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

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Comércio Internacional

24.6.2010

DOCUMENTO DE TRABALHO
sobre a aplicação de certas directrizes para créditos à exportação que 
beneficiam de apoio oficial

Comissão do Comércio Internacional

Relator: Yannick Jadot



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

PT

Introdução

O objectivo da "Decisão do Conselho relativo à aplicação de certas directrizes para créditos à
exportação que beneficiam de apoio oficial" é transpor para a legislação da UE o "Convénio 
sobre os Créditos à Exportação que Beneficiam de Apoio Oficial" (seguidamente designado 
por "Convénio"), que foi negociado no âmbito do Grupo "Créditos à Exportação" da OCDE, 
na sua versão de 2005. Será, assim, substituída a legislação comunitária existente, de 2002, 
em que se baseava a anterior versão do Convénio. 

A fundamentação da Comissão e do Conselho para transpor o acordo para a legislação da UE 
é que confere certeza jurídica adicional às agências de crédito à exportação (ACE) dos 
Estados-Membros de que as suas operações não serão objecto de recurso ao mecanismo de 
resolução de litígios da OMC. Segundo o Acordo sobre as Subvenções e as Medidas de 
Compensação (ASMC), que estabelece o quadro internacional juridicamente vinculativo para 
reger as subvenções, os créditos à exportação a empresas privadas não são consideradas 
subvenções se o apoio for concedido nos termos do Convénio da OCDE ("safe heaven"). 

O Convénio da OCDE é um "Acordo de Cavalheiros entre Participantes", um instrumento 
flexível e não vinculativo à sua disposição. Os Participantes podem modificá-lo sem terem 
que seguir os processos de tomada de decisões ou de ratificação da OCDE. As anteriores 
versões do Convénio da OCDE foram transpostas para a legislação dos Participantes com 
requisitos adicionais, para além do disposto no Convénio. O Parlamento pode, portanto, aditar 
requisitos ao Convénio durante o processo de transposição para a legislação da UE e o relator 
recomenda que esta possibilidade seja utilizada.

Existe um problema específico que resulta do facto de a OCDE alterar frequentemente o 
Convénio, enquanto que o processo da sua transposição para a legislação comunitária tem que 
ser realizado com base numa versão determinada do Convénio. A presente proposta de 
decisão baseia-se na versão do Convénio de 2005, ao passo que, entretanto, certos capítulos 
dessa versão foram revistos no âmbito da OCDE e um capítulo foi aditado.

O papel e a importância das agências de crédito à exportação (ACE)

As ACE são agências públicas que concedem empréstimos, garantias, créditos e seguros com 
garantia estatal a empresas privadas dos seus países de origem para transacções no 
estrangeiro, nomeadamente no financeiro e politicamente arriscado mundo em 
desenvolvimento. A maioria dos países industrializados, incluindo todos os Estados-Membros 
da UE e a maioria dos países emergentes dispõem de, pelo menos, uma ACE que, geralmente, 
constitui um segmento oficial ou para-oficial dos respectivos governos. 

Relativamente aos empréstimos e créditos a médio/longo prazo (mais de dois anos), as ACE 
no seu conjunto constituem a maior fonte de financiamento oficial do mundo para projectos 
do sector privado.  O financiamento de grandes projectos industriais e infra-estruturais nos 
países em desenvolvimento equivale a várias vezes o montante anual combinado de todos os 
bancos multilaterais de desenvolvimento. 
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Relativamente ao financiamento a curto prazo (menos de dois anos, essencialmente para 
operações comerciais), em 2007, as ACE apoiaram cerca de 10% do comércio mundial, ou 
seja, cerca de 1,4 triliões de USD em operações e investimentos. Estes números terão 
aumentado, devido à actual crise financeira, em que o G20 pediu às ACE para facilitarem os 
fluxos comerciais através da prestação de financiamento adicional a prazo.
Uma das maiores ACE dos membros da OCDE é o ExIM-Bank dos Estados Unidos, 
concebido para desempenhar um papel de liderança na nova Iniciativa Nacional de 
Exportação (NEI) da Administração dos EUA para potenciar a quota-parte das exportações do 
país nas exportações mundiais. Os países emergentes também descobriram a importância das 
ACE nas suas estratégias de promoção das exportações. O ExIM-Bank chinês é uma das três 
maiores ACE.

O montante conjunto das garantias de crédito à exportação concedidas no período de 
2004-2009 pelas ACE dos Estados-Membros da UE foi da ordem dos 468 mil milhões €. A 
crise financeira provocou um aumento exponencial da procura de financiamento a projectos 
pelas ACE. A partir do momento em que um projecto tem a cobertura de uma ACE, os bancos 
privados têm menos relutância em financiá-lo.

As agências de crédito à exportação (ACE) e o desenvolvimento sustentável

Estima-se que o apoio prestado pelas ACE a projectos no domínio do petróleo, gás e 
indústrias extractivas é o dobro do de todos os bancos multilaterais de desenvolvimento no 
seu conjunto. Metade do conjunto dos projectos industriais de emissão intensiva de CO2 nos 
países em desenvolvimento beneficiam, de uma forma ou de outra, do apoio de ACE, segundo 
um estudo do Instituto de Recursos Mundiais de 2000. Isto deve-se em parte ao facto de se 
tratar de projectos de alto risco, tendo em conta os seus impactos ambientais, políticos, sociais 
e culturais, que não avançariam sem o financiamento das ACE. 

Não obstante, as ACE também apoiam frequentemente projectos que o Banco Mundial e 
outros bancos multilaterais de desenvolvimento consideram demasiado arriscados e 
ambientalmente nocivos para apoiarem. Isto deve-se, em parte, à intensa concorrência entre as 
ACE para abrirem mercados às empresas do seu país, criando uma "corrida ao mínimo" que 
incentiva as ACE a apoiarem projectos com poucas ou nenhumas salvaguardas ambientais ou 
sociais. 

A Barragem de Ilisu, na Turquia, que deverá deslocar cerca de 78.000 pessoas, principalmente 
de etnia curda e tem consequências ambientais devastadoras, é um caso paradigmático. O 
Banco Mundial declinou a prestação de financiamento ao projecto. Não obstante, algumas 
ACE, da Áustria, Suíça e Alemanha avançaram, embora finalmente fossem obrigadas a 
retirar-se devido a pressões internacionais. 

Assim, as ACE são "válvulas de segurança" estratégicas do desenvolvimento que 
desempenham um papel enorme no impacto ambientalmente nocivo de actividades das 
empresas. Enquanto instituições com caução pública, as ACE devem e podem, em vez disso, 
desempenhar um papel importante na promoção da transição para uma economia de baixas 
emissões de carbono, em coerência com os compromissos assumidos pelos seus governos 
nacionais relativamente ao clima.
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Na sua maioria, as ACE também não têm mandato ou obrigações em matéria de 
desenvolvimento; ainda assim, constituem a maior componente única da dívida dos países em 
desenvolvimento, estimada numa média de cerca de um terço da dívida total desses países. 
Enquanto que uma gestão adequada da dívida pode conduzir a impactos positivos em matéria 
de desenvolvimento, as ACE forçam frequentemente os países a criarem dívida para 
reembolsar os empréstimos de financiamento a projectos que são incoerentes com os 
objectivos do desenvolvimento sustentável, que geram insuficiências e estão associados à 
corrupção. Assim, tanto quanto o ónus da dívida dos países em desenvolvimento seja 
excessivo ou inadequado, prejudicando o processo de desenvolvimento sustentável, as ACE 
são em grande parte responsáveis. 

Cumprimento das normas do Convénio da OCDE

As ACE prestam apoio a operações de exportação que não seriam realizadas, ou não o seriam 
a preços acessíveis, por parte do sector privado, na medida em que o mercado de capitais 
privado não dispõe de informação suficiente para avaliar convenientemente os riscos das 
operações. A ACE também não dispõem de informações melhores. Mas têm uma capacidade 
de absorção de riscos muito maior que os actores privados, na medida em que não têm que 
pagar impostos, nem que realizar lucros. Assim, estão muito mais à vontade que os bancos 
privados para avançar operações de crédito alargado.

Desta forma, facilitam o comércio legítimo onde os mercados de capital privado não 
conseguem fazê-lo. Porém, pelas mesmas razões, as ACE também constituem potencialmente 
uma fonte de distorção maciça do comércio, caso financiem operações que não estejam 
regulamentadas por um corpo comum de regras.

A base do cumprimento é que as ACE respeitem um mínimo comum de regras em matéria de 
fixação de preços das suas operações financeiras. As regras mais importantes são as seguintes: 

- todas as formas de crédito à exportação com apoio oficial estão sujeitas a requisitos de 
reembolso em prazos determinados;

- as ACE que oferecem crédito directo de taxa fixa têm que aplicar a taxa de juro 
comercial de referência (TJCE) enquanto taxa de juro mínima;

- se uma ACE aumenta as garantias ou os seguros de uma operação de exportação, é 
obrigada a cobrar a taxa de prémio mínima (TPM) para cobrir o risco de não 
pagamento do crédito à exportação (risco de crédito), que deverá ser um risco 
fundamentado e adequado para cobrir custos e prejuízos operacionais (break-even 
point) a longo prazo. O referido prémio também deve ser aplicado com carácter 
adicional relativamente à taxa de juro, em caso de crédito directo.

Se estas regras não forem respeitadas, considera-se que a operação da ACE constitui uma 
subvenção ilegal e que distorce o mercado.
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As directrizes da OCDE e o incumprimento do requisito de transparência

O relator reconhece plenamente que as ACE constituem um instrumento importante na 
presente situação de colapso do crédito para apoiar o comércio e o investimento das empresas 
europeias. Tendo em conta as situações de défice público existentes na maioria dos 
Estados-Membros da UE parece, porém, ser da maior importância que as suas operações 
sejam financeiramente sólidas. As ACE não só estão cada vez mais profundamente envolvidas
no financiamento do comércio a curto prazo, como também poderão necessitar de fazer face a 
um crescente número de situações de incumprimento do reembolso de grandes créditos e 
garantias alargadas no passado. Tal poderá prejudicar o apoio público às ACE, caso venham, 
por sua vez, a necessitar do contribuinte para refinanciar as suas operações.

Porém, afigura-se impossível saber o que financiam as ACE ou o que financiaram no passado.
Apenas existem escassos dados disponíveis. A nível nacional, algumas ACE nem sequer 
apresentam regularmente relatórios sobre o equilíbrio global das suas operações anuais.
Muitas outras não apresentam dados desagregados sobre a distribuição sectorial ou geográfica 
dos empréstimos que concedem. Por exemplo, a Coface (a ACE de França) não apresenta 
informação geral sobre os montantes garantidos ou a sua repartição regional/sectorial e o seu 
website não disponibiliza relatórios anuais. E isto, apesar dos requisitos de transparência 
previstos no Convénio da OCDE de 2005, que todos os Estados-Membros subscreveram e que 
agora será transposto para a legislação da UE.

A falta de transparência facilita a ocorrência de enormes excessos de custos e de tempo, 
desrespeitando as normas de equilíbrio previstas no Convénio da OCDE como, por exemplo, 
no caso da Central Nuclear de Olkiluoto, na Finlândia, co-financiada pela Coface. Facilita 
também a compra de favores e a corrupção, como no caso do projecto notório da Nigéria 
Liquid Natural Gas, co-financiado por ACE do RU, Países Baixos, Itália e EUA, em que os 
exportadores que finalmente beneficiaram de apoio das ACE estavam registados num paraíso 
fiscal.

O relator considera que os requisitos de prestação de informação previstos no Convénio da 
OCDE são insuficientes para monitorizar a qualidade das operações financeiras das ACE 
europeias. Está, além disso, preocupado com a perspectiva muito real de um aumento do 
número de falhas no futuro, nomeadamente na sequência da crise financeira. Quanto ao sector 
do financiamento em geral, a crise financeira actual deverá sensibilizar os legisladores para a 
necessidade de normas de prestação de informação mais detalhadas que as actualmente 
previstas no Convénio da OCDE.

O relator sugere o estabelecimento de um requisito o sentido de os Estados-Membros 
apresentarem anualmente à Comissão um relatório sobre as actividades das suas ACE que, no 
mínimo, siga as normas actualmente em vigor nos EUA.

As directrizes da OCDE e a ausência de normas em matéria de concorrência leal

Perante a reemergência do proteccionismo, é importante assegurar que as ACE funcionem 
com regras de concorrência leal. Em vez de procurarem a sua própria vantagem – acusando 
entretanto a China e outros países de atribuírem auxílios estatais ilegais às suas empresas – as 
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ACE dos Estados-Membros da UE deveriam estabelecer regras de concorrência leal com base 
nas quais a UE possa tornar-se peremptória no âmbito da OCDE.

O Convénio da OCDE não contém os requisitos necessários para garantir a fixação leal dos 
preços dos prémios, uma vez que não implica normas de transparência, nem normas mínimas 
no cálculo dos riscos sociais e ambientais. O Convénio prevê apenas a notificação facultativa 
desses cálculos. Isto tem que ser visto num contexto em que a maioria dos projectos apoiados 
por ACE são tão arriscados que os mercados de capitais privados optam por não avançarem.
O não estabelecimento de normas mínimas no cálculo de factores de risco sociais e 
ambientais nos custos do crédito ou de garantias estimula, mesmo entre as ACE dos 
Estados-Membros, uma corrida aos custos de crédito mais baixos, favorecendo assim um 
proteccionismo disfarçado.

Sem prejuízo da conformidade com as normas da UE em matéria de auxílios estatais, o relator 
sugere uma clarificação dos requisitos de transparência sobre os cálculos dos riscos e a 
publicação dos veículos fora do balanço, assim como a obrigatoriedade da notificação  do 
cálculo dos riscos sociais e ambientais.

As directrizes da OCDE e o requisito de Lisboa de coerência na acção externa da UE

As ACE são instrumentos públicos das políticas potencialmente bem posicionados para 
contribuir para o financiamento de objectivos internacionais com os quais a UE se 
comprometeu, nomeadamente no que diz respeito às alterações climáticas e ao alívio da 
pobreza. O Tratado de Lisboa trouxe um requisito de coerência ao domínio da acção externa 
da UE na sua globalidade. As ACE terão certamente que ser julgadas perante esses objectivos.

Não obstante a nova situação criada pelo TFUE e as provas de que uma grande maioria dos 
créditos e garantias promovem actividades nos sectores do petróleo, das minas e das indústria 
extractivas que, segundo o Banco Mundial, são as que menos contribuem para o alívio da 
pobreza, a Comissão, na sua proposta de cobertura legislativa do dossier não vê qualquer 
necessidade de reexaminar o Convénio da OCDE no que diz respeito à sua coerência com as 
políticas e objectivos da UE (considerando 1), nem prevê avaliações de impacto 
(considerando 2).

O relator sugere a inclusão de requisitos horizontais que possam efectivamente levar as ACE 
dos Estados-Membros a contribuírem para as políticas e objectivos da UE.


