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Úvod

Predmetom „rozhodnutia Rady o uplatňovaní určitých usmernení v oblasti štátom 
podporovaných vývozných úverov“ je zahrnúť „dohodu o štátom podporovaných vývozných 
úveroch“, o ktorej sa rokovalo v rámci pracovnej skupiny OECD pre vývozné úvery (ďalej 
len „dohoda“), do právnych predpisov EÚ, a to v znení z roku 2005. Týmto sa nahradia 
existujúce právne predpisy z roku 2002, ktoré sú založené na predchádzajúcom znení dohody.

Komisia a Rada si želajú začleniť túto dohodu do právnych predpisov EÚ, pretože poskytuje 
agentúram pre vývozné úvery v členských štátoch EÚ zvýšenú právnu istotu, že ich operácie 
sa v rámci mechanizmu WTO na urovnávanie sporov nespochybnia. Podľa Dohody WTO 
o dotáciách a vyrovnávacích opatreniach (ASCM), ktorá predstavuje právne záväzný 
medzinárodný rámec pre reguláciu vládnych dotácií, sa úverová podpora vývozu poskytovaná 
súkromným spoločnostiam nepovažuje za dotáciu, pokiaľ sa podpora poskytla v súlade 
s dohodou OECD (tzv. safe heaven).

Dohoda OECD, ktorú jej účastníci nazývajú „džentlmenská dohoda“, je pružný a právne 
nezáväzný nástroj v rukách účastníkov, ktorí ju môžu zmeniť bez toho, aby museli dodržiavať 
rozhodovacie postupy OECD či ratifikačný proces. V minulosti už došlo k začleneniu dohody 
OECD do právnych predpisov jednej zo zúčastnených krajín spolu s dodatočnými 
požiadavkami nad rámec obsahu tejto dohody. Parlament má preto možnosť zahrnúť do 
dohody v rámci jej transponovania do právnych predpisov EÚ dodatočné ustanovenia 
a spravodajca odporúča využiť túto príležitosť.

Problém spočíva v tom, že OECD dohodu neustále mení a dopĺňa, zatiaľ čo postup jej 
transponovania do právnych predpisov EÚ sa musí vykonať na základe konkrétneho znenia.
Uvedený návrh rozhodnutia vychádza zo znenia dohody OECD z roku 2005, pričom 
medzitým boli niektoré kapitoly tejto verzie v rámci OECD zmenené a jedna kapitola bola 
pridaná.

Úloha a význam agentúr pre vývozné úvery

Agentúry pre vývozné úvery sú verejné agentúry, ktoré poskytujú súkromným spoločnostiam 
vo svojej krajine štátne pôžičky, záruky, úvery a poistenia určené na podnikanie v zahraničí, 
najmä vo finančne i politicky rizikových rozvojových krajinách. Vo väčšine 
industrializovaných krajín vrátane všetkých členských štátov EÚ a krajín s rýchlo sa 
rozvíjajúcim hospodárstvom pôsobí najmenej jedna agentúra pre vývozné úvery, ktorá je 
zvyčajne oficiálnou alebo takmer oficiálnou vládnou agentúrou.

Čo sa týka strednodobých a dlhodobých pôžičiek a úverov (na viac ako dva roky), agentúry 
pre vývozné úvery spoločne predstavujú najdôležitejší zdroj verejnej finančnej podpory 
projektov v súkromnom sektore. Výška podpory veľkých projektov v oblasti priemyslu 
a infraštruktúry v rozvojových krajinách, ktorú poskytujú agentúry pre vývozné úvery, 
niekoľkokrát presahuje výšku celkových ročných prostriedkov všetkých mnohostranných 
bánk pre rozvoj.



DT\819075SK.doc 3/6 PE442.926v01-00

SK

Pokiaľ ide o krátkodobé financovanie (menej ako dva roky; najmä financovanie obchodných 
transakcií), agentúry pre vývozné úvery podporili v roku 2007 približne 10 % svetového 
obchodu, čo predstavuje sumu 1,4 bilióna USD vo forme transakcií a investícií. Tieto sumy sa 
v dôsledku súčasnej finančnej krízy zvýšia, pričom skupina G20 vyzvala agentúry pre 
vývozné úvery, aby uľahčili obchodné toky poskytnutím dodatočného krátkodobého 
financovania.
Jedna z najväčších agentúr pre vývozné úvery v rámci členských krajín OECD je exportno-
importná banka USA, ktorá má zohrávať vedúcu úlohu v súvislosti s novou iniciatívou 
americkej vlády v oblasti národného vývozu (NEI) zameranou na posilnenie účasti krajín na 
svetovom vývoze. Krajiny s rýchlo sa rozvíjajúcim hospodárstvom takisto pochopili význam 
agentúr pre vývozné úvery pre ich stratégie podpory vývozu. Čínska exportno-importná banka 
je jednou z troch najväčších agentúr pre vývozné úvery.

Celková suma záruk na vývozné úvery poskytnutých agentúrami pre vývozné úvery 
v členských štátoch EÚ v období 2004 – 2009 predstavuje približne 468 miliardy EUR.
Finančná kríza spôsobila obrovský nárast dopytu po financovaní projektov agentúrami pre 
vývozné úvery. Ak je projekt sčasti financovaný agentúrou pre vývozné úvery, súkromné 
banky sú ochotnejšie podieľať sa na jeho financovaní.

Agentúry pre vývozné úvery a trvalo udržateľný rozvoj

Odhaduje sa, že agentúry pre vývozné úvery podporujú dvakrát viac projektov v oblasti ropy, 
zemného plynu a banskej činnosti než všetky mnohostranné banky pre rozvoj dokopy. Podľa 
štúdie Svetového inštitútu pre zdroje (WRI) z roku 2000 dostáva polovica priemyselných 
projektov s vysokou úrovňou vypúšťania emisií CO2 od agentúr pre vývozné úvery určitú 
formu podpory. Jedným z dôvodov je, že väčšina týchto projektov predstavuje z dôvodu 
environmentálneho, politického, sociálneho a kultúrneho dosahu vysoké riziko a bez pomoci 
a finančnej podpory agentúr pre vývozné úvery by sa nedali uskutočniť.

Agentúry pre vývozné úvery však často podporujú i projekty, ktoré skupina Svetovej banky 
a ostatné mnohostranné banky považujú za príliš rizikové a z environmentálneho hľadiska 
škodlivé. To sa dá čiastočne vysvetliť silnou konkurenciou medzi agentúrami pre vývozné 
úvery, pokiaľ ide o otvorenie trhov pre podniky v ich krajinách. Dôsledkom sú tzv. snahy 
o dosiahnutie najnižšej úrovne, čo nabáda agentúry pre vývozné úvery na podporovanie 
projektov so slabými alebo žiadnymi environmentálnymi alebo sociálnymi zárukami.

Výstavba priehrady Ilisu v Turecku, ktorá by spôsobila presun približne 78 000 osôb, najmä 
etnických Kurdov, a mala by ničivé environmentálne dôsledky, je názorným príkladom. 
Svetová banka odmietla financovať tento projekt. Rakúske, švajčiarske a nemecké agentúry 
pre vývozné úvery sa napriek tomu rozhodli poskytnúť finančné prostriedky, no z dôvodu 
medzinárodného tlaku napokon ustúpili od svojho záväzku.

Agentúry pre vývozné úvery sú teda strategickými piliermi rozvoja a nesú obrovskú 
zodpovednosť za škodlivé následky hospodárskej aktivity pre životné prostredie. Ako štátom 
podporované inštitúcie by agentúry pre vývozné úvery skôr mali a mohli zohrávať významnú 
úlohu pri podpore prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo v súlade so záväzkami svojich 
vlád týkajúcimi sa klímy.
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Okrem toho nemá väčšina agentúr pre vývozné úvery žiaden mandát či povinnosť v oblasti 
rozvoja, hoci zodpovedajú za najpodstatnejšiu zložku dlhu rozvojových krajín, ktorá 
predstavuje podľa odhadov približne tretinu celkového dlhu rozvojových krajín. Zatiaľ čo 
vhodné riadenie dlhu môže mať pozitívne dôsledky pre rozvoj, agentúry pre vývozné úvery 
často nútia rozvojové krajiny k tomu, aby vytvorili dlh a mohli tak splatiť pôžičky poskytnuté 
na uskutočnenie projektov, ktoré sú v rozpore s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja, sú zle 
navrhnuté a spájajú sa s korupciou. Preto ak nadmerný alebo neprimeraný dlh rozvojových 
krajín možno považovať za prekážku pokroku v oblasti trvalo udržateľného rozvoja v týchto 
krajinách, agentúry pre vývozné úvery sú z veľkej časti zodpovedné.

Súlad s oblasťami dohody OECD

Agentúry pre vývozné úvery ponúkajú pomoc pri vývozných transakciách, ktorú by súkromný 
sektor neposkytol, prípadne by ju poskytol za neprijateľné ceny, pretože na súkromnom 
kapitálovom trhu chýbajú dostatočné informácie o riadnom posudzovaní rizík spojených 
s konkrétnymi transakciami. Agentúry pre vývozné úvery nie sú lepšie informované. Majú 
však oveľa vyššiu schopnosť zvládať riziká než súkromné subjekty, keďže nemusia platiť 
dane a vytvárajú zisk. Agentúry pre vývozné úvery majú preto lepšiu možnosť dosiahnuť bod 
zvratu pri úveroch s predĺženou splatnosťou než súkromné banky.

Agentúry pre vývozné úvery teda uľahčujú legálny obchod v prípade, že súkromný kapitálový 
trh zlyhá. Z rovnakého dôvodu však zároveň môžu znamenať veľké narušenie obchodu, ak sa 
ich finančné operácie neriadia spoločnými pravidlami.

Základnou podmienkou dodržania súladu je, aby agentúry pre vývozné úvery rešpektovali pri 
určovaní cien svojich finančných operácií minimálne spoločné pravidlá. Najdôležitejšie 
pravidlá sú tieto:

- všetky formy štátom podporovaných vývozných úverov podliehajú povinnosti vrátiť 
v určitej lehote poskytnuté finančné prostriedky;

- agentúry pre vývozné úvery, ktoré ponúkajú priame úvery so stálou úrokovou 
sadzbou, musia uplatňovať príslušnú osobitnú komerčnú referenčnú úrokovú sadzbu 
ako minimálnu úrokovú sadzbu;

- ak agentúry pre vývozné úvery predĺžia záruky alebo poistenie vývoznej operácie, sú 
povinné uplatniť minimálnu sadzbu rizikovej prirážky s cieľom pokryť riziko 
nesplatenia vývozných úverov (úverové riziko), ktorá bude zohľadňovať riziká a bude 
primeraná na pokrytie dlhodobých prevádzkových nákladov a strát (bod zvratu). 
Takáto prirážka sa musí uplatniť aj na úrokové sadzby pri priamych úveroch.

Ak sa nedodržiavajú tieto pravidlá, operácia agentúry pre vývozné úvery sa považuje za 
nezákonnú dotáciu narúšajúcu trh.

Usmernenia OECD a neposkytovanie transparentnosti
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Spravodajca v plnej miere uznáva, že agentúry pre vývozné úvery sú v období súčasnej 
úverovej krízy dôležitým nástrojom udržiavania obchodných činností a investícií európskych 
podnikov. Vzhľadom na výšku verejných dlhov väčšiny členských štátov EÚ sa zdá finančné 
zabezpečenie ich operácií mimoriadne dôležité. Agentúry pre vývozné úvery sú nielen stále 
viac zapojené do krátkodobého financovania obchodu, ale zároveň sa môžu stretnúť 
s úverovým zlyhaním pri veľkých úveroch a zárukách, ktorých splatnosť sa v minulosti 
predĺžila. Ak by sa ukázalo, že agentúry pre vývozné úvery sa potrebujú obrátiť na daňového 
poplatníka, aby mohli znovu financovať svoje operácie, podkopala by sa ich verejná podpora.

Je však nemožné zistiť, čo agentúry pre vývozné úvery financujú či financovali. K dispozícii 
sú len obmedzené údaje. Niektoré národné agentúry pre vývozné úvery dokonca 
nevypracúvajú pravidelne správy o celkovej bilancii svojich ročných operácií. Mnohé ďalšie 
zase neposkytujú údaje rozlíšené podľa jednotlivých sektorov alebo z geografického hľadiska.
Napríklad Coface (francúzska agentúra pre vývozné úvery) neposkytuje všeobecné informácie 
o garantovaných hodnotách alebo objemoch pridelených jednotlivým regiónom/sektorom a na 
jej internetovej stránke nie sú zverejnené výročné správy. To je v rozpore s požiadavkami 
transparentnosti zahrnutými do dohody OECD z roku 2005, ku ktorej pristúpili všetky členské 
štáty EÚ a ktorá je už transponovaná do právnych predpisov EÚ.

Nedostatok transparentnosti spôsobuje obrovské náklady a prekročenia časových obmedzení, 
čo je v rozpore s pravidlami týkajúcimi sa rovnováhy nákladov a výnosov (bodu zvratu) 
obsiahnutými v dohode OECD, ako to bolo v prípade výstavby fínskej jadrovej elektrárne 
v lokalite Olkiluoto, ktorú spolufinancovala agentúra Coface. Vedie to tiež k úplatkárstvu 
a korupcii, ako to bolo v prípade známeho projektu v oblasti skvapalňovania zemného plynu, 
ktorý spolufinancovali agentúry pre vývozné úvery v Spojenom kráľovstve, Holandsku, 
Taliansku a USA, keď podpora agentúr pre vývozné úvery priniesla v konečnom dôsledku 
zisk vývozcom, ktorí boli zaregistrovaní v daňovom raji.

Spravodajca považuje požiadavky na predkladanie správ zahrnuté do dohody OECD za 
nepostačujúce na monitorovanie spoľahlivosti finančných operácií európskych agentúr pre 
vývozné úvery. Zároveň ho znepokojujú veľmi reálne vyhliadky na zvýšenie počtu 
nedostatkov v budúcnosti, najmä v období finančnej krízy. Pokiaľ ide o finančný sektor vo 
všeobecnosti, súčasná finančná kríza by mala zákonodarcov upozorniť na potrebu oveľa 
podrobnejších požiadaviek na predkladanie správ než tých, ktoré sa v súčasnosti uvádzajú 
v dohode OECD.

Spravodajca navrhuje, aby sa zaviedla povinnosť členských štátov EÚ predkladať Komisii 
výročné správy o činnosti ich agentúr pre vývozné úvery prinajmenšom v súlade s normami 
platnými v USA.

Usmernenia OECD a nezabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže

V situácii, keď opäť dochádza k rozvoju protekcionizmu, je dôležité, aby sme sa uistili, že
agentúry pre vývozné úvery sa riadia zásadami spravodlivej hospodárskej súťaže. Namiesto 
hľadania vlastných výhod a obviňovania Číny alebo iných krajín z poskytovania nezákonnej 
štátnej pomoci podnikom by mali agentúry pre vývozné úvery stanoviť normy spravodlivej 
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hospodárskej súťaže, na základe ktorých môže EÚ konať rozhodnejšie v rámci OECD.

Dohoda OECD neobsahuje požiadavky potrebné na zaručenie spravodlivého určovania výšky 
prirážok, keďže sa v nej neuvádzajú žiadne pravidlá týkajúce sa transparentnosti 
a minimálnych noriem uplatňovania výpočtu úrovne sociálneho a environmentálneho rizika.
Predpokladá sa v nej iba dobrovoľné oznamovanie takýchto výpočtov. Je pritom potrebné 
vziať do úvahy, že väčšina projektov financovaných agentúrami pre vývozné úvery je tak 
riziková, že súkromný kapitálový trh sa rozhodne na nich nepodieľať. Nestanovenie 
minimálnych noriem pre určenie sociálnych alebo environmentálnych rizikových faktorov pri 
nákladoch na poskytnutie úveru alebo záruky podporuje zápas o dosiahnutie čo najnižšej 
úrovne nákladov na úver, a to aj medzi agentúrami pre vývozné úvery v jednotlivých 
členských štátoch EÚ, čo vedie k podpore skrytého protekcionizmu.

S podmienkou overenia pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci spravodajca navrhuje upraviť 
požiadavky transparentnosti týkajúce sa výpočtu rizík a stanoviť povinnosť poskytovania 
informácií o podsúvahových operáciách a výpočte úrovne sociálnych a environmentálnych 
rizík.

Usmernenia OECD a požiadavky Lisabonskej zmluvy týkajúce sa súladu vonkajšej 
činnosti EÚ

Agentúry pre vývozné úvery sú nástrojmi verejnej politiky, ktoré majú dobrú možnosť 
prispievať k financovaniu medzinárodných cieľov, ku ktorých splneniu sa EÚ zaviazala, 
najmä pokiaľ ide o zmenu klímy a zmierňovanie chudoby. Po nadobudnutí platnosti 
Lisabonskej zmluvy sa požaduje posilnenie súladu v celej oblasti vonkajšej činnosti EÚ.
Agentúry pre vývozné úvery musia byť jednoznačne posudzované na základe týchto cieľov.

Bez ohľadu na novú situáciu podľa Lisabonskej ZFEÚ a dôkaz o tom, že prevažná väčšina 
záruk a úverov poskytovaných agentúrami pre vývozné úvery podporuje aktivity v oblasti 
ropy a banskej a ťažobnej činnosti, ktoré podľa Svetovej banky prispievajú najmenej 
k zmierňovaniu chudoby, Komisia uvádza vo svojom zastrešujúcom legislatívnom návrhu, že 
nie je potrebná žiadna revízia dohody OECD zameraná na dosiahnutie súladu s politikami 
a cieľmi EÚ (odôvodnenie č. 1) alebo na vykonanie hodnotenia vplyvu (odôvodnenie č. 2).

Spravodajca navrhuje zahrnúť do dohody horizontálne požiadavky, ktoré by mohli agentúry 
pre vývozné úvery v členských štátoch EÚ priviesť k prispievaniu k politikám a cieľom EÚ.


