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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par pasaules finanšu un ekonomikas krīzes ietekmi uz jaunattīstības valstīm un 
attīstības sadarbību
(2009/2150(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā G20 valstu augstākā līmeņa sanāksmi Pitsburgā 2009. gada 24.–25. septembrī 
un 2009. gada 2. aprīlī Londonā notikušo G20 valstu augstākā līmeņa sanāksmi,

– ņemot vērā G8 valstu 2009. gada 8.–10. jūlija augstākā līmeņa sanāksmi Akvilā, Itālijā, 

– ņemot vērā ANO 2000. gada 8. septembra Tūkstošgades deklarāciju, kurā noteikti 
tūkstošgades attīstības mērķi (TAM) kā starptautiskās sabiedrības kopīgi izstrādāti mērķi, 
tostarp nabadzības un bada izskaušanai,

– ņemot vērā Eiropas konsensu par attīstību1,

– ņemot vērā Monterejas konsensu, ko pieņēma Starptautiskajā konferencē par finansējumu 
attīstībai Monterejā, Meksikā 2002. gada 18. – 22. martā,

– ņemot vērā Parīzes deklarāciju par atbalsta efektivitāti un Akras rīcības programmu,

– ņemot vērā Starptautiskā valūtas fonda (SVF) ziņojumu „Vispārējās finanšu krīzes sekas 
valstīs ar zemiem ienākumiem — atjaunināta redakcija”, kas publicēts 2009. gada 
septembrī,

– ņemot vērā SVF 2009. gada oktobrī publicēto ziņojumu „Pasaules ekonomikas 
perspektīvas — atlabšanas uzturēšana”,

– ņemot vērā Pasaules Bankas 2009. gada septembrī publicēto ziņojumu „Progresa 
nosargāšana — valstu ar zemiem ienākumiem problēmas pasaules ekonomiskās 
lejupslīdes apstākļos”,

– ņemot vērā Pasaules Bankas 2009. gada jūnijā publicēto ziņojumu „Pasaules attīstības 
finansēšana — plānojot pasaules ekonomikas atveseļošanos 2009”,

– ņemot vērā 2009. gada Eiropas ziņojumu par attīstību „Pārvarēt ekonomikas 
ievainojamību Āfrikā — Eiropas jaunas pieejas veidošana”, kas publicēts 2009. gada 
oktobrī,

– ņemot vērā konsultāciju uzņēmuma HTSPE sagatavoto pētījumu „Atbalsta efektivitātes 
programma — Eiropas pieejas priekšrocības”, kurš tika sagatavots Komisijas uzdevumā 
un publicēts 2009. gada oktobrī, 

– ņemot vērā ANO Tūkstošgades mērķu darba grupas 2009. gada septembrī publicēto 
ziņojumu „Starptautiskās partnerības attīstībai stiprināšana krīzes laikā”,

                                               
1 OV C 46, 24.2.2006., 6. lpp.
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– ņemot vērā 2009. gada 8. oktobra rezolūciju par pasaules finanšu un ekonomikas krīzes 
ietekmi uz jaunattīstības valstīm un attīstības sadarbību1,

– ņemot vērā 2009. gada 10. novembra uzklausīšanu par pasaules finanšu krīzes ietekmi uz 
jaunattīstības valstīm un attīstības sadarbību un jo īpaši profesora Guttorm Schjelderup
uzstāšanos par naudas nelegālām plūsmām un nodokļu oāzēm, 

– ņemot vērā 2009. gada 8. oktobra rezolūciju par G20 valstu augstākā līmeņa sanāksmi 
Pitsburgā 2009. gada 24.–25. septembrī2,

– ņemot vērā 2009. gada 25. marta rezolūciju par Eiropas Investīciju bankas un Eiropas 
Rekonstrukcijas un attīstības bankas 2007. gada pārskatiem3,

– ņemot vērā 2006. gada 16. februāra rezolūciju par jauniem finanšu instrumentiem, kas 
paredzēti attīstībai saistībā ar Tūkstošgades attīstības mērķiem4,

– ņemot vērā Tiesas 2008. gada 6. novembra spriedumu par Lēmuma 2006/1016/EK 
juridisko pamatu5,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīvu 2009/29/EK, 
ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, lai uzlabotu un paplašinātu Kopienas siltumnīcas 
efektu izraisošo gāzu emisiju kvotu tirdzniecības sistēmu6,

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 8. aprīļa paziņojumu „Atbalsts jaunattīstības valstīm 
krīzes pārvarēšanas jomā” (COM(2009)0160),

– ņemot vērā Komisijas 2005. gada 5. aprīļa darba dokumentu „Jauni attīstības palīdzības 
finansēšanas avoti — Iespēju pārskats” (SEC(2005)467),

– ņemot vērā Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes 2009. gada 18. un 19. maija 
secinājumus par palīdzību jaunattīstības valstīm krīzes pārvarēšanā,

– ņemot vērā Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes 2009. gada 17. novembra 
secinājumus par politikas saskaņotību attīstības jomā,

– ņemot vērā ANO konferenci par pasaules finanšu un ekonomikas krīzi un tās ietekmi uz 
attīstību, kā arī šīs konferences rezultātu apstiprināšanu ANO Ģenerālajā asamblejā ar 
2009. gada 9. jūlija Rezolūciju Nr. 63/303,

– ņemot vērā 2009. gada 28. un 29. maijā Parīzē notikušo konferenci par novatoriskiem 
finansēšanas veidiem un starptautisko konferenci par attīstības finansēšanu, kas no 
2008. gada 28. novembrim līdz 2. decembrim notika Dohā,

                                               
1 P7_TA(2009)0029.
2 P7_TA(2009)0028.
3 P6_TA(2009)0185.
4 OV C 290 E, 29.11.2006., 396. lpp.
5 Lieta C-155/07 Eiropas Parlaments/Eiropas Savienības Padome; OV L 327, 20.12.2008., 3. lpp.
6 OV L 140, 5.6.2009., 63. lpp.
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– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā asamblejas priekšsēdētāja ekspertu 
komisijas starptautiskās monetārās un finanšu sistēmas reformu jautājumos ieteikumus, 
kas publicēti 2009. gada martā,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Attīstības komitejas ziņojumu un Starptautiskās tirdzniecības komitejas un 
Ekonomikas un monetārās komitejas atzinumus (A7-0000/2009),

A. tā kā sagaidāms, ka 2009. gadā jaunās tirgus ekonomikas un jaunattīstības valstu 
ekonomikas būs pieaugušas tikai par 1,7 % salīdzinājumā ar 6 % pieaugumu 2008. gadā;

B. tā kā sagaidāms, ka 2009. gadā pasaules preču tirdzniecība būs sarukusi par 13 % 
līdztekus tam, ka kredītu krīzes dēļ trūkst ieguldījumu tirdzniecībā un infrastruktūrā; 

C. tā kā ierobežojumu atcelšana finanšu tirgiem ir izraisījusi sistemātisku pasaules mēroga 
krīzi, kuras dēļ nepieciešamas starptautiskas kompensācijas un līdzdalība problēmu 
risināšanā;

D. tā kā nodokļu oāzes piedāvā naudas slēpšanas iespējas, stimulējot to, ka tiek apdraudēta 
laba pārvalde, jo īpaši nodokļu politikas un tiesiskuma jomā; tā kā nelegālā kapitāla 
plūsmu apjoms no jaunattīstības valstīm ir 641–941 miljards USD, kas atbilst aptuveni 
desmitkārtīgam attīstības palīdzības apjomam;

E. tā kā Eiropas Savienības sniegtais palīdzības apjoms ir pasaulē vislielākais, nodrošinot 
60 % no visas starptautiskās palīdzības plūsmām, un savukārt Komisija paredz, ka 
oficiālās attīstības palīdzības (OAP) saistību maksājumos 2009. gadā būs 22 miljardu 
iztrūkums;

F. tā kā Eiropas pieeja atbalsta efektivitātes jomā laika posmā no 2010. līdz 2015. gadam 
var sniegt efektivitātes ieguvumus 3 – 6 miljardu eiro apjomā katru gadu,

1. skaidri apzinās, ka pēdējie divi gadi ir nesuši sev līdzi vienu pasaules mēroga krīzi pēc 
otras (pārtikas, degvielas, finanšu krīzes), kas smagi ietekmējušas rūpnieciskās un jaunās 
tirgus ekonomikas valstis, bet postoši ietekmējušas jaunattīstības valstu nabadzīgāko 
iedzīvotāju grupas, pakļaujot galējai nabadzībai 200 miljonus strādnieku visā pasaulē un 
liekot ciest badu vairāk nekā sestajai daļai pasaules iedzīvotāju; 

2. prasa uzņemties papildu saistības, lai sasniegtu TAM līdz 2015. gadam, un lūdz panākt 
labāku rīcības koordināciju, ņemot vērā 2010. gada TAM pārskatīšanu;

3. aicina dalībvalstis pilnībā izpildīt savas OAP saistības;

4. lūdz dalībvalstīm palielināt OAP apjomus, lai sasniegtu kopējo mērķi — OAP 0,56 % no 
nacionālā kopienākuma (NKI) līdz 2010. gadam un OAP 0,7 % no NKI 2015. gadā; 
turklāt lūdz, lai tās paātrina centienus uzlabot atbalsta efektivitāti, īstenojot Parīzes 
deklarāciju un Akras rīcības programmu;

5. uzsver, ka OAP saistību izpilde ir absolūti nepieciešama, bet ar to vien nepietiek, lai 
risinātu ārkārtas situācijas attīstības jomā, un atkārto savu aicinājumu Komisijai rast 
novatoriskus papildu avotus, lai finansētu attīstību;
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6. uzsver, ka pašreizējās starptautiskā atbalsta sistēmas reformas dēļ nevajadzētu zust tiem 
panākumiem, kas jau ir sasniegti attīstības jomā, un dalībvalstīm nevajadzētu izmantot to 
kā iemeslu, lai izvairītos no savu solījumu pildīšanas;

7. atzīst, ka ierobežojumu atcelšana finanšu tirgū un darba tirgū līdztekus sabiedrisko 
pakalpojumu un sociālo programmu privatizācijai, ko Starptautiskās finanšu iestādes 
pieprasīja no jaunattīstības valstīm, izrādījās neefektīvi pasākumi krīzes novēršanai un vēl 
vairāk saasināja tās negatīvo ietekmi; uzsver, ka pretēji tam, kas notika attīstītajās valstīs, 
šādi nosacījumi būtiski samazināja jaunattīstības valstu spējas reaģēt uz ekonomikas 
lejupslīdi, pieņemot fiskālo stimulu pasākumus;

8. no vienas puses atzinīgi vērtē uzlabotās iespējas valstīm ar zemiem ienākumiem saņemt 
starptautisko finanšu iestāžu aizdevumus, ar lielākām iespējām novirzīt šos līdzekļus 
visnabadzīgākajiem iedzīvotāju slāņiem, galveno uzmanību pievēršot nabadzības 
samazināšanai un izaugsmes veicināšanai jaunattīstības valstīs, tomēr pauž nopietnas 
bažas par jaunas parādu krīzes veidošanos, uzsverot situācijas divdomību —
jaunattīstības valstis, lai risinātu krīzes problēmas, būs vēl vairāk parādā tām valstīm un 
iestādēm, kas šo krīzi izraisīja, tāpēc šī situācija ir kārtējā norāde uz to, ka steidzami 
nepieciešama starptautisko finanšu iestāžu pārvaldes reforma;

9. lūdz G20 valstu vadītājiem nekavējoties rīkoties, lai izpildītu 2009. gada septembrī 
Pitsburgas augstākā līmeņa sanāksmē pieņemtās saistības reformēt pasaules attīstības 
atbalsta sistēmu, un sakarā ar to novirzīt vismaz 5 % no SVF kvotu daļām jaunajām tirgus 
ekonomikas valstīm un jaunattīstības valstīm un vismaz 3 % Pasaules Bankas balsstiesīgo 
akciju jaunattīstības un pārejas ekonomikas valstīm;

10. atzīmē, ka SVF dalībnieki ir apstiprinājuši 250 miljardu USD piešķiršanu īpašajām 
aizņēmumtiesībām un tikai 18 miljardi USD no īpašajām aizņēmumtiesībām 
paredzētajiem līdzekļiem tiks piešķirti jaunattīstības valstīm; mudina dalībvalstis izpētīt 
Sorosa priekšlikumu par to, ka bagātajām valstīm vajadzētu piešķirt savas īpašās 
aizņēmumtiesības fondam, kas paredzēts vispārēju sabiedrisku labumu finansēšanai, 
piemēram, cīņas pret klimata pārmaiņām un nabadzības apkarošanas finansēšanai;

11. pauž nožēlu par to, ka finanšu nozare, neraugoties uz milzīgo līdzekļu apjomu, ko valstis 
ieguldīja tās glābšanai, līdz šim nav maksājusi par šīs nepieredzētās krīzes sekām, kuru tā 
izraisīja; šajā sakarā atzinīgi vērtē G20 valstu vadītāju 2009. gada septembra augstākā 
līmeņa sanāksmē Pitsburgā pausto apņemšanos nodrošināt, ka finanšu nozare kompensē 
krīzes izmaksas, kuru smagums gan attīstītās valstīs, gan jaunattīstības valstīs līdz šim 
gūlās uz nodokļu maksātāju, citu iedzīvotāju un publisko dienestu pleciem;

12. ir stingri pārliecināts, ka banku sistēmas aplikšana ar nodokļiem, lai finansētu 
noguldījumu apdrošināšanu vai noregulējuma fonda izveidi, nebūtu taisnīgs finanšu 
nozares ieguldījums vispārējā sociālā taisnīguma jomā; tā vietā pieprasa izveidot 
starptautisku nodevu par finanšu darījumiem, lai padarītu taisnīgāku nodokļu sistēmu 
kopumā un radītu papildu līdzekļus attīstības un vispārēju sabiedrisku labumu 
finansēšanai;

13. ar lielām bažām norāda uz to, ka jaunattīstības valstīs 2009. gadā sagaidāms aptuveni 
350 – 635 miljardu USD iztrūkums, un pieaugošā fiskālā spriedze visneaizsargātākajās 
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valstīs apdraud 11,6 miljardu USD pamattēriņus izglītībai, veselībai, infrastruktūrai un 
sociālajai aizsardzībai; tāpēc atbalsta parādu atmaksājumu trīs gadu moratoriju, tostarp 
attiecībā uz pamatparādu un procentu likmēm, lai jaunattīstības valstīm dotu iespēju 
īstenot pret cikliskumu vērstu fiskālo politiku, mazinot krīzes smagās sekas; ierosina 
izveidot starptautiska līmeņa neatkarīgu un pārredzamu struktūru, kas darbotos kā 
šķīrējtiesa parādu jautājumos; 

14. atzinīgi vērtē dalībvalstu iniciatīvu īstenot brīvprātīgus maksājumus par aviācijas un jūras 
transporta emisijām, lai sniegtu ieguldījumu to izmaksu finansēšanā, kas nepieciešamas, 
lai mazinātu klimata pārmaiņas, kā arī pielāgotos tām jaunattīstības valstīs, un aicina 
visas dalībvalstis īstenot līdzīgus maksājumus;

15. aicina dalībvalstis Eiropas Savienības emisiju kvotu tirdzniecības sistēmas ietvaros 
taisnīgu daļu no ieņēmumiem par oglekļa emisiju kvotu tirdzniecību saskaņā ar 
Direktīvu 2003/87/EK piešķirt jaunattīstības valstu atbalstam to centienos risināt klimata 
pārmaiņu izraisītās problēmas1;

16. uzsver, cik izšķiroši svarīgas ir migrantu naudas pārvedumu kapitāla plūsmas, jo tās 
nonāk tieši pie mērķa grupām jaunattīstības valstīs, dodot šiem cilvēkiem iespēju 
nekavējoties izmantot līdzekļus visnepieciešamākajam; lūdz dalībvalstis un 
saņēmējvalstis atvieglot naudas pārvedumu piegādi un darīt visu nepieciešamo, lai 
mazinātu ar tām saistītās izmaksas;

17. atzinīgi vērtē G8 valstu vadītāju 2009. gada jūlija augstākā līmeņa sanāksmē Akvilā, 
Itālijā pausto apņemšanos 5 gadu laikā samazināt izmaksas par naudas pārvedumiem no 
10 % līdz 5 %; uzskata, ka lielāka konkurence tirgū un plašāks reglamentējošais pamats ir 
izšķiroši pasākumi, lai samazinātu izmaksas, kas saistītas ar naudas pārvedumu 
darījumiem, paātrinot jaunu tehnoloģiju ieviešanu un veicinot jaunattīstības valstu 
nabadzīgo iedzīvotāju finansiālo integrāciju;

18. atbalsta kopīgas valsts un privātās iniciatīvas attīstībai, kuras notiek valsts vadībā ar 
privāto līdzekļu devēju atbalstu saskaņā ar partnervalsts prioritātēm, jo tas ir līdzeklis, kā 
jaunattīstības valstīs palielināt tiešos ieguldījumus un veicināt tehnoloģijas nodošanu;

19. atzinīgi vērtē „Neaizsargātības FLEX” mehānisma apstiprināšanu, lai atbalstītu attiecīgās 
Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstis krīzes sociālo seku 
risināšanā un mudina piešķirt līdzekļus, cik drīz vien iespējams; tomēr atkārtoti pauž 
bažas par to, kā Komisija gatavojas kompensēt finansējuma trūkumu nākamajos gados, 
ņemot vērā to, ka budžeta atbalsts šobrīd tiek sniegts priekšlaicīgi;

20. uzskata, ka tirdzniecība ir galvenais ekonomiskās izaugsmes un nabadzības mazināšanas 
virzītājspēks jaunattīstības valstīs un aicina ES un dalībvalstis izmantot savu starptautisko 
ietekmi, lai panāktu veiksmīgu, taisnīgu un uz attīstību vērstu Dohas sarunu kārtas 
iznākumu, vienlaicīgi arī veicinot to, lai ES atbalsts tirdzniecībai būtu vērsts uz palīdzību 
nabadzīgākajiem iedzīvotāju slāņiem;

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK (2003. gada 13. oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā 10. pants (OV L 275, 25.10.2003., 
32. lpp.).



PE430.840v01-00 8/12 PR\797505LV.doc

LV

21. atkārtoti apliecina to, ka ekonomisko partnerattiecību nolīgumi ir uzskatāmi par attīstību 
veicinošiem instrumentiem un mudina Komisiju strauji panākt sarunu nobeigumu, ņemot 
vērā arī to, kādā veidā ekonomisko partnerattiecību nolīgumu noteikumi varētu ietekmēt 
jaunattīstības valstu spējas risināt krīzes izraisītās problēmas;

22. uzskata, ka protekcionisms nav saprātīga reakcija uz krīzi, un vēl stingrāk aicina ES darīt 
visu, kas tās spēkos, lai mazinātu šķēršļus tirdzniecībai un to traucējošas subsīdijas, kas 
jaunattīstības valstīm ir nodarījušas lielu postu; 

23. pauž nopietnas bažas par to, ka nodokļu oāžu negatīvā ietekme varētu būt nepārvarams 
traucējums nabadzīgo valstu attīstībā, aizskarot citu valstu suverenitāti, traucējot finanšu 
tirgu un līdzekļu piešķiršanas efektivitātei, apdraudot valstu nodokļu sistēmas un 
palielinot nodokļu politikas izmaksas, radot stimulus iesaistīties ekonomiskos 
noziegumos, mazinot privātus ienākumus, traucējot labai pārvaldei un ekonomiskai 
izaugsmei — tādējādi atturot jaunattīstības valstis no ieguldījumiem sabiedriskos 
pakalpojumos, izglītībā, sociālajā drošībā un cilvēku labklājībā;

24. atzīst, ka nodokļu informācijas apmaiņas nolīgumi nelikvidē ierobežojošas nodokļu 
sistēmas struktūras, nerada publiskos reģistrus, kur to nav, un neveicina pārskatu 
iesniegšanu, revīziju vai grāmatvedības dokumentu saglabāšanu; atzinīgi vērtē G20 valstu 
un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) centienus veikt 
pasākumus cīņā pret nodokļu oāzēm, bet atzīmē un pauž nožēlu par to, ka noteiktie 
kritēriji, nodokļu informācijas apmaiņas nolīgumi un spēkā esošās procedūras nebūs 
pietiekamas, lai atrisinātu nodokļu oāžu un nelegālu finanšu plūsmu problēmu; aicina 
ESAO, G20 valstis un Eiropas Savienību pieņemt stingrākus kritērijus nodokļu oāžu 
noteikšanai un strādāt, lai panāktu starptautiski saistoša, daudzpusēja nodokļu 
informācijas automātiskas apmaiņas nolīguma noslēgšanu, kas paredzētu pretpasākumus 
tā noteikumu pārkāpšanas gadījumos;

25. aicina ES, tās dalībvalstis un starptautiskās finanšu iestādes atbalstīt jaunattīstības valstis 
ieņēmumu iespēju attīstīšanā, kā arī atbalstīt veiktspējas palielināšanu nodokļu politikas 
jomā;

26. atzīmē, ka puse no nelegālajām finanšu plūsmām no jaunattīstības valstīm ir saistītas ar 
tirdzniecības kļūdainu novērtēšanu, tāpēc aicina panākt jaunu, saistošu pasaules mēroga 
finanšu nolīgumu, atbilstoši kuram starptautiskajām uzņēmējsabiedrībām vajadzētu sniegt 
informāciju par katrā no valstīm gūto peļņu un samaksātajiem nodokļiem, tādējādi 
nodrošinot pārredzamību par noietu, ieņēmumiem un nodokļiem katrā valstī, kurā šīs 
uzņēmējsabiedrības darbojas;

27. atzinīgi vērtē ANO Noziedzības un narkotiku apkarošanas biroja un Pasaules bankas 
nozagto līdzekļu atguves iniciatīvu (StAR), lai palīdzētu jaunattīstības valstīm cīņā pret 
korupciju, kriminālām darbībām un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, un prasa, lai 
dalībvalstis ratificētu Apvienoto Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas konvenciju;

28. atzinīgi vērtē to, ka Eiropas Investīciju banka (EIB) piemēro savu spēkā esošo politiku 
attiecībā uz ārzonas finanšu centriem; pieprasa, lai ES, dalībvalstis un EIB uzņemas 
vadošo lomu, lai padarītu caur nodokļu oāzēm veiktus ieguldījumus ne tik pievilcīgus, 
pieņemot noteikumus par publisko iepirkumu un publiskā finansējuma izmaksām, kuros 
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būtu aizliegts jebkuram nodokļu oāzē reģistrētam uzņēmumam, bankai vai citai iestādei 
gūt labumu no publiskā finansējuma;

29. atzīst, ka pašreiz veiktais EIB ārējo aizdevumu izsniegšanas un sadarbības pasākumu 
vidusposma pārskats, kas jāpabeidz 2010. gadā un attiecībā uz kuru Eiropas Parlaments ir 
viena no likumdevējām iestādēm, ir lieliska iespēja palielināt EIB nozīmi attīstības 
sadarbībā, nodrošinot, ka prioritāte tiek piešķirta projektiem, kuru mērķis ir mazināt 
nabadzību;

30. aicina Komisiju pilnībā apsvērt šajā ziņojumā paustos ierosinājumus, kad tā vidusposma 
pārskatīšanas noslēgumā izstrādās priekšlikumu lēmumam par EIB pilnvarām attiecībā uz 
ārējo aizdevumu izsniegšanu; 

31. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstīm, ANO 
organizācijām, SVF un Pasaules Bankai, ES dalībvalstu pilnvarotajiem SVF un Pasaules 
Bankā, kā arī G20 valstīm.
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PASKAIDROJUMS

Finanšu un ekonomiskā krīze, kas sākās 2007. gadā, vissmagākās un jūtamākās sekas ir 
radījusi jaunās tirgus ekonomikas un jaunattīstības valstīs, jo īpaši valstīs ar zemu ienākumu 
līmeni.

Tā ir pilnībā apturējusi progresu, kas šajās valstīs pēdējos desmit gados bija novērojams tādās 
jomās kā ilgtspējīga attīstība, valsts finanšu konsolidācija, valsts ārējā parāda samazināšana, 
komercdarbības paplašināšana, patēriņa bums un lielāks saņemtais atbalsts izaugsmei. Šādā 
notikumu attīstībā, lai arī ar grūtībām un nepietiekamiem līdzekļiem, valstis tomēr tuvojās 
TAM īstenošanai.

Protams, dažus gadus pirms finanšu krīzes nabadzīgākās valstis jau bija piedzīvojušas pārtikas 
krīzi ar cenu pieaugumu patēriņa precēm, kas apgrūtināja simtiem miljonu cilvēku cīņu par 
izdzīvošanu; enerģētikas krīzi, kas prasīja vairāk līdzekļu tām valstīm, kurām nav savu naftas 
vai gāzes ieguves avotu, lai uzturētu savu ekonomisko darbību; vai klimata krīzi, kuras sekas 
visskaudrāk izjūt jaunattīstības valstīs, kur tā apdraud ražu un iznīcina infrastruktūru.

Finanšu krīze lielā mērā pasliktināja stāvokli, kas jau tā bija smags valstīs ar zemu ienākumu 
līmeni.

Pirmās krīzes pazīmes parādījās 2007. gada otrā pusē, un to ietekme uz reālo ekonomiku bija 
jūtama 2008. gadā. Vairāk nekā pirms gada, pēc „Lehman Brothers” bankrota, arī eksperti 
uzskatīja, ka no finanšu kraha un lielas depresijas robežas vairs nav tālu.

No finanšu krīzes līdzšinējo notikumu attīstības gaitas var izdarīt sekojošus secinājumus.

1. Jaunattīstības valstis nav ne krīzes sakne, ne tās cēlonis. Tomēr šīs valstis visskaudrāk 
izjūt tās sekas. Cēloņi meklējami attīstītajās valstīs, to aizvien nepārredzamākajās finanšu 
sistēmas darbībās, spekulatīvos darījumos, vēlmē ātri un mākslīgi gūt peļņu reālajā 
ekonomikā un daudzu finanšu iestāžu vadītāju bezatbildībā. Ar to visu globalizācijas 
kontekstā centās pilnībā atcelt ierobežojumus un noraidīt jebkādus pārvaldes 
instrumentus no valsts puses.

2. Tas, ko sākotnēji uzskatīja par finanšu krīzi, domājot, ka tā ietekmēs jaunattīstības valstis 
tikai nedaudz, jo tās vēl nav cieši integrētas pasaules finanšu sistēmā, vēlāk izvērtās par 
postošu ekonomisku, sociālu, attīstības un humanitāro krīzi. Eiropas Komisija norādīja, 
ka pēc krīzes attīstītajās un jaunajās tirgus ekonomikas valstīs, krīzes „trešais vilnis” ir 
smagi skāris jaunattīstības valstis. Šajā gadījumā šis „vilnis” draud kļūt par „cunami”.  

3. Patiesībā jaunattīstības valstīs krīze ir skārusi pilnīgi visas darbības jomas.

a) Mazāka ekonomiskā izaugsme un augstāks bezdarba līmenis. Izaugsme un attīstība 
2009. gadā jaunās tirgus ekonomikas  un jaunattīstības valstīs ir samazinājusies par 
ceturtdaļu salīdzinājumā ar 2007. gadu un par trešdaļu salīdzinājumā ar 2008. gadu.
Stāvoklis nebūs stabils arī turpmāk — vismaz turpmākos piecus gadus. Bezdarbnieku 
un slikti atalgoto darbinieku skaits strauji palielinās, jo īpaši pilsētās, kas varētu 
veicināt migrācijas plūsmu, ņemot vērā arī migrāciju klimata pārmaiņu dēļ.
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b) Izejvielu cenu un no tām gūtās peļņas samazināšanās. Paredzams, ka 2009. gadā 
izejvielu cenas (izņemot naftas cenas) pazemināsies par vairāk nekā 20 %.

c) Tirdzniecības apjoma samazināšanās un tirdzniecības ierobežojumu pieaugums.
Paredzams, ka 2009. gadā pasaules tirdzniecības apjomi samazināsies par vairāk nekā 
10 %, jo preču eksports no jaunajām tirgus ekonomikas un jaunattīstības valstīm 
piedzīvos lejupslīdi, Āfrikā līdz pat 17 %, lai gan 2008. gadā vēl bija paredzēts 
pieaugums par 11,3 %. Tas būtiski pasliktinās norēķinu konta bilanci, lielā mērā 
ietekmējot valstu spēju aizņemties un veikt ieguldījumus.

d) Grūtāka piekļuve starptautiskajam finansējumam un mazāk ārvalstu ieguldījumu. Ir 
ievērojami samazinājusies ārējā finanšu plūsma uz jaunajām tirgus ekonomikas un 
jaunattīstības valstīm, un tiek prognozēts, ka ārējā finansējuma vajadzības 2009.–
2010. gadā sasniegs EUR 25 miljardus gadā salīdzinājumā ar 2008. gadu, un tikai ne 
vairāk kā trešdaļu no tām varēs segt SVF.

e) Protekcionisma reakcija attīstītajās valstīs, kas aptur eksporta plūsmu no jaunattīstības 
valstīm. Eiropas Komisija ir uzsvērusi nepieciešamību saglabāt atvērtu tirgu, lai 
cīnītos pret lejupslīdi un veicinātu izaugsmes atgriešanos, kas nāktu par labu gan 
attīstītajām, gan jaunattīstības valstīm. Taču tajā pašā laikā Komisija aizvien biežāk 
konstatē protekcionisma pasākumus (atklātus un slēptus) un ir pieprasījusi attīstītajām 
valstīm nodrošināt, lai to publiskie paziņojumi atbilstu īstenotajai politikai.

f) Imigrantu ienākumu un naudas pārvedumu samazināšanās — 2009. gadā par 7 % 
salīdzinājumā ar 2008. gadu, un tiek prognozēts tikai neliels uzlabojums 2010. un 
2011. gadā, jo īpaši ietekmējot valstis ar zemu ienākumu līmeni, kurām pārskaitījumi 
veido 6 % no to IKP.

g) Mazāks atbalsts attīstībai, lai gan tieši pašlaik ir nepieciešami papildu līdzekļi.
Atbalsta apmērs 2008. gadā bija mazāks par EUR 25 miljardiem, kas ir Glenīglsā 
noteiktais mērķis 2010. gadam, un tendence ir lejupslīdoša. Eiropas Komisija 
prognozē, ka atbalsta apmērs 2009. gadā samazināsies līdz EUR 22 miljardiem.   

h) Iegrimšana parādos. Jauno tirgus ekonomikas un jaunattīstības valstu kopējais ārējais 
parāds tikai gada laikā ir palielinājies par diviem IKP procentu punktiem.

4. Saskaņā ar „Intermón Oxfam” aprēķiniem, kā arī ar starptautisko finanšu iestāžu, 
piemēram, Pasaules Bankas ziņojumiem un pasaules augstākā līmeņa sanāksmē par 
nodrošinātību ar pārtiku pieņemto Deklarāciju (2009. gada novembris) aptuveni 
100 miljoni cilvēku pievienosies tam vairāk nekā 1 miljardam cilvēku, kas dzīvo galējā 
nabadzībā; Subsahāras Āfrikā būs par 30 000–50 000 zīdaiņu mirstības gadījumiem 
vairāk un samazināsies izdevumi par izglītību, veselību, infrastruktūru un jau tā 
nestabilajā drošības un sociālās aizsardzības jomā.   

5. Tikmēr krīzes stāvoklī ar valsts atbalstiem, fiskālo stimulu plāniem un ārkārtas 
likviditātes pasākumiem ir mēģināts atrisināt attīstītāko valstu problēmas nepieņemamā 
proporcijā, kas pārsniedz 20 pret 1. Tikai 1,6 % no jaunākajiem SVF aizdevumiem, kas 
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izsniegti pēc pēdējās G20 valstu sanāksmes, bija domāti Āfrikai. No kopumā 
250 miljardiem aizņēmumtiesību, par kurām vienojās G20 valstis, Āfrika ir saņēmusi 
tikai 17 miljardus. Turklāt aizdevumi palielinās nabadzīgo valstu parādus. Visbeidzot, 
fiskālās konsolidācijas nepieciešamība attīstītajās valstīs apdraud OAP saistību izpildi.

6. Nav šaubu, ka krīzes ietekme mazinās attīstītajās valstīs, bet ir palielinājusies 
jaunattīstības valstīs. Kamēr attīstītās valstis jau pamazām izkļūst no krīzes, valstis, 
kurām tas būtu visvairāk nepieciešams, turpina grimt tajā vēl dziļāk.

7. Attīstītajām valstīm šī krīze radīja tikai pagaidu problēmas labklājības jomā — gan 
ietekmes, gan ilguma ziņā. Daudzām jaunattīstības valstīm šī krīze liks zaudēt vēl desmit 
gadu cīņā ar nabadzību un atstumtību, tādējādi ievērojami kaitējot veselai paaudzei.

8. Krīzes nepārvarēšana jaunattīstības valstīs apturēs pasaules attīstību. To atzīst arī Eiropas 
Komisija, norādot, ka „izaugsme jaunattīstības valstīs nodrošinās darba vietas, izaugsmi 
un labklājību arī citur un veicinās mieru un stabilitāti pasaulē”. Tas minēts arī G20 valstu 
augstāka līmeņa sanāksmē Pitsburgā pieņemtajā deklarācijā, apstiprinot, ka „pasākumi 
attīstības atšķirību samazināšanai var būt spēcīgs globālās izaugsmes virzītājspēks”.

9. Lai gan starptautiskā sabiedrība atkārtoti ir uzsvērusi, ka attīstība ir šīs globālās krīzes 
risinājuma neatņemama sastāvdaļa, un par spīti tam, ka starptautiskajās konferencēs 
Ņujorkā, Akrā un Dohā, kā arī G20 valstu sanāksmēs Vašingtonā, Londonā un Pitsburgā 
un jo īpaši G8 valstu augstākā līmeņa sanāksmē Akvilā, tika pieņemtas nelokāmas 
nostājas un doti konkrēti solījumi, lai sasniegtu TAM, izpildītu atbalsta mērķus, uzlabotu 
atbalsta efektivitāti un iesaistītu jaunattīstības valstis globālās pārvaldības reformā, 
patiesībā solītie līdzekļi nav nonākuši šajās valstīs, un paredzētās reformas vēl nav 
veiktas.  

Ņemot to vērā, attīstītajām valstīm ir jāreaģē nepārprotami un ātri. Atbalsts nabadzības un 
atstumtības izskaušanai, attīstību veicinoši pasākumi un pasākumi krīzes apkarošanai ir 
vajadzīgi jau tagad, 2010. gadā. Nekavējoties ir jāizmaksā līdzekļi un jāatrod iespējas 
turpmākajos gados nodrošināt solīto atbalstu.

Pēc tam, kad būs sniegts tūlīt nepieciešamais atbalsts, jāseko otrajam ilgtermiņa atbalsta 
posmam. To nevar panākt ar vienu atsevišķu pasākumu, lai cik vilinoši tas arī būtu, bet gan ar 
vērienīgām saistībām un tādu darbību kopumu, kas būtu labāk koordinētas, efektīvākas un 
pārredzamākas, cenšoties panākt plašas vienošanās starp galvenajiem atbalsta sniedzējiem, 
partnervalstīm, finanšu iestādēm un pilsonisko sabiedrību.

Ar šādu dinamisku rīcību ES ir jāturpina uzņemties vadību un darboties ar lielāku apņēmību, 
tāpēc jānostiprina visu Eiropas Savienības struktūru apņēmība un Parlamenta viedoklis 
nepārprotami ir jāņem vērā.


