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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la efectele crizei financiare și economice mondiale asupra țărilor în curs de 
dezvoltare și asupra cooperării pentru dezvoltare
(2009/2150(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere summitul G20 care a avut loc la Pittsburgh în 24-25 septembrie 2009, 
precum și summitul G20 care a avut loc la Londra la 2 aprilie 2009,

– având în vedere summitul G8 care a avut loc la L'Aquila (Italia) în perioada 8-10 iulie 
2009, 

– având în vedere Declarația Mileniului, adoptată de Organizația Națiunilor Unite la 8 
septembrie 2000, care definește Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) ca fiind 
obiective stabilite în comun de către comunitatea internațională în vederea, printre altele, a 
eliminării sărăciei și a foametei,

– având în vedere Consensul european privind dezvoltarea1,

– având în vedere Consensul de la Monterrey, adoptat la Conferința internațională privind 
finanțarea pentru dezvoltare, care s-a desfășurat la Monterrey (Mexic) în perioada 18-22 
martie 2002,

– având în vedere Declarația de la Paris privind eficiența ajutorului și Agenda pentru acțiune 
de la Accra,

– având în vedere raportul Fondului Monetar Internațional (FMI), intitulat „Implicațiile 
crizei financiare mondiale pentru țările cu venit redus - o actualizare”, publicat în 
septembrie 2009,

– având în vedere raportul FMI intitulat „Perspectivă economică globală - sprijinirea 
relansării”, publicat în octombrie 2009,

– având în vedere raportul Băncii Mondiale intitulat „Protecția progresului:  provocările cu 
care se confruntă țările cu venituri reduse în contextul recesiunii mondiale”, publicat în 
septembrie 2009,

– având în vedere raportul Băncii Mondiale intitulat „Finanțarea pentru dezvoltare la nivel 
mondial 2009: un grafic al redresării mondiale”, publicat în iunie 2009,

– având în vedere raportul european din 2009 referitor la dezvoltare, intitulat „Combaterea 
fragilității în Africa - elaborarea unei noi abordări europene”, publicat în octombrie 2009,

– având în vedere studiul realizat de societatea de consultanță HTSPE, intitulat „Agenda 
eficienței ajutoarelor: avantajele unei abordări europene”, comandat de către Comisie și 
publicat în octombrie 2009, 

                                               
1 JO C 46, 24.2.2006, p. 6. 
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– având în vedere raportul Grupului de acțiune al Națiunilor Unite privind întârzierea 
realizării ODM, intitulat „Consolidarea parteneriatului mondial pentru dezvoltare în timp 
de criză”, publicat în septembrie 2009,

– având în vedere Rezoluția sa din 8 octombrie 2009 referitoare la efectele crizei financiare 
și economice mondiale asupra țărilor în curs de dezvoltare și asupra cooperării pentru 
dezvoltare1

– având în vedere audierea sa cu privire la efectele crizei financiare și economice mondiale 
asupra țărilor în curs de dezvoltare și asupra cooperării pentru dezvoltare, care a avut loc 
la 10 noiembrie 2009 și, în special, intervenția profesorului Guttorm Schjelderup 
referitoare la fluxurile financiare ilegale și la paradisurile fiscale; 

– având în vedere Rezoluția sa din 8 octombrie 2009 referitoare la summitul G20 de la 
Pittsburgh din 24 și 25 septembrie 20092,

– având în vedere Rezoluția sa din 25 martie 2009 referitoare la rapoartele anuale pe 2007 
ale Băncii Europene de Investiții și Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare3

– având în vedere rezoluția sa din 16 februarie 2006 privind noile instrumente financiare 
pentru dezvoltare în contextul Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului4,

– având în vedere hotărârea Curții de Justiție din 6 noiembrie 2008 privind temeiul juridic al 
Deciziei 2006/1016/CE5,

– având în vedere Directiva 2009/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 
aprilie 2009 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea îmbunătățirii și extinderii 
sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră6,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 8 aprilie 2009 intitulată „Ajutarea țărilor în 
curs de dezvoltare pentru a face față crizei” (COM(2009)0160),

– având în vedere documentul de lucru al Comisiei din 5 aprilie 2005, intitulat „Noi surse de 
finanțare a dezvoltării: o trecere în revistă a opțiunilor” (SEC(2005)0467),

– având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Generale și Relații Externe din 18 și 19 
mai 2009 cu privire la sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare pentru a face față crizei,

– având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Generale și Relații Externe din 17 
noiembrie 2009 privind coerența politicilor de dezvoltare,

– având în vedere Conferința ONU cu privire la criza financiară și economică mondială și 
impactul acesteia asupra dezvoltării, precum și sprijinul acordat concluziilor Conferinței 

                                               
1 P7_TA(2009)0029.
2 P7_TA(2009)0028.
3 P6_TA(2009)0185.
4 JO C 290 E, 29.11.2006, p. 396.
5 Cauza C-155/07, Parlamentul European c. Consiliul Uniunii Europene; JO L 327, 20.12.2008, p.3
6 JO L 140, 5.6.2009 p. 63
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de către Adunarea Generală a ONU prin Rezoluția sa 63/303 din 9 iulie 2009,

– având în vedere Conferința privind metodele inovatoare de finanțare, organizată la Paris în 
28-29 mai 2009, precum și Conferința internațională privind finanțarea pentru dezvoltare, 
organizată la Doha în perioada 28 noiembrie - 2 decembrie 2008,

– având în vedere recomandările Comisiei de experți pentru reformele sistemului financiar 
și monetar internațional, instituită de Președintele Adunării generale a ONU, care au fost 
publicate în martie 2009,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare, precum și avizul Comisiei pentru 
comerț internațional și cel al Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A7-
0000/2009),

A. întrucât, în 2009, rata de creștere a economiilor țărilor emergente și în curs de dezvoltare 
se prevede a fi de doar 1,7%, în vreme ce în 2008 aceasta a fost de 6%;

B. întrucât se estimează că, în 2009, comerțul mondial cu bunuri a scăzut cu 13%, iar 
investițiile în comerț și infrastructură diminuează ca urmare a crizei creditelor; 

C. întrucât dereglementarea piețelor financiare a provocat o criză sistemică mondială, care 
trebuie compensată și ale cărei consecințe trebuie asumate la nivel internațional;

D. întrucât paradisurile fiscale oferă posibilitatea de a ascunde bani, oferind stimulente care 
subminează buna guvernanță în special în ceea ce privește fiscalitatea și statul de drept; 
întrucât fluxurile ilegale de capital provenind din țările în curs de dezvoltare sunt estimate 
la 641-941 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă aproximativ de zece ori valoarea 
ajutorului pentru dezvoltare mondial;

E. întrucât Uniunea Europeană este cel mai mare donator de ajutor, furnizând, în 2008, 
aproximativ 60% din fluxurile de ajutoare, în vreme ce Comisia estimează că va exista un 
deficit de 22 de miliarde de dolari în ceea ce privește angajamentele privind asistența 
oficială pentru dezvoltare (AOD) în 2009;

F. întrucât o abordare europeană privind eficiența ajutoarelor ar putea aduce, pentru 
perioada 2010-2015, câștiguri de eficiență situate între 3 și 6 miliarde de euro pe an, 

1. este pe deplin conștient de faptul că, în ultimii doi ani, au avut loc o serie de crize 
mondiale (privind alimentele, carburanții și finanțele), care au un impact puternic asupra 
țărilor industrializate și emergente, dar ale căror consecințe asupra populațiilor sărace din 
țările în curs de dezvoltare sunt dezastruoase, mai mult de 200 de milioane de lucrători 
fiind expuși, în lume, unei sărăcii extreme și mai mult de o șesime din populația lumii 
suferind de foamete; 

2. solicită consolidarea angajamentelor de îndeplinire a ODM până în 2015 și solicită o mai 
mare coordonare a acțiunilor în vederea revizuirii ODM în 2010;

3. invită statele membre să-și îndeplinească pe deplin angajamentele privind AOD; 
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4. solicită statelor membre să sporească volumul AOD pentru a atinge până în 2010 
obiectivul comun de 0,56% din AOD/venitul național brut (VNB) și, până în 2015, 
obiectivul de 0,7% din AOD/VNB; solicită, în plus, accelerarea eforturilor pentru 
îmbunătățirea eficienței ajutoarelor prin punerea în aplicare a Declarației de la Paris și a 
Agendei pentru acțiune de la Accra;

5. subliniază că îndeplinirea angajamentelor privind AOD este imperativă dar nu suficientă 
pentru rezolvarea necesităților urgente de dezvoltare și solicită din nou Comisiei să 
identifice în mod urgent noi surse inovatoare de finanțare a dezvoltării; 

6. subliniază că reforma arhitecturii ajutorului internațional nu trebuie să constituie un pas 
înapoi în raport cu ceea ce s-a realizat până acum în favoarea dezvoltării sau să reprezinte 
o perdea de fum care să le permită statelor membre să-și renege angajamentele;

7. recunoaște că dereglementarea piețelor financiare și de muncă, odată cu privatizarea 
serviciilor publice și a programelor sociale, ca urmare a condițiilor impuse de către 
instituțiile financiare internaționale (IFI) țărilor în curs de dezvoltare, s-a dovedit a fi 
ineficientă pentru prevenirea crizei, accentuând, dimpotrivă, efectele sale negative; 
subliniază că, spre deosebire de ceea ce s-a întâmplat în țările dezvoltate, aceste obligații 
au redus în mod drastic capacitatea țărilor în curs de dezvoltare de a reacționa la 
încetinirea economică prin adoptarea de stimulente fiscale; 

8. salută, pe de o parte, facilitățile îmbunătățite de împrumut oferite de IFI țărilor cu venit 
redus, caracterizate de un nivel mai ridicat de cheltuieli în favoarea săracilor și de o mai 
mare importanță acordată cheltuielilor destinate reducerii sărăciei și promovării creșterii 
economice; exprimă totuși o foarte mare îngrijorare cu privire la declanșarea unei noi 
crize a datoriilor, subliniind paradoxul pe care îl constituie faptul că țările în curs de 
dezvoltare vor fi obligate să se îndatoreze pentru a face față unei crize provocate de țări și 
instituții care vor fi creditorii lor, ceea ce demonstrează încă o dată necesitatea realizării 
de către guverne a unor reforme urgente ale IFI;

9. solicită liderilor G20 să pună în aplicare, fără întârziere, angajamentele asumate la 
summitul de la Pittsburgh din septembrie 2009 de reformare a arhitecturii dezvoltării 
mondiale și, în acest context, să transfere cel puțin 5% din cotele-parte ale FMI țărilor 
emergente și în curs de dezvoltare și cel puțin 3% din drepturile de vot în cadrul Băncii 
Mondiale țărilor în tranziție și în curs de dezvoltare;

10. constată că membrii FMI au aprobat alocarea a 250 de miliarde de dolari cu titlu de 
drepturi speciale de tragere (DST) și că țările în curs de dezvoltare vor beneficia de doar 
18 miliarde de dolari din DST;  îndeamnă statele membre să analizeze propunerea Soros, 
conform căreia țările bogate ar trebui să-și aloce DST unui fond destinat intereselor 
publice mondiale, precum lupta împotriva schimbărilor climatice și împotriva sărăciei;

11. regretă că sectorul financiar nu a plătit încă pentru consecințele crizei fără precedent pe 
care a provocat-o, în pofida faptului că acesta a beneficiat de un enorm sprijin de stat; 
salută în acest sens angajamentul luat de liderii G20 la summitul de la Pittsburgh din 
septembrie 2009 de a se asigura că sectorul financiar va compensa costurile crizei 
suportate până acum de contribuabili, ceilalți cetățeni și serviciile publice atât în țările 
dezvoltate, cât și în țările în curs de dezvoltare;
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12. crede cu tărie că impozitarea sistemului bancar pentru a finanța o asigurare a depozitelor 
sau un fond de rezolvare a situațiilor de criză nu ar reprezenta o contribuție echitabilă din 
partea sectorului financiar la justiția socială mondială; solicită, în schimb, instituirea unei 
taxe internaționale asupra tranzacțiilor financiare pentru a obține un sistem general de 
impozitare mai echitabil și pentru a genera resurse suplimentare de finanțare a dezvoltării 
și a intereselor publice mondiale;

13. constată cu mare îngrijorare că, conform estimărilor, țările în curs de dezvoltare se 
confruntă în 2009 cu un deficit financiar între 350 și 635 de miliarde de dolari și că 
dificultățile fiscale din ce în ce mai mari în țările cele mai vulnerabile periclitează 
cheltuieli vitale în domeniul educației, sănătății, infrastructurii și protecției sociale, în 
valoare de 11,6 miliarde de dolari; sprijină, prin urmare, un moratoriu de trei ani privind 
restituirea împrumuturilor, incluzând capitalul și dobânzile, pentru a permite țărilor în 
curs de dezvoltare să pună în aplicare politici fiscale anticiclice în vederea reducerii 
efectelor grave ale crizei; propune crearea la nivel internațional a unui organism 
independent și transparent de arbitrare în domeniul împrumuturilor; 

14. salută inițiativele statelor membre de punere în aplicare a unor taxe voluntare pe emisiile 
maritime și aviatice, care să contribuie la finanțarea costurilor de reducere a schimbărilor 
climatice și de adaptare la acestea în țările în curs de dezvoltare, și invită toate statele 
membre să analizeze posibilitatea punerii în aplicare a unor taxe similare;

15. invită statele membre, în cadrul Sistemului comunitar de comercializare a cotelor de 
emisie, să aloce o parte importantă a veniturilor obținute din licitarea cotelor de emisie de 
dioxid de carbon sprijinirii țărilor în curs de dezvoltare în eforturile lor de a face față 
schimbărilor climatice, în conformitate cu Directiva 2003/87/CE1;

16. subliniază importanța capitală a sumelor de bani trimise de emigranți, capitalul ajungând 
direct în mâinile populației-țintă din țările în curs de dezvoltare, care poate folosi aceste 
sume pentru nevoi urgente; solicită statelor membre și țărilor recipiente să faciliteze 
aceste transferuri de bani și să contribuie la reducerea costurilor acestora;

17. salută angajamentul luat de liderii G8 la summitul de la L'Aquila (Italia), din iulie 2009, 
în vederea reducerii, în următorii cinci ani, a costurilor transferurilor de bani efectuate de 
emigranți de la 10% la 5%; consideră că o mai mare competiție de piață și un cadru de 
reglementare mai larg reprezintă măsuri esențiale de reducere a costurilor asociate 
tranzacțiilor efectuate de emigranți, alături de accelerarea adoptării noilor tehnologii și de 
promovarea incluziunii financiare a grupurilor de persoane sărace din țările în curs de 
dezvoltare; 

18. sprijină crearea de inițiative de parteneriat public-privat pentru dezvoltare, conduse de 
organisme publice cu sprijinul financiar al unor donatori privați și adaptate priorităților 
țărilor partenere, ca o modalitate de creștere a investițiilor directe în țările în curs de 
dezvoltare și de facilitare a transferurilor de tehnologie;

                                               
1 Articolul 10 din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de 
stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității ( JO L 
275, 25.10.2003, p. 32).
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19. salută aprobarea mecanismului FLEX privind vulnerabilitatea, destinat sprijinirii țărilor 
eligibile din Africa, Caraibi și Pacific (ACP) în efortul lor de adaptare la consecințele 
sociale ale crizei, și solicită deblocarea fondurilor în cel mai scurt timp; își exprimă totuși 
din nou îngrijorarea cu privire la modul în care Comisia va acoperi deficitul de finanțare 
provocat, în anii viitori, de plata anticipată a sprijinului bugetar;

20. consideră comerțul ca fiind principala forță motoare a creșterii economice și a reducerii 
sărăciei în țările în curs de dezvoltare și invită UE și statele membre să-și coordoneze 
influența internațională pentru ca Runda de la Doha să se încheie cu succes, în mod 
echitabil și favorabil dezvoltării, consolidând în același timp orientarea spre reducerea 
sărăciei a politicii UE de sprijinire a comerțului;

21. reafirmă faptul că acordurile de parteneriat economic (APE) ar trebui considerate drept 
un instrument de promovare a dezvoltării și îndeamnă Comisia să depună eforturi în 
vederea încheierii rapide a negocierilor, având în vedere modalitățile în care dispozițiile 
APE pot influența capacitatea țărilor în curs de dezvoltare de a face față crizei;

22. consideră că protecționismul nu este un răspuns adecvat la criză și îndeamnă din nou UE 
să acționeze în consecință, prin reducerea barierelor comerciale și a subvențiilor care 
distorsionează schimburile comerciale, acestea având un efect negativ asupra țărilor în 
curs de dezvoltare; 

23. își exprimă adânca îngrijorare cu privire la faptul că efectele negative ale paradisurilor 
fiscale pot reprezenta un obstacol insurmontabil în calea dezvoltării economice a țărilor 
sărace, aducând atingere suveranității altor țări, diminuând eficiența piețelor financiare și 
a alocării resurselor, subminând sistemele naționale de impozitare și mărind costurile 
fiscalității, incitând la infracțiuni economice și dăunând veniturilor private, bunei 
guvernanțe și creșterii economice, împiedicând astfel țările în curs de dezvoltare să 
investească în servicii publice, educație, securitate socială și creșterea bunăstării 
populației;

24. recunoaște faptul că acordurile de schimb de informații fiscale nu elimină structura 
dăunătoare a sistemelor fiscale izolate sau absența de registre publice și nu reușesc să 
promoveze prezentarea conturilor, auditul sau păstrarea documentelor; salută eforturile 
G20 și ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) de a lua 
măsuri împotriva paradisurilor fiscale, dar constată și regretă faptul că criteriile stabilite, 
acordurile de schimb de informații fiscale și procedurile existente nu vor fi suficiente 
pentru a rezolva problema paradisurilor fiscale și a fluxurilor financiare ilegale; invită 
OCDE, G20 și Uniunea Europeană să adopte criterii mai stricte de identificare a 
paradisurilor fiscale și să conlucreze în vederea realizării unui acord multilateral de 
schimb automat de informații fiscale, obligatoriu și aplicabil la nivel internațional, care să 
prevadă sancțiuni în caz de încălcare a acestuia;

25. invită UE, statele membre și IFI să sprijine țările în curs de dezvoltare în eforturile de 
consolidare a veniturilor lor, precum și să sprijine dezvoltarea capacităților în domeniul 
fiscal;

26. constată că jumătate din totalitatea fluxurilor financiare ilegale care provin din țările în 
curs de dezvoltare sunt legate de o evaluare greșită a valorii schimburilor comerciale și 
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îndeamnă din nou la realizarea unui nou acord financiar mondial, cu caracter obligatoriu, 
care să oblige corporațiile transnaționale să dezvăluie în mod automat profiturile realizate 
și taxele plătite în fiecare țară, asigurând astfel transparența privind vânzările, profiturile 
și taxele din fiecare jurisdicție în care acestea se află;

27. salută inițiativa de recuperare a bunurilor furate (StAR) a Oficiului Națiunilor Unite 
privind drogurile și criminalitatea și a Băncii Mondiale, menită să ajute țările în curs de 
dezvoltare în lupta împotriva corupției, a activităților ilegale și a evaziunii fiscale, și 
invită statele membre să ratifice Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției;

28. salută consolidarea de către Banca Europeană de Investiții (BEI) a politicii sale actuale 
privind centrele financiare offshore; cere UE, statelor membre și BEI să își asume un rol 
de avangardă și să reducă atractivitatea investițiilor în paradisurile fiscale prin adoptarea 
de norme privind achizițiile publice și utilizarea banilor publici, care să împiedice orice 
societate, bancă sau altă instituție înregistrată într-un paradis fiscal sa beneficieze de 
fonduri publice;

29. recunoaște că actuala examinare intermediară a activității de împrumut extern a BEI și a 
acordurilor de cooperare, care urmează să se încheie în 2010 și în cadrul căreia 
Parlamentul European intervine în calitate de colegislator, reprezintă o ocazie importantă 
de consolidare a rolului BEI în domeniul cooperării pentru dezvoltare și de asigurare a 
priorității proiectelor care vizează reducerea sărăciei;

30. invită Comisia să acorde întreaga sa atenție recomandărilor exprimate în prezentul raport 
la redactarea, după încheierea examinării intermediare, a propunerii de decizie privind 
mandatul BEI de acordare a împrumuturilor externe; 

31. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei, statelor membre, organismelor ONU, FMI și Băncii Mondiale, guvernatorilor 
FMI și ai Băncii Mondiale din statele membre ale UE, precum și țărilor G20.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Criza financiară și economică declanșată în 2007 produce efectele cele mai dramatice și mai 
grave în țările emergente și în curs de dezvoltare, în special în cele în care veniturile 
locuitorilor sunt cele mai mici. 

Această criză a stopat progresul ce a avut loc în aceste țări în ultimul deceniu, progres 
manifestat anterior printr-o dezvoltare durabilă, prin restructurarea conturilor publice, prin 
reducerea datoriilor externe, extinderea activităților comerciale, avântul pieței produselor de 
bază și obținerea unor influxuri de capital pentru dezvoltare. În acest context, în pofida 
dificultăților întâmpinate și a fondurilor insuficiente, au crescut șansele de realizare a 
Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (ODM).

Totuși, în anii care au precedat criza financiară, țările sărace au fost deja lovite de criza 
alimentară, însoțită de o scumpire a produselor de bază care a afectat capacitatea de 
subzistență a milioane de persoane, de criza energetică, având drept rezultat epuizarea în mare 
măsură a resurselor țărilor care nu sunt producătoare de petrol sau gaze naturale pentru a-și 
putea menține activitățile industriale și criza generată de schimbările climatice, ale cărei 
consecințe se manifestă mai acut în țările în curs de dezvoltare, unde sunt afectate recoltele, 
iar infrastructura este distrusă.    

Criza financiară a agravat exponențial situația în care se aflau țările cu venituri mai mici. 

Primele simptome ale acestei crize s-au făcut simțite în a doua jumătate a anului 2007, iar 
efectele sale asupra economiei reale s-au manifestat pe întregul parcurs al anului 2008. Cu 
puțin mai mult de un an în urmă, ca urmare a falimentului Lehman Brothers, ne-am aflat, 
conform opiniei unanime a experților, la un pas de un adevărat colaps financiar și în pragul 
unei Mari Depresiuni. 

Având în vedere evoluția crizei financiare, putem face următoarele constatări:

1. Țările în curs de dezvoltare nu au provocat criza. Nu ele sunt la originea ei. Dar ele sunt 
cele care suferă consecințele cele mai dezastruoase. Cauzele se găsesc în țările dezvoltate, 
ele sunt legate de expansiunea, în rândul acestora, a anumitor practici opace ale 
sistemului financiar, de încurajarea practicilor speculative, de lăcomia de a obține 
beneficii rapide și artificiale din economia reală și de iresponsabilitatea a numeroase 
dintre conducerile instituțiilor financiare implicate. Toate acestea, în cadrul unei 
globalizări care tinde spre o dereglementare totală și respingerea tuturor instrumentelor de 
guvernare publică. 

2. Ceea ce a fost inițial diagnosticat drept criză financiară, despre care s-a spus ori s-a 
presupus că va afecta în mică măsură țările în curs de dezvoltare, care nu sunt încă 
integrate complet în sistemul financiar mondial, s-a manifestat, din ce în ce mai puternic, 
sub forma unei devastatoare crize economice, sociale, umanitare și de dezvoltare. Așa 
cum arată Comisia Europeană, după ce a afectat țările dezvoltate și pe cele cu o economie 
emergentă, „al treilea val” al crizei a lovit în mod dramatic țările în curs de dezvoltare. În 
acest caz, "valul” se poate transforma în „tsunami”.  
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3. De fapt, în țările în curs de dezvoltare, această criză afectează absolut toate domeniile de 
activitate:

a) Reducerea activității economice și creșterea ratei șomajului. În 2009, creșterea 
economică din țările emergente și în curs de dezvoltare a scăzut la un sfert din cea 
înregistrată în 2007 și la o treime din creșterea înregistrată în 2008. Iar, în următorii, 
cel puțin, cinci ani, se așteaptă ca această situație să se mențină. În consecință, 
numărul șomerilor și al lucrătorilor săraci crește semnificativ, în special în zonele 
urbane, ceea ce ar putea determina o creștere a fluxurilor migratorii, la care se adaugă 
și cele generate deja de schimbările climatice. 

b) Reducerea prețurilor și a veniturilor obținute din materiile prime. Se prevede 
reducerea cu peste 20% a prețului acestora (cu excepția petrolului) în anul 2009. 

c) Reducerea schimburilor comerciale și creșterea restricțiilor comerciale. În anul 2009, 
se prevede scăderea volumului global al schimburilor comerciale cu peste 10%, în 
timp ce exportul de bunuri din țările emergente și în curs de dezvoltare va cunoaște o 
creștere negativă de până la 17% în Africa, în timp ce în 2008 se preconizase deja o 
creștere pozitivă de 11,3%. Toate acestea vor duce la o dezechilibrare gravă a contului 
curent, afectând profund capacitatea acestor țări de a se îndatora și de a face investiții. 

d) Accesul mai dificil la finanțarea internațională și mai puține investiții externe. 
Fluxurile financiare externe către țările emergente și în curs de dezvoltare au fost 
reduse drastic și se preconizează că nevoile financiare externe ale țărilor cu venit redus 
vor atinge, în perioada 2009-2010, 25 de miliarde anual, sumă din care cel mult o 
treime va putea fi asigurată de FMI. 

e) Reacția protecționistă a țărilor dezvoltate, care încetinește capacitatea de export a 
țărilor în curs de dezvoltare. Comisia Europeană a subliniat necesitatea de a menține 
piețele deschise pentru a combate recesiunea și a impulsiona revenirea la creșterea 
economică, fapt care ar fi benefic atât pentru țările dezvoltate, cât și pentru cele în curs 
de dezvoltare. Dar, în același timp, Comisia a constatat creșterea practicilor 
protecționiste, atât a celor declarate, cât și a celor ascunse, și a solicitat ca țările 
dezvoltate să fie coerente în ceea ce privește declarațiile publice și politicile lor. 

f) Diminuarea veniturilor și a transferurilor de fonduri ale imigranților, care au cunoscut 
o scădere de 7% în anul 2009 în comparație cu anul 2008, și în cazul cărora se așteaptă 
doar o ușoară revenire în anul 2010 și anul 2011, ceea ce afectează în special țările cu 
venitul cel mai scăzut, în care aceste fonduri reprezintă aproximativ 6% din PIB.

g) Mai puține ajutoare pentru dezvoltare, într-un moment în care, de fapt, sunt necesare
resurse suplimentare. În anul 2008 ajutoarele financiare au fost cu 25 de miliarde mai 
scăzute față de obiectivul stabilit la summitul G8 de la Gleneagles pentru anul 2010, 
iar tendința de scădere se menține în continuare. Comisia Europeană preconizează că 
fluxul ajutoarelor financiare va scădea cu 22 de miliarde în anul 2009.   

h) O mai mare îndatorare. Valoarea totală a datoriilor externe ale țărilor emergente și în 
curs de dezvoltare a crescut cu 2% din PIB într-un singur an. 
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4. Rezultatul tuturor acestor efecte negative asupra vieții oamenilor este că, conform 
estimărilor făcute de Intermón Oxfam și general acceptate, și conform rapoartelor 
instituțiilor financiare internaționale, precum Banca Mondială, și Declarației din cadrul 
summitului mondial privind siguranța alimentară (noiembrie 2009), celor peste un miliard 
de persoane care trăiesc deja într-o sărăcie extremă, li se vor adăuga alte aproximativ 100 
de milioane de persoane; numărul deceselor infantile din Africa subsahariană va crește cu 
30 000-50 000 de cazuri; cheltuielile pentru educație, sănătate, infrastructură și rețelele de 
securitate și protecție socială, deja precare, vor scădea dramatic.   

5. În acest timp, confruntate cu situația de criză, ajutoarele publice, planurile de stimulare 
fiscală, lichiditățile extraordinare au fost orientate către rezolvarea problemelor țărilor 
mai dezvoltate, într-o proporție inacceptabilă, de peste 20 la 1. Din noile împrumuturi de 
la FMI, ulterioare summitului G20, doar 1,6% au fost acordate Africii. Dintr-un total de 
250 de miliarde de drepturi speciale de tragere acordate de G20, numai 17 au fost 
atribuite Africii. În plus, împrumuturile vor duce la creșterea datoriei țărilor sărace. Și, în 
cele din urmă, necesitatea consolidării fiscale a țărilor dezvoltate pune în pericol 
menținerea angajamentelor privind ajutorul public pentru dezvoltare (APD). 

6. Este evident faptul că, în timp ce criza se apropie de sfârșit în țările dezvoltate, aceasta se 
intensifică în țările în curs de dezvoltare. În timp ce țările avansate ies deja din criză, 
țările care au cea mai mare nevoie să iasă din această criză continuă să se afunde mai 
mult.

7. Pentru țările dezvoltate, această criză va reprezenta o dificultate temporară în contextul 
lor de bunăstare, atât ca intensitate, cât și ca durată. Pentru multe țări în curs de 
dezvoltare, aceasta amenință să devină o prăpastie în care se va irosi un întreg deceniu de 
luptă împotriva sărăciei și a excluderii, afectând o întreagă generație. 

8. De asemenea, persistența acestei crize în țările în curs de dezvoltare reprezintă, în sine, un 
obstacol pentru creșterea mondială. Comisia Europeană recunoaște acest lucru când 
declară că „creșterea economică din țările în curs de dezvoltare va crea locuri de muncă, 
creștere economică și prosperitate și în alte țări și va contribui la pacea și stabilitatea 
mondială". Același lucru este exprimat și în declarația liderilor G20 de la Pittsburgh, în 
care se menționează că „măsurile de reducere a decalajelor de dezvoltare pot fi un 
catalizator important al creșterii mondiale". 

9. Totuși, în pofida faptului că întreaga comunitate internațională a subliniat, în mod repetat, 
faptul că dezvoltarea constituie o parte integrantă a soluției pentru actuala criză mondială, 
în pofida faptului că, în cadrul conferințelor internaționale de la New York, Accra și 
Doha și în cadrul summitului G20 de la Washington, Londra și Pittsburgh și, în special, 
în cadrul Reuniunii la nivel înalt a G8 de la L’Aquila, s-a adoptat poziții ferme și s-au 
luat angajamente concrete pentru îndeplinirea ODM, pentru menținerea obiectivelor 
stabilite în scopul ajutorării, creșterea eficienței acestora și includerea țărilor în curs de 
dezvoltare în procesul de adoptare a reformelor de guvernare globală, este clar că 
resursele convenite nu au ajuns în țările respective și că reformele anunțate nu au fost 
puse încă în aplicare.  
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În fața acestei realități, țările dezvoltate trebuie să dea un răspuns ferm și rapid. Un ajutor 
financiar care să reducă sărăcia și excluderea, măsuri care să contribuie la dezvoltare, 
mijloace necesare pentru ieșirea din criză, toate acestea sunt necesare acum, în anul 2010. 
Trebuie găsite mijloace rapide de plată a sumelor promise și modalități de avansare a 
ajutoarelor convenite pentru următorii ani.

Acest răspuns rapid trebuie urmat de un altul, mai durabil. Iar acesta nu poate fi realizat prin 
mijloace izolate, oricât de spectaculoase ar fi acestea, ci doar printr-un angajament larg, cu un 
set de acțiuni mai bine coordonate și gestionate, pe baza unor criterii mai eficiente și 
transparente, căutându-se să se ajungă la acorduri ample între principalii donatori, țările 
partenere, instituțiile financiare și societatea civilă. 

Pentru punerea în mișcare a acestei acțiuni dinamice, UE trebuie să continue să își asume un 
rol de lider și să dea dovadă de o extremă hotărâre pentru consolidarea angajamentelor 
fiecărui organism al Uniunii și pentru ca vocea Parlamentului să fie auzită în mod clar. 


