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Inledning

Syftet med rådets beslut om tillämpningen av vissa riktlinjer för statsstödda exportkrediter är 
att i EU-lagstiftningen införliva 2005 års version av den överenskommelse om statsstödda 
exportkrediter (kallad konsensusöverenskommelsen) som förhandlats fram inom OECD:s 
exportkreditgrupp. Därmed kommer den befintliga EU-lagstiftningen från 2002 som utgår 
från en tidigare version av konsensusöverenskommelsen att ersättas. 

Orsaken till att kommissionen och rådet vill införliva konsensusöverenskommelsen i EU:s 
lagstiftning är att detta ökar rättssäkerheten för exportkreditinstituten i EU:s medlemsländer 
för att deras verksamhet inte ska dras inför WTO:s tvistlösningsmekanism. Inom WTO-
avtalet om subventioner och kompensatoriska åtgärder (SCM) som tillhandahåller det 
juridiskt bindande internationella regelverket för statsstöd, betraktas exportkrediter till privata 
företag inte som subvention, om stödet ges enligt reglerna i OECD:s 
konsensusöverenskommelse (en skyddszon). 

OECD:s konsensusöverenskommelse är ett så kallat gentlemen's agreement parterna emellan, 
ett flexibelt, rättsligt icke-bindande verktyg som parterna kan ändra utan att behöva följa 
OECD:s besluts- eller ratificeringsprocess. Tidigare versioner av OECD:s 
konsensusöverenskommelse har införlivats med parternas lagstiftning med fler krav än vad 
som stadgas i konsensusöverenskommelsen. Det är således möjligt för parlamentet att lägga 
till ytterligare krav i konsensusöverenskommelsen när den ska införlivas i EU-lagstiftningen, 
och föredraganden rekommenderar att denna möjlighet utnyttjas.

Det faktum att OECD kontinuerligt gör ändringar i konsensusöverenskommelsen, medan dess 
införlivande med EU-lagstiftningen måste utgå från en specifik version, utgör ett särskilt 
problem. Nuvarande förslag till beslut är baserat på en version av 
konsensusöverenskommelsen från 2005, men vissa kapitel i denna version har sedan dess 
reviderats inom OECD och ett kapitel har lagts till. 

Exportkreditinstitutens roll och betydelse

Exportkreditinstituten är offentliga organ som tillhandahåller statsstödda lån, garantier, 
krediter och försäkringar till privata företag från deras hemländer för att de ska kunna göra 
affärer utomlands, i synnerhet i de finansiellt och politiskt riskfyllda utvecklingsländerna. De 
flesta industriländer, inklusive alla EU:s medlemsländer och de flesta tillväxtländer, har minst 
ett exportkreditinstitut som i de flesta fall, officiellt eller halvofficiellt, är statliga organ. 

Vad beträffar medel- och långfristiga lån och krediter (på mer än två år) utgör 
exportkreditinstituten den största officiella finansieringskällan för projekt inom den privata 
sektorn. De summor som exportkreditinstituten lånar ut som finansiering av stora industri-
och infrastrukturprojekt i utvecklingsländer är många gånger högre än summan av de 
motsvarande belopp som årligen betalas ut av alla multilaterala utvecklingsbanker. 

Vad gäller den kortfristiga finansieringen (mindre än två år, huvudsakligen av 
handelstransaktioner) stod exportkreditinstituten 2007 för omkring tio procent av 
världshandeln, motsvarande omkring 1,4 biljoner amerikanska dollar i transaktioner och 
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investeringar. Dessa belopp kommer att stiga till följd av den rådande finanskrisen, sedan 
exportkreditinstituten uppmanats av G20-länderna att underlätta handelsflödena genom att 
tillhandahålla ytterligare kortfristiga lån.
Ett av de största exportkreditinstituten inom OECD:s medlemsländer är USA:s ExIM-bank, 
som är tänkt att spela en ledande roll i det exportinitiativ som USA:s regering nyligen 
lanserade för att öka landets andel av världshandeln. Tillväxtländerna har också upptäckt att 
exportkreditinstituten är värdefulla i sina strategier för exportfrämjande. Kinas ExIM-bank är 
ett av de tre största exportkreditinstituten.

De garantier som beviljades under perioden 2004–2009 av exportkreditinstitut i EU:s 
medlemsländer uppgick sammanlagt till omkring 468 miljarder euro. Finanskrisen gav 
upphov till en explosionsartad ökning av efterfrågan på statsstödda exportkrediter. När ett 
projekt väl har fått stöd av ett exportkreditinstitut ökar de privata bankernas vilja att bidra till 
finansieringen.

Exportkreditinstituten och hållbar utveckling

Exportkreditinstituten beräknas stå bakom mer än dubbelt så många olja-, gas- och 
gruvprojekt som alla multilaterala utvecklingsbanker tillsammans. Hälften av alla 
koldioxidintensiva industriprojekt i utvecklingsländerna har någon form av exportkreditstöd, 
enligt en studie från WRI (World Resources Institutes) 2000. Detta beror delvis på att de 
flesta av dessa projekt medför stora risker på grund av sin miljömässiga, politiska, sociala och 
kulturella inverkan, och att de aldrig skulle sättas i verket utan exportkreditstöd. 

Men exportkreditinstituten ger också ofta stöd till projekt som Världsbanksgruppen och andra 
multilaterala banker betraktar som alltför riskabla och miljöfarliga. Detta beror bland annat på 
att exportkreditinstituten tävlar om att öppna nya marknader för det egna landets företag. Det 
ger upphov till en ”kapplöpning mot botten” där exportkreditinstituten drivs till att stödja 
projekt som saknar eller har svaga miljömässiga och sociala skyddsmekanismer. 

Ett sådant exempel är Ilisu-fördämningen i Turkiet som skulle tvinga omkring 78000 
människor att flytta, de flesta kurder, samtidigt som det skulle få katastrofala följder för 
miljön. Världsbanken sade nej till att finansiera projektet. Trots detta gick exportkreditinstitut 
från Österrike, Schweiz och Tyskland vidare med projektet tills internationella påtryckningar 
tvingade dem att dra sig ur. 

Exportkreditinstituten är alltså grundbultar i den strategiska utvecklingen och bär ett stort 
ansvar för de skadliga inverkningarna av företagens verksamheter. Som de regeringsstödda 
organ de är borde exportkreditinstituten i stället spela en viktig roll i främjandet av 
övergången till en kolsnål ekonomi, vilket skulle ligga i linje med de nationella 
klimatåtagandena.

Trots att de allra flesta exportkreditinstitut saknar mandat eller uppdrag på 
utvecklingsområdet ligger de ändå bakom den största enskilda andelen av 
utvecklingsländernas skuldbörda, i genomsnitt uppskattningsvis omkring en tredjedel av dessa 
länders sammanlagda skuld. En god skuldförvaltning kan ha positiv inverkan på utvecklingen, 
men exportkreditinstituten pressar ofta länder att öka sina skulder för att kunna återbetala lån 
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till projekt som går emot målen för hållbar utveckling, som har brister i sitt upplägg, och som 
sammankopplas med korruption. Exportkreditinstituten bär således en stor del av ansvaret för 
de negativa effekter på utvecklingsprocessen som har sitt ursprung i u-ländernas alltför stora 
eller illa förvaltade skulder. 

Efterlevnaden av ordningen i OECD:s konsensusöverenskommelse

Exportkreditinstituten ger stöd för exportaffärer som inte skulle erbjudas av den privata 
sektorn, åtminstone inte till överkomliga kostnader, eftersom den privata kapitalmarknaden 
inte har tillgång till den information som krävs för en korrekt riskbedömning. 
Exportkreditinstituten är inte bättre informerade. Men de är betydligt bättre på att absorbera 
risker än privata aktörer, eftersom de inte behöver betala skatt och gå med vinst. De har därför 
betydligt större möjlighet att undvika förlust på lån än de privata bankerna.

Alltså kan exportkreditinstituten möjliggöra berättigad handel på områden där den privata 
kapitalmarknaden kommer till korta. Men av samma anledning kan de också utgöra en stor 
risk för snedvridning av handeln, om deras finansieringstransaktioner inte styrs av 
gemensamma regler.

Grunden för efterlevnaden är att exportkreditinstituten ska rätta sig efter gemensamma 
minimiregler för prissättningen av sina finansiella transaktioner. De viktigaste reglerna är:

- Alla former av statsstödda exportkrediter ska underställas kraven på återbetalning 
inom en viss tid.

- Exportkreditinstitut som erbjuder direkt kredit till fast ränta får inte underskrida den 
gällande kommersiella referensränta (CIRR).

- Om ett exportkreditinstitut beviljar garanti eller försäkring för en exporttransaktion 
måste en minimipremieavgift tas ut som täckning för eventuellt utebliven återbetalning 
av exportkrediten (kreditrisken), som ska vara riskbaserad och tillräckligt hög för att 
täcka långfristiga kostnader och förluster (break-even). Denna premieavgift måste 
även tas ut som tillägg till räntan vid en direktkredit.

Om dessa regler inte efterlevs måste exportkreditinstitutets transaktion betraktas som en 
otillåten subvention som rubbar marknadsbalansen.

OECD:s riktlinjer och misslyckandet med att skapa transparens

Föredraganden erkänner till fullo att exportkreditinstituten under den nuvarande 
kreditåtstramningen är viktiga instrument som kan upprätthålla de europeiska företagens 
handel och investeringar. Med tanke på att de flesta av EU:s medlemsländer har underskott i 
sina finanser är det dock mycket viktigt att deras verksamhet bedrivs på ett ekonomiskt sunt 
sätt. Inte nog med att exportkreditinstitutens åtaganden när det gäller kortfristig 
handelsfinansiering är mer omfattande än någonsin, nu kan de också bli ansvariga för ett ökat 
antal försummelser av stora krediter och garantier som beviljats tidigare. Det skulle skada 



DT\819075SV.doc 5/6 PE442.926v01-00

SV

allmänhetens förtroende för exportkreditinstituten om det såg ut som om de skulle behöva 
hjälp från skattebetalarna för att kunna återfinansiera sin verksamhet. 

Det visar sig dock vara omöjligt att ta reda på vad exportkreditinstituten ger eller tidigare har 
gett pengar till. Endast knapphändig information finns tillgänglig. I vissa länder lämnar de 
inte ens någon regelbunden redovisning av sin årliga verksamhet. På andra håll saknas 
separata uppgifter om utlåningen inom olika sektorer och den geografiska spridningen av lån. 
Exempelvis tillhandahåller inte Coface (Frankrikes exportkreditinstitut) någon allmän 
information om garantibelopp eller regional respektive sektoriell fördelning och på dess 
hemsida finns ingen årsredovisning. Detta trots att det finns krav på transparens i OECD:s 
konsensusöverenskommelse från 2005 som alla EU:s medlemsstater anslutit sig till och som 
nu ska införlivas i EU-lagstiftningen. 

Bristen på transparens gör det möjligt att grovt överskrida alla kostnads- och tidsramar i strid 
med de break-evenkrav som ingår i OECD:s konsensusöverenskommelse, som t.ex. i fallet 
med Olkiluoto kärnkraftverk i Finland där Coface är en av finansiärerna. Den banar också väg 
för mutor och korruption, som i fallet med projektet med flytande naturgas i Nigeria som 
samfinansieras av exportkreditinstituten i Förenade kungariket, Nederländerna, Italien och 
USA, där de exporterande företag som var de slutliga exportkreditmottagarna var registrerade 
i ett skatteparadis.

Föredraganden bedömer att kraven på rapportering i OECD:s konsensusöverenskommelse 
inte är tillräckliga för att det ska vara möjligt att kontrollera att exportkreditinstituten inom 
EU bedriver sin verksamhet på ett ekonomiskt sunt sätt. Han är dessutom oroad av den 
mycket påtagliga risken för ett ökat antal framtida kreditförluster, i synnerhet de som kommer 
i finanskrisens efterdyningar. Vad beträffar finanssektorn i allmänhet, bör den pågående 
finanskrisen göra oss lagstiftare uppmärksamma på att redovisningskraven måste vara mer 
detaljerade än de för närvarande är i OECD:s konsensusöverenskommelse.

Föredraganden föreslår att det ska införas regler om att EU:s medlemsstater årligen måste 
rapportera till kommissionen om exportkreditinstitutens verksamhet i respektive land, 
åtminstone motsvarande gällande regler i USA.

OECD:s riktlinjer och misslyckandet med att skapa konkurrens på lika villkor

För att kunna möta en protektionism som åter tilltar måste man säkerställa att 
exportkreditinstituten arbetar enligt reglerna om konkurrens på lika villkor. I stället för att 
försöka nå egna fördelar – och anklaga Kina och andra för att ge otillåtna statsstöd till sina 
företag – borde exportkreditinstituten i EU:s medlemsstater föregå med gott exempel när det 
gäller konkurrensreglerna, vilket också skulle ge EU större tyngd inom OECD. 

OECD:s konsensusöverenskommelse saknar de regler som krävs för att det ska vara möjligt 
att garantera en rättvis prissättning, eftersom den inte säger något om öppenhet eller om 
minimikrav för social och miljömässig riskbedömning. Enligt OECD-överenskommelsen 
behöver sådana beräkningar bara redovisas på frivillig grund. Detta måste ses i ljuset av det 
faktum att de flesta projekt med exportkreditstöd är så riskfyllda att aktörerna på den privata 
kapitalmarknaden avstår från att delta. Att man inte lyckats ställa upp minimikrav för 
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beräkningen av sociala och miljömässiga riskfaktorer i kostnaderna för krediter och garantier 
ger upphov till en kapplöpning i riktning mot de lägsta kreditpriserna, till och med mellan 
exportkreditinstituten i EU:s medlemsstater, och det innebär att man främjar en förtäckt 
protektionism.

Efter att ha gått igenom EU:s regler om statsstöd föreslår föredraganden att reglerna stramas 
upp när det gäller kraven på öppenhet i riskbedömningarna och redovisningen av bolag 
utanför balansräkningen, och att det blir obligatoriskt att redovisa de sociala och miljömässiga 
riskbedömningarna.

OECD:s riktlinjer och Lissabonfördragets krav på överensstämmelse i EU:s yttre 
åtgärder

Exportkreditinstituten skulle kunna vara välfungerande politiska instrument som kan bidra till 
finansieringen av de internationella mål som EU stöder, i synnerhet beträffande 
klimatförändringarna och fattigdomsbekämpningen. Med Lissabonfördraget följer starkare 
krav på överensstämmelse mellan EU:s samtliga yttre åtgärder. Exportkreditinstituten måste 
definitivt bedömas i ljuset av dessa mål.

Oaktat den nya situationen under Lissabonfördraget och det obestridliga faktum att den största 
andelen krediter och garantier som beviljas av exportkreditinstituten går till olje- och 
gruvprojekt samt annan utvinning, vilket enligt Världsbanken minst av allt bidrar till 
fattigdomsbekämpningen, ser kommissionen i sitt förslag till inledning av 
lagstiftningstexterna inget behov av att ändra i OECD:s konsensusöverenskommelse för att 
den ska överensstämma med EU:s politik och mål (punkt 1) eller att låta göra en 
konsekvensbedömning (punkt 2). 

Föredraganden föreslår att övergripande krav införs som verkligen skulle kunna styra 
exportkreditinstituten i EU:s medlemsstater så att de bidrar till EU:s politik och mål.


