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Įvadas

Tarybos sprendimu „dėl tam tikrų rekomendacijų taikymo oficialiai remiamiems eksporto 
kreditams“ siekiama perkelti į ES teisę „Susitarimą dėl oficialiai remiamų eksporto kreditų“ 
(toliau – Susitarimas), dėl kurio susitarė EBPO eksporto kreditų grupė, t. y. jo 2005 m. 
redakciją. Tokiu būdu bus pakeisti galiojantys 2002 m. ES teisės aktai, grindžiami ankstesne 
Susitarimo redakcija. 

Komisija ir Taryba motyvuoja šio Susitarimo perkėlimą į ES teisę tuo, jog tai sukurtų ES 
valstybių narių Eksporto kreditų agentūroms (EKA) papildomą teisinį tikrumą ir jų veiklai 
nebūtų taikoma PPO ginčų sprendimo procedūra. Remiantis PPO susitarimu dėl subsidijų ir 
kompensacinių priemonių (toliau – ASCM), kurio pagrindu sukuriama teisiškai įpareigojanti 
tarptautinė sistema vyriausybės subsidijų reguliavimui, eksporto kreditavimo parama 
privačioms įmonėms nėra laikoma subsidija, jeigu parama skiriama laikantis EBPO 
Susitarimo (angl. safe heaven). 

EBPO Susitarimas, vadinamas „džentelmenišku jo dalyvių susitarimu“, yra lanksti, teisiškai 
neįpareigojanti priemonė, kurią Susitarimo dalyviai gali modifikuoti nesilaikydami EBPO 
sprendimų priėmimo procedūrų ar ratifikavimo procesų. Ankstesnės EBPO Susitarimo 
redakcijos buvo perkeltos į Susitarimą pasirašiusių valstybių teisę, įtraukiant papildomus 
reikalavimus greta tų, kurie buvo nustatyti pagal EBPO Susitarimą. Taigi perkeliant 
Susitarimą į ES teisę, Parlamentas gali įtraukti į jį papildomus reikalavimus, todėl pranešėjas 
rekomenduoja pasinaudoti šia galimybe.

Tam tikrų problemų kyla dėl to, kad EBPO nuolat keičia minėtąjį Susitarimą, tuo tarpu 
perkeliant Susitarimą į ES teisę bus atsižvelgiama tik į vieną jo redakciją. Dabartinis 
pasiūlymas dėl sprendimo yra grindžiamas 2005 m. EBPO Susitarimo redakcija, tačiau nuo 
tada EBPO peržiūrėjo ir iš dalies pakeitė kai kuriuos šios redakcijos skyrius, ir pridėjo vieną 
naują skyrių. 

Eksporto kreditų agentūrų (EKA) vaidmuo ir reikšmė

Eksporto kreditų agentūros yra viešosios įstaigos, suteikiančios vyriausybės garantuojamas 
paskolas, garantijas, kreditus ir draudimą tos pačios šalies privačioms įmonėms verslui 
užsienyje vykdyti, ypač finansiniu ir politiniu požiūriu rizikingose besivystančiose šalyse. 
Daugelis pramoninių valstybių, tarp jų visos ES valstybės narės, ir daugelis besiformuojančios 
ekonomikos šalių, turi bent vieną eksporto kreditų agentūrą, kuri paprastai yra valdžios 
institucija ar su ja susijusi įstaiga.

Eksporto kreditų agentūrų vidutinės trukmės ar ilgalaikes paskolos (ilgesnės nei dvejų metų), 
kartu sudėjus sudaro didžiausią pasaulyje oficialios finansinės paramos šaltinį privataus 
sektoriaus projektams finansuoti. Eksporto kreditų agentūrų prisiimta rizika dideliems 
pramonės ir infrastruktūros projektams besivystančiose šalyse net kelis kartus viršija bendrą 
daugiašalių plėtros bankų skiriamą metinę finansinę paramą. 

Pagal trumpalaikio finansavimo projektus (trumpesnio nei dvejų metų, dažniausiai prekybos 
operacijų finansavimo) eksporto kreditų agentūros 2007 m. parėmė 10 proc. visos pasaulio 
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prekybos, o tai sudaro maždaug 1,4 trilijonų USD vertės sandorių ir investicijų. Šie skaičiai 
dar labiau išaugo dėl finansų krizės, kadangi didžiojo dvidešimtuko šalys (G-20) eksporto 
kreditų agentūras paragino skirti papildomą trumpalaikę finansinę paramą ir taip sudaryti 
palankesnes sąlygas prekybos srautams.
Viena didžiausių EBPO narėms priklausančių eksporto kreditų agentūrų yra JAV įsikūręs 
EXIM-Bankas, kuriam JAV vyriausybės naujoje Nacionalinėje eksporto iniciatyvoje (NEI) 
patikėtas vadovaujantis vaidmuo didinant JAV eksporto dalį pasauliniu mastu. 
Besiformuojančios ekonomikos šalys taip pat suprato eksporto kreditų agentūrų naudą 
įgyvendinant eksporto skatinimo strategijas. Kinijos EXIM-Bankas yra tarp trijų didžiausių 
eksporto kreditų agentūrų.

ES valstybių narių eksporto kreditų agentūrų 2004–2009 m. suteiktas eksporto kreditų 
garantijų dydis siekia 468 mlrd. EUR. Dėl finansų krizės eksporto kreditų agentūrų projektų 
finansavimo poreikis ypač išaugo. Privatūs bankai greičiau sutinka finansuoti projektus, 
kuriuos remia eksporto kreditų agentūros.

Eksporto kreditų agentūros ir darnus vystymasis

Eksporto kreditų agentūros, remiantis skaičiavimais, skiria dukart didesnę paramą naftos, dujų 
ir kalnakasybos projektams nei visi daugiašaliai plėtros bankai kartu sudėjus. Remiantis 
Pasaulio išteklių instituto 2000 m. atlikto tyrimo duomenimis, pusę visų dideles CO2 
sąnaudas turinčios pramonės projektų besivystančiose šalyse gauna vienokią ar kitokią 
eksporto kreditų agentūrų paramą. Iš dalies taip yra dėl to, kad dauguma šių projektų yra 
rizikingi dėl jų aplinkos, politinio, socialinio ir kultūrinio poveikio, todėl be eksporto kreditų 
agentūrų paramos ir finansinio užnugario jie nebūtų turėję jokių perspektyvų. 

Tačiau eksporto kreditų agentūros dažnai remia projektus, kurie Pasaulio bankų grupės ir 
kitiems daugiašaliams bankams atrodo pernelyg rizikingi ir žalingi aplinkai. Iš dalies tai susiję 
su didele eksporto kreditų agentūrų konkurencija siekiant atverti rinkas savo šalies įmonėms. 
Taip prasideda nepaliaujamas lenktyniavimas, skatinantis eksporto kreditų agentūras remti 
projektus, turinčius menkas aplinkos ar socialinės apsaugos priemones arba jų iš vis 
neturinčius. 

Tinkamas pavyzdys būtų Ilisu užtvanka Turkijoje, kur 78 000 žmonių, daugiausia etninių 
kurdų, gresia perkėlimas, o ekologinės pasekmės yra sukrečiančios. Pasaulio bankas atsisakė 
finansuoti šį projektą. Nepaisant to, Austrijos, Šveicarijos ir Vokietijos eksporto kredito 
agentūros nutarė jį finansuoti, kol galiausiai tarptautinės bendruomenės spaudimas privertė ir 
jas trauktis. 

Taigi eksporto kreditų agentūros yra strateginio vystymosi ramstis ir jų vaidmuo kolektyvinės 
veiklos, darančios neigiamą poveikį aplinkai, požiūriu yra ypač svarbus. Tačiau eksporto 
kreditų agentūros kaip valstybės remiamos įstaigos galėtų ir turėtų vaidinti svarbų vaidmenį 
skatinant perėjimą prie mažai anglies dvideginio į aplinką išskiriančių technologijų 
ekonomikos, derančios su nacionalinių vyriausybių prisiimtais klimato srities 
įsipareigojimais.

Dauguma eksporto kreditų agentūrų neturi įgaliojimų ar įsipareigojimų, susijusių su 
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vystymosi politika, vis dėlto jos yra didžiausia pavienių subjektų, teikiančių paskolas 
besivystančioms šalims, grupė (jų teikiamų paskolų kiekis vidutiniškai sudaro maždaug 
trečdalį visų besivystančioms šalims teikiamų paskolų). Nors tinkamas skolų valdymas gali 
turėti teigiamos įtakos vystymuisi, eksporto kreditų agentūros dažnai ragina šalis iš naujo 
skolintis, kad galėtų grąžinti paskolas už projektus, kurie nedera su darnaus vystymosi 
tikslais, yra netinkamai parengti arba susiję su korupcija. Todėl eksporto kreditų agentūros yra 
didele dalimi atsakingos už tai, kad perdėtas ar neproporcingas besivystančių šalių 
įsiskolinimas užkerta kelią darniam vystymuisi šiose šalyse. 

EBPO susitarime numatytų principų paisymas

Sudarant eksporto sandorius eksporto kreditų agentūros teikia paramą, kurios negalėtų teikti iš 
viso arba negalėtų teikti prieinama kaina privatusis sektorius, nes privataus kapitalo rinkoje 
nėra pakankamai informacijos, kad būtų galima tinkamai įvertinti sandorių riziką. Eksporto 
kreditų agentūros neturi daugiau informacijos. Tačiau jų pajėgumas prisitaikyti prie rizikos
gerokai didesnis nei privačių subjektų, nes jos neturi mokėti mokesčių ir gauna pelną. Todėl 
eksporto kreditų agentūros turi daug didesnę veiksmų laisvę nei privatūs bankai, kad nepatirtų 
nuostolių dėl suteiktų kreditų.

Taigi eksporto kreditų agentūros palengvina teisėtą prekybą ten, kur privataus kapitalo rinka 
yra silpna. Tačiau dėl tos pačios priežasties eksporto kreditų agentūros gali labai iškreipti 
prekybą, jei jų finansinės operacijos nebus reguliuojamos bendromis taisyklėmis.

Kad būtų paisoma susitarimo nuostatų, eksporto kreditų agentūros turi laikytis būtiniausių 
bendrų taisyklių dėl savo finansinių operacijų kainų. Svarbiausios taisyklės yra šios:

 visiems oficialiai remiamiems eksporto kreditams taikomi grąžinimo reikalavimai per 
atitinkamą terminą;

 eksporto kreditų agentūros, teikiančios tiesioginius kreditus su nekintamosiomis 
palūkanomis, turi taikyti CIRR atitinkančias minimalias palūkanų normas;

 jei eksporto kreditų agentūros teikia garantiją arba draudimą eksporto operacijai, jos 
privalo taikyti minimalią priemokų normą (MPR), skirtą eksporto kredito negrąžinimo 
rizikai (kredito rizika) padengti, kuri turi atitikti rizikos lygį ir būti pakankama, kad 
būtų galima padengti ilgalaikes veiklos sąnaudas ir nuostolius (rentabilumo slenkstis).  
Tokia priemoka taip pat turi būti nustatoma prie palūkanų tiesioginio kreditavimo 
atveju.

Jei nesilaikoma šių taisyklių, laikoma, kad eksporto kreditų agentūros operacija yra neteisėta 
subsidija, dėl kurios iškreipiama rinka.

EBPO rekomendacijos ir nepakankamos nuostatos skaidrumo klausimu

Pranešėjas visiškai pripažįsta, kad, susiklosčius dabartinei kreditų krizės padėčiai, eksporto 
kreditų agentūros yra svarbi priemonė siekiant išsaugoti Europos įmonių veiklą ir investicijas. 
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Tačiau daugelyje ES valstybių narių yra susidaręs valstybės deficitas, todėl labai svarbu, kad 
įmonės vykdytų finansiškai patikimą veiklą. Eksporto kreditų agentūros ne tik daugiau nei iki 
šiol aktyviai dalyvauja teikiant trumpalaikius prekinius kreditus, bet joms taip pat gali tekti 
susidurti ir su vis didėjančiu skaičiumi praeityje suteiktų ir negrąžintų didelių kreditų ir 
garantijų. Jei paaiškėtų, kad reikia mokesčių mokėtojų pagalbos jų operacijoms refinansuoti, 
tai pakenktų viešajam eksporto kreditų agentūrų rėmimui. 

Tačiau pasirodo, kad neįmanoma suprasti, ką eksporto kreditų agentūros finansuoja arba 
finansavo praeityje. Yra tik labai mažai duomenų šiuo klausimu. Kai kurios nacionalinės 
eksporto kreditų agentūros net reguliariai neatsiskaito apie bendrą savo metinių operacijų 
būklę. Daugelis kitų agentūrų neteikia nesuvestinių duomenų apie skolinimą atskiruose 
sektoriuose ar geografinį pasiskirstymą.  Pavyzdžiui, COFACE (Prancūzijos eksporto kreditų 
agentūra) neteikia jokios bendrosios informacijos apie garantijų sumas arba pasiskirstymą 
pagal regionus ar sektorius, o jos interneto svetainėje nesuteikiama galimybė susipažinti su 
metinėmis ataskaitomis.  Tai prieštarauja 2005 m. EBPO susitarime, kurio dalyvės yra visos 
ES valstybės narės ir kuris dabar bus perkeliamas į ES teisę, numatytiems skaidrumo 
reikalavimams. 

Dėl to, kad trūksta skaidrumo, susidaro didelės sąnaudos ir vėlavimai, o tai prieštarauja EBPO 
susitarime numatytiems principams, kuriais užtikrinamas minimalus operacijų rentabilumas. 
Kaip pavyzdį galima paminėti Suomijos Olkiluoto atominę elektrinę, kurią iš dalies 
finansuoja COFACE. Taip pat dėl to, kad trūksta skaidrumo, sudaromos sąlygos 
kyšininkavimui ir korupcijai. To pavyzdys – garsusis Nigerijos suskystintų gamtinių dujų 
projektas, bendrai finansuojamas eksporto kreditų agentūrų iš Jungtinės Karalystės, 
Nyderlandų, Italijos ir JAV, kai eksportuotojai, kurie yra galutiniai eksporto kreditų agentūrų 
paramos gavėjai, buvo registruoti lengvatinių mokesčių teritorijoje.

Pranešėjas mano, kad EBPO susitarime numatyti reikalavimai teikti ataskaitas nėra 
pakankami, kad galima būtų kontroliuoti Europos eksporto kreditų agentūrų finansinių 
operacijų patikimumą. Be to, jam neramu dėl negrąžintų kreditų perspektyvos, kuri yra 
daugiau nei reali, ateityje, ypač pasibaigus finansų krizei. Kalbant apie finansų sektorių 
apskritai, mes, teisės aktų leidėjai, turėtume pasimokyti iš dabartinės finansų krizės ir suvokti, 
kad reikia griežtesnių, nei šiuo metu numatyti EBPO susitarime, ataskaitų teikimo 
reikalavimų.

Pranešėjas siūlo nustatyti reikalavimą ES valstybėms narėms teikti Komisijai metines 
ataskaitas apie savo eksporto kreditų agentūrų veiklą bent jau vadovaujantis JAV galiojančiais 
standartais. 

EBPO rekomendacijos ir nepakankamos nuostatos sąžiningos konkurencijos klausimu

Vėl įsigalint protekcionizmui svarbu užtikrinti, kad eksporto kreditų agentūros veiktų 
vadovaudamosi sąžiningos konkurencijos taisyklėmis. Užuot siekusios sau naudos ir sykiu 
kaltindamos Kiniją ar kitas šalis, kad jos tiekia neteisėtą valstybės pagalbą savo įmonėms, 
Europos Sąjungos valstybių narių eksporto kreditų agentūros turėtų nustatyti sąžiningos 
konkurencijos taisyklių standartus, kuriais vadovaudamasi ES galėtų įgyti daugiau galių 
EBPO. 
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EBPO susitarime nėra įtvirtinta jokių reikalavimų, kuriais būtų užtikrinamas sąžiningas 
priemokų nustatymas, kadangi šiame susitarime nenumatyta jokių skaidrumo reikalavimų, nei 
minimalių socialinės rizikos ir rizikos aplinkai vertinimo standartų. EBPO susitarime 
numatytas tik savanoriškas pranešimas apie tokius vertinimus. Reikia atsižvelgti į tai, kad 
dauguma eksporto kreditų agentūrų remiamų projektų yra tokie rizikingi, kad privataus 
kapitalo rinka jų atsisako. Kadangi nenumatyta minimalių standartų, kaip vertinti socialinės 
rizikos ar rizikos aplinkai faktorius nustatant kreditų ar garantijų sąnaudas, sudaromos sąlygos 
lenktyniauti net ir ES valstybių narių eksporto kreditų agentūroms, kas pasiūlys mažiausias 
kreditavimo sąnaudas, ir taip skatinamas užslėptas protekcionizmas.

Pranešėjas siūlo įvesti tvarką dėl skaidrumo reikalavimų, susijusių su rizikos vertinimu ir 
nebalansinių priemonių skelbimu, ir numatyti prievolę pranešti apie socialinės rizikos ir 
rizikos aplinkai vertinimus, jeigu visa tai neprieštarauja ES taisyklėms dėl valstybės pagalbos.

EBPO rekomendacijos ir Lisabonos sutartyje nustatyti ES išorės veiksmų 
suderinamumo reikalavimai

Eksporto kreditų agentūros galėtų būti veiksmingos viešosios politikos priemonės, kurios 
prisidėtų prie tarptautinių tikslų, kurių ES įsipareigojo siekti, ypač klimato kaitos ir kovos su 
skurdu srityse, finansavimo. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai būtina siekti didesnio visų ES 
išorės veiksmų suderinamumo. Eksporto kreditų agentūros turi būti, be jokios abejonės, 
vertinamos pagal šiuos tikslus.

Nors ir įsigaliojus Lisabonos sutarčiai (Sutarčiai dėl Europos Sąjungos veikimo) susiklostė 
nauja padėtis ir yra žinoma, kad dauguma eksporto kreditų agentūrų teikiamų kreditų ir 
garantijų skatinama veikla, susijusi su nafta, anglies kasyba ir gavyba, kuri, pasak Pasaulio 
banko, mažai padeda kovoti su skurdu, Komisija pasiūlymo dėl šio teisės akto aiškinamajame 
memorandume nemano, kad reikėtų persvarstyti EBPO susitarimą siekiant jį suderinti su ES 
įvairių krypčių politika ir tikslais (1 konstatuojamoji dalis) ar atlikti poveikio vertinimą (1 
konstatuojamoji dalis). 

Pranešėjas siūlo įtraukti horizontalius reikalavimus, kurie realiai paskatintų ES valstybinių 
narių eksporto kreditų agentūras prisidėti prie ES įvairių krypčių politikos plėtojimo ir tikslų
siekimo.


