
DT\819075HU.doc PE442.926v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 

24.6.2010

MUNKADOKUMENTUM
az államilag támogatott exporthitelek terén bizonyos iránymutatások 
alkalmazásáról

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 

Előadó: Yannick Jadot



PE442.926v01-00 2/6 DT\819075HU.doc

HU

Bevezetés

Az államilag támogatott exporthitelek terén bizonyos iránymutatások alkalmazásáról szóló 
tanácsi határozat célja a hivatalosan támogatott exporthitelekről szóló, az exporthitelekkel 
foglalkozó OECD-csoporton belül létrejött megállapodás 2005. évi változatának uniós jogba 
történő átültetése. A határozat a megállapodás korábbi változatán alapuló, 2002. évi hatályos 
uniós jogi aktus helyébe lép. 

A Bizottság és a Tanács azért kívánja átültetni a megállapodást az uniós jogba, mert az 
további jogbiztonságot nyújt az uniós tagállamok exporthitel-ügynökségeinek abban a 
tekintetben, hogy működésük a WTO vitarendezési mechanizmusa keretében nem lesz 
megtámadható. A szubvenciókról és kiegyenlítő intézkedésekről szóló, az állami 
támogatásokat szabályozó kötelező érvényű nemzetközi jogi keretet meghatározó WTO-
megállapodás értelmében a magántársaságoknak nyújtott exporthitel nem tekinthető állami 
támogatásnak, amennyiben azt az OECD-megállapodásnak megfelelően folyósítják („safe 
heaven”). 

Az OECD-megállapodás a résztvevők között létrejött önkéntes megállapodás, egy olyan 
rugalmas, jogilag nem kötelező érvényű eszköz, amelyet a részes felek az OECD 
döntéshozatali vagy ratifikációs folyamatának követése nélkül módosíthatnak. Az OECD-
megállapodás korábbi változatait a részes felek a megállapodásban foglaltakon túlmenő 
további követelmények szabásával átültették nemzeti jogukba. A Parlamentnek ezért 
lehetősége nyílik arra, hogy az uniós jogba történő átültetés folyamata során további 
követelményeket vegyen fel a megállapodásba, és az előadó azt javasolja, hogy a Parlament 
éljen ezzel a lehetőséggel.

Konkrét problémát vet fel, hogy az OECD folyamatosan módosítja a megállapodást, 
miközben az uniós jogba történő átültetésnek a megállapodás egy bizonyos változatán kell 
alapulnia. A határozatra irányuló jelen javaslat az OECD-megállapodás 2005-ös verzióján 
alapszik, időközben azonban az OECD a változat néhány fejezetét átdolgozta és azt egy 
fejezettel bővítette.

Az exporthitel-ügynökségek szerepe és hatásköre

Az exporthitel-ügynökségek állami szervek, melyek államilag garantált hiteleket, kezességet, 
kölcsönöket és biztosítékot nyújtanak az országukban működő magánvállalkozások részére 
abból a célból, hogy azok külföldön, különösen a pénzügyi és politikai szempontból 
kockázatos fejlődő országokban üzleti tevékenységet folytassanak. A legtöbb iparosodott 
országban, köztük az összes uniós tagállamban és a legtöbb fejlődő országban létezik legalább 
egy exporthitel-ügynökség, amely többnyire az állam hivatalos vagy félhivatalos szerveként 
működik. 

A közép- és hosszú távú (két évet meghaladó) kölcsönöket és hiteleket illetően az exporthitel-
ügynökségek alkotják a magánszektor állami finanszírozásának legtetemesebb forrását a 
világban. A fejlődő országokban folyó nagy ipari és infrastrukturális projektek exporthitel-
ügynökségek általi jegyzésének léptéke többszörösen meghaladja az összes multilaterális 
fejlesztési bank által folyósított éves össztámogatás mértékét. 
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A rövid lejáratú (két éven belüli, többnyire a kereskedelmi műveleteket érintő) finanszírozást 
illetően az exporthitel-ügynökségek 2007-ben a világkereskedelem volumenének 10%-át 
támogatták, megközelítőleg 1,4 trillió USD értékű tranzakció és befektetés formájában. Ezek 
a számok a jelenlegi pénzügyi válságban valószínűleg emelkedtek, mivel a G-20-ak felkérték 
az exporthitel-ügynökségeket, hogy a kereskedelmi forgalom élénkítése érdekében 
folyósítsanak további rövid lejáratú támogatást.
Az OECD-tagok egyik legnagyobb exporthitel-ügynöksége az amerikai ExIM-Bank, 

amelynek az amerikai kormány vezető szerepet szán az ország exportjának fellendítésére 
irányuló új nemzeti exportkezdeményezés végrehajtásában. A fejlődő országok is felfedezték 
az exporthitel-ügynökségek jelentőségét exportnövelési stratégiájukban. A kínai ExIm-Bank a 
három legnagyobb exporthitel-ügynökség közé tartozik.

Az uniós tagállamok exporthitel-ügynökségei által folyósított exporthitel-garanciák 
összvolumene a 2004–2009 közötti időszakban megközelítőleg 468 milliárd EUR volt. A 
pénzügyi válság exponenciálisan megnövelte az exporthitel-ügynökségekhez benyújtott 
támogatási igényeket. Ha egy projekt exporthitel-ügynökségi garanciát szerez, a bankok 
kevésbé zárkóznak el a projekt finanszírozása elől.

Az exporthitel-ügynökségek és a fenntartható fejlődés

Becslések szerint az exporthitel-ügynökségek kétszer annyi olaj-, gáz- és bányászati projektet 
támogatnak, mint a multilaterális fejlesztési bankok összességükben. A Világ Erőforrásai 
Intézet (WRI) tanulmánya szerint a fejlődő országokban az összes CO2-kibocsátásintenzív 
ipari projekt fele élvez valamilyen mértékű exporthitel-ügynökségi támogatást. Ez részben 
azért van így, mert e projektek többsége a környezeti, politikai, társadalmi és kulturális hatás 
miatt magas kockázatot hordoz, és az exporthitel-ügynökségek támogatása nélkül nem jöhetne 
létre. 

Az exporthitel-ügynökségek gyakran támogatnak olyan projekteket is, amelyeket a Világbank 
és egyéb multilaterális bankok túl kockázatosnak és környezeti szempontból ártalmasnak 
találnak. Az exporthitel-ügynökségek intenzíven versenyeznek egymással abban, hogy saját 
országuk vállalatai részére piacokat nyissanak meg. Ez negatív versenyt teremt, ami arra 
ösztönzi az exporthitel-ügynökségeket, hogy a gyenge vagy semmilyen környezet- vagy 
társadalomvédelmi biztosítékkal sem rendelkező projekteket támogassák. 

A 78 000 embert, többségükben kurdokat kilakoltató, katasztrofális környezeti hatással járó 
törökországi ilisui duzzasztómű-projekt jó példa erre. A Világbank nem volt hajlandó 
finanszírozni a projektet. Ezzel szemben osztrák, svájci és német exporthitel-ügynökségek 
készen álltak a támogatásra, bár később nemzetközi nyomásra ettől kénytelenek voltak elállni. 

Az exporthitel-ügynökségek a fejlesztés stratégiai tengelyei, amelyek hatalmas szerepet 
töltenek be a társaságok környezetromboló tevékenységében. Mint államilag támogatott 
intézményeknek, az exporthitel-ügynökségeknek az ország éghajlattal kapcsolatos 
kötelezettségvállalásaival összhangban inkább az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gazdaságra történő átállást kellene támogatniuk.
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Az exporthitel-ügynökségek többségének nincs fejlesztési megbízása vagy kötelezettsége, 
mégis ők birtokolják a fejlődő országok adósságainak legnagyobb, összadósságuk átlagosan 
egyharmadát kitevő részét. Míg a helyes adósságkezelésnek pozitív fejlesztési hatása van, az 
exporthitel-ügynökségek gyakran adósságba kényszerítenek országokat a fenntartható 
fejlesztés célkitűzéseivel összeegyeztethetetlen, tervezési hiányosságokat mutató és 
korrupcióval beárnyékolt projektekre adott hitelek beszedése érdekében. Az exporthitel-
ügynökségek tehát nagyban felelősek azért, hogy ezekben az országokban a túlzott és 
helytelen adósságteher hátráltatja a fenntartható fejlődést. 

Az OECD-megállapodás elveinek való megfelelés

Az exporthitel-ügynökségek olyan támogatást kínálnak az exportügyletekre, amelyeket a 
privát szféra nem, vagy nem kifizetődő áron ajánlana, mivel a magántőke-piac nem 
rendelkezik elegendő információval az ügyletek kockázatának megítélésére. Az exporthitel-
ügynökségek sem rendelkeznek jobb információkkal, azonban kockázatabszorpciós 
kapacitásuk jóval nagyobb, mint a magánszféráé, mivel nem kell adót fizetniük és nyereséget 
termelniük. Az exporthitel-ügynökségeknek tehát sokkal nagyobb mozgásterük van a 
mérleget nullszaldóra hozni a hosszú távú hitelek esetén, mint a magánbankoknak.

Az exporthitel-ügynökségek tehát a kereskedelmet serkentik ott, ahol a magántőke-piac arra 
nem képes. Ugyanebből az okból kifolyólag azonban az exporthitel ügynökségek a 
kereskedelem torzulásához is jelentősen hozzájárulhatnak, amennyiben finanszírozásai 
műveleteiket nem szabályozzák közös rendelkezések.

Az alapszabály az, hogy pénzügyi műveleteik árát tekintve az exporthitel-ügynökségek közös 
minimumszabályokat tartanak be. A legfontosabb szabályok:

- az államilag támogatott exporthitelek összes formáját bizonyos időn belül vissza kell 
fizetni;

- rögzített kamatozású közvetlen hiteleket kínáló exporthitel-ügynökségeknek a 
megfelelő CIRR-kamatlábakat kell alkalmazniuk minimális kamatlábként;

- amennyiben az exporthitel-ügynökség garanciát vagy biztosítékot nyújt egy 
exportügylet számára, az exporthitel vissza nem fizetésének (a hitelkockázat) 
fedezésére a kockázat minőségét figyelembe vevő és a hosszú távú működési 
költségek és veszteségek fedezésére alkalmas minimális fedezeti díjat (MPR) kell 
megállapítaniuk; a díjat közvetlen hitel esetén a kamatlábon felül kell kiszabni.

Amennyiben ezeket a szabályokat nem tartják be, az exporthitel-ügynökség működése 
jogellenes és piactorzító hatású szubvenciónak minősül.

OECD-iránymutatások és az átláthatóság biztosításának elmaradása 

Az előadó teljes mértékben tudatában van annak, hogy az exporthitel-ügynökségek a jelenlegi 
hitelválságban fontos szerepet töltenek be a kereskedelmi forgalom fenntartása és az európai 
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társaságok befektetésének megőrzése terén. A legtöbb uniós tagállam államháztartási 
hiányának tükrében azonban kiemelkedő fontosságú, hogy működésük pénzügyi szempontból 
helytálló legyen. Az exporthitel-ügynökségek nem csak hogy minden eddiginél jobban 
kiveszik részüket a rövid távú hitelezésben, de nagyobb kintlévő hiteleik és garanciáik esetén 
nemteljesítésre is számítaniuk kell. Az exporthitel-ügynökségek népszerűségét igencsak 
aláásná, ha az adófizetőhöz kellene fordulniuk műveleteik újrafinanszírozása érdekében.

Azonban lehetetlen utánajárni, hogy az exporthitel-ügynökségek mit finanszíroznak és 
finanszíroztak. Adatok csak gyéren állnak rendelkezésre. Némelyik exporthitel-ügynökség 
nem is tesz rendszeresen jelentést éves működési egyenlegéről. Mások nem tesznek ágazati 
vagy földrajzi lebontásban készített jelentést. A Coface (Franciaország exporthitel-
ügynökségeke) például nem hoz nyilvánosságra általános információkat a garanciákról és 
azok ágazati/földrajzi lebontásáról, és weboldalán nem tesz közzé éves jelentést. Mindez a 
2005-ös OECD-megállapodásban előírt, az összes uniós tagállam által elfogadott és 
nemsokára az uniós jog részévé váló átláthatósági követelmények ellenére történik. 

Az átláthatóság hiánya az OECD-megállapodásban szereplő nullszaldó-elveknek ellentmondó 
túlzott kiadásokhoz és csúszásokhoz vezet, amint azt a Coface által társfinanszírozott 
finnországi Olkiluoto atomerőmű esete is példázza. Az átláthatóság hiánya a vesztegetéseknek 
és a korrupciónak is melegágya, amint arra példa az Egyesült Királyság, Hollandia, 
Olaszország és az Egyesült Államok exporthitel-ügynöksége által társfinanszírozott, elhíresült 
nigériai cseppfolyósgáz-projekt, ahol a kedvezményezett exportőrök egy adóparadicsomban 
jegyeztették be magukat.

Az előadó véleménye szerint az OECD-megállapodásban előírt jelentéstételi kötelezettség 
nem elégséges az európai exporthitel-ügynökségek pénzügyi tevékenységének ellenőrzéséhez. 
Aggodalmát fejezi ki továbbá a különösen a pénzügyi válság miatt a jövőben várható 
nemteljesítések miatt. Általában a finanszírozásról szólva az előadó úgy véli, hogy a jelenlegi 
pénzügyi válságnak rá kell ébresztenie a jogalkotókat arra, az OECD-megállapodásban 
jelenleg szereplőknél szigorúbb jelentéstételi kötelezettségeket kell szabni.

Az előadó éves jelentéstételi kötelezettség előírását javasolja az uniós tagállamok számára, 
amelynek keretében azok az exporthitel-ügynökség tevékenységéről, mint minimum, az 
Egyesült Államokban érvényben lévő előírások szerint számolnának be a Bizottságnak.  

OECD-iránymutatások és a tisztességes verseny biztosításának elmaradása 

Az újra és újra felbukkanó protekcionizmus miatt biztosítani kell, hogy az exporthitel-
ügynökségek tisztességes versenyszabályok alapján működjenek. Saját hasznuk keresése 
helyett, és miközben Kínát és más országokat azzal vádolják, hogy jogellenes állami 
szubvenciókkal támogatják cégeiket, az uniós tagállamok exporthitel-ügynökségeinek a 
tisztességes verseny biztosítására irányuló normákat kellene kidolgozniuk, amelyek alapján az 
OECD keretében is szót emelhetnek az ügy érdekében. 

Az OECD-megállapodásban nincs előírás a tisztességes díjszabás biztosítása érdekében sem, 
mivel az nem része az átláthatósági kritériumoknak, valamint a társadalmi és környezeti 
kockázatszámításra vonatkozó minimumkövetelményeknek. Az OECD-megállapodás az ilyen 
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számításokat illetően csak önkéntes közzétételről rendelkezik. Mindezt úgy, hogy az 
exporthitel-ügynökségek által támogatott projektek annyira kockázatosak, hogy a magántőke 
nem meri azokat finanszírozni. A társadalmi és környezeti kockázati tényezők a hitel- vagy 
garanciadíjakba történő beszámítására vonatkozó minimumkövetelmények hiánya még az 
uniós tagállamok exporthitel ügynökségei között is versenyhelyzetet teremt a díjszabást 
illetően, és ezzel a burkolt protekcionizmust segíti elő. 

Az előadó azt javasolja, hogy az állami szubvenciókra vonatkozó uniós szabályok áttekintését 
követően a kockázatszámításra és a mérlegen kívüli eszközök nyilvánosságra hozatalára 
vonatkozó átláthatósági kritériumokat szigorítani kell, és a társadalmi és környezeti 
kockázatszámítások eredményének kötelező jellegű nyilvánosságra hozatalát elő kell írni.

OECD-iránymutatások és az EU külső fellépéseinek következetességére vonatkozó 
lisszaboni követelmények

Az exporthitel-ügynökségek jó pozícióban lévő állami eszközök az Unió által képviselt 
nemzetközi célkitűzések finanszírozására, különösen az éghajlatváltozást és a szegénység 
csökkentését illetően. A Lisszaboni Szerződés megerősíti az uniós külső fellépések 
következetességére vonatkozó követelményt. Az exporthitel-ügynökségeket is ezen 
célkitűzések fényében kell értékelni. 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződésből adódó új helyzet, valamint annak ellenére, 
hogy az exporthitel-ügynökségek túlnyomó többsége olyan olaj- és bányászati/kitermelési 
projekteket hitelez és garantál, amelyek a Világbank szerint a legkevésbé járulnak hozzá a 
szegénység csökkentéséhez, a Bizottság jogalkotási javaslatában nem tartja szükségesnek az 
OECD-megállapodás az uniós politikák és célkitűzések ((1) preambulumbekezdés tükrében 
történő felülvizsgálatát, vagy hatástanulmány készítését ((2) preambulumbekezdés). 

Az előadó azt javasolja, hogy kerüljenek olyan horizontális követelmények a jogalkotási 
aktusba, amelyek iránymutatást nyújtanak az uniós tagállamok exporthitel-ügynökségeinek 
abban, hogy hogyan járulhatnak hozzá az uniós politikák és célkitűzések megvalósításához.


