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Věc: Otevřený dopis k reakci exportních kreditních agentur (EKA) na ekonomická         

stimulační opatření 
 
Vážený pane řediteli, 
 
při tvorbě politik rozhodujících o typu a velikosti stimulačních balíčků a určující ekonomické             
trajektorie pro nadcházející desetiletí, klimatické uvažování musí být klíčové. Celosvětová          
zdravotní krize postihuje každou ekonomiku a každou společnost. Miliony lidí přicházejí o            
práci; miliardy jsou zatlačovány stále hlouběji do chudoby. V reakci na to jsou vlády povinny               
používat všechny nástroje, které mají k dispozici, na podporu podniků a společností a jejich              
zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že soukromý sektor není schopen převzít větší míru rizika,             
společnosti se snaží toto riziko překlenout, a to zejména pomocí agentur poskytujících            
exportní úvěry (EKA). 
 
Reakce na krizi COVID-19 by se měly zaměřit na (zelené) ekologické oživení sladěné             
s Pařížskou dohodou, které snižuje nerovnost, chrání zdraví občanů a pomáhá plnit cíle v             
oblasti klimatu. Výpomoci pro odvětví fosilních paliv jsou špatnou sázkou. Tento sektor již             
před současnou krizí trvale upadal. Během osmi z posledních devíti let tento sektor podcenil              
globální akciové trhy a v loňském roce se dostal na poslední místo v indexu Standard &                
Poor's 500. Navíc tvrzení, že vývoj fosilních paliv je hybnou silou vytváření pracovních míst,              
je v odvětví, které se rychle automatizuje, jednoduše nepravdivé. 
 
Bohužel, v nouzových balíčcích EKA nejsou žádné pevné závazky k tlaku na pokrok v            
ekologickém přechodu. EKA rozšiřují možnosti získání podpory pro využívání fosilních paliv           
a jiných neudržitelných projektů, a tím oddalují dekarbonizaci svých portfolií. Jsme hluboce            
znepokojeni tím, že nyní přijímaná rozhodnutí nejen udržují odvětví fosilních paliv nad            
vodou, ale také zabetonovávají výrobu a používání fosilních paliv po celá desetiletí. Vlády by              
místo toho měly podporovat využívání čisté energie. Aby se toto dosáhlo, jasné cíle             
dekarbonizace podpory EKA se staly naléhavou otázkou. 
 
Zvyšování podpory fosilních paliv znamená přispívat k porušování lidských práv,          
klimatickému chaosu a zadlužování, aniž by bylo dosaženo hospodářské obnovy a           
dlouhodobých stability pracovních míst. Přestože jsou všechny země na globálním Severu           
formálně právně odhodlány sladit své vnitrostátní politiky s Pařížskou dohodou, běžně se tyto             
závazky ve svých vývozních politikách neplní. Toto selhání vede k pokračujícímu           
vykořisťování, ničení a znečištění globálního Jihu pro zisk vlastního fosilního (a s fosilním            
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souvisejícího) podnikání. Rovněž to podkopává Just Transition na globálním Jihu, který již            
tak nese tlak dopadů klimatu způsobených masivní klimatickou stopou Severu. Nouzová           
opatření EKA přicházejí poté, co skupina Světové banky a skupina G20 vydaly prohlášení             
vyzývající země, aby přijaly opatření k oddlužení nejchudších zemí. EKA jsou zodpovědné za             
významnou část dluhů chudých zemí. Přijímáním stále větších rizik EKA ještě více zvyšují             
dluhy rozvojových zemí. 
 
V zájmu řešení změny klimatu a problému zvyšování zadlužení by stimulační balíčky EKA             
měly: 
 
● být transparentní; 
● být dohodnuty a měly mít dohled nad legislativními a odbornými poradními orgány; 
● dodržovat standardy sociální a environmentální due diligence; 
● vylučovat podporu projektů a společností souvisejících s fosilními palivy; 
● nezvyšovat dluhové zatížení rozvojových zemí; 
● přispívat k plnění cílů udržitelného rozvoje; a 
● podporovat a být v souladu s Pařížskou dohodou. 
 
Důrazně žádáme, aby nouzové balíčky EKA podléhaly podmínkám zeleného přechodu v           
souladu s výše uvedenými standardy.  
 
Jsem s pozdravem, 
 
 

Jana Maussen 

Ředitelka / Director 

Centrum pro dopravu a energetiku / Centre for Transport and Energy 
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E: jana.maussen@cde-org.cz 
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