

13. su dideliu susirūpinimu pažymi, kad prognozuojama, jog 2009 m. besivystančios šalys 
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turės spręsti 350 mlrd. JAV dolerių ir 635 mlrd. JAV dolerių finansavimo skirtumo 
problemą ir kad alinančių mokesčių didinimas labiausiai pažeidžiamose šalyse kelia 
grėsmę, jog 11,6 mlrd. JAV dolerių, skirtų pagrindinėms švietimo, sveikatos priežiūros, 
infrastruktūros ir socialinės apsaugos sritims, negalės būti panaudoti pagal paskirtį; todėl 
pritaria, kad trejiems metams būtų įšaldytas skolų grąžinimas, įskaitant kapitalą ir 
palūkanas, kad besivystančios šalys galėtų įgyvendinti anticiklinę fiskalinę politiką 
neigiamiems krizės padariniams mažinti; siūlo įsteigti tarptautinio lygmens 
nepriklausomą ir skaidrią skolų arbitražo instituciją;

14. palankiai vertina valstybių narių iniciatyvas dėl neprivalomų oro ir jūrų transporto taršos 
mokesčių įvedimo, siekiant prisidėti prie prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos 
sušvelninimo išlaidų finansavimo besivystančiose šalyse, ir ragina visas valstybes nares 
apsvarstyti panašių mokesčių įvedimo galimybę;

15. ragina valstybes nares, remiantis Europos Sąjungos prekybos apyvartiniais taršos 
leidimais sistema, paskirti tinkamą pajamų, gautų iš išmetamųjų anglies dioksido dujų 
kiekio leidimų aukcionų, dalį besivystančioms šalims, siekiančioms prisitaikyti prie 
klimato kaitos, remti pagal Direktyvą 2003/87/EB1

16. pabrėžia, kad migrantų piniginės perlaidos itin svarbios, nes kapitalas perkeliamas tiesiai 
tikslinėms besivystančių šalių gyventojų grupėms, kurios gali greitai juo pasinaudoti 
tenkindamos neatidėliotinus poreikius; ragina valstybes nares ir šalis gavėjas sudaryti 
palankesnes sąlygas perlaidų siuntimui ir mažinti siuntimo išlaidas;

17. palankiai vertina 2009 m. liepos mėnesį L'Akviloje (Italijoje) įvykusio G8 aukščiausiojo 
lygio susitikimo vadovų priimtą įsipareigojimą per penkerius metus nuo 10 % iki 5 % 
sumažinti perlaidų mokesčius; mano, kad didesnė rinkos konkurencija ir platesnis 
reguliavimo pagrindas yra pagrindinės priemonės siekiant sumažinti išlaidas, susijusias 
su perlaidų operacijomis, o taip pat jos paspartintų naujų technologijų taikymą ir gerintų 
finansinę vargingųjų įtrauktį besivystančiose šalyse;

18. pritaria, kad būtų rengiamos bendros vystymuisi skirtos viešojo ir privačiojo sektorių 
iniciatyvos, grindžiamos viešuoju valdymu ir privačių lėšų teikėjų parama ir atitinkančios 
šalių partnerių prioritetus, kaip tiesioginių investicijų į besivystančias šalis didinimo ir 
technologijų perkėlimo palengvinimo priemonė;

19. palankiai vertina tai, kad pritarta „Pažeidžiamumo FLEX“ sistemai, siekiant remti 
kriterijus atitinkančias, su socialiniais krizės padariniais kovojančias Afrikos, Karibų ir 
Ramiojo vandenyno regionų (AKR) šalis, ir ragina, kad lėšos būtų greitai išmokėtos; dar 
kartą išreiškia susirūpinimą dėl to, kaip Komisija ketina užpildyti finansavimo spragas, 
kurios susidarys ateityje dėl šiuo metu skiriamos pirmenybės paramai biudžetui;

20. traktuoja prekybą kaip pagrindinį besivystančių šalių ekonomikos augimo ir skurdo 
mažinimo veiksnį ir ragina ES ir valstybes nares pasinaudoti turima tarptautine įtaka, kad 
būtų pasiekti sėkmingi, teisingi, vystymuisi skirti Dohos raundo rezultatai, o taip pat 
didinti ES pagalbos prekybos politikai tikslingumą skiriant daugiau dėmesio 

                                               
1 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB, nustatančios šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje, 10 straipsnis (OL L 275, 2003 10 25, p. 32).
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vargingiesiems;

21. dar kartą patvirtina, kad ekonominės partnerystės susitarimai (EPS) turėtų būti 
traktuojami kaip vystymąsi skatinanti priemonė, ir ragina Komisiją imtis veiksmų, kad 
derybos greitai baigtųsi, o taip pat atsižvelgti į būdus, kuriais EPS nuostatos gali paveikti 
besivystančių šalių pajėgumą įveikti krizę;

22. mano, kad protekcionizmas nėra racionalus atsakas į krizę, ir dar kartą ragina ES imtis jai 
priklausančių veiksmų ir mažinti prekybos barjerus bei prekybą iškreipiančias subsidijas, 
kuriais besivystančioms šalims padaryta didelė žala;

23. išreiškia didelį susirūpinimą, kad neigiamas mokesčių rojų poveikis gali būti neįveikiama 
kliūtis ekonominiam vargingų šalių vystymuisi, kelti grėsmę kitų šalių suverenumui, 
pakenkti finansų rinkų veiksmingumui ir lėšų paskirstymui, pakenkti nacionalinėms 
mokesčių sistemoms ir didinti apmokestinimo išlaidas, teikti paskatas įsitraukti į 
ekonominius nusikaltimus ir padaryti privačių pajamų nuostolių, kenkti geram valdymui 
ir ekonominiam augimui ir tokiu būdu trukdyti besivystančioms šalims investuoti į 
viešąsias paslaugas, švietimą, socialinę apsaugą ir žmonių gerovę;

24. pripažįsta, kad keitimosi informacija apie mokesčius susitarimais neišsprendžiamos 
problemos dėl žalingų užburto rato struktūros mokesčių sistemų, viešųjų registrų 
nebuvimo ir nesugriežtinamos informacijos apie sąskaitas pateikimo, audito arba įrašų 
saugojimo taisyklės; palankiai vertina G20 ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 
organizacijos (angl. EBPO) pastangas imtis veiksmų prieš mokesčių rojus, tačiau pažymi 
ir apgailestauja, kad nustatytų kriterijų, keitimosi informacija apie mokesčius susitarimų 
ir esamų procedūrų nepakaks mokesčių rojų ir neteisėtų finansų srautų problemai 
išspręsti; ragina EBPO, G20 ir Europos Sąjungą patvirtinti griežtesnius mokesčių rojaus 
identifikavimo kriterijus ir parengti tarptautinį privalomą daugiašalį automatinio 
keitimosi informacija apie mokesčius susitarimą, kuriame būtų numatytos kovos su 
įstatymų nepaisymu priemonės;

25. ragina ES, jos valstybes nares ir tarptautines finansų institucijas remti besivystančias 
šalis, siekiančias didinti savo pajamas, ir remti pajėgumų didinimą mokesčių srityje;

26. pažymi, kad pusė visų neteisėtų finansų srautų iš besivystančių šalių susiję su neteisingų 
prekybos kainų pateikimu ir dar kartą ragina sudaryti naują privalomą visuotinį finansinį 
susitarimą, kuriuo tarptautinės korporacijos būtų priverstos automatiškai pateikti 
informaciją apie gautą pelną ir sumokėtus mokesčius kiekvienoje šalyje atskirai, kad būtų 
užtikrintas pardavimo, pelno ir mokesčių skaidrumas bet kurios jurisdikcijos teritorijoje, 
kurioje jos yra įsisteigusios;

27. palankiai vertina Jungtinių Tautų Narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos 
biuro Pavogto turto susigrąžinimo (angl. StAR) ir Pasaulio banko iniciatyvą padėti 
besivystančioms šalims kovoti su korupcija, kriminalinėmis veikomis ir mokesčių 
vengimu bei ragina valstybes nares ratifikuoti Jungtinių Tautų konvenciją prieš korupciją;

28. palankiai vertina tai, kad griežtėja Europos investicijų banko (EIB) vykdoma politika 
lengvatinių mokesčių zonų klausimais; ragina ES, valstybes nares ir EIB imtis 
pirmaujančio vaidmens ir siekti, kad investavimas pasinaudojant mokesčių rojumi taptų 
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ne toks patrauklus, t.y. patikslinti viešųjų pirkimų ir viešųjų lėšų skyrimo taisykles, 
kuriomis bet kuriai bendrovei, bankui ar kitai institucijai, registruotai mokesčių rojuje, 
būtų draudžiama gauti pelną iš viešųjų lėšų;

29. pripažįsta, kad dabartinį EIB skolinimo išorės šalims veiklos programos  ir 
bendradarbiavimo susitarimų tarpinį vertinimą,  kuriame Europos Parlamentas dalyvauja 
kaip vienas iš teisės aktų leidėjų, reikia užbaigti 2010 m. ir kad tai yra tinkama proga 
padidinti EIB vaidmenį vystomajame bendradarbiavime, užtikrinant, kad pirmenybė būtų 
teikiama projektams, skirtiems skurdui mažinti;

30. ragina Komisiją, kad rengiant naują pasiūlymą dėl sprendimo dėl EIB išorės skolinimo 
įgaliojimų būtų visapusiškai atsižvelgta į šiame pranešime pateikiamas rekomendacijas 
po to, kai bus atliktas tarpinis vertinimas;

31. paveda pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybėms narėms, JT 
organizacijoms, TVF ir Pasaulio bankui, o taip pat TVF ir Pasaulio banko valdytojams iš 
valstybių narių ir Didžiojo dvidešimtuko šalims.
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AIŠKINAMOJI DALIS

2007 m. prasidėjusios finansų ir ekonomikos krizės poveikis yra skaudesnis ir didesnis 
kylančios ekonomikos ir besivystančioms šalims, ypač toms, kurių pajamos mažesnės.

Krizė visiškai sustabdė pažangą, kurią šios šalys per pastarąjį dešimtmetį pasiekė dėl tvaraus 
ekonomikos augimo, valstybės finansų konsolidavimo, užsienio skolos mažinimo, prekybos 
plėtros, pagrindinių produktų rinkos pakilimo, didesnės paramos vystymuisi teikimo. Šiomis 
aplinkybėmis, nors susidūrus su sunkumais ir neturėjus pakankamai priemonių, lengvai 
patobulintos Tūkstantmečio vystymosi tikslų (TVT) įgyvendinimo priemonės.

Vis dėlto iki finansų krizės neturtingos šalys jau buvo patyrusios maisto krizę – pabrango 
pagrindiniai produktai, ir tai apsunkino šimtų milijonų žmonių galimybę išgyventi, energetinę 
krizę – dujų ar naftos negaminančios šalys turėjo skirti daugiau lėšų, kad būtų galima tęsti 
veiklą, arba su klimato kaita susijusią krizę – jos padariniai labiau pastebimi besivystančiose 
šalyse, kuriose prarandamas derlius ir naikinama infrastruktūra.

Padėtis, kuri jau kėlė sunkumų mažesnes pajamas turinčioms šalims, dėl finansų krizės aiškiai 
pablogėjo.

Pirmieji šios krizės požymiai aiškiai pasireiškė antrojoje 2007 m. pusėje, o jos poveikis 
realiajai ekonomikai – 2008 m. Sutartine ekspertų nuomone, praėjus šiek tiek daugiau nei 
metams ir bankrutavus bankui „Lehman Brothers“ pasiektas finansų bedugnės kraštas ir 
Didžiosios depresijos slenkstis.

Remiantis nuo pirmųjų finansų krizės dienų vykusia raida galima daryti šias išvadas:

1. Besivystančios šalys nesukėlė krizės ir nėra jos priežastis. Tačiau joms krizės padariniai 
pražūtingiausi. Krizė kilo dėl išsivysčiusių šalių, jose vystant nustatytą neskaidrią su 
finansų sistema susijusią praktiką, skatinant spekuliacinius burbulus, siekiant gauti 
greitos ir dirbtinės naudos, susijusios su realiąja ekonomika, didelėms finansų 
institucijoms duodant daug neatsakingų nurodymų. Visa tai buvo daroma vykstant 
globalizacijai, kuria siekiama visiškai panaikinti reguliavimą ir atsisakyti visų viešojo 
valdymo priemonių.

2. Iš pradžių teigus ar manius, kad finansų krizė padarys nedidelį poveikį besivystančioms 
šalims, nes šios dar nedaug dalyvauja bendroje finansų sistemoje, kaskart labiau aiškėjo, 
kad ekonomikos, socialinė, vystymosi ir humanitarinė krizė turės didelių neigiamų 
padarinių. Kaip nurodo Europos Komisija, krizės, padariusios poveikį išsivysčiusioms ir 
besiformuojančios ekonomikos šalims, „trečioji banga“ stipriai smogė besivystančioms 
šalims. Šiuo atveju numatoma, kad „banga“ virs „cunamiu“.

3. Iš tikrųjų besivystančios šalys šią krizę patiria kiekvienoje veiklos srityje:

a) Mažiau auga ekonomika, didesnis nedarbas. 2009 m. besiformuojančios ekonomikos 
šalių ir besivystančių šalių ekonomikos augimas sumažėjo ketvirtadaliu, palyginti su 
2007 m., ir trečdaliu – palyginti su 2008 m. Tikimasi, kad artimiausiais metais (bent 
penkerius artimiausius metus) padėtis išliks sudėtinga. Todėl bedarbių ir skurstančių 
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dirbančių asmenų sparčiai daugėja, ypač miestuose, – tai, be viso kito, gali padidinti 
migrantų srautus, prie kurių prisideda su klimato kaita susijusių migrantų srautai.

b) Sumažėjo žaliavų kainos ir už jas gaunamos pajamos. Numatyta, kad 2009 m. žaliavų 
(neskaitant naftos) kaina sumažės daugiau kaip 20 proc.

c) Sumažėjo prekyba, padaugėjo prekybos suvaržymų. Numatyta, kad 2009 m. bendra 
prekybos mastas sumažės daugiau kaip 10 proc., o besivystančios ekonomikos ir 
besivystančių šalių prekių eksporto rodikliai bus neigiami – Afrikoje jie sumažės 
17 proc., nors 2008 m. dar nustatytas teigiamas 11,3 proc. augimas. Todėl labai 
pablogės einamosios sąskaitos balansas ir bus padarytas didelis neigiamas poveikis 
skolinimosi ir investavimo pajėgumui.

d) Sunkiau gauti tarptautinį finansavimą, mažiau užsienio investicijų. Labai sumažėjo 
finansiniai srautai iš užsienio į besiformuojančios ekonomikos ir besivystančias šalis; 
numatyta, kad kiekvienais 2009–2010 metais, palygini su 2008 m., reikės 25 mlrd. 
tarptautinių kreditų, iš jų tik ne daugiau kaip trečdalį galės padengti TVF.

e) Išsivysčiusios šalys imasi protekcionistinių veiksmų, trukdančių besivystančioms 
šalims eksportuoti. Europos Komisija pabrėžė, kad rinkos turi būti išlaikytos atviros 
siekiant kovoti su nuosmukiu ir skatinti ekonomiką vėl augti – tai bus naudinga ir 
vienoms, ir kitoms šalims. Tačiau kartu ji pažymėjo, kad daugėja aiškiai ar slaptai 
vykdomų protekcionistinių veiksmų, ir pareikalavo, kad išsivysčiusios ekonomikos 
šalys laikytųsi nuoseklumo, derindamos savo viešus pareiškimus ir politiką.

f) Sumažėjo lėšų ir emigrantų perlaidų – palyginti su 2008 m., 2009 m. jų sumažėjo 
7 proc. (tikimasi, kad 2010–2011 m. jų tik nedaug padaugės), tai turėjo ypatingą 
poveikį mažesnes pajamas turinčioms šalims, kuriose perlaidos sudaro 6 proc. jų BVP.

g) Skiriama mažesnė parama vystymuisi, nors iš tikrųjų šiuo metu reikia daugiau 
papildomų lėšų. 2008 m. parama 25 mlrd. buvo mažesnė už Glenyglse (Gleaneagles) 
nurodytą 2010 m. tikslą, ir pastebima mažėjimo tendencija. Europos Komisija 
prognozuoja, kad paramos srautai 2009 m. sumažės 22 mlrd.

h) Didesnis įsiskolinimas. Bendra besiformuojančios ekonomikos ir besivystančių šalių 
užsienio skola tik per vienus metus padidėjo dviem BVP punktais.

4. Remiantis nevyriausybinės organizacijos Intermón Oxfam bendrais apskaičiavimais, 
tarptautinių finansinių institucijų, pavyzdžiui, Pasaulio banko, ataskaitomis ir Pasaulio 
šalių vadovų susitikime aprūpinimo maistu klausimais priimta deklaracija (2009 m. 
lapkričio mėn.), viso šio neigiamo poveikio padariniai žmonių gyvenimui yra tokie: apie 
šimtui milijonų asmenų teks daugiau kaip 1 mlrd. asmenų, gyvenančių itin dideliame 
skurde, Sahelyje mirs 30 000–50 000 daugiau vaikų, sumažės išlaidos švietimui, 
sveikatos apsaugai, infrastruktūrai ir saugumo bei socialinės apsaugos tinklams, kurie jau 
yra labai nestabilūs.

5. Prieš prasidedant krizei valstybės pagalba, fiskalinių paskatų planai ir itin gausios 
grynosios lėšos buvo skiriamos labiau išsivysčiusių šalių problemoms spręsti, taikant 
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nepriimtiną proporciją: daugiau kaip 20 ir 1. Tik 1,6 proc. naujųjų TVF paskolų, suteiktų 
pasibaigus Didžiojo dvidešimtuko susitikimams, skirta Afrikai. Iš visų Didžiojo 
dvidešimtuko suteiktų specialių skolinimosi teisių (SST), sudarančių 250 mlrd., tik 
17 skirta Afrikai. Kita vertus, paskolos padidins neturtingų šalių skolą. Galiausiai dėl 
išsivysčiusių šalių reikalavimų konsoliduoti finansus kyla pavojus, kad nebus laikomasi 
oficialios paramos vystymuisi (OPV) įsipareigojimų.

6. Akivaizdu tai, kad išsivysčiusiose šalyse krizei silpstant, besivystančiose šalyse ji 
stiprėja. Išsivysčiusios šalys jau išbrenda iš krizės, o tos šalys, kurioms labiausiai reikia iš 
jos išbristi, toliau patiria dar didesnę jos žalą.

7. Išsivysčiusioms šalims ši krizė ir masto, ir trukmės požiūriu bus laikina duobė siekiant 
gerovės. Daugeliui besivystančių šalių ji gali būti bedugnė, kurioje prarandamas visas 
kovos su skurdu ir atskirtimi dešimtmetis, ir gali labai pakenkti visai kartai.

8. Be to, dėl besivystančiose šalyse tebesitęsiančios krizės sustos visuotinis ekonomikos 
augimas. Tai pripažįsta Europos Komisija, pažymėdama, kad „besivystančių šalių 
ekonomikos augimas prisidės prie darbo vietų kūrimo, ekonomikos augimo bei gerovės ir 
kitose šalyse ir taikos bei stabilumo pasaulyje“. Tai nurodyta Pitsburge vykusiame 
Didžiojo dvidešimtuko susitikime priimtoje deklaracijoje, kurioje teigiama, kad veiksmai, 
kuriais siekiama sumažinti vystymosi atotrūkį, gali būti veiksmingas visuotinio 
ekonomikos augimo pagrindas.

9. Vis dėlto nors tarptautinė bendruomenė ne kartą pabrėžė, kad vystymasis yra šios 
visuotinės krizės sprendimo dalis, nors tarptautinėse konferencijose Niujorke, Akroje ir 
Dohoje bei Didžiojo dvidešimtuko susitikimuose Vašingtone, Londone ir Pitsburge, ypač 
Didžiojo aštuoneto šalių vadovų susitikime L’Akviloje, laikytasi tvirtos nuomonės ir 
imtasi konkrečių įsipareigojimų siekiant įgyvendinti TVT, laikytis pagalbos teikimo 
tikslų, veiksmingiau teikti pagalbą ir įtraukti besivystančias šalis į pasaulinės valdysenos 
reformas, neabejotina, kad sutartos lėšos dar nepasiekia šių šalių, o paskelbtos reformos 
dar turi būti įgyvendintos.

Atsižvelgusios į šiuos faktus, išsivysčiusios šalys turi veiksmingai ir greitai reaguoti. Pagalba, 
kuria sumažinamas skurdas ir atskirtis, priemonės, prisidedančios prie vystymosi, ir 
priemonės, būtinos išbristi iš krizės, reikalingos šiuo metu, 2010 m. Būtina rasti būdų, kaip 
greitai padengti išlaidas, ir greičiau suteikti pagalbą, dėl kurios prisiimti įsipareigojimai 
artimiausiems metams.

Greitai reaguojama turi būti nuolat. To nebus galima padaryti pavienėmis priemonėmis, kad ir 
kokios jos būtų patrauklios, bet prisiėmus plačius įsipareigojimus – bendrai vykdant geriau 
koordinuojamus ir veiksmingiau bei skaidriau administruojamus veiksmus, siekiant plataus 
masto pagrindinių paramos teikėjų, šalių partnerių, finansinių institucijų ir pilietinės 
visuomenės susitarimų.

Įgyvendinant šiuos veiksmus Europos Sąjunga turi būti lyderė ir veikti ryžtingiau – tam 
didesnius įsipareigojimus turi prisiimti visos Europos Sąjungos institucijos, o Parlamentas turi 
išsakyti nedviprasmišką savo nuomonę.


