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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o učinkih svetovne finančne in gospodarske krize na države v razvoju in razvojno 
sodelovanje
(2009/2150(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju vrhunskega srečanja skupine G-20 v Pittsburghu 24. in 25. septembra 
2009 in v Londonu dne 2. aprila 2009,

– ob upoštevanju vrhunskega srečanja skupine G-8 v L’Aquili, v Italiji, od 8. do 10. julija 
2009, 

– ob upoštevanju deklaracije tisočletja OZN z dne 8. septembra 2000, v kateri so opredeljeni 
razvojni cilji tisočletja, ki jih je skupaj določila mednarodna skupnost, da bi med drugim 
izkoreninila revščino in lakoto,

– ob upoštevanju evropskega soglasja o razvoju1,

– ob upoštevanju soglasja iz Monterreyja, sprejetega na mednarodni konferenci o 
financiranju za razvoj od 18. do 22. marca 2002 v Monterreyju, Mehiki,

– ob upoštevanju pariške deklaracije o učinkovitosti pomoči in agende za ukrepanje iz Akre,

– ob upoštevanju poročila Mednarodnega denarnega sklada o posledicah svetovne finančne 
krize za države z nizkim prihodkom – dopolnitev, ki je bilo objavljeno septembra 2009,

– ob upoštevanju poročila Mednarodnega denarnega sklada o svetovnih gospodarskih 
napovedih - podpora okrevanju, objavljenega oktobra 2009,

– ob upoštevanju poročila Svetovne banke o zaščiti napredka: izzivi držav z nizkim 
prihodkom v svetovni recesiji, ki je bilo objavljeno septembra 2009,

– ob upoštevanju poročila Svetovne banke o svetovnem financiranju razvoja: oris 
svetovnega okrevanja 2009, objavljenega junija 2009,

– ob upoštevanju evropskega poročila o razvoju o premagovanju šibkosti v Afriki -
oblikovanje novega evropskega pristopa, ki je bilo objavljeno oktobra 2009,

– ob upoštevanju študije, ki jo je pripravila družba za svetovanje HTSPE o programu 
učinkovitosti pomoči: koristi evropskega pristopa, ki jo je naročila Komisija in je bila 
objavljena oktobra 2009,

– ob upoštevanju poročila delovne skupine OZN za odpravo vrzeli pri uresničevanju 
razvojnih ciljev tisočletja o krepitvi svetovnega partnerstva za razvoj v času krize, ki je 
bilo objavljeno septembra 2009,

                                               
1 UL C 46, 24.2.2006, str. 6.
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– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. oktobra 2009 o učinkih svetovne finančne in 
gospodarske krize na države v razvoju in razvojno sodelovanje1,

– ob upoštevanju svoje predstavitve o učinkih svetovne finančne krize na države v razvoju 
in razvojno sodelovanje, ki je potekala 10. novembra 2009, in zlasti prispevka profesorja 
Guttorma Schjelderupa o nezakonitih denarnih tokovih in davčnih oazah, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. oktobra 2009 o vrhunskem srečanju skupine G-
20, ki je potekalo 24. in 25. septembra 2009 v Pittsburghu2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. marca 2009 o letnih poročilih Evropske 
investicijske banke in Evropske banke za obnovo in razvoj za leto 20073,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. februarja 2006 o novih finančnih instrumentih 
za razvoj v zvezi s cilji novega tisočletja4,

– ob upoštevanju sodbe Sodišča z dne 6. novembra 2008 o pravni podlagi Sklepa 
2006/1016/ES5,

– ob upoštevanju Direktive 2009/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 
2009 o spremembi Direktive 2003/87/ES z namenom izboljšanja in razširitve sistema 
Skupnosti za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov6,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 8. aprila 2009 "Podpora državam v razvoju pri 
spopadanju s krizo" (KOM(2009)0160),

– ob upoštevanju delovnega dokumenta Komisije z dne 5. aprila 2005 o novih virih 
financiranja za razvoj: pregled možnosti (SEC(2005)0467),

– ob upoštevanju sklepov Sveta za splošne zadeve in zunanje odnose z dne 18. in 19. maja 
2009 o podpori državam v razvoju pri spopadanju s krizo,

– ob upoštevanju sklepov Sveta za splošne zadeve in zunanje odnose z dne 17. novembra 
2009 o skladnosti politike za razvoj,

– ob upoštevanju konference OZN o svetovni finančni in gospodarski krizi ter njenih 
posledicah na razvoj in odobritev zaključkov konference generalne skupščine ZN v 
resoluciji št. 63/303 z dne 9. julija 2009,

– ob upoštevanju konference o inovativnem financiranju, ki je potekala 28. in 29. maja 2009 
v Parizu, ter mednarodne konference o financiranju razvoja, ki je potekala od 28. 
novembra do 2. decembra 2008 v Dohi,

                                               
1 P7_TA(2009)0029.
2 P7_TA(2009)0028.
3 P6_TA(2009)0185
4 UL C 290 E, 29.11.2006, str. 396.
5 Zadeva C-155/07, Evropski parlament proti Svetu Evropske unije; UL L 327, 20.12.2008, str. 3.
6 UL L 140, 5.6.2009, str. 63
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– ob upoštevanju priporočil odbora strokovnjakov predsednika generalne skupščine ZN o 
reformah mednarodnega monetarnega in finančnega sistema, objavljenih marca 2009,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora razvoj ter mnenj Odbora za mednarodno trgovino in 
Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A7-0000/2009),

A. ker naj bi gospodarstva v vzponu in razvoju v letu 2009 dosegla le 1,7 % rast v primerjavi 
s 6 % stopnjo rasti leta 2008,

B. ker naj bi svetovna trgovina blaga v letu 2009 padla za 13 %, naložbe v trgovino in 
infrastrukturo pa omahujejo zaradi kreditnega krča, 

C. ker je deregulacija finančnih trgov povzročila sistemsko krizo svetovnih razsežnosti, kar 
zahteva odškodnine in porazdelitev bremena na mednarodni ravni,

D. ker davčne oaze ponujajo kraj za skrivanje denarja, kar daje pobudo spodkopavanju 
dobrega upravljanja, zlasti na področju obdavčevanja in pravne države; ker naj bi 
nezakoniti tokovi kapitala iz držav v razvoju znašali med 641 in 941 milijardami USD, 
kar je približno desetkrat več od svetovne razvojne pomoči,

E. ker je Evropska unija največja donatorka pomoči, saj je leta 2008 zagotovila 60 % 
svetovne pomoči, in ker Komisija napoveduje, da bo leta 2009 za 22 milijard USD 
primanjkljaja za zaveze uradne razvojne pomoči,

F. ker bi evropski pristop na področju učinkovitosti pomoči lahko zagotovil povečanje 
učinkovitosti za 3 do 6 milijard EUR na leto za obdobje med 2010 in 2015, 

1. se docela zaveda, da so si v zadnjih dveh letih krize sledile ena za drugo (prehrambna 
kriza, kriza goriv in finančna kriza), kar je resno vplivalo na industrializirane države in na 
države v vzponu, a imelo opustoševalne posledice za revne skupine prebivalcev v 
državah v razvoju, z več kot 200 milijoni delavcev, ki so po celem svetu izpostavljeni 
skrajni revščini, in več kot šestino svetovnega prebivalca, ki trpi lakoto;

2. poziva k okrepitvi zavez za uresničevanje razvojnih ciljev tisočletja do leta 2015 in 
poziva k bolj usklajenemu ukrepanju v povezavi z revizijo razvojnih ciljev tisočletja leta 
2010;

3. poziva države članice, naj v celoti izpolnijo svoje zaveze uradne razvojne pomoči;

4. poziva države članice, naj povečajo obseg uradne razvojne pomoči, da bodo dosegle 
skupni cilj 0,56 % uradne razvojne pomoči/bruto nacionalnega dohodka (BND) do leta 
2010 in cilj 0,7 % do leta 2015; poleg tega poziva k večjim prizadevanjem za izboljšanje 
učinkovitosti pomoči z izvajanjem pariške deklaracije in agende za ukrepanje iz Akre;

5. poudarja, da je izpolnitev zavez uradne razvojne pomoči obvezna, a še vedno nezadostna 
za reševanje razvojnih nujnih razmer, in ponovno poziva Komisijo k nujni opredelitvi 
dodatnih inovativnih virov za financiranje razvoja;

6. poudarja, da tekoča reforma mednarodne strukture za pomoč ne sme pomeniti 
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nazadovanja v dosedanjih dosežkih na področju razvoja, državam članicam pa ne sme 
služiti za zanikanje svojih obljub;

7. priznava, da se je deregulacija finančnih in delovnih trgov skupaj s privatizacijo javnih 
storitev in socialnih programov zaradi pogojev, ki so jih mednarodne finančne institucije 
naložile državam v razvoju, izkazala za neučinkovito pri preprečevanju krize, in je 
namesto tega še povečala negativne posledice; poudarja, da so v nasprotju z razvitimi 
državami ta bremena ostro zmanjšala zmogljivosti držav v razvoju za odzivanje na 
upočasnitev gospodarske rasti s sprejetjem ukrepov davčnih spodbud;

8. na eni strani pozdravlja izboljšanje možnosti izposojanja za države z nizkim prihodkom, 
ki so jih zagotovile mednarodne finančne institucije z višjo stopnjo porabe sredstev za 
revne, in poudarja zmanjševanje revščine in porabo sredstev za spodbujanje rasti v 
državah v razvoju; vendar je zelo zaskrbljen zaradi začetka nove dolžniške krize in 
poudarja protislovje, da se bodo morale države v razvoju za reševanje krize zadolžiti pri 
tistih državah in institucijah, ki so to krizo povzročile, kar ponovno dokazuje potrebo po 
nujnih vladnih reformah mednarodnih finančnih instrumentov;

9. poziva voditelje skupine G-20, naj nemudoma ukrepajo glede zaveze z vrhunskega 
srečanja septembra 2009 v Pittsburghu o reformi svetovne razvojne strukture in v tem 
sklopu premestijo vsaj 5 % deležev Mednarodnega denarnega sklada gospodarstvom v 
vzponu in razvoju ter vsaj 3 % delnic z glasovalno pravico državam v razvoju in 
tranzicijskim državam;

10. je seznanjen, da so članice Mednarodnega denarnega sklada odobrile dodelitev 250 
milijard USD posebnih pravic črpanja in da bo le 18 milijard teh pravic namenjenih 
državam v razvoju; poziva države članice, naj preučijo predlog Sorosa, da bi morale 
bogate države svoje posebne pravice črpanja dodeliti skladu za svetovne javne dobrine, 
kot je boj proti podnebnim spremembam in proti revščini;

11. obžaluje, da finančni sektor še vedno ni plačal za posledice neprimerljive krize, ki jo je 
sprožil, kljub temu, da je prejel velikanske državne pomoči; glede tega pozdravlja zavezo 
voditeljev skupine G-20 na vrhunskem srečanju septembra 2009 v Pittsburghu za 
zagotovitev, da bo finančni sektor poravnal stroške krize, ki so jih do sedaj nosili 
davkoplačevalci, drugi državljani in javne službe tako v naprednih gospodarstvih, kot v 
državah v razvoju;

12. trdno meni, da obdavčenje bančnega sistema za financiranje zavarovanja pologov ali 
reševalnega sklada ne bi bil pravičen prispevek finančnega sektorja za svetovno socialno 
pravičnost; namesto tega poziva k mednarodnemu obdavčenju finančnih transakcij za 
pravičnejši splošni davčni sistem in za pridobitev dodatnih sredstev za financiranje 
razvoja in svetovnih javnih dobrin;

13. je zelo zaskrbljen, ker naj bi se države v razvoju soočile s finančnim primanjkljajem med 
350 milijardami in 635 milijardami USD v letu 2009, ter da vse večje davčne težave v 
najbolj izpostavljenih državah ogrožajo 11,6 milijard USD osnovnih sredstev za 
izobraževanje, zdravstvo, infrastrukturo in socialno varstvo; zato zagovarja triletni 
moratorij na odplačila dolgov, vključno z glavnico in obrestmi, da bo državam v razvoju 
omogočeno izvajanje proticikličnih davčnih politik za lajšanje resnih posledic krize; 
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predlaga vzpostavitev neodvisnega in preglednega organa na mednarodni ravni za 
arbitražo dolgov; 

14. pozdravlja pobude nekaterih držav članic o izvajanju prostovoljnega obdavčenja za 
emisije iz letalstva in pomorstva za prispevek k financiranju stroškov za blažitev 
podnebnih sprememb in prilagajanje nanje v državah v razvoju ter poziva vse države 
članice, naj premislijo o izvajanju podobnega obdavčenja;

15. poziva države članice, naj v okviru evropskega sistema za trgovanje z emisijami 
namenijo pravičen delež dohodkov od licitiranja ogljikovih emisijskih dovoljenj podpori 
državam v razvoju pri soočanju s podnebnimi spremembami v skladu z direktivo 
2003/87/ES1;

16. poudarja pomembnost denarnih pošiljk priseljencev, saj denar priteče neposredno v roke 
ciljnih skupin prebivalcev v državah v razvoju, ki ga lahko hitro uporabijo za nujne 
potrebe; poziva države članice in države prejemnice, naj omogočijo izročitev denarnih 
pošiljk in si prizadevajo za zmanjšanje njihovih stroškov;

17. pozdravlja zavezo voditeljev skupine G-8 z vrhunskega srečanja julija 2009 v L'Aquili, v 
Italiji, da bodo zmanjšali stroške denarnih nakazil z 10 na 5 % v petih letih; meni, da sta 
večja konkurenca na trgu in širši regulativni okvir bistvena ukrepa za zmanjšanje 
stroškov, povezanih z denarnimi nakazili, hkrati pa je treba pospešiti nove tehnologije in 
spodbuditi finančno vključitev revnih v državah v razvoju;

18. podpira oblikovanje skupnih javno-zasebnih pobud za razvoj, zasnovanih na javnemu 
vodstvu in podpori zasebnih donatorjev v skladu s prednostnimi nalogami partnerskih 
držav, kot sredstvo za povečanje neposrednih naložb v države v razvoju in omogočanje 
prenosa tehnologije;

19. pozdravlja odobritev "mehanizma Flex" za podporo upravičenih držav AKP pri soočanju 
s socialnimi posledicami krize in poziva, naj se sredstva hitro izplačajo; vendar je 
zaskrbljen, kako namerava Komisija zapolniti vrzel v financiranju, ki bo nastala v 
prihodnjih letih zaradi predčasne proračunske pomoči;

20. meni, da je trgovina glavna gonilna sila gospodarske rasti in zmanjševanja revščine v 
državah v razvoju, ter poziva EU in države članice, naj uporabijo svoj mednarodni vpliv 
za uspešen, pravičen in k razvoju usmerjen zaključek kroga pogajanj iz Dohe, hkrati pa 
izboljšajo pristop politike EU pomoči za trgovino, ki naj bo namenjen revnim;

21. ponovno potrjuje, da morajo biti sporazumi o gospodarskih partnerstvih obravnavani kot 
orodje, namenjeno razvoju, in poziva Komisijo, naj si prizadeva za hiter zaključek 
pogajanj in hkrati upošteva, kako bi lahko določbe teh sporazumov vplivale na zmožnosti 
držav v razvoju za soočanje s krizo;

22. meni, da protekcionizem ni pravi odgovor na krizo in ponovno poziva EU, naj zmanjša 
trgovinske ovire in subvencije, ki izkrivljajo trgovino, kar je povzročilo veliko škode v 

                                               
1 Člen 10 direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema 
za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti (UL L 275, 25.10.2003, str. 32).
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državah v razvoju; 

23. je zelo zaskrbljen, da je morda negativen vpliv davčnih oaz v revnih državah 
nepremostljiva zapreka za njihov gospodarski razvoj in posega v suverenost drugih držav, 
škodi učinkovitosti finančnih trgov in učinkovitosti dodeljevanja sredstev, spodkopava
državne davčne sisteme in veča stroške obdavčevanja, ustvarja spodbude za sodelovanje 
v gospodarskih zločinih ter škoduje zasebnim dohodkom, dobremu upravljanju in 
gospodarski rasti, s čimer preprečuje, da bi države v razvoju vlagale v javne storitve, 
izobraževanje, socialno varnost in človekovo blaginjo;

24. priznava, da se s sporazumi o izmenjavi davčnih podatkov niso odpravile škodljive 
strukture ločenih davčnih sistemov ali pomanjkanje javnih knjig, in tudi se niso 
zagotovile predložitev poslovnih knjig, revizije ali vodenje evidence; pozdravlja 
prizadevanja skupine G-20 in organizacije OECD za ukrepe proti davčnim oazam, a 
opaža in obžaluje, da uvedena merila, sporazumi za izmenjavo davčnih podatkov in 
veljavni postopki ne bodo dovolj za reševanje problema davčnih oaz in nezakonitih 
finančnih tokov; poziva organizacijo OECD, skupino G-20 in Evropsko unijo, naj 
sprejmejo strožja merila za opredelitev davčnih oaz in naj si prizadevajo za mednarodno 
obvezujoč večstranski sporazum o samodejni izmenjavi davčnih podatkov, v kateremu bi 
bili za primere nespoštovanja navedeni protiukrepi;

25. poziva EU, države članice in mednarodne finančne instrumente, naj pomagajo državam v 
razvoju pri večanju njihovih prihodkov in vzpostavitvi zmožnosti na davčnem področju; 

26. je seznanjen, da je polovica nezakonitih finančnih tokov iz držav v razvoju povezanih z 
manipulacijo tržnih cen in zato ponovno poziva k novemu zavezujočemu svetovnemu 
finančnemu sporazumu, s katerim bi nadnacionalne družbe prisilili k samodejnemu 
razkritju pridobljenega dobička in plačanih davkov za vsako državo posebej, da bo 
zagotovljena preglednost njihove prodaje, dobičkov in davkov v vseh državah, kjer se 
nahajajo;

27. pozdravlja pobudo Urada za droge in kriminal pri Združenih narodih ter Svetovne banke 
za izterjavo ukradenih sredstev, da bi državam v razvoju pomagali pri boju proti 
korupciji, kriminalnim dejavnostim in izogibanju davkov, ter poziva, naj države članice 
ratificirajo Konvencijo Združenih narodov proti korupciji; 

28. pozdravlja, da je Evropska investicijska banka uveljavila svojo obstoječo politiko za 
offshore finančne centre; poziva EU, države članice in Evropsko investicijsko banko, naj 
prevzamejo vodilno vlogo in zmanjšajo privlačnost naložb prek davčnih oaz, tako da 
sprejmejo pravila javnega naročanja in izplačevanja javnih sredstev, ki bodo vsem 
podjetjem, bankam ali drugim institucijam, ki so registrirane v davčni oazi, prepovedala 
uporabo javnih sredstev;

29. meni, da je sedanji vmesni pregled zunanjih posojilnih dejavnosti Evropske investicijske 
banke in sodelovanja, ki bo končan leta 2010 in v kateremu je Parlament 
sozakonodajalec, velika priložnost za povečanje vloge Evropske investicijske banke v 
razvojnem sodelovanju, s čimer bi zagotovili prednost projektov, ki so namenjeni
zmanjševanju revščine;

30. poziva Komisijo, da pri pripravi predloga sklepa o mandatu Evropske investicijske banke 
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za zunanja posojila po vmesnem pregledu v celoti upošteva priporočila iz tega poročila; 

31. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, državam 
članicam, organizacijam ZN, Mednarodnemu denarnemu skladu in Svetovni banki ter 
guvernerjem Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke držav članic EU ter 
državam G-20.
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OBRAZLOŽITEV

Finančna in gospodarska kriza, ki se je sprožila leta 2007, ima najhujše in najgloblje posledice 
v hitro rastočih gospodarstvih in v državah v razvoju, zlasti v tistih z najnižjimi prihodki. 

Povsem je zaustavila napredek, ki so ga te države dosegle v zadnjem desetletju in ki se je 
kazal v trajni gospodarski rasti, sanaciji javnih financ, zmanjšanju zunanjega dolga, razmahu 
trgovinskih dejavnosti, razcvetu na trgu osnovnih proizvodov in pritoku obsežnejše razvojne 
pomoči. Zaradi tega napredka so se države v razvoju kljub težavam in nezadostnim sredstvom 
postopoma približevale uresničitvi razvojnih ciljev tisočletja.

V letih pred finančno krizo so revne države že prizadeli pomanjkanje hrane s podražitvijo 
osnovnih živil, ki je ogrozilo preživetje na stotine milijonov ljudi, energetska kriza, ki je 
države, ki niso proizvajalke nafte ali plina, stala ogromno sredstev, da so lahko zagotovile 
svoje delovanje, pa tudi podnebne spremembe, katerih posledice so najhujše prav v državah v 
razvoju in ki so uničile pridelke in poškodovale infrastrukturo.

Finančna kriza je le še poslabšala že tako hude razmere, s katerimi so se soočale države z 
najnižjimi prihodki. 

Prva znamenja krize so se pokazala že v drugi polovici leta 2007, njene učinke na 
produktivno gospodarstvo je bilo čutiti skozi vse leto 2008. Pred dobrim letom, po propadu 
družbe Lehman Brothers, pa smo se – kot so se strinjali vsi strokovnjaki – znašli na robu 
finančnega brezna, pred vrati velike depresije. 

Razvoj dogodkov po izbruhu finančne krize priča o naslednjem:

1. Države v razvoju niso vir krize, prav tako ne razlog zanjo, vendar prav one trpijo najhujše 
posledice. Krivdo za krizo nosijo razvite države, zaradi razmaha nekaterih nepreglednih 
praks finančnega sistema, zaradi finančnih zlomov, ki so jih povzročile špekulacije, 
zaradi pogoltnosti in želje po hitrih dobičkih, ki niso bili podprti z realnim 
gospodarstvom, zaradi neodgovornosti mnogih direktorjev pomembnih finančnih 
institucij. Vse to se je dogajalo v skladu s konceptom globalizacije, ki si je prizadeval za 
popolno deregulacijo in zavračal vse instrumente javnega upravljanja. 

2. Kriza, ki je bila sprva označena za finančno in naj bi držav v razvoju po predvidevanjih 
ne prizadela tako zelo, češ da še niso povsem vključene v svetovni finančni sistem, se je 
navsezadnje izkazala za uničujočo gospodarsko, družbeno, razvojno in humanitarno 
katastrofo. Kot poudarja Evropska komisija, je naprej prizadela razvite države in hitro 
rastoča gospodarstva, njen „tretji val“ pa je z vso silo udaril v države v razvoju, le da se je 
tokrat preobrazil v „cunami“.

3. Države v razvoju je kriza prizadela na prav vseh področjih dejavnosti:

a) Manjša gospodarska rast in večja brezposelnost. Leta 2009 se je gospodarska rast v 
gospodarstvih v vzponu in državah v razvoju zmanjšala na četrtino tiste v letu 2007 in 
na tretjino tiste v letu 2008, obeti za prihodnost, vsaj za naslednjih pet let, pa so še 
vedno slabi. Zato število brezposelnih in revnih delavcev skokovito narašča, zlasti v 
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mestih, kar bi lahko prispevalo k povečanju migracijskih tokov, poleg tistih, ki jih 
povzročajo podnebne spremembe. 

b) Padec cen surovin in s tem prihodkov od njihove prodaje. Pričakuje se, da bodo cene 
surovin (z izjemo nafte) v letu 2009 padle še za več kot 20 %. 

c) Padec obsega trgovanja in zaostritev trgovinskih omejitev. Obseg svetovne trgovine 
naj bi se po predvidevanjih v letu 2009 zmanjšal za več kot 10 %, pri čemer se bodo 
gospodarstva v vzponu in države v razvoju soočili z negativnimi stopnjami, ki 
utegnejo doseči 17 % v Afriki, čeprav so še v letu 2008 predvidevali pozitivno rast 
izvoza za 11,3 %. Vse to bo privedlo do neravnovesij v plačilnih bilancah, kar bo 
resno ogrozilo zmožnosti zadolževanja in investiranja. 

d) Manj dostopni mednarodni viri financiranja in manj tujih naložb. Finančni tokovi iz 
tujine v gospodarstva v vzponu in države v razvoju so se korenito zmanjšali in 
predvideva se, da bodo potrebe po tujih finančnih virih pooblaščenih kreditnih 
institucij v letih 2009 in 2010 dosegle 25 milijard letno v primerjavi z letom 2008, 
Mednarodni denarni sklad pa bo lahko zadostil največ tretjini teh potreb. 

e) Protekcionistični ukrepi razvitih držav, ki ovirajo izvozne zmogljivosti držav v 
razvoju. Evropska komisija je poudarila, da morajo trgi ostati odprti, da se bomo lahko 
borili z recesijo in znova spodbudili gospodarsko rast, kar bo koristilo prav vsem 
državam. Hkrati pa je ugotovila, da so protekcionistični ukrepi, tako odkriti kot 
prikriti, vse pogostejši, in zahtevala, da razvita gospodarstva v svojih politikah 
spoštujejo svoje javne izjave. 

f) Padec denarnih sredstev in nakazil izseljencev, ki se so v letu 2009 zmanjšala za 7 % v 
primerjavi z letom 2008, v letih 2010 in 2011 pa se pričakuje le manjše povečanje; 
zmanjšanje teh prilivov je prizadelo zlasti države z najnižjimi prihodki, za katere 
denarna nakazila iz tujine pomenijo kar 6 % njihovega BDP.

g) Manjša razvojna pomoč, čeprav bi bila prav zdaj potrebna dodatna sredstva. V letu 
2008 je bil znesek pomoči za 25 milijard manjši od cilja, zastavljenega v Gleaneaglesu 
za leto 2010, in trend upadanja se nadaljuje. Evropska komisija predvideva, da bo 
pritok pomoči v letu 2009 upadel za 22 milijard.

h) Večja zadolženost. Skupni zunanji dolg gospodarstev v vzponu in držav v razvoju je v 
enem samem letu narasel za dve odstotni točki BDP. 

4. Glede na splošno sprejete izračune humanitarne organizacije Intermón Oxfam, poročila 
mednarodnih finančnih institucij, kot je Svetovna banka, in izjavo s svetovnega vrha o 
zanesljivi preskrbi s hrano (november 2009) je posledica vseh teh negativnih učinkov na 
življenje prebivalstva ta, da se je milijardi ljudi, ki so živeli v skrajni revščini, pridružilo 
še približno 100 milijonov revnih, da bo število smrti otrok v podsaharski Afriki naraslo 
za 30.000 do 50.000 ter da se bodo zmanjšala sredstva za izobraževanje, zdravje, 
infrastrukture in za že tako negotove sisteme socialne varnosti in zaščite. 

5. Odkar je nastopila kriza, so bili državna pomoč, načrti za davčne spodbude in izredna 
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likvidna finančna sredstva namenjeni predvsem reševanju težav najrazvitejših držav v 
nesprejemljivem razmerju, ki presega 20 proti 1. Od novih posojil Mednarodnega 
denarnega sklada, odobrenih po srečanjih skupine G20, jih je bilo Afriki namenjenih le 
1,6 %, od skupaj 250 milijard za posebne pravice črpanja, dogovorjenih v skupini G20, 
pa samo 17. Po drugi strani posojila le še povečujejo zadolženost revnih držav. Povrhu 
tega zahteve za konsolidacijo javnih financ v razvitih državah ogrožajo uresničevanje 
zavez glede uradne razvojne pomoči. 

6. Očitno je, da se je kriza v razvitih državah umirila,v državah v razvoju pa še poglobila. 
Medtem ko so si razviti že nekoliko opomogli, se tisti, ki bi se morali najprej rešiti iz 
krize, še bolj pogrezajo vanjo.

7. Za blaginjo razvitega sveta bo kriza samo prehoden udarec, tako po moči kot po trajanju, 
za mnoge države v razvoju pa utegne biti brezno, v katerem bodo poniknili desetletni 
dosežki v boju proti revščini in izključenosti, kar bo hudo prizadelo celotno generacijo. 

8. Nadaljevanje krize v državah v razvoju povrhu vsega zavira svetovno gospodarsko rast. 
Tega se zaveda tudi Evropska komisija, ki je poudarila, da bo „rast v državah v razvoju 
zagotovila delovna mesta, rast, blaginjo in napredek tudi drugje ter prispevala k 
svetovnemu miru in stabilnosti“. V izjavi z vrha skupine G20 v Pittsburgu pa je zapisano, 
da so lahko „koraki za zmanjšanje razlik v razvitosti močno gonilo svetovne gospodarske 
rasti“. 

9. Ne glede na to, da je mednarodna skupnost večkrat poudarila, da je razvoj sestavni del 
rešitve za sedanjo svetovno krizo, in ne glede na to, da so bila na mednarodnih 
konferencah v New Yorku, Akri in Dohi, na srečanjih skupine G20 v Washingtonu, 
Londonu in Pittsburgu in zlasti na vrhu skupine G8 v Aquili izražena trdna stališča in 
sprejete konkretne zaveze za dosego razvojnih ciljev tisočletja, ohranitev že opredeljenih 
ciljev glede pomoči in povečanje njene učinkovitosti ter vključitev držav v razvoju v 
reformo svetovnega reda, obljubljena sredstva še niso prispela v te države, napovedane 
reforme pa se še niso začele uresničevati.

Razviti svet mora na sedanje razmere odgovoriti učinkovito in hitro. Pomoč, ki bo zmanjšala 
revščino in izključenost, ukrepi, ki bodo spodbudili razvoj, in sredstva za izhod iz krize so 
potrebni zdaj, v letu 2010. Treba je poiskati možnosti za pospešeno izplačilo denarja in 
predujem pomoči, obljubljene za prihodnja leta.

Temu nujnemu odzivu mora slediti dolgoročnejša rešitev, vendar ne v obliki osamljenih 
ukrepov, naj bodo še tako vabljivi, marveč z obširnejšimi zavezami in sklopom bolje 
usklajenih korakov, ki bodo izvedeni učinkoviteje in pregledneje, ter s širokim soglasjem med 
glavnimi donatorji, partnerskimi državami, finančnimi institucijami in civilno družbo. 

Pri uresničevanju teh pobud mora EU ohraniti vodilno vlogo in čim večjo odločenost, za kar 
je treba okrepiti zavezanost vseh organov Unije, Parlament pa mora jasno izraziti in 
uveljavljati svoja stališča. 


