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Introducere

Obiectivul „Deciziei Consiliului privind aplicarea unor orientări în domeniul creditelor la 
export care beneficiază de sprijin public” este să transpună în legislația comunitară 
„Aranjamentul privind creditele la export care beneficiază de sprijin public”, astfel cum a fost 
negociat în cadrul Grupului de credit la export al OCDE („Aranjamentul”) în versiunea sa din 
2005. Prin intermediul acestei decizii va fi înlocuită legislația comunitară în vigoare din 2002, 
care se bazează pe o versiune anterioară a Aranjamentului. 

Motivele care determină Comisia și Consiliul să transpună Aranjamentul în legislația UE sunt 
legate de faptul că astfel se oferă o certitudine juridică suplimentară agențiilor de credit la 
export (ACE) ale statelor membre ale UE, garantându-se că operațiunile acestora nu vor face 
obiectul unor contestații în cadrul mecanismului OMC de soluționare a litigiilor. În 
conformitate cu Acordul OMC privind subvențiile și măsurile compensatorii (ASMC), care 
instituie cadrul internațional obligatoriu din punct de vedere juridic pentru reglementarea 
subvențiilor guvernamentale, sprijinul acordat societăților private pentru creditele la export nu 
este considerat a fi o subvenție, dacă acest sprijin este acordat în conformitate cu 
Aranjamentul OCDE („zona de siguranță”). 

Aranjamentul OCDE este un așa-numit „Gentlemen’s Agreement” - o convenție liberă de 
orice constrângeri între participanți, un instrument flexibil, fără caracter obligatoriu din punct 
de vedere juridic, la dispoziția participanților, care îl pot modifica fără a fi nevoiți să respecte 
procedurile decizionale sau procesul de ratificare de la nivelul OCDE. Versiunile anterioare 
ale Aranjamentului OCDE au fost transpuse în legislația statelor participante împreună cu 
cerințe suplimentare care depășeau sfera dispozițiilor Aranjamentului OCDE. Prin urmare, 
este posibil ca Parlamentul să adauge la Aranjament cerințe suplimentare în procesul de 
transpunere a acestuia în legislația UE, iar raportorul recomandă să se recurgă la această 
posibilitate.

O problemă specifică este generată de faptul că OCDE modifică fără întrerupere 
Aranjamentul, în timp ce procesul de transpunere a Aranjamentului în legislația UE trebuie să 
aibă loc pe baza unei anumite versiuni a acestuia. Prezenta propunere de decizie se bazează pe 
o versiune a Aranjamentului OCDE din 2005, în condițiile în care anumite capitole ale acestei 
versiuni au fost revizuite între timp în cadrul OCDE, iar un capitol a fost adăugat.

Rolul și importanța agențiilor de credit la export (ACE)

ACE sunt agenții publice care furnizează împrumuturi, garanții, credite și asigurări 
guvernamentale societăților private din țara lor de origine, pentru a le permite acestora să 
desfășoare o activitate economică peste hotare, în special în țările în curs de dezvoltare care 
prezintă riscuri pe plan politic și financiar.  Majoritatea țărilor industrializate, inclusiv toate 
statele membre ale UE și cea mai mare parte a țărilor emergente dețin cel puțin o ACE, care 
este de obicei un organ oficial sau cvasioficial al guvernului lor. 

În ceea ce privește împrumuturile și creditele pe termen mediu/lung (peste doi ani), ACE 
reprezintă, în mod colectiv, cea mai importantă sursă de finanțare oficială pentru proiectele 
din sectorul privat din lume. Sumele subscrise de ACE în cadrul unor proiecte industriale și 
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de infrastructură de amploare în țările în curs de dezvoltare echivalează cu valoarea 
multiplicată de mai multe ori a totalului finanțării anuale a tuturor băncilor multilaterale de 
dezvoltare. 

În ceea ce privește finanțarea pe termen scurt (mai puțin de doi ani și în special finanțarea 
operațiunilor comerciale), ACE au sprijinit, în 2007, aproximativ 10 % din comerțul mondial, 
ceea ce reprezintă, cu aproximație, tranzacții și investiții în valoare de 1,4 trilioane USD. 
Aceste cifre se vor fi majorat datorită crizei financiare actuale, în contextul căreia G-20 a 
făcut apel la ACE să faciliteze fluxurile comerciale prin furnizarea de finanțare suplimentară 
pe termen scurt.
Una dintre cele mai importante ACE din statele membre ale OCDE este ExIM-Bank din SUA, 
care este menită să joace un rol primordial în Inițiativa națională pentru export [National 
Export Initiative (NEI)] a guvernului SUA, pentru a majora cota acestei țări din totalitatea 
exporturilor mondiale. Și țările emergente au descoperit importanța ACE în cadrul strategiilor 
lor de promovare a exporturilor. ExIm-Bank de pe teritoriul Chinei este una dintre primele trei 
mari ACE din lume.

Cuantumul total al garanțiilor pentru credit la export acordate în perioada 2004-2009 de către 
ACE din statele membre ale UE poate fi evaluat la aproximativ 468 de miliarde EUR. Criza 
financiară a cauzat o explozie a cererilor de finanțare din partea ACE pentru proiecte. Dacă un 
proiect beneficiază de o garanție din partea unei ACE, băncile private sunt mai puțin reticente 
cu privire la finanțarea proiectului respectiv.

Agențiile de credit la export (ACE) și dezvoltarea durabilă

Se estimează că ACE sprijină de două ori mai multe proiecte din domeniul exploatării 
petrolului, al gazului și al mineritului decât totalitatea băncilor multilaterale de dezvoltare. 
Jumătate din totalitatea proiectelor industriale cu un nivel ridicat de emisii de CO2 din țările în 
curs de dezvoltare beneficiază de o anumită formă de sprijin acordat de ACE, potrivit unui 
studiu realizat de World Resources Institute în 2000. Acest lucru se datorează, în parte, 
faptului că majoritatea acestor proiecte prezintă un grad ridicat de risc datorită consecințelor 
lor ecologice, politice, sociale și culturale și nu ar putea să fie puse în aplicare fără sprijinul și 
asistența financiară a ACE. 

Cu toate acestea, ACE sprijină frecvent și proiecte pe care Banca Mondială și alte bănci 
multilaterale le consideră prea riscante și nocive pentru mediu pentru a le acorda sprijin. 
Această situație este provocată, în parte, de concurența intensă dintre ACE, care urmăresc să 
deschidă piețe pentru societățile din țările lor de origine. Se creează, astfel, o competiție 
pentru „uniformizarea la un nivel inferior” care încurajează ACE să sprijine proiectele care nu 
oferă garanții în domeniul social sau al protecției mediului sau ale căror garanții nu sunt 
suficiente. 

Barajul Ilisu din Turcia, care ar duce la strămutarea a 78 000 de persoane, mai ales de etnie 
kurdă, și care ar avea consecințe devastatoare asupra mediului, reprezintă un exemplu 
concludent. Banca Mondială a refuzat să finanțeze proiectul.  Cu toate acestea, ACE din 
Austria, Elveția și Germania au continuat să susțină proiectul, deși au fost în cele din urmă 
obligate să se retragă datorită presiunii internaționale.
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Astfel, ACE sunt elemente esențiale ale dezvoltării strategice, care contribuie într-o măsură 
extrem de mare la efectele nocive asupra mediului ale activității întreprinderilor. Având în 
vedere că sunt instituții guvernamentale, ACE ar trebui și ar putea să joace un rol important, 
în schimb, în promovarea tranziției către o economie cu un nivel redus de emisii de CO2, în 
conformitate cu angajamentele adoptate la nivel național de guvernele lor în domeniul climei.

De asemenea, majoritatea ACE nu dețin un mandat sau obligații în domeniul dezvoltării, dar, 
cu toate acestea, ele reprezintă componenta cea mai importantă a datoriei țărilor în curs de 
dezvoltare, estimată, în medie, la aproximativ o treime din datoria totală a țărilor în curs de 
dezvoltare. În timp ce o gestionare adecvată a datoriei poate conduce la evoluții pozitive în 
domeniul dezvoltării, ACE le solicită adesea țărilor în mod insistent să se îndatoreze pentru a 
rambursa împrumuturi acordate pentru proiecte care nu sunt consecvente cu obiectivele 
dezvoltării durabile, care prezintă deficiențe la nivelul concepției și care sunt asociate cu acte 
de corupție. Astfel, în măsura în care povara excesivă sau neadecvată a datoriilor țărilor în 
curs de dezvoltare subminează procesul de dezvoltare durabilă din aceste țări, ACE sunt într-
un grad ridicat responsabile pentru acest fapt. 

Respectarea normelor acordului OCDE

ACE oferă sprijin pentru tranzacțiile de export care nu ar fi permise de sectorul privat, sau 
care nu ar avea loc la prețuri accesibile, datorită faptului că piața de capital privat nu deține 
suficiente informații pentru a evalua în mod adecvat riscurile tranzacției. ACE nu sunt mai 
bine informate. Cu toate acestea, ele au o capacitate mult mai ridicată de absorbție a riscurilor 
decât actorii din sectorul privat, deoarece nu trebuie să plătească taxe și să realizeze profituri. 
Astfel, ACE au o marjă mult mai mare de manevră pentru a atinge pragul de rentabilitate în 
cazul acordării unui credit decât băncile private.

Astfel, ACE facilitează comerțul legitim în situațiile în care piața de capital privat eșuează. Cu 
toate acestea, din același motiv, ACE reprezintă, de asemenea, o potențială cauză de 
distorsionare masivă a comerțului, în cazul în care operațiunile lor de finanțare nu sunt 
reglementare de norme comune.

Pentru garantarea conformității, este esențial ca ACE să respecte o serie de norme comune 
minime legate de tarifarea operațiunilor lor financiare. Cele mai importante norme sunt:

- toate formele de credite la export care beneficiază de sprijin public sunt supuse unor 
cerințe de rambursare într-un anumit interval de timp;

- ACE care oferă credite directe cu rată fixă trebuie să aplice rata relevantă de referință 
a dobânzii comerciale (RRDC) drept rată minimă a dobânzii;

- în cazul în care ACE acordă garanții sau asigurări pentru o operațiune de export, 
acestea sunt obligate să perceapă o rată minimă a primei (RMP) pentru a acoperi riscul 
nerambursării creditelor la export (riscul de credit), care trebuie să fie calculată în 
funcție de riscuri și să fie suficientă pentru a acoperi costurile și pierderile de 
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exploatare pe termen lung (pragul de rentabilitate). O astfel de rată trebuie, de 
asemenea, să se adauge la rata dobânzii percepute în cazul unui credit direct.

În cazul în care aceste norme nu sunt respectate, operațiunile efectuate de ACE sunt 
considerate drept o subvenție ilegală și cu un efect de distorsionare a pieței.

Orientările OCDE și neasigurarea transparenței

Raportorul este pe deplin de acord cu faptul că, în contextul actual al restrângerii creditului, 
ACE reprezintă un instrument important pentru sprijinirea comerțului și a investițiilor 
întreprinderilor europene. Având în vedere existența deficitului public în majoritatea statelor 
membre ale UE, pare totuși să fie de maximă importanță ca operațiunile ACE să fie viabile 
din punct de vedere financiar. Pe lângă faptul că ACE sunt tot mai puternic implicate în 
finanțarea pe termen scurt a activităților comerciale, este posibil, de asemenea, ca ele să fie 
nevoite să facă față unor situații de nerambursare, în cazul creditelor și garanțiilor cu o 
valoare ridicată acordate în trecut. Acest lucru ar submina sprijinul public pentru ACE, dacă 
ar deveni evident că acestea sunt nevoite să apeleze la contribuabili pentru a-și refinanța 
operațiunile.

Cu toate acestea, se dovedește a fi imposibil să se identifice activitățile pe care ACE le 
finanțează sau le-au finanțat în trecut. Este disponibilă doar o cantitate redusă de informații. 
Anumite ACE nici măcar nu raportează cu regularitate bilanțul global al operațiunilor lor 
anuale. Numeroase alte ACE nu raportează date defalcate cu privire la activitatea lor 
sectorială de creditare sau la distribuția geografică a fondurilor acordate. Spre exemplu, 
Coface (ACE din Franța) nu prezintă informații generale cu privire la sumele garantate sau la 
diviziunile regionale/sectoriale, iar site-ul său internet nu oferă rapoarte anuale. Această 
situație există în ciuda cerințelor privind transparența din Aranjamentul OCDE din 2005, la 
care toate statele membre ale UE aderă și care va fi acum transpus în legislația UE.

Lipsa transparenței face posibilă existența unor costuri uriașe și a unor depășiri ale 
termenelor, în contradicție cu normele privind pragul de rentabilitate prevăzute în 
Aranjamentul OCDE, acesta fiind, spre exemplu, cazul centralei nucleare Olkiluoto din 
Finlanda, finanțată de Coface. Lipsa transparenței facilitează și acordarea de mită și actele de 
corupție, așa cum este cazul celebrului proiect Nigeria Liquid Natural Gas, cofinanțat de către 
agențiile de credit la export din Marea Britanie, Țările de Jos, Italia și SUA, în cazul căruia 
exportatorii care au fost beneficiarii finali ai sprijinului ACE erau înregistrați într-un paradis 
fiscal.

Raportorul consideră că cerințele privind raportarea din Aranjamentul OCDE sunt insuficiente 
pentru a monitoriza viabilitatea operațiunilor financiare ale ACE europene. Acesta este, în 
plus, îngrijorat de perspectiva cât se poate de reală a unui număr ridicat de cazuri de 
nerambursare în viitor, în special în perioada ulterioară crizei financiare. În ceea ce privește 
sectorul finanțărilor în general, actuala criză financiară ar trebui să ne atragă atenția, în 
calitate de legislatori, cu privire la faptul că sunt necesare norme de raportare mai detaliate 
decât cele care sunt cuprinse efectiv în Aranjamentul OCDE.

Raportorul sugerează să se impună statelor membre ale UE să raporteze anual Comisiei cu 
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privire la activitățile ACE de pe teritoriul lor, cel puțin în conformitate cu standardele în 
vigoare în SUA.

Orientările OCDE și neasigurarea concurenței echitabile

În contextul relansării protecționismului, este important să se garanteze funcționarea ACE în 
conformitate cu norme de concurență echitabile. În loc să încerce să își promoveze interesele 
proprii - acuzând China sau alte țări de furnizarea unor ajutoare de stat ilegitime 
întreprinderilor lor - ACE din statele membre ale UE ar trebui să stabilească standarde privind 
normele de concurență echitabilă, pe baza cărora UE poate să își apere interesele în cadrul 
OCDE.

Aranjamentul OCDE nu cuprinde cerințele necesare pentru a garanta stabilirea unor tarife 
echitabile pentru prime, deoarece nu include norme în materie de transparență și standarde 
minime în ceea ce privește aplicarea unor evaluări ale riscurilor pe plan social și ecologic.
Aranjamentul OCDE prevede numai notificarea voluntară a unor astfel de evaluări. Trebuie să 
se țină seama de acest lucru în condițiile în care majoritatea proiectelor care beneficiază de 
sprijinul ACE sunt atât de riscante încât piețele de capital privat refuză să se implice în 
acestea. În condițiile în care nu se stabilesc standarde minime pentru evaluarea factorilor de 
risc pe plan social sau ecologic în cadrul costurilor creditelor sau ale garanțiilor promovează o 
concurență, chiar și între ACE din statele membre ale UE, în vederea obținerii unui cost cât 
mai redus al creditului, promovându-se astfel un protecționism deghizat.

Sub rezerva verificării compatibilității cu normele UE privind ajutoarele de stat, raportorul 
sugerează să se garanteze cerințele privind transparența în ceea ce privește evaluarea 
riscurilor, precum și dezvăluirea vehiculelor din afara bilanțului și să se introducă 
obligativitatea evaluării riscurilor pe plan social și ecologic.

Orientările OCDE și necesitatea coerenței acțiunii externe a UE odată cu Tratatul de la 
Lisabona

ACE sunt instrumente de politică publică dotate cu un potențial important de a contribui la 
finanțarea obiectivelor internaționale pe care UE și le-a asumat, în special în ceea ce privește 
schimbările climatice și atenuarea sărăciei. Odată cu adoptarea Tratatului de la Lisabona, 
sporește importanța cerinței referitoare la coerența întregii sfere a acțiunii externe a UE. Este 
necesar, cu siguranță, ca ACE să fie evaluate în conformitate cu aceste obiective.

În ciuda noii situații existente în conformitate cu TFUE, adoptat la Lisabona, și a datelor care 
dovedesc că majoritatea creditelor și garanțiilor acordate de ACE promovează activitățile de 
exploatare a petrolului, miniere și extractive care, potrivit Băncii Mondiale, contribuie în cea 
mai mică măsură la atenuarea sărăciei, Comisia, în propunerea sa referitoare la acordarea unui 
statut legislativ dosarului, nu consideră necesar să se revizuiască Aranjamentul OCDE în ceea 
ce privește coerența sa cu politicile și obiectivele UE [considerentul (1)] sau să se furnizeze o 
evaluare de impact [considerentul (2)]. 

Raportorul sugerează includerea unor cerințe orizontale care ar putea, în mod concret, oferi 
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orientări ACE din statele membre ale UE referitor la modalitatea de a contribui la politicile și 
obiectivele UE.


