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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de gevolgen van de mondiale financiële en economische crisis voor de 
ontwikkelingslanden en de ontwikkelingssamenwerking
(2009/2150(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de G20-top van 24 en 25 september 2009 in Pittsburgh en de G20-top van 2 april 
2009 in Londen,

– gezien de G8-top van 8 t/m 10 juli 2009 in L’Aquila, Italië, 

– gezien de VN-millenniumverklaring van 8 september 2000, waarin de 
millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (MDO's) zijn opgenomen als door de 
internationale gemeenschap gezamenlijk vastgestelde doelen voor onder andere de 
uitbanning van armoede en honger, 

– gezien de Europese Consensus inzake ontwikkeling1,

– gezien de Consensus van Monterrey, aangenomen op de Internationale Conferentie inzake 
ontwikkelingsfinanciering die plaatsvond van 18 t/m 22 maart 2002 in Monterrey, 
Mexico,

– gezien de Verklaring van Parijs over de doeltreffendheid van ontwikkelingshulp en de 
Actieagenda van Accra,

– gezien het in september 2009 gepubliceerde verslag van het Internationaal Monetair Fonds 
(IMF) met de titel "The implications of the Global Financial Crisis for Low-Income 
Countries – An Update" (Gevolgen van de mondiale financiële crisis voor lage-
inkomenslanden – laatste stand van zaken),

– gezien het in oktober 2009 gepubliceerde verslag van het IMF met de titel "Global 
Economic Outlook – Sustaining the Recovery" (Mondiale Economische Vooruitzichten –
ondersteuning van het herstel),

– gezien het in september 2009 gepubliceerde rapport van de Wereldbank met de titel 
"Protecting Progress: The Challenge Facing Low-Income Countries in the Global 
Recession" (De veiligstelling van de vooruitgang: de uitdaging voor lage-inkomenslanden 
tijdens de mondiale recessie),

– gezien het in juni 2009 gepubliceerde rapport van de Wereldbank met de titel "Global 
Development Finance: Charting a Global Recovery 2009"(Mondiale 
ontwikkelingsfinanciering: een wereldwijd herstelplan 2009),

– gezien het in oktober 2009 gepubliceerde Europees Ontwikkelingsverslag met de titel 
"Overcoming Fragility in Africa - Forging a New European Approach" (De kwetsbaarheid 
in Afrika overwinnen – de schepping van een nieuwe Europese aanpak),

                                               
1 PB C 46 van 24.2.2006, blz. 6. 
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– gezien het in opdracht van de Commissie door het adviesbureau HTSPE uitgevoerde 
onderzoek dat in oktober 2009 verscheen met de titel "The Aid Effectiveness Agenda: 
Benefits of a European Approach" (De Agenda voor doeltreffendheid van hulp: de 
voordelen van een Europese aanpak),  

– gezien het in september 2009 gepubliceerde verslag van de task force "MDO-kloof" van 
de Verenigde Naties met als titel "Strengthening the Global Partnership for Development 
in a Time of Crisis" (Het versterken van het mondiaal partnerschap voor ontwikkeling in 
tijden van crisis),

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 8 oktober 2009 over de gevolgen van de mondiale 
financiële en economische crisis voor de ontwikkelingslanden en de 
ontwikkelingssamenwerking1,

– gezien zijn hoorzitting over de gevolgen van de mondiale financiële crisis voor de 
ontwikkelingslanden en de ontwikkelingssamenwerking van 10 november 2009 en in het 
bijzonder de bijdrage van professor Guttorm Schjelderup over illegale geldstromen en 
belastingparadijzen, 

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 8 oktober 2009 over de op 24 en 25 september 
2009 in Pittsburgh gehouden G20-top2,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 25 maart 2009 over de jaarverslagen van de 
Europese Investeringsbank en de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling 
over 20073,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 16 februari 2006 over financiële mechanismen 
voor ontwikkeling in het kader van de millenniumdoelstellingen4,

– gezien het arrest van het Hof van Justitie van 6 november 2008 over de rechtsgrondslag 
van Besluit 2006/1016/EG5,

– gelet op Richtlijn 2009/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 
tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde de regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten van de Gemeenschap te verbeteren en uit te breiden6,

– gezien de mededeling van de Commissie van 8 april 2009 met de titel "Steun aan de 
ontwikkelingslanden bij de aanpak van de crisis" (COM(2009)0160),

– gezien het werkdocument van de Commissie van 5 april 2005 met de titel "New Sources 
of Financing for Development: A Review of Options" (Nieuwe financieringsbronnen voor 
ontwikkeling: een overzicht van de mogelijkheden) (SEC(2005)0467),

                                               
1 P7_TA(2009)0029.
2 P7_TA(2009)0028.
3 P6_TA(2009)0185.
4 PB C 290 E van 29.11.2006, blz. 396.
5 Zaak C-155/07, Europees Parlement tegen de Raad van de Europese Unie; PB L 327 van 20.12.2008, blz. 3.
6 PB L 140 van 5.6.2009, blz. 63.
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– gezien de conclusies van de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen van 18 en 19 
mei 2009 over steun aan ontwikkelingslanden bij de aanpak van de crisis,

– gezien de conclusies van de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen van 17 
november 2009 over beleidscoherentie voor ontwikkeling,

– gezien de VN-conferentie over de wereldwijde financiële en economische crisis en de 
gevolgen daarvan voor de ontwikkeling, en gezien resolutie 63/303 van de Algemene 
Vergadering van de VN van 9 juli 2009 ter goedkeuring van de resultaten van die 
conferentie,

– gezien de conferentie over nieuwe financieringsmechanismen op 28 en 29 mei 2009 in 
Parijs en de internationale conferentie over financiering van ontwikkeling van 28 
november tot 2 december 2008 in Doha,

– gezien de in maart 2009 gepubliceerde aanbevelingen van de deskundigencommissie van 
de voorzitter van de Algemene Vergadering van de VN voor de hervorming van het 
internationale monetaire en financiële stelsel,

– gelet op artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie ontwikkelingssamenwerking en de adviezen van de 
Commissie internationale handel en de Commissie economische en monetaire zaken 
(A7-0000/2009),

A. overwegende dat er van opkomende landen en ontwikkelingslanden in 2009 slechts een 
groei van 1,7% wordt verwacht tegenover een groeipercentage van 6% in 2008,

B. overwegende dat de wereldhandel in goederen in 2009 naar verwachting met 13% zal 
afnemen, terwijl de investeringen in handel en infrastructuur teruglopen als gevolg van de 
kredietschaarste, 

C. overwegende dat de deregulering van de financiële markten een systeemcrisis van 
mondiale omvang heeft veroorzaakt, die internationale compensatie en lastenverdeling 
vereist,

D. overwegende dat belastingparadijzen een plek bieden om geld te verstoppen, en daardoor 
voorzien in een stimulans voor de ondermijning van goed bestuur, met name op het 
gebied van belastingheffing en de rechtsstaat; overwegende dat illegale kapitaalstromen 
uit ontwikkelingslanden worden geschat op 641-941 miljard USD, en dus overeenkomen 
met circa een tienvoud van de mondiale ontwikkelingshulp,

E. overwegende dat de Europese Unie de grootste donor van ontwikkelingshulp is en in 
2008 verantwoordelijk was voor circa 60% van de mondiale steun, terwijl er in 2009 
volgens voorspellingen van de Commissie een tekort zal zijn van 22 miljard USD ten 
opzichte van de toegezegde officiële ontwikkelingshulp (ODA),

F. overwegende dat een Europese aanpak ten behoeve van de doeltreffendheid van steun 
zou kunnen leiden tot een effectiviteitstijging van 3 tot 6 miljard euro per jaar voor de 
periode 2010-2015,
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1. is zich er sterk van bewust dat er de afgelopen twee jaar een opeenvolging is geweest van 
mondiale crises (op het gebied van voedsel, brandstoffen en financiën) die weliswaar 
serieuze gevolgen hebben voor de geïndustrialiseerde en opkomende landen, maar 
desastreuze consequenties voor arme bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden, waarbij 
200 miljoen werknemers wereldwijd zijn blootgesteld aan extreme armoede en meer dan 
een zesde van de wereldbevolking honger lijdt; 

2. pleit voor een sterker engagement voor het bereiken van de MDO's in 2015, en vraagt om 
een grootschaliger gecoördineerd optreden met het oog op de tussentijdse herziening van 
de MDO's in 2010;

3. roept de lidstaten op hun toezeggingen op het gebied van officiële ontwikkelingshulp 
volledig na te komen;

4. verzoekt de lidstaten hun officiële ontwikkelingshulp te verhogen teneinde in 2010 hun 
gezamenlijke doelstelling te behalen van 0,56% officiële ontwikkelingshulp/bruto 
binnenlands product en in 2015 de doelstelling van 0,7% officiële 
ontwikkelingshulp/bruto binnenlands product; verzoekt hen bovendien hun inspanningen 
voor doeltreffender ontwikkelingshulp te intensiveren door uitvoering te geven aan de 
Verklaring van Parijs en de Actieagenda van Accra;

5. benadrukt dat het van essentieel belang is de toezeggingen op het gebied van de officiële 
ontwikkelingshulp na te komen, maar dat dat nog altijd niet voldoende is om de 
noodsituatie in het ontwikkelingsproces aan te pakken, en verzoekt de Commissie daarom 
opnieuw om aanvullende en vernieuwende bronnen voor ontwikkelingsfinanciering;

6. benadrukt dat de huidige hervorming van de opzet van internationale ontwikkelingssteun 
geen afbreuk mag doen aan wat er tot nu toe op het gebied van ontwikkeling is bereikt, en 
niet door de lidstaten mag worden gebruikt als excuus voor het niet nakomen van hun 
toezeggingen;

7. erkent dat de deregulering van de financiële en arbeidsmarkten evenals de privatisering 
van openbare diensten en sociale programma's, naar aanleiding van voorwaarden die 
internationale financiële instellingen (IFI's) de ontwikkelingslanden hadden opgelegd, 
niet doeltreffend zijn gebleken bij het voorkomen van de crisis, maar haar negatieve 
effecten juist hebben versterkt; benadrukt dat de ontwikkelingslanden, in tegenstelling tot 
de ontwikkelde landen, door dergelijke opgelegde verplichtingen ernstig werden beperkt 
in hun vermogen om met fiscale stimuleringsmaatregelen op de economische vertraging 
te reageren;

8. is enerzijds ingenomen met de verbeterde kredietfaciliteiten die de IFI's lage-
inkomenslanden bieden, met hogere uitgaven ten gunste van de armen en de nadruk op 
armoedebestrijding en op groei gerichte uitgaven in ontwikkelingslanden; spreekt echter 
zijn ernstige zorgen uit over het uitbreken van een nieuwe schuldencrisis, en onderstreept 
de tegenstrijdigheid dat ontwikkelingslanden worden gedwongen schulden aan te gaan 
teneinde het hoofd te bieden aan een crisis die is veroorzaakt door de landen en 
instellingen waaraan zij schuldplichtig worden, wat nogmaals wijst op de dringende 
noodzaak van bestuurshervormingen van de IFI's; 



PR\797505NL.doc 7/14 PE430.840v01-00

NL

9. verzoekt de leiders van de G20 om de toezeggingen die zij in september 2009 op de top 
in Pittsburgh hebben gedaan onverwijld na te komen door de mondiale opzet van 
ontwikkelingshulp te hervormen, en binnen dit kader ten minste 5% van de IMF-quota-
aandelen over te hevelen naar opkomende en ontwikkelende economieën, en ten minste 
3% van de aandelen met stemrecht van de Wereldbank over te hevelen naar 
ontwikkelings- en overgangslanden;

10. merkt op dat het IMF de toekenning van 250 miljard USD aan bijzondere 
trekkingsrechten (SDR's) heeft goedgekeurd en dat slechts 18 miljard USD daarvan voor 
ontwikkelingslanden is bestemd; verzoekt de lidstaten met klem zich te verdiepen in het 
voorstel van Soros, dat inhoudt dat de rijke landen hun bijzondere trekkingsrechten 
toewijzen aan een fonds voor mondiale collectieve goederen, zoals de strijd tegen 
klimaatverandering en tegen armoede; 

11. betreurt dat de financiële sector nog niet heeft geboet voor de gevolgen van de ongekende 
crisis die hij heeft veroorzaakt, ondanks het feit dat deze sector heeft kunnen profiteren 
van enorme financiële injecties van de staat; is in dat opzicht ingenomen met de 
toezegging van de G20-leiders in september 2009 op de top in Pittsburgh dat de 
financiële sector compensatie zal bieden voor de kosten van de crisis, die tot nu toe in 
zowel gevorderde economieën als ontwikkelingslanden werden gedragen door de 
belastingbetaler, andere burgers en openbare diensten; 

12. is er vast van overtuigd dat de belasting van het bankwezen met het oog op de 
financiering van een depositoverzekering of een afwikkelingsfonds geen evenredige 
bijdrage zou vormen van de financiële sector aan mondiale sociale rechtvaardigheid; 
vraagt in plaats daarvan om een internationale heffing op financiële transacties om het 
algemene belastingstelsel rechtvaardiger te maken, en om aanvullende middelen te 
genereren voor de financiering van ontwikkeling en mondiale collectieve goederen;

13. constateert met grote bezorgdheid dat ontwikkelingslanden in 2009 naar verwachting 
worden geconfronteerd met een financiële kloof van tussen de 350 miljard en 
635 miljard USD, en dat oplopende fiscale tekorten in de meest kwetsbare landen 11,6 
miljard USD aan vaste kosten op het gebied van onderwijs, gezondheid, infrastructuur en 
sociale bescherming in gevaar brengen; is daarom voorstander van een driejarig uitstel 
van betaling van schulden, met inbegrip van de hoofdsom en de rente, teneinde 
ontwikkelingslanden in staat te stellen een anticyclisch fiscaal beleid te voeren om de 
ernstige gevolgen van de crisis tegen te gaan;  stelt voor dat er een internationaal, 
onafhankelijk en transparant orgaan voor de arbitrage van schulden wordt opgericht; 

14. is ingenomen met het initiatief van de lidstaten met betrekking tot de invoering van 
vrijwillige heffingen op lucht- en scheepvaartemmissies teneinde een financiële bijdrage 
te leveren aan de verzachting van en de aanpassing aan klimaatverandering in 
ontwikkelingslanden, en verzoekt alle lidstaten te overwegen soortgelijke heffingen in te 
voeren;

15. verzoekt de lidstaten binnen het kader van het Europese emissiehandelssysteem een 
billijk deel van de inkomsten uit de veiling van CO2-emissierechten te besteden aan de 
ondersteuning van ontwikkelingslanden bij de aanpak van de klimaatcrisis, in 
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overeenstemming met Richtlijn 2003/87/EG1;

16. benadrukt het essentiële belang van overmakingen van migranten aangezien het kapitaal 
zo rechtstreeks terechtkomt bij de doelgroepen in ontwikkelingslanden, die daarmee snel 
in de meest dringende behoeften kunnen voorzien; verzoekt de lidstaten en de 
ontvangende landen de uitvoering van overmakingen door migranten te vereenvoudigen, 
en te werken aan de verlaging van de daaraan verbonden kosten;

17. is ingenomen met de toezeggingen van de G8-leiders van juli 2009 op de top in L'Aquila, 
Italië, om de kosten van overmakingen door migranten binnen vijf jaar te verlagen van 
10% naar 5%; is van oordeel dat meer concurrentie en een breder regelgevend kader 
essentiële maatregelen zijn voor een verlaging van de kosten die aan overmakingen door 
migranten zijn verbonden, terwijl zij ook een snellere invoering van nieuwe 
technologieën en de financiële integratie van de armen in ontwikkelingslanden 
bevorderen;

18. is voorstander van de ontwikkeling van gezamenlijke initiatieven van de overheid en de 
particuliere sector, geleid door de overheid met steun van particuliere donoren en in 
overeenstemming met de prioriteiten van partnerlanden, als instrument ter bevordering 
van directe investeringen in ontwikkelingslanden en ter vereenvoudiging van de 
overdracht van technologie;

19. is ingenomen met de goedkeuring van het kwetsbaarheids-FLEX-mechanisme ter 
ondersteuning van daarvoor in aanmerking komende landen in Afrika, het Caribisch 
gebied en de Stille Oceaan (ACS-landen) bij de aanpak van de sociale consequenties van 
de crisis, en dringt aan op een snelle uitbetaling van de middelen; spreekt echter 
nogmaals zijn bezorgdheid uit over de financieringskloof die in de komende jaren zal 
ontstaan door de vervroegde uitkering van begrotingssteun, en over de vraag hoe de 
Commissie deze zal dichten;

20. beschouwt handel als een van de voornaamste drijvende krachten achter economische 
groei en armoedebestrijding in ontwikkelingslanden, en verzoekt de EU en de lidstaten 
hun internationale invloed aan te wenden voor een succesvolle, eerlijke en 
ontwikkelingsgerichte afsluiting van de Doha-ronde, en het EU-beleid betreffende hulp 
voor handel nog meer op de armen te richten;

21. herbevestigt dat economische partnerschapsovereenkomsten (EPO's) als een instrument 
voor ontwikkeling moeten worden beschouwd en dringt bij de Commissie aan op een 
spoedige afronding van de onderhandelingen, rekening houdend met de mogelijke 
gevolgen van EPO-bepalingen voor het vermogen van ontwikkelingslanden om de crisis 
het hoofd te bieden;

22. is van oordeel dat protectionisme geen passend antwoord op de crisis is, en herhaalt zijn 
verzoek aan de EU het hare te doen door handelsbelemmeringen en handelsverstorende 
subsidies, die zo schadelijk voor de ontwikkelingslanden zijn geweest, af te bouwen; 

                                               
1 Artikel 10 van Richtlĳn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 tot 
vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap (PB L 275 
van 25.10.2003, blz. 32).
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23. geeft uiting aan zijn grote bezorgdheid over het feit dat de negatieve gevolgen van 
belastingparadijzen de economische ontwikkeling in arme landen in de weg kunnen 
staan, en inbreuk maken op de soevereiniteit van andere landen door de doeltreffendheid 
van financiële markten en van de toewijzing van middelen te schaden, nationale 
belastingsystemen te ondermijnen en belastingkosten te verhogen, stimulansen te creëren 
voor het begaan van economische misdaden, en particuliere inkomsten, goed bestuur en 
economische groei aan te tasten, en daardoor ontwikkelingslanden te weerhouden van het 
investeren in openbare diensten, onderwijs, sociale zekerheid en menselijk welzijn;

24. erkent dat overeenkomsten op het gebied van de uitwisseling van belastinggegevens geen 
oplossing bieden voor schadelijke fiscale afschermingsconstructies of voor het ontbreken 
van openbare registers, en geen garantie bieden voor de presentatie van rekeningen, de 
uitvoering van audits of het bewaren van gegevens; is ingenomen met de maatregelen van 
de G20 en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) ter 
bestrijding van belastingparadijzen, maar merkt op en betreurt dat de vastgestelde criteria, 
overeenkomsten inzake de uitwisseling van belastinggegevens en de bestaande 
procedures niet voldoende zullen zijn om het probleem van belastingparadijzen en 
illegale geldstromen uit te bannen; verzoekt de OESO, de G20 en de Europese Unie 
strengere criteria vast te stellen voor de identificatie van belastingparadijzen, en om te 
streven naar een internationaal bindende, multilaterale overeenkomst voor de 
automatische uitwisseling van belastinggegevens die voorziet in tegenmaatregelen in 
geval van schending;

25. roept de EU, haar lidstaten en de IFI's op ontwikkelingslanden te steunen bij het 
opbouwen van de ontvangstenzijde van hun begroting en om capaciteitsopbouw in 
belastingsystemen te ondersteunen;

26. merkt op dat de helft van alle illegale geldstromen uit ontwikkelingslanden verband 
houden met de manipulatie van handelsprijzen, en herhaalt zijn verzoek voor een nieuwe, 
bindende, mondiale financiële overeenkomst die transnationale ondernemingen verplicht 
tot de automatische bekendmaking van de gemaakte winst en de betaalde belastingen per 
land, zodat de transparantie van de verkoop, winsten en belastingen in ieder rechtsgebied 
wordt verzekerd;   

27. is ingenomen met het Stolen Asset Recovery-initiatief (StAR) van het Drugs- en 
misdaadbestrijdingsbureau van de VN en de Wereldbank voor de ondersteuning van 
ontwikkelingslanden in de strijd tegen corruptie, criminele activiteiten en 
belastingontduiking, en roept de lidstaten op tot de ratificatie van het Verdrag van de 
Verenigde Naties tegen corruptie;

28. is ingenomen met de uitvoering van het huidige beleid van de Europese Investeringsbank 
(EIB) met betrekking tot offshore financiële centra; verzoekt de EU, de lidstaten en de 
EIB een voortrekkersrol te spelen en investeringen via belastingparadijzen minder 
aantrekkelijk te maken door regels in te voeren met betrekking tot overheidsopdrachten 
en de uitbetaling van overheidsmiddelen die het onmogelijk maken voor elke in een 
belastingparadijs geregistreerde onderneming, bank of andere instelling om 
overheidsmiddelen in ontvangst te nemen; 

29. erkent dat de huidige tussentijdse herziening van de externe leningactiviteit van de EIB 
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en de samenwerkingsregelingen, die in 2010 moet zijn afgerond en waarbij het Europees 
Parlement als medewetgever optreedt, moet worden aangegrepen om de rol van de EIB in 
ontwikkelingshulp te vergroten, en daarbij projecten die gericht zijn op 
armoedebestrijding van voorrang te verzekeren; 

30. verzoekt de Commissie de aanbevelingen in dit verslag volledig in aanmerking te nemen 
wanneer ze een voorstel voor een besluit opstelt inzake het mandaat van de EIB voor 
leningen in derde landen na de tussentijdse herziening; 

31. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de 
lidstaten, de VN-organisaties, het IMF en de Wereldbank, alsmede aan de 
bewindvoerders van de lidstaten bij het IMF en de Wereldbank, en de G20-landen.
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TOELICHTING

De in 2007 ontstane financieel-economische crisis treft ontwikkelingslanden en opkomende 
economieën, vooral de armste, onevenredig hard. 

Hierdoor is de progressie die deze landen in de afgelopen jaren hebben geboekt en die tot 
uiting kwam in bestendige groei, in sanering van de overheidsfinanciën, in het terugdringen 
van de staatsschuld, in meer handelsactiviteit, in een bredere beschikbaarheid van 
basisproducten, alsook in de ontvangst van meer ontwikkelingshulp, volledig tot stilstand 
gekomen. Voorheen was er ondanks de moeilijkheden en het gebrek aan middelen nog altijd 
sprake van enige vooruitgang bij het verwezenlijken van de MDG’s.

In de jaren voor de financiële crisis waren de arme landen reeds getroffen door de 
voedselcrisis, waardoor basisproducten zo duur werden dat honderdduizenden mensen in hun 
levensonderhoud werden bedreigd; door de energiecrisis, waardoor er uit landen die geen 
aardolie of aardgas produceren ineens veel meer geld naar het buitenland wegvloeide om de 
economie draaiend te houden; en door de klimaatcrisis, waarvan de gevolgen zich het 
duidelijkst lieten voelen in de ontwikkelingslanden, waar oogsten en infrastructuur verloren 
gingen. 

De financiële crisis leidde tot een exponentiële verslechtering van de situatie waarmee de 
armste landen reeds te kampen hadden. 

De eerste verschijnselen van deze crisis werden zichtbaar in de tweede helft van 2007, terwijl 
de gevolgen voor de productieve economie zich in de loop van 2008 manifesteerden. Iets 
meer dan een jaar geleden, na het faillissement van Lehman Brothers, stonden we volgens de 
experts aan de rand van de financiële afgrond, voor de poorten van een Grote Depressie. 

Uit het verdere verloop van de financiële crisis kunnen we de volgende conclusies trekken:

1. De crisis is niet ontstaan in de ontwikkelingslanden; zij hebben de crisis niet veroorzaakt. 
De ontwikkelingslanden zijn echter wel de landen die het hardst worden getroffen. De 
oorzaken liggen bij de ontwikkelde landen, in de ongebreidelde groei van ondoorzichtige 
financiële praktijken, in het voeden van speculatieve zeepbellen, in het najagen van 
snelle, niet op de reële economie berustende winst, in het onverantwoordelijk gedrag van 
veel bestuurders van financiële instellingen. Al deze oorzaken hangen samen met een 
opvatting van globalisering die is gericht op volledige deregulering en die elke vorm van 
overheidstoezicht radicaal afwijst. 

2. Wat aanvankelijk werd betiteld als een financiële crisis die, naar men aannam of 
beweerde, voor de ontwikkelingslanden beperkte gevolgen zou hebben wegens hun 
geringe verwevenheid met de financiële wereld, blijkt steeds meer een verwoestende 
economische, sociale en humanitaire crisis, die de ontwikkeling ernstig schaadt. De 
Europese Unie signaleert dat de ‘derde golf’ van de crisis, na de rijke landen en 
opkomende economieën, nu ook de ontwikkelingslanden heeft bereikt en dat de gevolgen 
daar dramatisch zijn. In deze landen dreigt de ‘golf’ zo vernietigend als een ‘tsunami’ te 
worden. 
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3. De ontwikkelingslanden voelen deze crisis in alle sectoren van de economie:

a) Minder economische groei en meer werkloosheid. In 2009 is de economische groei 
van de ontwikkelingslanden en opkomende economieën teruggelopen tot een kwart 
van de groei in 2007 en een derde van de groei in 2008. De vooruitzichten zijn dat 
deze stagnatie nog ten minste vijf jaar zal aanhouden. Als gevolg hiervan zal het aantal 
werklozen en arme werknemers sterk toenemen, vooral in stedelijke gebieden, hetgeen 
zou kunnen leiden tot nieuwe migratiestromen naast migratiestromen wegens de 
klimaatverandering. 

b) De prijzen van grondstoffen storten in, en daarmee ook de inkomsten. Naar verwacht 
zullen de grondstofprijzen (uitgezonderd aardolie) in 2009 met meer dan 20% dalen. 

c) Minder handelsactiviteit en meer handelsbeperkingen. Naar verwacht zal in 2009 het 
totale volume van de wereldhandel meer dan 10% krimpen. Ook de export van 
goederen uit ontwikkelingslanden en opkomende economieën zal negatieve 
groeicijfers vertonen, in Afrika maar liefst 17%, terwijl in 2008 nog werd uitgegaan 
van een positieve groei van 11,3%. Dit alles leidt tot significante tekorten op de 
lopende rekening, waardoor het aangaan van nieuwe leningen voor investeringen 
aanzienlijk moeilijker zal worden. 

d) Beperkte toegang tot internationale financiering en minder buitenlandse investeringen. 
De geldstroom uit het buitenland naar ontwikkelingslanden en opkomende 
economieën is drastisch geslonken. Naar verwacht zal het tekort aan buitenlandse 
financiering voor deze landen in 2009 en 2010 jaarlijks met 25 miljard oplopen ten 
opzichte van 2008, een tekort waarin het IMF slechts voor een derde kan voorzien. 

e) Protectionistische maatregelen in de ontwikkelde landen die de exportmogelijkheden 
van ontwikkelingslanden inperken. De Europese Commissie heeft erop aangedrongen 
markten open te houden om de recessie te bestrijden en spoedig terug te keren naar 
een situatie van groei, die ten goede komt aan zowel arme als rijke landen. 
Desondanks heeft de Commissie moeten vaststellen dat de ontwikkelde landen, al of 
niet openlijk, meer protectionistische maatregelen hebben genomen. Derhalve roept zij 
deze landen op tot meer coherentie tussen het beleid dat zij verkondigen en hun 
politiek. 

f) Een afname van de inkomsten en gelden die door emigranten naar hun land van 
herkomst worden gestuurd. In 2009 is deze afname 7% ten opzichte van 2008, en voor 
2010-2011 wordt slechts een licht herstel verwacht. De gevolgen zijn het ernstigst 
voor de armste landen, waar het BBP voor 6% bestaat uit geld van emigranten.

g) Minder ontwikkelingshulp, terwijl er juist nu extra middelen nodig zijn. In 2008 is er 
25 miljard minder aan ontwikkelingshulp uitgegeven dan het streefbedrag van 
Gleneagles voor 2010, en de tendens wijst op een verdere afname. Volgens een 
prognose van de Europese Commissie zullen de bestedingen aan ontwikkelingshulp in 
2009 met nog eens 22 miljard afnemen. 
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h) Grotere schuldenlast. De totale schuldenlast van alle ontwikkelingslanden en 
opkomende economieën is in één jaar tijd met twee procentpunten van het BBP 
gestegen. 

4. Het gevolg van al deze negatieve factoren op het leven van de mensen is, volgens 
algemeen geaccepteerde berekeningen van onder meer Intermón Oxfam, alsook rapporten 
van internationale financiële instellingen zoals de Wereldbank en de Verklaring van de 
Wereldvoedseltop inzake de voedselzekerheid (november 2009), dat er circa 100 miljoen 
mensen bij zullen komen die in extreme armoede leven (bij de huidige 1 miljard), dat de 
kindersterfte in Afrika ten zuiden van de Sahara met 30 000 tot 50 000 zal toenemen en 
dat er minder geld aan onderwijs, gezondheidszorg en infrastructuur zal worden 
uitgegeven in gebieden waar nu al nauwelijks sociale voorzieningen of vangnetten zijn. 

5. De crisisbestrijding met onder meer overheidssteun, fiscale stimuleringsregelingen en 
uitzonderlijke liquiditeitsvergroting is vooral gericht op het oplossen van de problemen in 
de meest ontwikkelde landen, waarvoor 20 keer zo veel wordt uitgetrokken als voor de 
arme landen. Van de nieuwe, na de G20-bijeenkomsten verstrekte IMF-leningen is 
slechts 1,6% bestemd voor Afrika. Van de in totaal 250 miljard aan bijzondere 
trekkingsrechten waarover op de G20 overeenstemming is bereikt, gaat slechts 17 miljard 
naar Afrika. Bovendien zal door leningen de schuldenlast van de arme landen verder 
toenemen. Tot slot komt ook de naleving van afspraken omtrent de ODA in gevaar, 
doordat van de ontwikkelde landen wordt geëist dat zij hun begroting consolideren. 

6. Zeker is dat de crisis, die in de ontwikkelde landen al enigszins is bedwongen, in de 
ontwikkelingslanden steeds dieper wordt. Terwijl de geïndustrialiseerde landen de crisis 
langzaam te boven komen, zakken de landen waarvoor redding het meest urgent is, er 
juist dieper in weg.

7. Voor de ontwikkelde landen is deze crisis slechts een kleine conjuncturele dip van korte 
duur. Voor veel ontwikkelingslanden dreigt de crisis zich echter uit te diepen tot een 
afgrond waarin de resultaten van tien jaar strijd tegen armoede en uitsluiting verloren 
gaan, iets waar een hele generatie ernstig onder zal lijden. 

8. Het aanhouden van de crisis in de ontwikkelingslanden blijkt bovendien de groei van de 
wereldeconomie af te remmen. Dit onderkent de Europese Commissie wanneer zij 
signaleert: “Op zijn beurt zal de groei in ontwikkelingslanden ook leiden tot banen, groei 
en welvaart elders en bijdragen tot wereldwijde vrede en stabiliteit.” Hetzelfde staat in de 
Verklaring van de G20 in Pittsburg: “Steps to reduce the development gap can be a potent 
driver of global growth.” 

9. Maar ondanks het feit dat de internationale gemeenschap herhaaldelijk heeft benadrukt 
dat ontwikkeling een integraal onderdeel is van de oplossing voor de mondiale crisis, 
ondanks het feit dat er tijdens internationale conferenties in New York, Accra en Doha, 
G20-bijeenkomsten in Washington, Londen en Pittsburg en vooral de G8-top in 
L’Aquila, krachtige standpunten zijn uitgesproken en concrete compromissen zijn 
gesloten om de MDG’s te verwezenlijken, om de doelstellingen voor ontwikkelingshulp 
onverminderd na te streven, om de doelmatigheid te vergroten en de ontwikkelingslanden 
te betrekken bij de hervorming van het wereldbestuur; ondanks dat alles staat vast dat de 
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toegezegde middelen deze landen maar niet bereiken en de aangekondigde maatregelen 
nog altijd niet ten uitvoer zijn gelegd. 

Op deze situatie dienen de ontwikkelde landen snel en daadkrachtig te reageren. De hulp om 
armoede en uitsluiting te bestrijden, de maatregelen ter bevordering van de ontwikkeling en 
de middelen die nodig zijn om de crisis te overwinnen zijn nu, in 2010 nodig. Er moeten 
manieren worden gezocht om de toegezegde hulp voor de komende jaren versneld uit te 
keren.

Deze snelle reactie dient te worden gevolgd door hulp op langere termijn. Deze dient echter 
niet te bestaan uit geïsoleerde maatregelen, hoe aansprekend die ook kunnen zijn, maar uit een 
pakket van samenhangende, goed gecoördineerde maatregelen die doelmatiger en 
inzichtelijker worden beheerd, een breed kader waarbinnen de belangrijkste donorlanden, 
ontvangende landen, financiële instellingen en het maatschappelijk veld samenwerken. 

Om dit moment voor maatregelen ten volle te benutten, dient de EU vastberaden het voortouw 
te nemen, opdat de toezeggingen van alle organen van de Unie in daden worden omgezet en 
de niet mis te verstane stem van het Parlement wordt gehoord. 


