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Abstract: Performanţa ONU în domeniul socio-economic a adus multă dezamăgire. Acest fapt 

s-a datorat în mare parte numărului mic de fonduri. La momentul actual conducerea acestui 

organism internaţional nu mai poate da dovadă de o gândire realistă, atunci când doreşte să 

mărească contribuţia membrilor săi. Soluţia constă mai degrabă la a recurge la fiscalitatea 

internaţională, deoarece, în prezent, sunt multe elemente disponibile în realizarea acestui scop. 
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1. Deficienţe ale instituţiei 

 

În conversaţiile private, atunci când vorbeşti despre ONU, cineva intervine şi întreabă dacă 

mai există această instituţie. De fapt, în zilele de astăzi nu mai există nici o menţiune în presă despre 

această instituţie, în contrast cu ceea ce se întâmpla acum 20 - 30 de ani în urmă. Se poate chiar spune 

că Ziua ONU a trecut neobservată, cu excepţia câtorva discuţii lipsite de convingere în şcoli şi colegii. 

Cum şi de ce s-a ajuns în această situaţie? Răspunsul este destul de simplu, căci felul în care ONU 

acţionează este din ce în ce mai rar şi nesemnificativ. 

 

In viaţa socio-economică, acţiunea a fost continuu dezamăgitoare. Este adevărat că unele ţări 

au înregistrat progrese fenomenale, dar asta s-a întâmplat fără ajutorul ONU. Oamenii asupriţi din 

ţările sărace trăiesc în mizerie şi sunt lipsiţi de apă potabilă şi îngrijire medicală primară; ei chiar mor 

de foame. Inegalitatea dintre oameni este în creştere din ce în ce mai mult. Se estimează că 1% din 

populatia lumii deţine 4o% din avuţia totală şi că jumătate din populaţia lumii are acces numai la 1% 

din bogăţia mondială. Ajutorul oferit de ONU este absolut insuficient, este greşit conceput şi se 

dovedeşte de multe ori ineficient 

 

Preocupările esenţiale ale ţărilor sărace, cum ar fi cele legate de ajutorul financiar, de rata 

dobânzii, de variaţiile ratelor de schimb, de creşterea datoriei de stat, nu mai sunt discutate în cadrul 

ONU, aşa cum era practica în anii ʼ70. Ţările bogate preferă să negocieze direct cu ţările care au 

nevoie de ajutor, în scopul de a obţine avantaje diplomatice. 

 

În domeniul păcii şi securităţii mondiale, în cursul acestor 65 de ani de existenţă ai ONU, au 

existat aproximativ 400 de războaie, mai mici sau mai mari. Efectele negative ale războiului, în 

primul rând cel din Coreea, încă se mai manifestă. Rănile ultimulului război, cel din Irak, sunt încă pe 

cale a se vindeca. Acest război este însă cel care a zguduit profund încrederea în ONU. Deci, secvenţa 

principală a faptelor cu privire la acest război merită să fie amintită. Această ţară a fost obiect de 

invidie datorită resurselor sale vaste în petrol. Este adevărat că a fost guvernată de un dictator; el nu a 



fost singurul din lume, dar el a fost încurajat să provoace Statele Unite. Acestea din urmă au decis să-i 

invadeze ţara. În acest scop, ar fi fost de dorit obţinerea avizului conform regulamentelor ONU. Cu 

toate acestea, Statele Unite au declarat că, fie cu aviz sau nu, această ţară tot ar trebui ocupată. S-a 

mers un pas şi mai departe şi s-a declarat că, dacă ONU nu permite ocuparea acest organism ar 

îndeplini aceeaşi soartă ca Liga Naţiunilor. ONU nu a cedat la o astfel de atitudine. Statele Unite ale 

Americii, orbite de puterea militară formidabilă, a ocupat Irakul  în martie 2003. Secretarul general al 

ONU a făcut un apel pentru a pune capăt ocupaţiei şi pentru a restabili suveranitatea acestei ţări. Apoi, 

ideea a fost discutată şi s-a creat un contingent ONU de supraveghere a ocupaţiei. Statele Unite ale 

Americii a acceptat, cu condiţia ca acest contingent să se afle sub controlul său. Cum ajutorul de 

intensă activitate diplomatică era asigurat, pe 16 octombrie a aceluiaşi an, aprobarea ex-post facto de 

ocupare a acesteia de către Consiliul de Securitate şi de instalare a unei forţe internaţionale sub 

comanda acestuia s-a produs. 

 

Cu alte cuvinte, Statele Unite ale Americii au comis un act grav de agresiune cu privire la 

Irak, mai mult faţă de avizul ONU şi datorită unui truc-diplomatic, a reuşit să obţină o misiune în 

această ţară. Întregul episod arată măsura în care decizia ONU a fost încălcată flagrant. În această 

succesiune de fapte, presa mondială a vorbit de "ONU şi Statele Unite ale Americii", ca şi cum SUA 

nu era parte a ONU. Presa nu a ţinut cont de nuanţele juridice şi a raportat realitatea aşa cum a fost, şi 

anume, faptul că SUA s-au considerat ca o entitate separată de ONU în acest scop. 

 

Pe de altă parte, până la prăbuşirea regimului sovietic Consiliul de Securitate a fost paralizat 

de bipolaritatea din lume. Acum acesta este manipulat de către SUA, într-un mod foarte puternic. În 

orice caz, experienţele din trecut arată că membrii din conducerea ONU nu au acţionat în conformitate 

cu idealurile nobile ale instituţiei, ci mai degrabă s-au folosit de ONU pentru a promova propriul lor 

interes pe termen scurt. Acest fapt pare a fi unul destul de natural, luând în consideraţie egoismul 

nelimitat al acestei naţiuni. În cazul în care ONU nu este aptă să promoveze propriul interes, 

organizaţia face jocul de interese a unor alte grupuri. 

 

Marginalizarea ONU este evidentă, odată cu apariţia a mai multor organisme internaţionale, şi 

mai mult, a altora în paralel, cum ar fi NATO, G8, G20, BRIC, Asociaţia puterilor atomice, 

Comunitatea Economică a Statelor Vest Africa, etc...  

 

Un declin continuu al ONU este aşadar evident, şi în acelaşi timp, există o dorinţă universală 

de a procura vigoarea şi eficienţa sa. Prin urmare, apare necesitatea de a scana instituţiile 

internaţionale, pentru a detecta ceea ce merită schimbat. Acest lucru nu ar trebui să conducă la un 

exerciţiu de lifting facial, care nu ar da nici un rezultat de durată, ci la o reformă în profunzime a 

organelor importante ale ONU, şi anume Adunarea Generală şi Consiliul de Securitate. Posibilităţi de 

astfel de reforme sunt în curs de dezbatere în întreaga lume. Aşteptând astfel de reforme poziţia sa 

financiară se va îmbunătăţi cu siguranţă şi totodată se vor îmbunătăţi şi performanţele sale în 

domeniul socio-economic. 

 

2. Îmbunătăţirea finanţelor 

 

Este evident că orice instituţie, în scopul de a-şi îndeplini misiunea sa are nevoie de bani, în 

cantitate suficientă. ONU nu este o excepţie. Din păcate, bugetul ONU a rămas îngheţat timp de 

aproximativ douăzeci de ani. Dacă în termeni nominali sumele au fost stabile, în termeni reali a fost o 

erodare de 3 până la 5% pe an, datorită inflaţiei. Această scădere a veniturilor se poate explica prin ea 



însăşi, în mare măsură datorită deficienţelor ONU în domeniul socio-economic, unde nevoile au fost 

în creştere. 

 

Cea mai mare parte a veniturilor ONU este formată din contribuţia membrilor. Aceasta nu 

este însă proporţională cu PNB-ul lor. Cota-parte a fiecărui membru este stabilită de către Adunarea 

Generală, pe baza capacităţii de plată a statelor membre. (1) Acest lucru este în conformitate cu 

principiul solidarităţii îmbrăţişat de către ONU. Acest fapt permite, de asemenea, evoluţia cotei 

respective în consonanţă cu dezvoltarea fiecărei naţiuni. Totuşi, un minim a fost stabilit, este egal cu 

0,001% din contribuţiile generale. Pentru ţările mai puţin dezvoltate, există o sumă maximă stabilită la 

0,01%. Când cineva studiază distribuirea contribuţiilor care predomină în prezent, cele mai multe ţări 

plătesc mai puţin de 1%. Este cazul chiar şi a ţărilor care pot plăti mai mult, cum ar fi India, care 

plăteşte 0,4%, Iran, care plăteşte 0,2%, Arabia Saudită, care plăteşte 0,7%. Cei care plătesc contribuţii 

substanţiale sunt: Statele Unite 22%, Japonia 16,6%, Germania 8,5%, Marea Britanie 6,6%, Franţa 

6,3%, Spania 5,9%, Italia 5,9%, doi "membri permanenţi", China şi Rusia nu au o contribuţie 

substanţială: China plăteşte doar 2,4% şi Rusia 1,2%. Un minim de 5% ar putea fi stabilit pentru 

membrii permanenţi, având în vedere că acestea exercită o mare influenţă în luarea deciziilor. 

 

Este de notat faptul că Statele Unite şi Japonia acoperă 38% din cheltuieli, alte 6 naţiuni 32%, 

iar altele 8 contribuie cu 13%. Cele 176 de naţiuni rămase acoperă doar 13%. Contribuţia cea mai 

importantă, cea a Statelor Unite, se ridică la 600 de milioane de dolari şi contribuţia cea mai mică, cea 

a statelor sărace, este doar 24 de mii de dolari fiecare. 

 

Această distribuţie inegală a contribuţiilor este, în mod flagrant, uimitoare. Cu o astfel de stare 

de lucruri acest organism mondial nu poate funcţiona în conformitate cu idealurile Cartei, deoarece 

contribuabilii mari îşi vor impune voinţa lor într-un fel sau altul. Desigur, capacitatea de a plăti este 

un bun etalon pentru a determina valoarea contribuţiei; ea este o măsură echitabilă. Dar pentru a lăsa 

38% din cheltuielile de taxă numai pe umerii a două state, nu este nici drept şi nici înţelept. Această 

situaţie este însoţită de pericole. Desigur aceste ţări ar dori ca ceilalţi contribuabili să voteze conform 

dorinţei lor; ei pot accepta cu greu ca banii lor să fie folosiţi pentru a finanţa măsuri adoptate 

împotriva voinţei lor. În caz de nemulţumire ei vor fi tentaţi să oprească plata contribuţiei lor, ceea ce 

ar paraliza activitatea instituţiei. Şi acest lucru s-a întâmplat într-adevăr. 

 

Pentru a evita un astfel de pericol, este necesar ca un plafon al contribuţiei să fie prescris. Un 

astfel de plafon ar putea fi acum de 10%. Soldul de 18% care trebuie să fie luat de pe umerii Statelor 

Unite şi Japonia, poate fi distribuit altor 100 de ţări, altele decât statele mici şi cele mai puţin 

dezvoltate. Creşterea contribuţiei pentru fiecare dintre aceste 100 de ţări, nu va fi considerabilă şi 

apare ca fiind realizabilă. În cazul în care aceste ţări doresc ca ONU să acorde atenţie punctelor lor de 

vedere, ele ar trebui să plătească preţul. 

 

Unele ţări nu plătesc în mod regulat, în timp, din cauza lor, punând astfel organismul mondial 

într-o stare de jenă financiară, în special în cazul în care ţara în culpă se întâmplă să aibă o contribuţie 

mare. De fapt, Statele Unite au fost găsite vinovate într-o manieră cronică, situaţie pentru care a fost 

criticată însăşi această ţară. O astfel de lipsă de fonduri a încetinit activităţile organismului mondial şi 

a dezorganizat modul său de acţiune. Nimeni nu înţelege de ce Statele Unite, care reprezintă un 

partener responsabil, poate recurge la refuzul de a-şi plăti contribuţia, ca un simplu individ. Acestea 

sunt deschise să părăsească organizaţia sau să renegocieze valoarea contribuţiei lor; cu siguranţă însă 

nu este acceptabil, ca acestea să continue să influenţeze în mod considerabil deciziile organismului 

mondial, în timp ce se abţin de la plata propriilor contribuţii. 



 

În scopul de a permite ONU să funcţioneze fără teama de faliment şi să joace rolul său în 

lume, este necesar ca acesta să fie eliberat de incertitudinea financiară. Există o rezoluţie periodică a 

Adunării Generale adoptată în unanimitate, prin care toate statele membre sunt invitate să plătească la 

timp şi integral contribuţia lor, fără a pune condiţii, din moment ce suma este stabilită în funcţie de 

criterii acceptate. Rezoluţia nu este respectată de cei care au votat-o, prin urmare alte măsuri 

coercitive trebuie să fie avute în vedere. Articolul 18 din Cartă prevede că statele membre care nu 

plătesc contribuţia lor timp de doi ani consecutivi, nu pot lua parte la nici un vot. Doi ani de neplată a 

contribuţiei este prea mult, pentru că neplata contribuţiei un singur an, de către un contribuabil mare, 

este de natură să paralizeze activitatea instituţiei. Este necesar să se modifice acest articol, pentru a 

reduce această perioadă la un an. Acest fapt nu va cauza mari neplăceri în ţările sărace, întrucât 

acelaşi articol prevede scuza de neplată, în cazul în care ţara justifică întârzierea prin împrejurări 

independente de voinţa sa. 

 

De asemenea, este necesar să se ia o măsură mult mai radicală, pentru a evita orice întârziere 

în plată. Adunarea Generală poate decide că o contribuţie, stabilită în conformitate cu normele 

acceptate, nu trebuie să fie supusă la vot Parlamentului din fiecare ţară şi că ar trebui să apară, în 

schimb, printre cheltuielile bugetare ale ţării. 

 

Pe de altă parte, apare tot mai evident faptul că ONU cere bani, considerabil mai mult, pentru 

a îndeplini diverse misiuni. Ar fi nerealist să gândim în termeni de creştere a contribuţiei membrilor, 

astfel încât este necesar să se găsească alte surse de venit. A sosit timpul să se gândească la un nou tip 

de impozitare internaţională, care să ofere o vastă posibilitate de creştere a veniturilor ONU.  

 

Multe elemente sunt disponibile pentru impozitare. Ele sunt, de exemplu, exportul de arme 

sau chiar producerea de arme, stocul de arme atomice, folosirea aerului şi a rutelor maritime, mişcarea 

internaţională a capitalurilor, altele decât cele pentru plata de bunuri sau servicii, depozitele de bani în 

bănci străine, etc... 

 

Se poate gândi, de asemenea, la impozitarea drepturilor asupra preţioaselor resurse naturale, 

inegal distribuite în lume, cum ar fi petrol, aur, argint, uraniu, toriu, etc... Ţările în cauză percep deja 

redevenţe asupra drepturilor cu privire la aceste produse. Ar fi suficient să se prevadă un procent din 

acestea pentru beneficiul ONU.  

 

3. Concluzii 

 

Nu ar trebui să fie dificultăţi insurmontabile în introducerea impozitării internaţionale. Primul 

element ales pentru impozitare, ar trebui să fie de aşa manieră încât să nu provoace multă opoziţie. 

Odată ce impunerea internaţională a devenit o practică consacrată, atunci va fi întotdeauna o 

majoritate în favoarea oricărei noi taxe. 

 

 

 

 


