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I. WPROWADZENIE 

(1) W komunikacie Komisji do państw członkowskich 
w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjo
nowaniu Unii Europejskiej do krótkoterminowego ubezpie
czenia kredytów eksportowych ( 1 ) („komunikat”) określa się 
w pkt 13, że ubezpieczyciele państwowi ( 2 ) nie mogą 
oferować krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów 
eksportowych w odniesieniu do ryzyka zbywalnego. 
Zgodnie z pkt 9 ryzyko zbywalne oznacza ryzyko poli
tyczne i handlowe o maksymalnym okresie ryzyka krót
szym niż dwa lata, odnoszące się do nabywców publicz
nych i niepublicznych w państwach umieszczonych 
w wykazie znajdującym się w załączniku do komunikatu. 

(2) W wyniku trudnej sytuacji panującej w Grecji w 2012 r. 
zaobserwowano brak zdolności ubezpieczeniowej lub rease
kuracyjnej do pokrycia wywozu do Grecji. Z tego powodu 
Komisja zmieniła komunikat Komisji do państw członkow
skich o zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjono
waniu Unii Europejskiej do ubezpieczeń krótkoterminowych 
kredytów eksportowych, tymczasowo wykluczając Grecję 
z wykazu państw o ryzyku zbywalnym ( 3 ). Zmiana ta prze
staje obowiązywać w dniu 31 grudnia 2013 r. W rezultacie 
od dnia 1 stycznia 2014 r. Grecja byłaby zasadniczo 
ponownie uznawana za kraj o ryzyku zbywalnym, 
ponieważ wszystkie państwa członkowskie UE są zawarte 
w wykazie państw o ryzyku zbywalnym znajdującym się 
w załączniku do komunikatu. 

(3) Jednak zgodnie z pkt 36 komunikatu trzy miesiące przed 
zakończeniem okresu tymczasowego usunięcia z wykazu 
Komisja rozpoczęła przegląd sytuacji, aby stwierdzić, czy 

obecna sytuacja na rynku uzasadnia wygaśnięcie usunięcia 
Grecji z listy krajów o ryzyku zbywalnym w 2014 r., czy 
też zdolności rynkowe nadal są niewystarczające, aby objąć 
ubezpieczeniem wszelkie ekonomicznie uzasadnione 
ryzyko, i w związku z tym konieczne jest przedłużenie 
usunięcia. 

II. OCENA 

(4) Przy określaniu, czy brak wystarczającej zdolności 
prywatnej do pokrycia wszelkiego ekonomicznie uzasadnio
nego ryzyka uzasadnia przedłużenie tymczasowego wyklu
czenia Grecji z wykazu państw o ryzyku zbywalnym, 
Komisja zasięgnęła opinii i informacji od państw członkow
skich, prywatnych ubezpieczycieli kredytów oraz innych 
zainteresowanych stron. W dniu 8 października 2013 r. 
Komisja opublikowała wezwanie do udzielenia informacji 
w sprawie dostępności krótkoterminowych ubezpieczeń 
kredytów eksportowych w odniesieniu do wywozu do 
Grecji ( 4 ). Termin nadsyłania odpowiedzi upłynął w dniu 
6 listopada 2013 r. Wpłynęły 24 odpowiedzi od państw 
członkowskich, ubezpieczycieli prywatnych i eksporterów. 

(5) Informacje przekazane Komisji lub dostępne Komisji 
wyraźnie wskazują, że w dalszym ciągu brakuje wystarcza
jącej zdolności prywatnej do ubezpieczenia kredytów 
eksportowych w odniesieniu do Grecji i nie prognozuje 
się, aby w najbliższej przyszłości nowa znacząca zdolność 
stała się dostępna. W latach 2012–2013 całkowity ubezpie
czony obrót w odniesieniu do ryzyka związanego z Grecją 
stale utrzymywał się na niskim poziomie. Prywatni ubezpie
czyciele kredytów eksportowych zachowują ostrożność, jeśli 
chodzi o objęcie ubezpieczeniem wywozu do Grecji, i nie 
oferują wystarczającej zdolności do ubezpieczenia, aby 
pokryć nowe limity ubezpieczenia kredytów lub nawet 
istniejące obroty. Jednocześnie ubezpieczyciele państwowi 
nadal odnotowywali rosnący popyt na ubezpieczenia
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( 1 ) Dz.U. C 392 z 19.12.2012, s. 1. 
( 2 ) Ubezpieczyciel państwowy oznacza przedsiębiorstwo lub inną orga

nizację oferującą ubezpieczenie kredytów eksportowych, przy 
wsparciu państwa członkowskiego lub działając w jego imieniu, 
lub państwo członkowskie oferujące ubezpieczenie kredytów ekspor
towych; zob. pkt 9. 
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kredytu eksportowego w odniesieniu do wywozu do Grecji, 
co nastąpiło w wyniku braku dostępności ubezpieczenia 
prywatnego. Nadesłane odpowiedzi nie zawierały danych 
wskazujących, że Grecja powinna zostać ponownie 
włączona do wykazu państw o ryzyku zbywalnym. 

(6) Od czasu wydania decyzji w sprawie tymczasowego wyklu
czenia Grecji z wykazu państw o ryzyku zbywalnym 
w grudniu 2012 r. zdolność prywatna w 2013 r. nie została 
przywrócona. Respondenci potwierdzili, że sytuacja jest 
szczególnie trudna dla małych i średniej wielkości ekspor
terów, a w niektórych przypadkach odnotowano całkowite 
wstrzymanie ubezpieczeń. W większości nadesłanych odpo
wiedzi stwierdzono, że zdolność prywatna jest w dalszym 
ciągu zbyt ograniczona, aby ubezpieczyć wywóz do Grecji, 
i oczekuje się, że w 2014 r. wzrośnie ona jedynie w ograni
czonym zakresie. Analiza Komisji dotycząca braku wystar
czającej zdolności prywatnej do ubezpieczenia kredytów 
eksportowych w odniesieniu do Grecji, określona w powy 
ższej decyzji, pozostaje aktualna. 

(7) Od grudnia ubiegłego roku prognozy gospodarcze dla 
Grecji były ostrożnie korygowane w górę ( 1 ). Jednak według 
jesiennej europejskiej prognozy gospodarczej z 2013 r. 
grecka gospodarka nadal znajduje się w recesji, a w 2013 r. 
realny PKB zmniejszał się – chociaż nieco wolniej. Oczekuje 
się, że w 2014 r. realny PKB wzrośnie, głównie ze względu 
na wywóz i inwestycje. Jednak spożycie prywatne prawdo
podobnie będzie nadal spadać wraz z dochodem do 
dyspozycji. Jednocześnie, według informacji przesłanych 
w ramach konsultacji społecznych, oczekuje się, że łączna 
liczba upadających przedsiębiorstw w 2014 r. będzie nadal 
wzrastać. 

(8) Z tych powodów Komisja ustaliła na podstawie zgromadzo
nych informacji brak wystarczającej zdolności prywatnej do 
pokrycia wszelkiego ekonomicznie uzasadnionego ryzyka 
i postanowiła przedłużyć wykluczenie Grecji z wykazu 
państw o ryzyku zbywalnym. 

III. ZMIANA KOMUNIKATU 

(9) W okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 
2014 r. stosuje się następującą zmianę komunikatu Komisji 
do państw członkowskich w sprawie zastosowania art. 107 
i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do krót
koterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych: 

— Załącznik otrzymuje brzmienie: 

„LISTA PAŃSTW O RYZYKU ZBYWALNYM 

Wszystkie państwa członkowskie oprócz Grecji 

Australia 

Kanada 

Islandia 

Japonia 

Nowa Zelandia 

Norwegia 

Szwajcaria 

Stany Zjednoczone Ameryki”.
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( 1 ) Przykładowo: S&P i Fitch: B- z CCC w lipcu 2012 r.; Moody’s: rating 
na stałym poziomie C.
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