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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wpływu światowego kryzysu finansowego i gospodarczego na kraje 
rozwijające się oraz na współpracę na rzecz rozwoju
(2009/2150 (INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając szczyt G20, który odbył się w Pittsburghu w dniach 24 i 25 września 
2009 r., oraz szczyt G20, który odbył się w Londynie w dniu 2 kwietnia 2009 r.,

– uwzględniając szczyt G8, który odbył się we włoskim mieście L’Aquila w dniach od 8 do 
10 lipca 2009 r., 

– uwzględniając deklarację milenijną ONZ z dnia 8 września 2000 r., w której ustalono 
milenijne cele rozwoju, określone wspólnie przez społeczność międzynarodową między 
innymi z myślą o zwalczaniu ubóstwa i głodu,

– uwzględniając Europejski konsensus w sprawie rozwoju1,

– uwzględniając konsensus z Monterrey przyjęty na międzynarodowej konferencji w 
sprawie finansowania rozwoju, która odbyła się w dniach od 18 do 22 marca 2002 r. w 
Monterrey w Meksyku,

– uwzględniając deklarację paryską dotyczącą skuteczności pomocy oraz plan działania z 
Akry,

– uwzględniając sprawozdanie Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) 
zatytułowane „Skutki światowego kryzysu finansowego dla krajów o niskim dochodzie –
Aktualizacja”, opublikowane we wrześniu 2009 r.,

– uwzględniając sprawozdanie MFW zatytułowane „Światowa prognoza gospodarcza –
Podtrzymywanie ożywienia gospodarczego”, opublikowane w październiku 2009 r.,

– uwzględniając sprawozdanie Banku Światowego zatytułowane „Ochrona postępu: 
Wyzwania stojące przed krajami o niskim dochodzie w okresie światowej recesji”, 
opublikowane we wrześniu 2009 r.,

– uwzględniając sprawozdanie Banku Światowego zatytułowane „Finansowanie rozwoju na 
świecie: Wytyczyć drogę ku odbudowie światowej gospodarki w 2009 r.”, opublikowane 
w czerwcu 2009 r.,

– uwzględniając europejskie sprawozdanie na temat rozwoju z 2009 r., zatytułowane 
„Przezwyciężanie afrykańskiej słabości wobec zagrożeń – Tworzenie nowego 
europejskiego podejścia”, opublikowane w październiku 2009 r.,

– uwzględniając badanie przeprowadzone przez firmę doradczą HTSPE, zatytułowane „Plan 
działań na rzecz skuteczności pomocy: Korzyści wynikające z europejskiego podejścia”, 

                                               
1 Dz.U. C 46 z 24.2.2006, s. 6 
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przygotowane na zlecenie Komisji i opublikowane w październiku 2009 r., 

– uwzględniając sprawozdanie zespołu zadaniowego ONZ ds. przezwyciężenia problemu 
niewykonania milenijnych celów rozwoju, zatytułowane „Umacnianie światowego
partnerstwa na rzecz rozwoju w okresie kryzysu”, opublikowane we wrześniu 2009 r.,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 października 2009 r. w sprawie wpływu 
światowego kryzysu finansowego i gospodarczego na kraje rozwijające się oraz na 
współpracę na rzecz rozwoju1,

– uwzględniając swoje posiedzenie z udziałem ekspertów, poświęcone wpływowi 
światowego kryzysu finansowego i gospodarczego na kraje rozwijające się oraz na 
współpracę na rzecz rozwoju, które odbyło się w dniu 10 listopada 2009 r., a w 
szczególności wystąpienie prof. Guttorma Schjelderupa na temat nielegalnych 
przepływów pieniężnych i rajów podatkowych, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 października 2009 r. w sprawie szczytu G20 w 
Pittsburghu w dniach 24-25 września 2009 r.2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie rocznych sprawozdań 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju za 
rok 20073,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie nowego instrumentu 
finansowego na rzecz rozwoju w związku z celami milenijnymi4,

– uwzględniając orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 2008 r. dotyczące 
podstawy prawnej decyzji 2006/1016/WE5,

– uwzględniając dyrektywę 2009/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 
kwietnia 2009 r. zmieniającą dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia 
wspólnotowego systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych6,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 8 kwietnia 2009 r., zatytułowany „Wsparcie 
krajów rozwijających się w pokonywaniu kryzysu” (COM(2009)0160),

– uwzględniając dokument roboczy Komisji z dnia 5 kwietnia 2005 r., zatytułowany „Nowe 
źródła finansowania rozwoju: Przegląd możliwości” (SEC(2005)0467),

– uwzględniając konkluzje Rady do Spraw Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych z dnia 18 i 
19 maja 2009 r. na temat wspierania krajów rozwijających się w pokonywaniu kryzysu,

– uwzględniając konkluzje Rady do Spraw Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych z dnia 17 
                                               
1 P7_TA(2009)0029.
2 P7_TA(2009)0028.
3 P6_TA(2009)0185.
4 Dz.U. C 290 E z 29.11.2006, s. 396.
5 Sprawa nr C-155/07 (Parlament Europejski przeciwko Radzie Unii Europejskiej); Dz.U. L 327 z 20.12.2008, s. 
3.
6 Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 63.
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listopada 2009 r. na temat spójności polityki na rzecz rozwoju,

– uwzględniając konferencję ONZ w sprawie światowego kryzysu finansowego i 
gospodarczego oraz jego wpływu na rozwój oraz uwzględniając przyjęcie wyników tej 
konferencji przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (rezolucja 63/303 z dnia 9 lipca 2009 r.),

– uwzględniając konferencję w sprawie innowacyjnych metod finansowania, która odbyła 
się w Paryżu w dniach 28 i 29 maja 2009 r., oraz międzynarodową konferencję w sprawie 
finansowania rozwoju, która odbyła się w Ad-Dausze od 28 listopada do 2 grudnia 
2008 r.,

– uwzględniając zalecenia komisji ekspertów przy przewodniczącym Zgromadzenia 
Ogólnego ONZ, dotyczące reform międzynarodowego systemu monetarnego i 
finansowego, opublikowane w marcu 2009 r.,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju oraz opinie Komisji Handlu 
Międzynarodowego i Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A7-0000/2009),

A. mając na uwadze, że jak się oczekuje, wzrost gospodarczy w krajach wschodzących i 
rozwijających się wyniesie w 2009 r. zaledwie 1,7%, podczas gdy w 2008 r. wyniósł on 
6%,

B. mając na uwadze, że według oczekiwań poziom światowego handlu towarami spadnie w 
2009 r. o 13%, a równocześnie poziom inwestycji w handel i infrastrukturę spada w 
wyniku kryzysu kredytowego, 

C. mając na uwadze, że deregulacja rynków finansowych spowodowała kryzys systemowy o 
zasięgu światowym, wymagający kompensaty i podziału obciążeń na szczeblu 
międzynarodowym,

D. mając na uwadze, że raje podatkowe są miejscem ukrywania pieniędzy i stanowią zachętę 
do podkopywania systemu dobrych rządów, zwłaszcza w odniesieniu do opodatkowania i 
zasad państwa prawa; mając na uwadze, że nielegalne przepływy kapitału z krajów 
rozwijających się szacowane są na 641 do 941 mld USD, co odpowiada w przybliżeniu 
dziesięciokrotności światowej pomocy na rzecz rozwoju,

E. mając na uwadze, że Unia Europejska jest największym ofiarodawcą, który w 2008 r. 
dostarczył około 60% sumy światowej pomocy, a równocześnie Komisja przewiduje, że 
w 2009 r. niedobór w realizacji zobowiązań oficjalnej pomocy rozwojowej wyniesie 22 
mld USD,

F. mając na uwadze, że europejskie podejście do skuteczności pomocy może przynieść 
poprawę skuteczności o 3 do 6 mld euro rocznie w okresie od 2010 do 2015 r.,

1. jest w pełni świadom, że w minionych dwóch latach nastąpiła seria kryzysów światowych 
(żywnościowy, paliwowy i finansowy), które mają poważny wpływ na kraje 
uprzemysłowione i wschodzące oraz druzgoczące konsekwencje dla ubogich grup 
ludności w krajach rozwijających się, przy czym ponad 200 milionów pracowników na 
całym świecie narażonych jest na skrajne ubóstwo, a ponad jedna szósta ludności świata 
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cierpi głód; 

2. wzywa do większego zaangażowania w realizację milenijnych celów rozwoju do 2015 r. i 
apeluje o bardziej skoordynowane działania w perspektywie przeglądu milenijnych celów 
rozwoju, który zostanie przeprowadzony w 2010 r.;

3. wzywa państwa członkowskie, by w pełni zrealizowały swoje zobowiązania w zakresie 
oficjalnej pomocy rozwojowej;

4. zwraca się do państw członkowskich o zwiększenie poziomu oficjalnej pomocy 
rozwojowej w celu osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest przeznaczanie na tę pomoc 
0,56% dochodu narodowego brutto do 2010 r. i 0,7% do 2015 r.; ponadto apeluje, by 
przyspieszyły wysiłki o poprawę skuteczności pomocy, wdrażając deklarację paryską i 
plan działań z Akry;

5. podkreśla, że realizacja zobowiązań w zakresie oficjalnej pomocy rozwojowej jest 
niezbędna, ale nie wystarczy do zaspokojenia pilnych potrzeb rozwojowych, i ponownie 
wzywa Komisję, by w trybie pilnym wskazała dodatkowe innowacyjne źródła 
finansowania rozwoju;

6. podkreśla, że bieżąca reforma struktury pomocy międzynarodowej nie powinna być 
krokiem wstecz w stosunku do dotychczasowych osiągnięć w zakresie rozwoju i nie 
może być dla państw członkowskich zasłoną dymną pozwalającą im uniknąć 
wywiązywania się z przyjętych zobowiązań;

7. uznaje, że deregulacja rynków finansowych i rynków pracy w powiązaniu z prywatyzacją 
usług publicznych i programów socjalnych, wynikająca z warunków narzuconych krajom 
rozwijającym się przez międzynarodowe instytucje finansowe, okazała się nieskutecznym 
środkiem zapobiegania kryzysowi, a nawet pogłębiła jego negatywne skutki; podkreśla, 
że w przeciwieństwie do rozwoju sytuacji w krajach rozwiniętych tego rodzaju narzucone 
zobowiązania drastycznie ograniczyły zdolność krajów rozwijających się do reagowania 
na zastój gospodarczy poprzez przyjmowanie zachęt fiskalnych;

8. z jednej strony z zadowoleniem przyjmuje poprawę warunków zaciągania pożyczek 
oferowanych krajom o niskich dochodach przez międzynarodowe instytucje finansowe, 
którą cechuje wyższy poziom wydatków przynoszących korzyści ubogim oraz nacisk na 
ograniczanie ubóstwa i wydatki prowzrostowe w krajach rozwijających się; wyraża 
jednak poważne zaniepokojenie możliwością wywołania kolejnego kryzysu zadłużenia, 
podkreślając paradoksalny fakt, że kraje rozwijające się będą musiały się zadłużyć, by 
poradzić sobie z kryzysem spowodowanym przez kraje i instytucje, u których się zadłużą, 
co raz jeszcze wskazuje na pilną konieczność przeprowadzenia rządowych reform 
międzynarodowych instytucji finansowych;

9. apeluje do przywódców grupy G20, by niezwłocznie zaczęli realizować zobowiązanie 
podjęte na szczycie, który odbył się we wrześniu 2009 r. w Pittsburghu, dotyczące 
zreformowania światowej struktury rozwoju, przekazując w związku z tym co najmniej 
5% udziałów w MFW krajom wschodzącym i rozwijającym się i co najmniej 3% praw 
głosu w Banku Światowym krajom rozwijającym się i znajdującym się w okresie 
przejściowym;
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10. zauważa, że członkowie międzynarodowych instytucji finansowych zatwierdzili podział 
specjalnych praw ciągnienia (SDR) odpowiadający kwocie 250 mld USD, przy czym 
suma SDR, które przypadną krajom rozwijającym się, odpowiada kwocie zaledwie 18 
mld USD; z naciskiem wzywa państwa członkowskie do rozważenia propozycji G. 
Sorosa, by kraje zamożne przeznaczyły swoje SDR na fundusz globalnych dóbr 
publicznych, np. na przeciwdziałanie zmianom klimatu i ograniczanie ubóstwa;

11. ubolewa, że sektor finansowy nie zapłacił jeszcze za konsekwencje bezprecedensowego 
kryzysu, który spowodował, chociaż skorzystał z olbrzymich dotacji państwowych; w 
związku z tym z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie podjęte przez przywódców 
grupy G20 na szczycie, który odbył się we wrześniu 2009 r. w Pittsburghu, dotyczące 
zapewnienia, że sektor finansowy zrekompensuje koszty kryzysu ponoszone do tej pory 
przez podatników, innych obywateli i służby publiczne zarówno w krajach rozwiniętych 
gospodarczo, jak i w krajach rozwijających się;

12. wyraża zdecydowane przekonanie, że opodatkowanie systemu bankowego w celu 
sfinansowania ubezpieczenia wkładów bankowych lub funduszu naprawczego nie 
przyniosłoby uczciwego wkładu sektora finansowego w sprawiedliwość społeczną na 
skalę światową; wzywa natomiast do wprowadzenia międzynarodowego podatku od 
transakcji finansowych, by system podatkowy jako całość był sprawiedliwszy i by 
uzyskać dodatkowe środki na finansowanie rozwoju i globalnych dóbr publicznych;

13. z dużym zaniepokojeniem odnotowuje fakt, że w 2009 r. kraje rozwijające się będą 
musiały prawdopodobnie poradzić sobie z deficytem finansowym wynoszącym od 350 
do 635 mld USD i że coraz trudniejsza sytuacja fiskalna w najsłabszych krajach zagraża 
najważniejszym wydatkom na edukację, zdrowie, infrastrukturę i opiekę społeczną, na 
które potrzeba 11,6 mld USD; dlatego też opowiada się za trzyletnim moratorium na 
spłatę zadłużenia, obejmującym kwoty główne i odsetki, by umożliwić krajom 
rozwijającym się wdrożenie przeciwcyklicznej polityki fiskalnej w celu złagodzenia 
poważnych skutków kryzysu; proponuje ustanowienie na szczeblu międzynarodowym 
niezależnego i przejrzystego organu arbitrażowego ds. zadłużenia; 

14. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy państw członkowskich dotyczące wdrożenia 
dobrowolnego opodatkowania od emisji z transportu lotniczego i morskiego w celu 
współfinansowania kosztów łagodzenia zmian klimatu i przystosowania do nich w 
krajach rozwijających się, a ponadto zachęca wszystkie państwa członkowskie, by 
rozważyły wdrożenie podobnych podatków;

15. wzywa państwa członkowskie, by w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji 
UE przeznaczyły uczciwą część dochodów uzyskanych z aukcji uprawnieniami do emisji 
CO2 na wspieranie krajów rozwijających się w radzeniu sobie ze zmianami klimatu, 
zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE1;

16. podkreśla decydujące znaczenie przekazów pieniężnych dokonywanych przez 
migrantów, stanowiących przepływy kapitału bezpośrednio do rąk docelowych grup 

                                               
1 Artykuł 10 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. 
ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (Dz.U. L 275 z 
25.10.2003, s. 32).



PE430.840v01-00 8/14 PR\797505PL.doc

PL

ludności w krajach rozwijających się, które mogą szybko wykorzystać je na zaspokojenie 
pilnych potrzeb; zwraca się do państw członkowskich i do krajów, do których przekazy te 
są wysyłane, o ułatwienie dostarczania przekazów oraz o dążenie do obniżenia ich 
kosztów;

17. z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie przywódców grupy G8 przyjęte na szczycie, 
który odbył się w lipcu 2009 r. we włoskim mieście L'Aquila, dotyczące zmniejszenia 
kosztów przekazów pieniężnych z 10% do 5% w ciągu 5 lat; jest zdania, że większa 
konkurencja rynkowa i szersze ramy regulacyjne to zasadnicze środki obniżania kosztów 
operacji dokonywania przekazów przy równoczesnym przyspieszeniu przyjmowania 
nowych technologii i wspieraniu integracji finansowej osób ubogich w krajach 
rozwijających się;

18. popiera podejmowanie wspólnych inicjatyw publiczno-prywatnych na rzecz rozwoju, w 
oparciu o publiczne przywództwo i wsparcie prywatnych darczyńców, zgodnych z 
priorytetami krajów partnerskich, jako środka zwiększania poziomu inwestycji 
bezpośrednich w krajach rozwijających się i ułatwiania transferu technologii;

19. z zadowoleniem przyjmuje zatwierdzenie mechanizmu FLEX stosowanego w razie 
podatności na zagrożenia i mającego pomagać kwalifikującym się krajom Afryki, 
Karaibów i Pacyfiku (AKP) w radzeniu sobie ze społecznymi konsekwencjami kryzysu, a 
także apeluje z naciskiem o szybkie udostępnienie funduszy; ponownie wyraża jednak 
zaniepokojenie co do sposobu, w jaki Komisja zapełni w przyszłości deficyt powstały w 
wyniku wczesnego wydatkowania wsparcia budżetowego;

20. postrzega handel jako główną dźwignię wzrostu gospodarczego i zmniejszania ubóstwa 
w krajach rozwijających się oraz wzywa UE i państwa członkowskie, by wykorzystały 
swoje międzynarodowe wpływy na rzecz pomyślnego, sprawiedliwego i sprzyjającego 
rozwojowi zakończenia rundy dauhańskiej, zwiększając zarazem nastawienie na rzecz 
osób ubogich w polityce UE w zakresie pomocy na rzecz wymiany handlowej;

21. ponownie stwierdza, że umowy o partnerstwie gospodarczym powinny być postrzegane 
jako narzędzie na rzecz rozwoju, i wzywa Komisję, by dążyła do szybkiego zakończenia 
negocjacji, przy równoczesnym uwzględnieniu wpływu, jaki umowy te mogą mieć na 
zdolność krajów rozwijających się do radzenia sobie z kryzysem;

22. uważa, że protekcjonizm nie jest właściwą reakcją na kryzys, i tym bardziej 
zdecydowanie apeluje do UE o znoszenie barier w handlu i dotacji zakłócających 
wymianę handlową, które przynoszą tak wiele szkody krajom rozwijającym się; 

23. wyraża głębokie ubolewanie, że negatywny wpływ rajów podatkowych może być 
przeszkodą nie do pokonania w rozwoju gospodarczym krajów ubogich, naruszać 
suwerenność innych krajów, szkodzić skuteczności rynków finansowych i przydzielania 
zasobów, zagrażać krajowym systemom podatkowym i podnosić koszty opodatkowania, 
tworzyć zachęty do przestępczości gospodarczej, a także szkodzić dochodom prywatnym, 
dobrym rządom i wzrostowi gospodarczemu, a przez to uniemożliwiać krajom 
rozwijającym się inwestowanie w usługi publiczne, edukację, zabezpieczenia społeczne i 
jakość życia obywateli;
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24. przyznaje, że umowy dotyczące wymiany informacji podatkowych nie eliminują 
szkodliwych struktur wyodrębnionych systemów podatkowych i braku rejestrów 
publicznych i nie wymuszają upubliczniania danych księgowych, prowadzenia audytów i 
przechowywania zapisów; z zadowoleniem przyjmuje wysiłki podejmowane przez grupę 
G20 i Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przeciwko rajom 
podatkowym, zauważa jednak i ubolewa, że ustanowione kryteria, umowy dotyczące 
wymiany informacji podatkowych i obowiązujące procedury nie będą skuteczne w 
rozwiązywaniu problemu rajów podatkowych i nielegalnych przepływów finansowych; 
wzywa OECD, grupę G20 i Unię Europejską, by przyjęły surowsze kryteria identyfikacji 
rajów podatkowych i dążyły do zawarcia na szczeblu międzynarodowym wiążącej 
wielostronnej umowy dotyczącej automatycznej wymiany informacji podatkowych, 
przewidującej środki zaradcze w razie nieprzestrzegania jej postanowień;

25. wzywa UE, jej państwa członkowskie i międzynarodowe instytucje finansowe, by 
wspierały kraje rozwijające się w zwiększaniu dochodów i pomagały tworzyć potencjał w 
sferze podatkowej;

26. zauważa, że połowa nielegalnych przepływów finansowych z krajów rozwijających się 
ma związek z niewłaściwym oszacowaniem wartości wymiany handlowej, i ponownie 
wzywa do zawarcia nowego, wiążącego światowego porozumienia finansowego, które 
zmusi przedsiębiorstwa międzynarodowe do automatycznego ujawniania zysków 
uzyskiwanych i obciążeń podatkowych ponoszonych w każdym kraju, by zapewnić 
przejrzystość sprzedaży, zysków i podatków w poszczególnych krajach, w których 
działają te przedsiębiorstwa;

27. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę odzyskiwania skradzionego mienia, z którą 
wystąpiło Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości i Bank 
Światowy, by pomóc krajom rozwijającym się w zwalczaniu korupcji, działalności 
przestępczej i oszustw podatkowych, i wzywa państwa członkowskie do ratyfikowania 
Konwencji ONZ przeciwko korupcji;

28. z zadowoleniem przyjmuje egzekwowanie przez Europejski Bank Inwestycyjny polityki 
dotyczącej zagranicznych centrów finansowych; wzywa UE, państwa członkowskie i 
Europejski Bank Inwestycyjny, by wykazały się inicjatywą i doprowadziły do obniżenia 
atrakcyjności inwestycji w rajach podatkowych, przyjmując zasady dotyczące zamówień 
publicznych i wydatkowania funduszy publicznych, które uniemożliwią każdej spółce, 
bankowi czy innej instytucji zarejestrowanej w raju podatkowym korzystanie z funduszy 
publicznych;

29. uważa, że prowadzony obecnie przegląd średniookresowy działalności EBI w zakresie 
pożyczek dla krajów trzecich oraz porozumień dotyczących współpracy, który ma być 
ukończony w 2010 r. i w odniesieniu do którego Parlament Europejski działa jako 
współprawodawca, to ważna okazja do zwiększenia roli EBI we współpracy na rzecz 
rozwoju i do zapewnienia priorytetowego traktowania przedsięwzięć mających na celu 
ograniczanie ubóstwa;

30. zachęca Komisję, by opracowując wniosek dotyczący decyzji w sprawie mandatu EBI w 
sprawie pożyczek dla krajów trzecich po przeglądzie śródokresowym, w pełni 
uwzględniła zalecenia zawarte w niniejszym sprawozdaniu; 
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31. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, państwom członkowskim, organom ONZ, MFW i Bankowi Światowemu oraz 
członkom zarządu MFW i Banku Światowego pochodzącym z państw członkowskich 
UE, a także krajom grupy G20.
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UZASADNIENIE

Skutki kryzysu finansowego i gospodarczego, który rozpoczął się w 2007 r., są najbardziej 
dotkliwe i długotrwałe w krajach wschodzących i rozwijających się, zwłaszcza w tych, gdzie 
dochody są najniższe.

Kryzys całkowicie zatrzymał postępy dokonywane przez te kraje w ostatnim dziesięcioleciu, 
przejawiające się trwałym wzrostem gospodarczym, uzdrowieniem budżetów krajowych, 
zmniejszaniem zadłużenia zagranicznego, rozwojem działalności handlowej, korzystną 
koniunkturą na rynku surowców oraz napływem dodatkowej pomocy rozwojowej. W takich 
warunkach nawet pomimo trudności i niewystarczających środków stopniowo wzrastały 
szanse tych krajów na osiągnięcie milenijnych celów rozwoju.

Jednak jeszcze w latach poprzedzających kryzys finansowy kraje ubogie dotknęły inne 
poważne problemy, w tym: kryzys żywnościowy, którego konsekwencją była podwyżka cen 
podstawowych produktów zagrażająca egzystencji setek milionów ludzi; kryzys 
energetyczny, który zmusił kraje niebędące producentami ropy naftowej i gazu do 
przeznaczenia znacznych środków na utrzymanie funkcjonowania; kryzys klimatyczny, 
którego skutki ujawniają się w najostrzejszej formie w krajach rozwijających się, które muszą 
zmierzyć się ze stratami w zbiorach i zniszczeniem infrastruktury.

Kryzys finansowy gwałtownie pogorszył trudną sytuację, w której już znajdowały się państwa 
o najniższych dochodach. 

Pierwsze objawy tego kryzysu można było zauważyć w drugiej połowie 2007 r., a jego skutki 
dla gospodarki produkcyjnej były odczuwalne przez cały rok 2008. Nieco ponad rok temu, po 
ogłoszeniu upadłości przez Lehman Brothers, zdaniem wszystkich ekspertów bez wyjątku 
świat stanął na skraju przepaści finansowej, na granicy Wielkiego Kryzysu. 

Z wydarzeń, które wystąpiły od początku kryzysu finansowego, możemy wyciągnąć 
następujące wnioski:

1. Kraje rozwijające się nie wywołały kryzysu, nie w nich znajdują się jego źródła, ale to 
one ponoszą jego najbardziej katastrofalne skutki. Przyczyn kryzysu należy szukać w 
krajach uprzemysłowionych, w kształtowaniu się w nich pewnych niejasnych praktyk 
systemu finansowego, powstawaniu baniek spekulacyjnych, chęci zdobycia szybkich i 
sztucznych zysków kosztem gospodarki produkcyjnej, braku odpowiedzialności wśród 
kadry kierowniczej wielu ważnych instytucji finansowych. Wszystkie powyższe czynniki 
zaistniały w ramach koncepcji globalizacji dążącej do pełnej deregulacji i odrzucenia 
wszelkich publicznych instrumentów zarządzania. 

2. To, co początkowo zdiagnozowano jako kryzys finansowy – o którym mówiono czy 
sądzono, że dotknie kraje rozwijające się jedynie w niewielkim stopniu, ponieważ nie są 
one jeszcze zbyt zintegrowane z globalnym systemem finansowym – przejawia się coraz 
bardziej jako katastrofalny kryzys gospodarczy, społeczny, rozwojowy i humanitarny. W 
opinii Komisji Europejskiej „trzecia fala” kryzysu, dotknąwszy kraje rozwinięte, dotarła 
w gwałtowny sposób do krajów rozwijających się. W tym przypadku „fala” może 
wkrótce zmienić się w „tsunami”.
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3. Kraje rozwijające się borykają się z kryzysem we wszystkich dziedzinach:

a) Mniejszy wzrost gospodarczy i większe bezrobocie. W 2009 r. wzrost w krajach 
wschodzących i rozwijających się zmniejszył się o jedną czwartą w porównaniu z 
2007 r. i o jedną trzecią w porównaniu z 2008 r. W perspektywie najbliższych lat 
przewiduje się dalsze osłabienie gospodarki przynajmniej w obecnym pięcioleciu. W 
konsekwencji liczba bezrobotnych i ubogich pracowników szybko wzrasta, przede 
wszystkim na terenach miejskich, co może także zwiększyć przepływy migracyjne, 
powiększone o migracje spowodowane zmianami klimatu. 

b) Spadek cen i dochodów uzyskiwanych z surowców. Przewiduje się, że w 2009 r. cena 
surowców (z wyjątkiem ropy naftowej) zmniejszy się o ponad 20%. 

c) Zmniejszenie poziomu handlu i zwiększenie ograniczeń w handlu. Przewiduje się, że 
w 2009 r. globalny obrót handlowy zmniejszy się o ponad 10%, a eksport towarów z 
krajów wschodzących i rozwijających się spadnie, nawet o 17% w przypadku Afryki, 
a przecież jeszcze w 2008 r. zakładano dodatni wzrost w wysokości 11,3%. Wszystko 
to spowoduje znaczne pogorszenie się rachunku obrotów bieżących i poważnie 
zaszkodzi zdolności tych krajów do zaciągania kredytów i inwestowania. 

d) Trudniejszy dostęp do finansowania międzynarodowego i mniej inwestycji 
zagranicznych. Gwałtownie zmniejszył się zewnętrzny napływ kapitału do krajów 
wschodzących i rozwijających się i przewiduje się, że w latach 2009–2010 
zapotrzebowanie licencjonowanych instytucji kredytowych na kapitał z zewnątrz 
będzie wynosić 25 miliardów rocznie, co znacznie odbiega od poziomu odnotowanego 
w 2008 r.; tylko maksymalnie jedną trzecią tej kwoty będzie mógł zapewnić MFW. 

e) Reakcje protekcjonistyczne krajów uprzemysłowionych, które ograniczają możliwości 
eksportowe krajów rozwijających się. Komisja Europejska podkreśliła konieczność 
utrzymania otwartych rynków w celu walki z recesją i pobudzenia ponownego 
wzrostu, co będzie korzystne dla jednych i drugich krajów. Jednocześnie stwierdziła 
jednak wzrost liczby zachowań protekcjonistycznych, jawnych i ukrytych, i wezwała 
kraje rozwinięte do zachowania spójności między deklaracjami wygłaszanymi 
publicznie a prowadzoną polityką. 

f) Zmniejszenie się zasobów finansowych imigrantów oraz kwot przekazów pieniężnych 
wysyłanych przez nich do kraju, które w 2009 r. spadły o 7% w porównaniu z 2008 r. 
W latach 2010–2011 oczekuje się jedynie niewielkiej poprawy w tej dziedzinie. 
Sytuacja ta dotyka najbardziej kraje o najniższych dochodach, dla których przekazy 
pieniężne imigrantów stanowią około 6% PKB.

g) Mniejsza pomoc rozwojowa w sytuacji, gdy w rzeczywistości potrzeba więcej 
dodatkowych środków. W 2008 r. pomoc rozwojowa była o 25 miliardów mniejsza od 
celu wyznaczonego na 2010 r. na posiedzeniu w Gleaneagles i ta tendencja utrzymuje 
się. Komisja Europejska przewiduje, że w 2009 r. przepływ pomocy zmniejszy się o 
22 miliardy.
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h) Większe zadłużenie. Łącznie zadłużenie zewnętrzne krajów wschodzących i 
rozwijających się wzrosło w ciągu zaledwie jednego roku o dwa procent PKB. 

4. Wpływ tych wszystkich negatywnych zjawisk na życie ludzi jest taki, że zgodnie z 
ogólnie uznawanymi obliczeniami, wykonywanymi między innymi przez organizację 
Intermón Oxfam – ale również przez międzynarodowe instytucje finansowe, takie jak 
Bank Światowy – a także zgodnie z deklaracją Światowego Szczytu Bezpieczeństwa 
Żywnościowego (listopad 2009 r.), do miliarda osób żyjących w skrajnym ubóstwie 
trzeba będzie dodać jeszcze około 100 milionów osób; w Afryce Subsaharyjskiej umrze o 
30 000 do 50 000 więcej dzieci; spadną wydatki na edukację, zdrowie, infrastrukturę oraz 
na bardzo już osłabione systemy zabezpieczeń społecznych i ochrony socjalnej.

5. W międzyczasie w sytuacji kryzysowej pomoc publiczna, plany bodźców fiskalnych, 
nadzwyczajna pomoc w zachowaniu płynności finansowej zostały skierowane na 
rozwiązanie problemów państw najlepiej rozwiniętych, w skali ponad 20 do 1, co jest nie 
do przyjęcia. Po posiedzeniach G20 zaledwie 1,6% nowych pożyczek z MFW 
przeznaczono dla Afryki. Spośród 250 miliardów specjalnych praw ciągnienia (SDR) 
przyznanych przez G20 zaledwie 17 mld zostało skierowanych do Afryki. Z drugiej 
strony pożyczki zwiększą zadłużenie państw zubożałych. Wymogi konsolidacji 
budżetowej państw rozwiniętych zagrażają ponadto utrzymaniu zobowiązań w zakresie 
oficjalnej pomocy rozwojowej.

6. Jest jasne, że podczas gdy w krajach rozwiniętych kryzys się zmniejsza, nasila się on w 
krajach rozwijających się. Kraje rozwinięte już wychodzą z kryzysu, natomiast te, w 
przypadku których uporanie się z kryzysem jest najbardziej pożądane, pogrążają się w 
nim jeszcze bardziej.

7. Dla krajów rozwiniętych obecny kryzys będzie przejściowym zmniejszeniem się 
dobrobytu, zarówno jeśli chodzi o nasilenie, jak i o czas trwania. Wielu krajom 
rozwijającym się kryzys grozi przekształceniem się w klęskę, w wyniku której zostanie 
zmarnowana cała dekada walki z ubóstwem i wykluczeniem i która spowoduje poważne 
szkody dla całego pokolenia. 

8. Ciągłość kryzysu w krajach rozwijających się stanowi także sama w sobie przeszkodę na 
drodze do światowego wzrostu rozwoju gospodarczego. Przyznaje to Komisja 
Europejska, zaznaczając, że „wzrost w krajach rozwijających się zaowocuje także 
nowymi miejscami pracy, wzrostem i dobrobytem w innych krajach i przyczyni się do 
pokoju i stabilności na świecie”. Mówi o tym także deklaracja G20 z posiedzenia w 
Pittsburghu, w której stwierdza się, że „działania mające na celu zmniejszenie różnic w 
poziomie rozwoju mogą stanowić potężną siłę napędową światowego wzrostu”.

9. Jednak chociaż społeczność międzynarodowa wielokrotnie podkreślała, iż rozwój 
stanowi nieodłączny element zakończenia obecnego kryzysu światowego, chociaż na 
konferencjach międzynarodowych w Nowym Jorku, Akrze i Ad-Dausze oraz na 
posiedzeniach G20 w Waszyngtonie, Londynie i w Pittsburghu, a w szczególności na 
szczycie G8 w L’Aquili prezentowano zdecydowane stanowisko i przyjęto konkretne 
zobowiązania w celu osiągnięcia milenijnych celów rozwoju, utrzymania celów w 
zakresie pomocy, zwiększenia jej skuteczności oraz włączenia państw rozwijających w 
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reformy sprawowania rządów w skali świata, pewne jest, że obiecane środki nie dotarły 
jeszcze do tych krajów, a reformy dopiero mają być wprowadzane w życie.

W tej sytuacji konieczna jest szybka i zdecydowana reakcja krajów rozwiniętych. Pomoc 
zmniejszająca ubóstwo i wykluczenie, działania przyczyniające się do rozwoju, środki 
konieczne do wyjścia z kryzysu są niezbędne już teraz, w 2010 r. Należy znaleźć sposoby 
szybkiej wypłaty i przyspieszenia pomocy obiecanej na najbliższe lata.

Po tej szybkiej reakcji musi nastąpić kolejna, bardziej długofalowa. Nie da się jej zapewnić 
pojedynczymi działaniami, choćby nawet najbardziej widocznymi; potrzebne jest głębokie 
zaangażowanie oraz zespół działań lepiej skoordynowanych, zarządzanych w sposób bardziej 
skuteczny i przejrzysty, będący wynikiem dążenia do powszechnego porozumienia między 
głównymi źródłami finansowania, krajami partnerskimi, instytucjami finansowymi i 
społeczeństwem obywatelskim. 

Aby móc podjąć te dynamiczne działania, UE musi utrzymać inicjatywę i wykazać się dużą 
stanowczością, a w związku z tym należy zwiększyć zaangażowanie wszystkich organów 
Unii. Także Parlament musi zdecydowanie i jasno wyrażać swoją opinię.


