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EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI
KOMUNIKATAI

EUROPOS KOMISIJA
Komisijos komunikatas, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos komunikato valstybėms narėms dėl
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo trumpalaikiam eksporto
kredito draudimui priedas
(2017/C 206/01)
I. ĮVADAS
(1) Komisijos komunikato valstybėms narėms dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių tai
kymo trumpalaikiam eksporto kredito draudimui (1) (toliau – komunikatas) 13 punkte nurodyta, kad valstybiniai
draudikai (2) negali teikti trumpalaikio eksporto kredito draudimo nuo parduotinos rizikos. Parduotina rizika
9 punkte apibrėžta kaip komercinė ir politinė rizika, kurios ilgiausias rizikos laikotarpis yra trumpesnis negu dveji
metai ir kurią patiria valstybiniai ir nevalstybiniai pirkėjai to komunikato priede išvardytose šalyse.
(2) Dėl sudėtingos padėties Graikijoje nuo 2012 m. trūko draudimo ar perdraudimo pajėgumų eksportui į Graikiją
apdrausti. Todėl Komisija iš dalies pakeitė komunikatą – 2013 (3), 2014 (4), 2015 m. pirmuosius šešis mėnesius (5),
2015 m. birželį (6) ir 2016 m. birželį (7) laikinai pašalino Graikiją iš parduotinos rizikos šalių sąrašo. Vėliausias šio
pakeitimo pratęsimas baigia galioti 2017 m. birželio 30 d. Todėl nuo 2017 m. liepos 1 d. Graikija iš esmės būtų
vėl laikoma parduotinos rizikos šalimi, nes į komunikato priedo parduotinos rizikos šalių sąrašą įtrauktos visos ES
valstybės narės.
(3) Tačiau, vadovaudamasi komunikato 36 punktu, likus keliems mėnesiams iki Graikijos laikino pašalinimo iš sąrašo
galiojimo pabaigos, Komisija pradėjo peržiūrėti padėtį, kad nustatytų, ar, atsižvelgiant į dabartines rinkos sąlygas,
būtų pagrįsta nuo 2017 m. liepos 1 d. nebetęsti Graikijos pašalinimo iš parduotinos rizikos šalių sąrašo galiojimo,
ar rinkos pajėgumų vis dar neužtenka visai ekonomiškai pagrįstai rizikai apdrausti ir dėl to reikėtų galiojimą
pratęsti.
II. VERTINIMAS
(4) Remdamasi komunikato 5.2 skirsniu, Komisija atliks vertinimą, atsižvelgdama į 33 punkte išdėstytus kriterijus: pri
vataus kredito draudimą, valstybinio sektoriaus reitingus, įmonių sektoriaus veiklos rezultatus (nemokumo atvejus).
(5) Siekdama nustatyti, ar tai, kad privačių pajėgumų nepakanka visai ekonomiškai pagrįstai rizikai apdrausti, yra
pateisinama priežastis pratęsti laikino Graikijos pašalinimo iš parduotinos rizikos šalių sąrašo galiojimą, Komisija
konsultavosi su valstybėmis narėmis, privačiais kredito draudikais ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis ir prašė
juos pateikti informacijos. 2017 m. balandžio 10 d. Komisija paskelbė prašymą pateikti informacijos apie galimy
bes gauti trumpalaikį eksporto į Graikiją kredito draudimą (8). Atsakymų pateikimo terminas baigėsi 2017 m.
gegužės 12 d. Komisija gavo dvidešimt vieną atsakymą iš valstybių narių ir privačių draudikų.
(1) OL C 392, 2012 12 19, p. 1.
(2) Valstybinis draudikas komunikate apibrėžtas kaip įmonė arba kita organizacija, kuri teikia eksporto kredito draudimą valstybės narės
padedama arba jos vardu, arba valstybė narė, kuri teikia eksporto kredito draudimą.
(3) OL C 398, 2012 12 22, p. 6.
(4) OL C 372, 2013 12 19, p. 1.
(5) OL C 28, 2015 1 28, p. 1.
(6) OL C 215, 2015 7 1, p. 1.
(7) OL C 244, 2016 7 5, p. 1.
(8) http://ec.europa.eu/competition/consultations/2017_export_greece/index_en.html
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(6) Iš informacijos, pateiktos Komisijai pagal viešą prašymą pateikti informacijos, matyti, kad privatūs eksporto kredito
draudikai visų prekybos sektorių eksporto į Graikiją draudimą toliau ribojo. Tuo pat metu valstybiniai draudikai ir
toliau fiksavo didelę eksporto į Graikiją kredito draudimo paklausą, o tai patvirtina ribotas galimybes gauti privatų
draudimą.
(7) Šiuo metu Graikijos valstybės reitingai yra Caa3 pagal „Moody’s“, B- pagal „Standard & Poor’s“ ir CCC pagal „Fitch“.
Dėl visų šių išvardytų priežasčių Graikija patenka į neinvesticinio reitingo kategoriją, ir tai taip pat liudija didelę
riziką kreditoriams. Nuo 2016 m. birželio mėn. Europos Centrinis Bankas (ECB) priima Graikijos Vyriausybės obli
gacijas kaip užstatą, tačiau jų nominalioji vertė gerokai sumažinama. Be to, ECB toliau atsisako šias obligacijas
įtraukti į savo obligacijų pirkimo programą.
(8) Šiuo metu Graikijos dešimties metų valstybės obligacijų pajamingumas siekia maždaug 6 %. Nors šis pajamingumo
rodiklis yra mažesnis nei pernai, jis tebėra gana didelis, palyginti su kitų ES valstybių narių rodikliais (1).
(9) Nepaisant vyraujančio didelio netikrumo, 2017 m. pirmąjį ketvirtį Graikijos ekonomika vėl nežymiai paaugo.
Remiantis 2017 m. birželio mėn. Graikijos statistikos tarnybos paskelbtais duomenimis, realusis BVP, palyginti su
praėjusiu ketvirčiu, paaugo 0,4 % (eliminavus sezono ir darbo dienų įtaką; realusis BVP tiek pat paaugo ir palyginti
su 2016 m. pirmuoju ketvirčiu) (2). Planuojama, kad realiojo BVP augimas 2017 m. sieks 2,1 % (3), t. y. bus mažes
nis, nei prognozuota anksčiau. Numatoma, kad finansų sistemos suvaržymai finansuoti investicijas mažės
palaipsniui.
(10) Atsižvelgdama į šias aplinkybes, Komisija numato, kad privatūs eksporto kredito draudikai eksporto į Graikiją
draudimą toliau teiks labai atsargiai arba net visiškai pasitrauks iš Graikijos rinkos. Tikėtina, kad privatūs draudikai
vėl prisiimtų daugiau rizikos, tik jei Graikijos bendroji ir ekonominė politika būtų matomesnė bei aiškesnė ir jei
būtų pastebimas reikšmingas ekonominės padėties pagerėjimas.
(11) Dėl šių priežasčių Komisija nustatė, kad visai ekonomiškai pagrįstai rizikai apdrausti privačių draudimo pajėgumų
neužtenka, ir nusprendė pratęsti Graikijos pašalinimo iš parduotinos rizikos šalių sąrašo laikotarpį iki 2018 m.
birželio 30 d. Šiuo atveju taikytinos komunikato 4.3 skirsnyje nustatytos draudimo sąlygos.
III. DALINIS KOMUNIKATO PAKEITIMAS
(12) Toliau nurodytas Komisijos komunikato valstybėms narėms dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108
straipsnių taikymo trumpalaikiam eksporto kredito draudimui pakeitimas bus taikomas nuo 2017 m. liepos 1 d.
iki 2018 m. birželio 30 d.
— Priedas pakeičiamas taip:
„PRIEDAS

Parduotinos rizikos šalių sąrašas
Visos valstybės narės, išskyrus Graikiją
Australija
Kanada
Islandija
Japonija
Naujoji Zelandija
Norvegija
Šveicarija
Jungtinės Amerikos Valstijos“.

(1) Palyginti su 10-ties metų Vokietijos Vyriausybės obligacijomis, pelningumas skiriasi maždaug 5,5 %.
(2) http://www.statistics.gr/en/home/
(3) Ekonomikos ir finansų reikalų generalinio direktorato 2017 m. pavasario prognozė, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/
ecfin_forecast_spring_110517_el_en.pdf

