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Úvod

Předmětem rozhodnutí Rady o uplatňování některých pravidel v oblasti státem 
podporovaných vývozních úvěrů je zahrnout ujednání o státem podporovaných vývozních 
úvěrech, o kterém se jednalo v rámci pracovní skupiny OECD pro vývozní úvěry (dále jen 
„ujednání“), do právních předpisů EU, a to ve znění z roku 2005. Tím budou nahrazeny 
stávající právní předpisy EU z roku 2002, které jsou založeny na předcházejícím znění tohoto 
ujednání. 

Komise a Rada si přejí toto ujednání zařadit do právních předpisů EU, protože poskytuje 
exportním úvěrovým agenturám členských států EU větší právní jistotu, že jejich operace 
nebudou v rámci řízení pro urovnání sporů v rámci WTO zpochybňovány. Podle Dohody 
WTO o subvencích a vyrovnávacích opatřeních, která představuje právně závazný 
mezinárodní rámec pro regulaci vládních subvencí, není úvěrová podpora vývozu 
poskytovaná soukromým společnostem považována za subvenci, pokud je tato podpora 
poskytnuta v souladu s ujednáním OECD (tzv. bezpečnostní klauzulí „safe haven“). 

Ujednání OECD, které její účastníci nazývají rovněž „gentlemanskou dohodou“, je pružný 
a právně nezávazný nástroj v rukou účastníků, jež ji mohou upravovat bez toho, aby museli 
dodržovat rozhodovací postupy OECD nebo ratifikační postup. V minulosti už došlo 
k začlenění ujednání OECD do právních předpisů jedné ze zúčastněných stran společně 
s dodatečnými požadavky nad rámec obsahu ujednání OECD. Parlament má proto možnost 
zahrnout do ujednání v rámci jeho převádění do právních předpisů EU dodatečná ustanovení 
a zpravodaj doporučuje, aby této možnosti využil.

Problém spočívá v tom, že OECD toto ujednání neustále mění a doplňuje, zatímco proces 
jeho převádění do právních předpisů EU musí proběhnout na základě konkrétního znění 
dohody. Stávající návrh rozhodnutí vychází ze znění ujednání OECD z roku 2005, přičemž 
mezitím byly některé kapitoly tohoto znění v rámci OECD změněny a jedna kapitola byla 
přidána.

Úloha a význam exportních úvěrových agentur

Exportní úvěrové agentury jsou veřejné agentury, které poskytují soukromým společnostem 
ve své zemi státní půjčky, záruky, úvěry a pojištění určené pro podnikání v zahraničí, a to 
zejména ve finančně a politicky rizikových rozvojových zemích. Ve většině průmyslově 
vyspělých zemí včetně všech členských států EU a zemí s rychle se rozvíjejícím 
hospodářstvím působí nejméně jedna exportní úvěrová agentura, která je obvykle oficiální 
anebo téměř oficiální vládní agenturou. 

Co se týče střednědobých či dlouhodobých půjček a úvěrů (na více než dva roky), exportní 
úvěrové agentury společně představují nejdůležitější zdroj veřejné finanční podpory projektů 
v soukromém sektoru. Výše podpory velkých projektů v oblasti průmyslu a infrastruktury 
v rozvojových zemích, kterou poskytují exportní úvěrové agentury, několikrát přesahuje výši 
celkových ročních prostředků všech mezinárodních bank pro rozvoj. 
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Pokud jde o krátkodobé financování (na méně než dva roky; zejména financování obchodních 
transakcí), exportní úvěrové agentury podpořily v roce 2007 přibližně 10 % světového 
obchodu, což představuje částku ve výši 1,4 bilionu USD ve formě transakcí a investic. Tyto 
částky se v důsledku současné finanční krize zvýší, přičemž skupina G20 vyzvala exportní 
úvěrové agentury, aby usnadňovaly obchodní toky poskytnutím dodatečného krátkodobého 
financování.
Jednou z největších exportních úvěrových agentur v rámci členských států OECD je banka 
ExIM-Bank of the USA, která má sehrát vedoucí úlohu v souvislosti s novou iniciativou 
americké vlády v oblasti národního vývozu zaměřenou na posílení účasti zemí na světovém 
vývozu. Státy s rychle se rozvíjejícím hospodářstvím rovněž pochopily význam exportních 
úvěrových agentur pro jejich strategie podpory vývozu. Čínská banka ExIm-Bank je jednou 
z tří největších exportních úvěrových agentur.

Celková výše záruk na vývozní úvěry poskytované exportními úvěrovými agenturami 
v členských státech EU v období 2004–2009 představuje přibližně 468 miliard EUR. Finanční 
krize způsobila obrovský nárůst poptávky po financování projektů exportními úvěrovými 
agenturami. Jakmile je projekt zčásti financován exportní úvěrovou agenturou, soukromé 
banky jsou ochotnější podílet se na jeho financování.

Exportní úvěrové agentury a trvale udržitelný rozvoj

Odhaduje se, že exportní úvěrové agentury podporují dvakrát více projektů v oblasti ropy, 
zemního plynu a těžby než všechny mezinárodní banky pro rozvoj dohromady. Podle studie 
Institutu světových zdrojů z roku 2000 dostává polovina průmyslových projektů s vysokou 
úrovní vypouštění emisí CO2 v rozvíjejících se zemích od exportních úvěrových agentur 
určitou formu podpory. Jedním z důvodů je to, že většina těchto projektů představuje 
z důvodu environmentálního, politického, sociálního a kulturního dosahu vysoké riziko a bez 
pomoci a finanční podpory exportních úvěrových agentur by nebylo možné uskutečnit. 

Exportní úvěrové agentury však často podporují i projekty, které skupina Světové banky 
a ostatní mezinárodní banky považují za příliš rizikové a z environmentálního hlediska 
škodlivé. To lze částečně vysvětlit silnou konkurencí mezi exportními úvěrovými agenturami, 
pokud jde o otvírání trhů pro podniky ve svých státech. Důsledkem jsou tzv. snahy o dosažení 
„nejnižší úrovně“, což vede exportní úvěrové agentury k podpoře projektů se slabými anebo 
žádnými sociálními zárukami. 

Výstavba přehrady Ilisu v Turecku, která by způsobila přesun přibližně 78 000 osob, převážně 
etnických Kurdů, a měla by ničivé environmentální důsledky, je toho názorným příkladem. 
Světová banka tento projekt odmítla financovat. Rakouské, švýcarské a německé exportní 
úvěrové agentury se navzdory tomu rozhodly finanční prostředky poskytnout, ale pod 
mezinárodní tlakem se poté rozhodly od svého záměru ustoupit. 

Exportní úvěrové agentury jsou tedy strategickými pilíři rozvoje a nesou obrovskou 
odpovědnost za škodlivé následky hospodářské aktivity pro životní prostředí. Jako státem 
podporované instituce by exportní úvěrové agentury spíše měly a mohly sehrávat významnou 
úlohu při podpoře přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v souladu se závazky svých vlád, 
jež se týkají klimatu.
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Kromě toho nemá většina exportních úvěrových agentur žádný mandát či povinnost v oblasti 
rozvoje, nicméně odpovídají za nejpodstatnější složku dluhu rozvojových zemí, která 
představuje podle odhadů přibližně třetinu celkového dluhu rozvojových zemí. Zatímco 
vhodné nakládání s dluhem může mít pozitivní důsledky pro rozvoj, exportní úvěrové 
agentury často nutí rozvojové země k tomu, aby vytvořily dluh a mohli tak splatit půjčky 
poskytnuté na uskutečnění projektů, kterou jsou v rozporu s cíli trvalo udržitelného rozvoje, 
jsou špatně navržené a spojené s korupcí. Proto pokud lze nadměrný anebo nepřiměřený dluh 
rozvojových zemí považovat za překážku pokroku v oblasti trvale udržitelného rozvoje 
v těchto zemích, jsou za něj velké části odpovědné exportní úvěrové agentury. 

Soulad se s oblastmi ujednání OECD

Exportní úvěrové agentury nabízejí pomoc při vývozních transakcích, kterou by soukromý 
sektor neposkytl, případně by ji poskytl za nepřijatelné ceny, protože na soukromém 
kapitálovém trhu chybí dostatečné informace o řádném posuzování rizik spojených 
s konkrétními transakcemi. Exportní úvěrové agentury nejsou lépe informované. Mají však 
mnohem vyšší schopnost zvládat rizika než soukromé subjekty, protože nemusí platit daně 
a vytvářejí zisk. Exportní úvěrové agentury jsou proto v případě vyrovnávání úročeného úvěru 
mnohem více chráněné než soukromé banky.

Exportní úvěrové agentury tedy usnadňují zákonný obchod v případě, že soukromý kapitálový 
trh zklame. Ze stejného důvodu však zároveň mohou znamenat velké narušení obchodu, 
pokud se jejich finanční operace neřídí společnými pravidly.

Základní podmínkou dodržování souladu je, aby exportní úvěrové agentury respektovaly při 
určování cen svých finančních operací společná minimální pravidla. Nejdůležitější z nich jsou 
tato: 

- na všechny formy státem podporovaných vývozních úvěrů se vztahuje povinnost vrátit 
v určitém časovém rámci poskytnuté finanční prostředky;

- exportní úvěrové agentury, které nabízejí přímé úvěry se stálou úrokovou sazbou, 
musí uplatňovat odpovídající obchodní úrokovou referenční sazbu jako minimální 
úrokovou sazbu;

- pokud exportní úvěrové agentury prodlouží záruky anebo pojištění vývozní operace, 
jsou povinné uplatnit minimální platné pojistné sazby za účelem pokrytí rizik 
nevyplacení vývozních úvěrů (úvěrové riziko), která bude zohledňovat rizika a bude 
přiměřená pro pokrytí dlouhodobých provozních nákladů a ztrát (hranice rentability). 
Tuto pojistnou sazbu je nutné uplatnit i na úrokové sazby při přímých úvěrech.

Pokud tato pravidla nejsou dodržována, operace exportní úvěrové agentury je považována za 
nezákonnou subvenci, která narušuje trh.

Pokyny OECD a neúspěšné zajišťování transparentnosti
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Zpravodaj plně uznává, že exportní úvěrové agentury jsou v období současné úvěrové krize 
důležitým nástrojem udržování obchodních činností a investic evropských podniků.
Vzhledem k výši veřejných dluhů většiny členských států EU se zdá finanční zabezpečení 
jejich operací nanejvýš důležité. Exportní úvěrové agentury jsou nejen stále více zapojeny do 
krátkodobého financování obchodu, ale zároveň se mohou setkat s mnoha nedostatky při 
velkých úvěrech a zárukách, jejichž poskytování bylo v minulosti prodlouženo. Pokud by se 
ukázalo, že exportní úvěrové agentury se budou muset obrátit na daňové poplatníky, aby 
mohly znovu financovat své operace, vážně by to ohrozilo podporu veřejnosti těmto 
agenturám.

Je však nemožné zjistit, co přesně exportní úvěrové agentury financují nebo v minulosti 
financovaly. K dispozici jsou jen omezené údaje. Některé národní exportní úvěrové agentury 
dokonce nevypracovávají pravidelné zprávy o celkové bilanci svých ročních operací. Mnohé 
další zase neposkytují údaje rozlišené podle jednotlivých sektorů anebo ze zeměpisného 
hlediska. Např. Coface (francouzská exportní úvěrová agentura) neposkytuje všeobecné 
informace o zaručených sumách anebo sumách přidělených jednotlivým regionům / sektorům 
a na jejích internetových stránkách nejsou zveřejněny výroční zprávy. A to je v rozporu 
s požadavky transparentnosti, které jsou obsaženy v ujednání OECD z roku 2005, ke kterému 
přistoupily všechny členské státy EU, a které nyní budou převedeny do právních předpisů EU.

Nedostatek transparentnosti způsobuje obrovské náklady a překročení časových omezení, což 
je v rozporu s pravidly týkajícími se hranice rentability obsaženými v ujednání OECD, jako to 
bylo v případě výstavby finské jaderné elektrárny Olkiluoto, kterou spolufinancovala agentura 
Coface. Vede to rovněž k úplatkářství a korupci, jak tomu bylo např. ve  známém případě 
nigerijského projektu v oblasti zkapalňování zemního plynu, který spolufinancovaly exportní 
úvěrové agentury ze Spojeného království, Nizozemska, Itálie a USA, kdy podpora exportní 
úvěrové agentury přinesla v konečném důsledku zisk vývozcům, kteří byli zaregistrováni 
v „daňovém ráji“.

Zpravodaj považuje požadavky na předkládání zpráv obsažené v ujednání OECD za 
nedostatečné pro účely monitorování spolehlivosti finančních operací evropských exportních 
úvěrových agentur. Je dále znepokojen velmi reálnými vyhlídkami na to, že v budoucnu bude 
nedostatků přibývat, a to zejména v důsledku finanční krize. Co se obecně týče finančního 
sektoru, současná finanční krize by měla tvůrce právních předpisů upozornit na to, že je 
potřeba podrobnějších požadavků na předkládání zpráv než těch, které v současné době 
obsahuje ujednání OECD.

Zpravodaj navrhuje, aby byla zavedena povinnost členských států EU každoročně předkládat 
Komisi zprávy o činnosti jejich exportních vývozních agentur, a to minimálně v souladu 
s normami, které jsou v platnosti v USA.

Pokyny OECD a neúspěch při zajišťování spravedlivé hospodářské soutěže

V situaci, kdy opět dochází k rozvoji ochranářských opatření, je důležité zajistit, aby se 
exportní úvěrové agentury řídily pravidly spravedlivé hospodářské soutěže. Místo toho, 
abychom usilovali o vlastní prospěch a obviňovali Čínu nebo jiné země z poskytování 
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nezákonné státní podpory svým podnikům, by exportní úvěrové agentury členských států EU 
měly stanovit normy pro spravedlivou hospodářskou soutěž, na základě nichž může EU 
v rámci OECD vystupovat rozhodnějším způsobem.

Ujednání OECD neobsahuje požadavky potřebné k zaručení spravedlivého stanovování výše 
pojistných sazeb, a to vzhledem k tomu, že neobsahuje žádná pravidla týkající se 
transparentnosti a minimálních norem uplatňování výpočtů sociálních a environmentálních 
rizik. Předpokládá se v ní pouze dobrovolné oznamování těchto výpočtů. Je třeba zohlednit 
skutečnost, že většina projektů financovaných exportními úvěrovými agenturami je tak 
rizikových, že soukromý kapitálový trh se rozhodne je nepodpořit. Neúspěch při stanovování 
minimálních standardů při výpočtu sociálních a environmentálních rizikových faktorů při 
nákladech na poskytnutí úvěru anebo záruky podporuje boj o dosažení co nejnižší úrovně 
nákladů na úvěry, a to dokonce i mezi exportními úvěrovými agenturami členských států EU, 
což následně vede k podpoře skrytých ochranářských opatření.

V souvislosti s ověřením pravidel EU v oblasti státní podpory zpravodaj navrhuje upravit 
požadavky transparentnosti týkající se výpočtu rizik a uložit poskytování informací 
o podrozvahových operacích a výpočtu sociálních a environmentálních rizik jako povinné.

Pokyny OECD a požadavek podle Lisabonské smlouvy týkající se soudržnosti vnější 
činnosti EU

Exportní úvěrové agentury jsou nástroji veřejné politiky, které mají dobré předpoklady 
k tomu, aby přispívaly k financování mezinárodních cílů, k jejichž plnění se EU zavázala, 
zejména pokud jde o změny klimatu a zmírňování chudoby. Vstup Lisabonské smlouvy 
v platnost sebou přináší požadavek posílené soudržnosti týkající celé oblasti vnější činnosti 
EU. Exportní úvěrové agentury je zcela určitě třeba posuzovat na základě těchto hledisek.

Bez ohledu na novou situaci podle Lisabonské SFEU a důkazy toho, že převážná většina 
záruk a úvěrů poskytovaných exportními úvěrovými agenturami podporuje aktivity v oblasti 
ropy a těžební činnosti, které podle Světové banky přispívají nejméně ke zmírňování 
chudoby, Komise uvádí ve svém návrhu legislativního úvodu dokumentu, že není třeba 
přezkoumávat ujednání OECD s ohledem na to, zda je v souladu s politikami a cíli EU (bod 
odůvodnění 1) ani požadovat posouzení dopadu (bod odůvodnění 2).

Zpravodaj navrhuje zahrnout do dohody horizontální požadavky, které by mohly exportní 
úvěrové agentury v členských státech EU efektivně vést k tomu, aby přispívaly k politikám 
a cílům EU.


