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Uvod

Namen odločbe Sveta o uporabi nekaterih smernic na področju uradno podprtih izvoznih 
kreditov je prenos Sporazuma o smernicah za uradno podprte izvozne kredite, dogovorjenega 
s skupino OECD za izvozne kredite (v nadaljevanju: sporazum) v različici iz leta 2005 v 
pravo EU. S tem se nadomesti veljavna zakonodaja EU iz leta 2002, ki temelji na prejšnji 
različici. 

Komisija in Svet utemeljujeta prenos sporazuma v pravo EU s tem, da ta zagotavlja dodatno 
pravno varnost agencijam držav članic EU za izvozne kredite, da njihovo delovanje ne bo 
izpodbijano z mehanizmom STO za reševanje sporov. Po Sporazumu STO o subvencijah in 
izravnalnih ukrepih, ki zagotavlja zakonsko zavezujoč mednarodni okvir za urejanje vladnih 
subvencij, podpora izvoznega kredita za zasebne družbe ne šteje za subvencijo, če je v skladu 
s sporazumom OECD (zatočišče). 

Sporazum OECD je tako imenovan „neformalen dogovor med sodelujočimi”, prilagodljiv, 
pravno nezavezujoč instrument, s katerim sodelujoči razpolagajo in ga lahko spremenijo, ne 
da bi morali upoštevati postopek odločanja ali ratifikacije OECD. Prejšnje različice 
sporazuma OECD so bile prenesene v zakonodajo sodelujočih držav z dodatnimi zahtevami, 
ki so presegale dogovore v okviru tega sporazuma. Zato je mogoče, da v postopku prenosa 
sporazuma v pravo EU Parlament vanj doda nekatere zahteve, kar poročevalec priporoča.

Posebna težava izvira iz dejstva, da OECD sporazum stalno spreminja, postopek prenosa 
sporazuma v pravo EU pa mora biti izpeljan na podlagi določene različice sporazuma. 
Sedanji predlog odločbe temelji na različici sporazuma OECD iz leta 2005, vmes pa je OECD 
revidirala nekatera poglavja te različice, eno pa dodala.

Vloga in obseg agencij za izvozne kredite (AIK)

AIK so javne agencije, ki zasebnim družbam v svoji matični državi zagotavljajo posojila, ki 
jih podpira vlada, garancije, kredite in zavarovanja za poslovanje v tujini, zlasti v finančno in 
politično tveganih razmerah v državah v razvoju. V večini industrializiranih držav, vključno z 
vsemi državami članicami EU in večino držav v vzponu, je vsaj ena AIK, ki je običajno 
uradna ali poluradna veja vlade. 

Za srednje- in dolgoročna posojila in kredite (daljša od dveh let) pomenijo AIK največji vir 
uradnega financiranja projektov v zasebnem sektorju na svetu. Jamstvo AIK za velike 
industrijske in infrastrukturne projekte v državah v razvoju večkratno presega skupno letno 
financiranje vseh multilateralnih razvojnih bank. 

Za kratkoročno financiranje (krajše od dveh let, predvsem za trgovinske operacije) so AIK v 
letu 2007 podprle kakih 10 odstotkov svetovne trgovine, kar pomeni približno 1,4 bilijona 
USD v transakcijah in naložbah. Ti zneski se bodo povečali zaradi sedanje finančne krize, 
med katero skupina G 20 poziva AIK, naj olajšajo trgovinske tokove, tako da zagotovijo 
dodatno kratkoročno financiranje.
Ena od največjih AIK med članicami OECD je ExIM-Bank iz ZDA, ki bo imela vodilno 
vlogo v novi pobudi vlade ZDA za nacionalni izvoz, s katero naj bi spodbudili delež držav v 
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svetovnem izvozu. Tudi države v vzponu so odkrile pomembnost AIK in njihovih strategij za 
spodbujanje izvoza. Kitajska banka ExIm-Bank je med tremi največjimi AIK.

Skupni obseg garancij za izvozne kredite, ki so jih AIK držav članic EU zagotovile v obdobju 
od 2004 do 2009, je približno 468 milijard EUR. Finančna kriza je povzročila eksplozijo 
povpraševanja po financiranju AIK za projekte. Ko dobi projekt pokritje AIK, zasebne banke 
manj oklevajo pri odločitvi za njegovo financiranje.

Agencije za izvozne kredite (AIK) in trajnostni razvoj

AIK naj bi po ocenah podpirale dvakrat toliko naftnih, plinskih in rudniških projektov kot vse 
multilateralne razvojne banke skupaj. Po ugotovitvah raziskave Svetovnega inštituta za 
naravne vire iz leta 2000 polovico vseh industrijskih projektov v državah v razvoju, ki imajo 
velike emisije CO2 , na tak ali drugačen način podpirajo AIK. Delno je razlog v tem, ker je 
večina teh projektov zelo tveganih zaradi svojih okoljskih, političnih, socialnih ali kulturnih 
posledic ter brez podpore in finančne pomoči AIK ne bi bili uresničeni.

AIK pa pogosto podpirajo tudi projekte, ki se zdijo skupini Svetovne banke in drugim 
multilateralnim bankam preveč tvegani in okolju škodljivi, da bi jih podprle. Deloma je to 
posledica intenzivne konkurence med AIK, da bi odprle trge za svoje domače družbe, kar 
povzroča škodljivo tekmovalnost v slogu „tekmovanja v zniževanju”, ki AIK spodbuja, da 
podpirajo projekte s šibkim ali nikakršnim okoljskim ali socialnim varstvom.

Nazoren primer je jez Ilisu v Turčiji, zaradi katerega naj bi bilo preseljenih približno 78.000 
ljudi, zlasti kurdske narodnosti, in bi imel uničujoče posledice za okolje. Svetovna banka tega 
projekta ni hotela financirati, AIK iz Avstrije, Švice in Nemčije pa so ga podprle, čeprav so 
se morale pozneje zaradi mednarodnega pritiska umakniti.

AIK so zato osredje strateškega razvoja, ki ima velikansko vlogo pri škodljivih posledicah 
dejavnosti podjetij za okolje. Kot institucije, ki jih podpira vlada, bi AIK morale in bi tudi 
lahko imele pomembno vlogo pri spodbujanju prehoda na gospodarstvo z nizkimi emisijami 
CO2 v skladu z okoljskimi zavezami svojih nacionalnih vlad.

AIK povečini nimajo razvojnega mandata ali obveznosti, kljub temu pa predstavljajo največjo 
posamezno sestavino dolga države v razvoju, ocenjeno povprečno na približno tretjino 
skupnega dolga držav v razvoju. Medtem ko ima lahko pravilno upravljanje dolgov pozitivne 
posledice za razvoj, AIK pogosto sili države, da ustvarjajo dolgove za odplačilo posojil za 
projekte, ki niso v skladu s cilji trajnostnega razvoja, ki so slabo zasnovani in povezani s 
korupcijo. Zato so AIK v veliki meri odgovorne za prekomerno ali neustrezno breme dolgov 
držav v razvoju, ki zavira proces trajnostnega razvoja v teh državah. 

Skladnost s pravili sporazuma OECD

AIK nudijo podporo za izvozne transakcije, ki jih zasebni sektor ne bi ponudil (ali pa ne po 
dostopnih cenah), ker trg zasebnega kapitala nima dovolj informacij, da bi ustrezno ocenil 
tveganja posameznih transakcij. AIK nimajo boljših informacij, imajo pa višjo sposobnost 
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absorpcije tveganja kot zasebni sektor, saj jim ni treba plačevati davkov in imeti dobička.
Zato imajo AIK veliko več manevrskega prostora za pokritje stroškov ali za podaljšanje 
posojila kot zasebne banke.

AIK zato tudi poenostavljajo zakonito trgovino, kadar trg zasebnega kapitala ni uspešen.
Vendar jo lahko iz istega razloga tudi potencialno masovno izkrivljajo, če njihovih finančnih 
operacij ne urejajo skupna pravila.

Podlaga za skladnost je, da AIK spoštujejo skupna minimalna pravila o določanju cen za 
svoje finančne operacije. Najpomembnejša pravila so:

- za vse oblike uradno podprtih izvoznih kreditov veljajo zahteve o odplačilu v 
določenem obdobju;

- AIK, ki nudijo neposredne kredite s fiksno stopnjo, morajo kot najnižjo obrestno mero 
uporabljati ustrezne komercialne referenčne obrestne mere (Commercial Interest 
Reference Rate – CIRR);

- če AIK podaljšajo garancije ali zavarovanja za izvozno operacijo, morajo zaračunati 
najnižjo premijsko stopnjo, da se pokrije tveganje neplačila izvoznega kredita 
(kreditno tveganje) – to je tveganje, ki temelji na pokritju dolgoročnih obratovalnih 
stroškov in izgub (prag donosnosti). Tako premijo je treba poleg obrestne mere 
zaračunati tudi v primeru neposrednega kredita.

Če ta pravila ne bodo upoštevana, bo delovanje AIK nezakonita subvencija, ki bo izkrivljala 
trg.

Smernice OECD in nezadostno zagotavljanje preglednosti

Poročevalec v celoti priznava, da so AIK v sedanjih razmerah kreditne krize pomemben 
instrument za podporo trgovini in naložbam evropskih podjetij. Glede na razmere javnega 
primanjkljaja v večini držav članic EU se vendarle zdi izjemno pomembno, da je njihovo 
delovanje finančno zanesljivo. AIK niso samo vedno bolj vpleteni v kratkoročno trgovinsko 
financiranje, temveč bi se morda morali tudi spoprijeti s povečanjem neizpolnjevanja 
obveznosti pri večjih kreditih in garancij, ki so bile v preteklosti podaljšane. Če bi se bile AIK 
za refinanciranje svojih operacij prisiljene obrniti na davkoplačevalce, bi to spodkopalo javno 
podporo zanje.

Vendar je nemogoče ugotoviti, kaj AIK financirajo ali so financirale v preteklosti; na voljo so 
le pičli podatki. Nekatere nacionalne AIK sploh ne poročajo redno o splošni bilanci svojega 
letnega poslovanja. Številne druge ne sporočajo podatkov, ločenih glede na sektorska posojila 
ali geografsko porazdelitev. Coface (francoska AIK) na primer ne sporoča splošnih informacij 
o garantiranih zneskih ali regionalnih/sektorskih razlikah in na njenem spletnem mestu ne 
najdemo letnih poročil. Tako je kljub zahtevam po preglednosti v sporazumu OECD iz leta 
2005, ki so ga podpisale vse države članice EU in bo sedaj prenesen v pravo EU.

Pomanjkljiva preglednost omogoča velike stroškovne in časovne presežke, ki ne upoštevajo 
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pravil o pokritju stroškov iz sporazuma OECD, kot to velja na primer za nuklearno elektrarno 
Olkiluoto na Finskem, ki jo sofinacira Coface. Omogoča tudi podkupovanje in korupcijo, kot 
je v primeru razvpitega projekta Nigeria Liquid Natural Gas, ki ga sofinancirajo AIK Velike 
Britanije, Nizozemske, Italije in ZDA in v katerem so bili izvozniki, ki imajo na koncu koristi 
od podpore AIK, registrirani v davčni oazi.

Poročevalcu se zdijo zahteve o poročanju po sporazumu OECD nezadostne za spremljanje 
solventnosti finančnih operacij evropskih AIK. Poleg tega je zaskrbljen zaradi zelo realnih 
predvidevanj o povečanju neizpolnjevanja obveznosti v prihodnosti, zlasti zaradi finančne 
krize. Kar zadeva finančno panogo na splošno, bi sedanja finančna kriza lahko osvestila 
zakonodajalce, da so potrebna natančnejša pravila o poročanju, kot so trenutno navedene v 
sporazumu OECD.

Poročevalec predlaga, da se za države članice EU uvede zahteva, da vsako leto poročajo 
Komisiji o dejavnostih svojih AIK najmanj v skladu z veljavnimi standardi v ZDA.

Smernice OECD in neuspeh pri zagotavljanju lojalne konkurence

Kljub ponovnemu pojavljanju protekcionizma je pomembno zagotoviti, da bodo AIK delovale 
po pravilih lojalne konkurence. Namesto da AIK držav članic EU iščejo lastne koristi, hkrati 
pa obtožujejo Kitajsko in druge, da svojim podjetjem zagotavljajo nezakonito državno pomoč, 
bi morale določiti standarde za pravila lojalne konkurence, na podlagi katerih bi se EU lahko 
odločneje uveljavila znotraj okvira OECD. 

Sporazum OECD ne vsebuje zahtev za zagotavljanje pravičnega določanja cen premij, saj ne 
vsebuje nobenih pravil o preglednosti in najnižjih standardih pri uporabi izračuna socialnega 
in okoljskega tveganja, pač pa predvideva samo prostovoljno obvestilo o takih izračunih. To 
je treba razumeti ob upoštevanju dejstva, da je večina projektov AIK tako tveganih, da se 
zasebni kapitalski trgi ne odločajo zanje. Če se ne bodo določili minimalni standardi za 
izračun faktorjev socialnega in okoljskega tveganja v stroške kredita ali garancije, bo to 
spodbudilo tekmovanje za najnižje stroške kredita, celo med AIK držav članic EU, in tako 
spodbudilo prikrit protekcionizem.

Če bodo preverjena pravila EU o državni pomoči, poročevalec predlaga, da se uredijo zahteve 
o preglednosti v zvezi z izračunom tveganja in razkritjem finančnih poročil o zunajbilančnih 
instrumentih ter uvede obvezno obveščanje o izračunu socialnega in okoljskega tveganja.

Smernice OECD in lizbonske zahteve za skladnost zunanjih ukrepov EU

AIK so potencialno primerni instrumenti javne politike, ki lahko prispevajo k financiranju 
mednarodnih ciljev, ki jim je zavezana EU in ki zlasti zadevajo podnebne spremembe in 
blažitev revščine. Lizbonska pogodba prinaša povečane zahteve po skladnosti za celotno 
področje zunanjih ukrepov EU. AIK je treba ocenjevati ob upoštevanju teh ciljev.

Kljub novim razmeram zaradi lizbonske Pogodbe o delovanju Evropske unije in dokazom, da 
velika večina kreditov in garancij AIK spodbuja naftne, rudniške in ekstraktivne dejavnosti, ki 
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po mnenju Svetovne banke najmanj prispevajo k blažitvi revščine, Komisija v svojem 
predlogu za krovno zakonodajo na tem področju ne vidi potrebe po reviziji sporazuma OECD 
glede skladnosti s politikami in cilji EU (uvodna izjava 1) ali zagotovitvi presoje vplivov 
(uvodna izjava 2).

Poročevalec predlaga, da se vključijo horizontalne zahteve, ki bi lahko učinkovito usmerjale 
AIK evropskih držav članic k prispevanju k politikam in ciljem EU.


