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Ievads

„Padomes lēmuma par atsevišķu pamatnostādņu piemērošanu valsts atbalstītu eksporta 
kredītu jomā” darbības joma ir iekļaut ES tiesību aktos „Vienošanās par oficiāli atbalstītu 
eksporta kredītu” 2005. gada redakcijā, kuru izstrādāja ESAO Eksporta Kredītu grupa 
(„Vienošanās”). Ar šo tiks aizstāti pastāvošie 2002. gada ES tiesību akti, kurus nosaka 
iepriekšējā Vienošanās. 

Komisija un Padome vēlas iekļaut Vienošanos ES tiesību aktos, jo tā nodrošina papildu 
juridisko noteiktību ES dalībvalstu eksporta kredītaģentūrām un garantiju, ka to darbības 
netiks apstrīdētas PTO strīdu izšķiršanas mehānismā. Saskaņā ar PTO Vienošanos par
subsīdijām un kompensācijas pasākumiem (ASCM), kas nodrošina juridiski saistošus 
starptautiskus noteikumus, kuri reglamentē valsts subsīdijas, eksporta kredīta atbalsts 
privātām sabiedrībām netiek uzskatīts par subsīdiju, ja atbalsts tiek sniegts saskaņā ar ESAO 
Vienošanos (nodokļu oāze). 

ESAO Vienošanās ir tā sauktā „džentlmeņu vienošanās dalībnieku starpā" — elastīgs, 
juridiski nesaistošs instruments dalībnieku rīcībā, kuri to var pārveidot, neievērojot ESAO 
lēmumu pieņemšanas procedūru vai ratificēšanas procesu. Iepriekšējā ESAO Vienošanās tika 
transponēta dalībnieku tiesību aktos ar papildu prasībām, kā to noteica ESAO Vienošanās.  
Tādējādi, transponējot to ES likumdošanā, Parlaments var pievienot prasības šai Vienošanai, 
un jūsu referents iesaka izmantot šo iespēju.

Tā kā ESAO nepārtraukti ievieš izmaiņas Vienošanā, tas rada īpašus sarežģījumus, jo ES 
tiesību aktos jātransponē konkrēta Vienošanās versija. Pašreizējā priekšlikuma pamatā ir 
ESAO 2005. gada Vienošanās versija, pa šo laiku ESAO pārskatīja dažas šīs versijas nodaļas 
un vienu nodaļu pievienoja. 

Eksporta kredītaģentūru loma un nozīmīgums

Eksporta kredītaģentūras ir valsts aģentūras, kas ar valdības atbalstu izsniedz aizdevumus, 
garantijas rakstus, kredītus un apdrošināšanas līgumus privātiem uzņēmumiem izcelsmes 
valstī, lai tie veidotu uzņēmējdarbību ārzemēs, īpaši finansiāli un politiski riskantajās 
jaunattīstības valstīs. Industriāli visattīstītākajās valstīs, tai skaitā ES dalībvalstīs un 
visstraujāk augošajās jaunajās tirgus ekonomikas valstīs ir vismaz viena eksporta 
kredītaģentūra, kas parasti ir valdības dienesta vai daļēja valdības dienesta filiāle. 

Saistībā ar vidēja vai ilgtermiņa aizdevumiem un kredītiem (vairāk par diviem gadiem) 
eksporta kredītaģentūras kopīgi atbild par pasaules lielākajiem privātā sektora oficiālo 
finansējumu līdzekļiem. Eksporta kredītaģentūras riska parakste lielo industriālo un 
infrastruktūru projektiem jaunattīstības valstīs daudzkārt pārsniedz visu daudzpusējo attīstības 
banku apvienoto ikgadējo finansējumu. 

Saistībā ar īstermiņa finansēšanu (mazāk par diviem gadiem, galvenokārt tirdzniecības 
darbības finansēšana) 2007. gadā eksporta kredītaģentūras atbalstīja apmēram desmit 
procentus no pasaules tirdzniecības, kas darījumos un ieguldījumos sastāda 1,4 triljonus ASV 
dolārus. Šie skaitļi būs samazinājušies pašreizējās finanšu krīzes dēļ, kā rezultātā G–20 aicina 
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eksporta kredītaģentūras izsniegt papildu īstermiņa finansējumus, lai atvieglotu tirdzniecības 
plūsmas.
Viens no lielākajiem ESAO eksporta kredītaģentūras locekļiem ir ASV ExIM-Bank, kura ir 
izveidota, lai pildītu galveno lomu jaunajā ASV administrācijas valsts eksporta iniciatīvas 
programmā, palielinot valstu daļu vispasaules tirdzniecībā. Arī jaunās tirgus ekonomikas 
valstis ir atklājušas eksporta kredītaģentūru nozīmīgumu saistībā ar eksporta veicināšanas 
stratēģijām. Ķīnas ExIm-Bank ir viena no trijām lielākajām eksporta kredītaģentūrām. 

Kopējais eksporta kredīta garantiju apjoms, kuru ES dalībvalstu eksporta kredītaģentūras 
izsniedza laika posmā no 2004. līdz 2009. gadam, sastāda 468 miljardus eiro.  Finanšu krīzes 
rezultātā strauji palielinājās pieprasījums pēc eksporta kredītaģentūru finansējuma projektiem. 
Tiklīdz kā projekts saņem eksporta kredītaģentūru nodrošinājumu, privātās bankas labprātāk 
finansē šos projektus.

Eksporta kredītaģentūras (ECA) un ilgtspējīga attīstība

Eksporta kredītaģentūras atbalsta divreiz vairāk naftas, gāzes un kalnrūpniecības projektus, 
nekā visas daudzpusējās attīstības bankas kopā. Saskaņā ar Pasaules Resursu institūta (WRI) 
2000. gada pētījumu puse no rūpnieciskajiem projektiem ar lielu CO2 izmešu daudzumu 
jaunattīstības valstīs saņem kaut kāda veida eksporta kredītaģentūru atbalstu. Daļēji tas ir 
tāpēc, ka lielākā daļa projektu ir saistīti ar lielu risku vides, politiskās, sociālās un kultūras 
ietekmes dēļ un tos nevarētu realizēt bez eksporta kredītaģentūru atbalsta un finansiālās 
palīdzības. 

Tomēr eksporta kredītaģentūras bieži atbalsta projektus, kurus Pasaules Bankas grupa un citas 
daudzpusējās attīstības bankas uzskata par pārāk riskantiem un videi kaitīgiem, lai tos 
atbalstītu. Daļēji tas ir sīvās konkurences dēļ starp eksporta kredītaģentūrām, lai atvērtu tirgu 
to vietējiem uzņēmumiem. Tas rada „sacensības par vismazākajām prasībām”, kas savukārt 
mudina eksporta kredītaģentūras atbalstīt projektus ar vājiem vai bez aizsardzības 
pasākumiem vides un sociālajā jomā. 

Ilisu aizsprosts Turcijā, kura dēļ jāpārvieto 78 000 cilvēku, galvenokārt etniskie kurdi, un 
kuram ir postoša ietekme uz vidi, ir viens no šādiem gadījumiem.  Pasaules Banka atteicās 
finansēt šo projektu. Neskatoties uz to, Austrijas, Šveices un Vācijas eksporta kredītaģentūras 
iesaistījās projektā, lai gan tām starptautiskā spiediena rezultātā galu galā bija jāizstājas no šā 
projekta. 

Eksporta kredītaģentūras ir stratēģiskās attīstības atbalsts, un tās spēlē ļoti lielu lomu 
uzņēmējdarbībā, kam ir postoša ietekme uz vidi. Eksporta kredītaģentūrām kā valsts 
atbalstītām iestādēm tā vietā būtu un tās varētu spēlēt nozīmīgu lomu, lai veicinātu pāreju uz 
zema oglekļa dioksīda saturu ekonomikā, atbalstot valstu valdību saistības attiecībā uz 
klimatu.

Eksporta kredītaģentūrām lielākoties nav arī nedz pilnvaru, nedz saistību attīstības jomā, 
tomēr tās ir atbildīgas par attīstības valstu parāda lielāko daļu, kas pēc aprēķiniem vidēji 
sastāda apmēram vienu trešdaļu no jaunattīstības valstu kopējā parāda. Lai gan pareiza parādu 
pārvaldība var veicināt labvēlīgu ietekmi uz attīstību, eksporta kredītaģentūras bieži izdara 
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spiedienu uz valstīm, lai tās aizņemtos līdzekļus tādu projektu aizņēmumu nomaksai, kuri ir 
pretrunā ilgtspējīgas attīstības mērķiem, kuriem ir projektēšanas nepilnības un kuri ir saistīti 
ar korupciju. Tā kā jaunattīstības valstu pārmērīgie un neatbilstošie parādi ierobežo 
ilgtspējīgas attīstības procesus šajās valstīs, eksporta kredītaģentūras tādējādi ir lielā mērā par 
to atbildīgas. 

Atbilstība ESAO nolīguma prasībām

Eksporta kredītaģentūras piedāvā atbalstu eksporta darījumiem, kuru privātais sektors 
nepiedāvā vai piedāvā par nepieejamām cenām, jo privātajam kapitāla tirgum trūkst 
informācijas, lai pienācīgi novērtētu darījumu riskus. Eksporta kredītaģentūrām nav pieejama 
izsmeļošāka informācija. Tomēr tām ir daudz lielāka spēja amortizēt risku nekā privātajam 
sektoram, jo tām nav jāmaksā nodokļi un jāgūst peļņa. Tādējādi eksporta kredītaģentūrām ir 
daudz drošāks veids strādāt tā, ka tiek nosegtas izmaksas no paplašinātā kredīta, nekā 
privātajām bankām.

Tādēļ eksporta kredītaģentūras veicina likumīgu tirdzniecību, kas privātā kapitāla tirgum 
neizdodas. Tomēr tā paša iemesla dēļ eksporta kredītaģentūras var arī lielā mērā traucēt 
tirdzniecībai, ja to finanšu operācijas nereglamentē kopīgi noteikumi.

Atbilstības pamatā — eksporta kredītaģentūras ievēro kopīgo noteikumu minimumu saistībā 
ar finanšu operāciju cenām. Nozīmīgākie noteikumi: 

- uz visa veida oficiāli atbalstītiem eksporta kredītiem attiecas atmaksas prasības 
noteiktā termiņā,

- eksporta kredītaģentūrām, kas piedāvā tiešos kredītus par fiksētu procentu likmi, ir 
jāpiemēro attiecīgā tirgus procentu bāzes likme (CIRR) kā minimālā procentu likme,

- ja eksporta kredītaģentūras pagarina galvojumus vai eksporta darbības apdrošināšanu, 
tām ir jāprasa samaksa minimālās prēmijas likmes apmērā (MPR), lai segtu eksporta 
kredītu nesamaksāšanas risku (kredītrisku), kas jāpamato ar risku, un tam jābūt 
atbilstošam, lai segtu ilgtermiņa pamatdarbības izmaksas un zaudējumus (peļņas un 
zaudējumu slieksnis). Šāda prēmija ir jāmaksā papildu procentu likmei tiešā kredīta 
gadījumā.

Ja šie noteikumi netiek ievēroti, tad eksporta kredītaģentūras darbība tiek uzskatīta par 
nelikumīgu un tirgu kropļojošu subsīdiju.

ESAO pamatnostādnes un nespēja nodrošināt pārredzamību

Jūsu referents pilnībā atzīst, ka eksporta kredītaģentūras ir nozīmīgi instrumenti šībrīža 
kreditēšanas krīzes situācijā, lai atbalstītu Eiropas uzņēmumu tirdzniecību un ieguldījumus.  
Ņemot vērā budžeta deficīta situāciju vairākumā ES dalībvalstu, eksporta kredītaģentūru 
finanšu darbībām jābūt vislielākajā mērā finansiāli stabilām. Eksporta kredītaģentūras ir 
aizvien vairāk iesaistītas īstermiņa tirdzniecības finansēšanā, tās var saņemt arvien vairāk 
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atteikumu saistībā ar lieliem kredītiem un galvojumiem, kuri tika pagarināti. Valsts atbalsts 
eksporta kredītaģentūras zaudētu reputāciju sabiedrības acīs, ja izrādītos, ka tām ir jāvēršas 
pie nodokļu maksātājiem, lai finansētu eksporta kredītaģentūru darbību. 

Tomēr izrādās neiespējami noskaidrot, kādus projektus eksporta kredītaģentūras finansē vai 
finansēja agrāk. Pieejamo datu apjoms ir neliels. Dažu valstu eksporta kredītaģentūras pat 
nesniedz regulāru bilances pārskatu par ikgadējo darbību. Daudzas citas nesniedz detalizētus 
datus par nozarēm, kuras tiek finansētas, vai finanšu līdzekļu ģeogrāfisko sadali. Piemēram, 
Coface (Francijas eksporta kredītaģentūra) nesniedz vispārīgu informāciju par galvojuma 
summām vai to sadali pa reģioniem un sektoriem, arī gada pārskati tīmekļa vietnē nav 
pieejami.  Tas notiek, neraugoties uz ESAO 2005. gada Vienošanās pārredzamības prasībām, 
kuras ievēro visas ES dalībvalstis un kuras tiks iekļautas ES likumdošanā. 

Pārredzamības tūkums rada lielas izmaksas un laika limita pārsniegšanu, kas ir pretrunā 
ESAO Vienošanās rentabilitātes disciplīnai, kā tas ir, piemēram, saistībā ar Somijas Olkiluoto
atomelektrostaciju, kuru līdzfinansē Coface. Tas veicina arī uzpirkšanu un korupciju, kā tas ir 
gadījumā ar bēdīgi slaveno Nigērijas sašķidrinātas dabasgāzes projektu, kuru līdzfinansē 
Apvienotās Karalistes, Nīderlandes, Itālijas un ASV eksporta kredītaģentūras, un eksportētāji, 
kuri galu galā ieguva eksporta kredītaģentūras atbalstu, bija reģistrēti nodokļu oāzē.

Jūsu referents uzskata, ka ESAO Vienošanās ziņojumu iesniegšanas prasības ir 
nepietiekamas, lai pārraudzītu Eiropas eksporta kredītaģentūru finanšu operāciju pamatotību.  
Turklāt viņš ir nobažījies par ļoti iespējamo atteikuma skaita pieaugumu nākotnē, tieši pēc 
finanšu krīzes. Runājot par vispārējo finansēšanas sektoru, šībrīža finanšu krīze liek mums, 
likumdevēja iestādēm, apzināties, ka ESAO Vienošanās ir jāiekļauj precīzākas ziņojumu 
iesniegšanas prasības.

Jūsu referents iesaka ieviest prasību ES dalībvalstīs par ikgadēju ziņojumu Komisijai saistībā 
ar eksporta kredītaģentūru darbību vismaz atbilstoši normām, kādas ir spēkā ASV. 

ESAO pamatnostādnes un nespēja nodrošināt godīgu konkurenci

Ņemot vērā to, ka no jauna pieaug protekcionisms, ir svarīgi pārliecināties, ka eksporta 
kredītaģentūras darbojas saskaņā ar godīgas konkurences noteikumiem. Tā vietā, lai radītu 
atvieglojumus, tai pat laikā apsūdzot Ķīnu vai citas valstis par nelegālu valsts atbalsta 
sniegšanu vietējiem uzņēmumiem, ES dalībvalstu eksporta kredītaģentūrām jāievieš godīgas 
konkurences normas, kas savukārt ļauj ES ieņemt stingru nostāju ESAO ietvaros. 

ESAO Vienošanās nav nepieciešamo prasību, kas garantētu godīgu piemaksu noteikšanu, jo tā 
neietver prasības attiecībā uz pārredzamību un obligātiem standartiem, piemērojot sociālo un 
vides risku aprēķinus. ESAO Vienošanās paredz tikai brīvprātīgu paziņojumu par šādiem 
aprēķiniem. Tas var būt izskaidrojams ar to, ka vairums projektu, ko atbalsta eksporta 
kredītaģentūra, ir tik riskanti, ka privātais kapitāla tirgus atsakās tos finansēt. Tā kā nav 
noteikti obligātie standarti sociālo un vides riska faktoru aprēķiniem kredītu un garantiju 
izmaksās, tas veicina sāncensību ES eksporta kredītaģentūru starpā par lētākajām kredīta 
izmaksām, tādējādi sekmējot slēptu protekcionismu.
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Attiecībā uz to, lai pārliecinātos, vai ir ievēroti ES notiekumi par valsts sniegto atbalstu, jūsu 
referents iesaka sakārtot pārredzamības prasības attiecībā uz riska aprēķināšanu un 
ārpusbilances nodošanu atklātībā un noteikt par obligātu sociālo un vides riska aprēķinu 
ziņojumu iesniegšanu.

ESAO pamatnostādnes un Lisabonas prasības ES ārējās darbības saskanībai

Eksporta kredītaģentūras ir izdevīgi valsts politikas instrumenti starptautisku mērķu 
sasniegšanai, kuros ES piedalās, īpaši saistībā ar klimata pārmaiņu novēršanu un cīņu pret 
nabadzību. Lisabonas līgums ievieš uzlabotas saskanības prasības attiecībā uz visa veida ES 
ārējo darbību. Eksporta kredītaģentūras noteikti jāvērtē pēc tā, kā tās ļauj sasniegt šos mērķus.

Neatkarīgi no jaunās situācijas, ko ievieš Līgums par Savienības darbību (LESD), un faktu, ka 
vairākums eksporta kredītaģentūru kredītu un galvojumu atbalsta naftas, gāzes un 
kalnrūpniecības projektus, kuri saskaņā ar Pasaules Banku sniegto informāciju vismazāk 
veicina nabadzības samazināšanu, Komisija tiesību akta priekšlikuma dokumentācijas ievadā 
nav saskatījusi nepieciešamību pārskatīt ESAO Vienošanās atbilstību ES politikai un mērķiem 
(1. apsvērums) vai nodrošināt ietekmes novērtējumu (2. novērtējums). 

Jūsu referents ierosina horizontālo prasību iekļaušanu, kas savukārt efektīvi veicinātu Eiropas 
Savienības dalībvalstu eksporta kredītaģentūru dalību ES politikas un mērķu sasniegšanā.


