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Mieszkańcy Armenii przeciwko gorączce
wydobywczej
Jens Malling*

B

ujny krajobraz regionu Lori na
północy Armenii naznacza wielka
biała blizna. Wijąca się serpentynami droga schodzi w głąb gigantycznej
wyrwy na zboczu góry: odkrywkowa
kopalnia miedzi, nad którą ciągną się
fabryczne budynki. Na ogromnych maszynach stojących w wykopie widnieje nazwa „FLSmidth”. Dzięki wsparciu
duńskiej agencji kredytów eksportowych

Eksport Kredit Fonden (EKF) ta firma inżynieryjna, także duńska, wniosła istotny
wkład w rozwój kopalni Teghut, którą
otwarto w grudniu 2014 r. W przedsięwzięcie włączył się również fundusz
PensionDanmark, zainwestowawszy 350
mln duńskich koron, czyli 47 mln euro.
Szacuje się, że złoża rud w tym regionie
sięgają 1,6 mln ton miedzi i około 100 tys.
ton molibdenu.

EKF, PensionDanmark oraz FLSmidth
połączone są skomplikowanym mechanizmem finansowym z rosyjskim bankiem
Vneshtorgbank (VTB) i armeńską kompanią górniczą Vallex. Dzięki nim składki
emerytalne i podatki płacone przez duńskich obywateli posłużyły na sfinansowanie działań o katastrofalnych skutkach
ekologicznych i sanitarnych. EKF, który
podlega Ministerstwu Przemysłu, Przed-
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siębiorstw i Finansów, ściśle współpracuje
z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.
Organizm ten pomaga duńskim przedsiębiorstwom zabezpieczyć niewielkim kosztem ich inwestycje zagraniczne. W tym
przypadku udzielił wsparcia przedsięwzięciom PensionDenmark i FLSmidth
na terytorium Armenii. Zaopatrzony
w gwarancje duńskiego państwa PensionDanmark zgodził się sfinansować projekt,
stawiając tylko jeden warunek: że Vallex
wykorzysta jego 350 mln koron na zakup
wyposażenia od FLSmidth, którego fundusze emerytalne zapewniły w 2014 r. część
kapitału o wartości 45 mln duńskich koron
(6 mln euro). Zgodnie z umową VBT, bank
obsługujący kopalnię, miał spłacić wniesione przez PensionDanmark fundusze po
upływie 10 lat.

Apel, na który duńskie władze
pozostały niewzruszone
Jeśli wierzyć zapewnieniom duńskiej
agencji kredytowej zamieszczonym na
jej stronie internetowej, dołożyła ona
wszelkich starań, by spełnić „podstawowe normy i zasady”, regulujące odpowiedzialność przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym, a szczególnie „wspólne
podejście”, które „ustala wspólne normy i zasady dotyczące zrównoważenia
środowiskowego i społecznego” (tekst
z poprawkami z 2016 r.) w ramach Organizacji Współpracy i Rozwoju Gospodarczego (OECD). Co więcej, EKF podpisał
w 2004 r. tzw. zasady równikowe, będące
narzędziem zarządzania ryzykiem przyjętym przez instytucje finansowe, które
„określają, podstawy oceny ryzyka środowiskowego i społecznego wszystkich
projektów przed włączeniem się w ich
finansowanie”. Cztery lata później EKF
przystąpił do światowego paktu, innej inicjatywy, która zachęca przedsiębiorców
do odpowiedzialnej postawy.
Stowarzyszenia ekologiczne i mieszkańcy
regionu próbowały skłonić EKF, by dotrzymał słowa. Jeszcze gdy projekt znajdował
się w fazie badawczej, jesienią 2013 r., ruch
obywatelski Uratować Teghut zażądał od
duńskiego ministra spraw zagranicznych
i EKF wycofania wsparcia dla działań PensionDenmark w Armenii i wycofania się
FLSmidth z kopalni w Teghut. Przedstawił
20-stronicowy apel, poparty starannymi
argumentami, w którym wyszczególnił,
jak zbliżającej się katastrofie ekologicznej
towarzyszą liczne naruszenia prawa o wywłaszczeniach oraz nadużycia władzy ze
strony przedstawicieli administracji. Gdy
otwierano kopalnię, w grudniu 2014 r.,
48 mieszkańców regionu podjęło kolejną
próbę. I tym razem ich petycja nie zrobiła najmniejszego wrażenia na duńskich
władzach.
Obawy mieszkańców okazały się uzasadnione: otwarcie kopalni zniszczyło środowisko i miejscowe rolnictwo. Wyrąbano



setki hektarów lasu, będącego siedliskiem
licznych gatunków zagrożonych wyginięciem. Zużyte wody wypuszczane przez zakład przetwórczy zanieczyściły okoliczne
rzeki. „Nie mogę już uprawiać swojej ziemi, która leży na brzegu rzeki”, skarży się
Levon Alikhanian z Sznog. To jednak ostatni skrawek terenu, który mu pozostał, po
tym, jak został wywłaszczony przez Vallex.
Teraz jakoś wiąże koniec z końcem, zajmując się produkcją miodu. „Ludzie z okolicy
mówili mi, że woda zawiera kleiste substancje, które osadzają się niczym warstwa pyłu
czy błota, gdy podlewa się nią pola”, przyznawał w sierpniu 2017 r. Claus Primdal
Sørensen, ówczesny dyrektor ds. oodpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw EKF

Składki emerytalne
i podatki płacone przez
duńskich obywateli
posłużyły na sfinansowanie
działań o katastrofalnych
skutkach ekologicznych
i sanitarnych.

w wywiadzie dla duńskiej gazety [1]. Co
więcej zbiornik, do którego trafiają tysiące
ton toksycznych odpadów z kopalni, nie
jest odporny na trzęsienia ziemi. Może się
zawalić i zniszczyć wioskę Sznog, w której
mieszka 3,6 tys. osób.

„EKF powinien zapewnić
poufność swoich działań”
Dopiero w październiku 2017 r., po tym
jak w duńskich mediach ukazało się wiele
krytycznych artykułów, agencja kredytów
eksportowych zdecydowała się unieważnić
swoją umowę z Vallexem. W komunikacie
informującym o wycofaniu wkładu EKF
winszuje sobie, że „stało się to bez najmniejszej straty ani dla EKF, ani dla PensionDanmark, które wspólnie zapewniły
pożyczkę bankowi kopalni”. VTB przejął
już kopalnię, by spłacić duńskich wierzycieli. Podejmuje również starania na rzecz
przejęcia starej huty miedzi w sąsiedniej
miejscowości Alaverdi, która była zabezpieczeniem dla Vallexu. Choć kapitały
PensionDanmark pochodziły z pieniędzy
duńskich podatników, fundusz emerytalny
nie ujawnia wysokości swoich dochodów:
„Nie publikujemy informacji dotyczących
zysków z indywidualnych pożyczek”,
oświadcza kierowniczka ds. komunikacji
firmy Ulrikke Ekelund.
Agencje kredytów eksportowych słyną ze
skrajnie nieprzejrzystych działań (patrz
artykuł obok). Jak informuje European
Network on Debt and Development (Eurodad) zwykle utrzymują one w tajemnicy
swoje dawne i aktualne operacje finansowe i upubliczniają jedynie ogólne su-

my udzielonych gwarancji, a także spłaconych i niespłaconych wierzytelności.
„Nie możemy udzielać szczegółowych
odpowiedzi na pytania dotyczące finansów projektu”, oświadczył Mogens
Agger Tang, dyrektor ds. komunikacji
EKF w odniesieniu do armeńskiej afery.
„Zgodnie z państwowymi regulacjami,
EKF powinien zagwarantować poufność
swoich działań finansowych. Nasi klienci i partnerzy powinni mieć możliwość
informowania nas o swojej sytuacji ekonomicznej i finansowej bez obawy, że te
dane, ważne dla ich gospodarki i konkurencyjności, przedostaną się do publicznej
wiadomości. W rezultacie EKF jest zwolniony z przestrzegania ustawy o dostępie
do dokumentów publicznych w Danii”.
Aby zmusić agencje do wycofania się
z projektu wydobywczego ruch Uratować
Teghut i Armeński Front na rzecz Środowiska rozegrały kartę prawną. Zwróciły
się do instytucji mediacji i rozpatrywania
skarg w sprawie odpowiedzialności firmy,
a jednocześnie narodowego punktu kontaktowego (NCP) OECD. Instancje tego typu – dla Danii ulokowane w Kopenhadze
– istnieją w każdym kraju członkowskim
organizacji. Przyjmują i rozpatrują skargi
dotyczące złamania „zasad OECD dotyczących przedsiębiorstw ponadnarodowych” oraz „decyzji odnośnie inwestycji
międzynarodowych ponadnarodowych
przedsiębiorstw”, zbioru rekomendacji
załączonego do deklaracji OECD i poprawionego w 2011 r. Po wstępnym zbadaniu
sprawy duński NCP zdecydował w maju
2018 r., że „kwestie poruszone w skardze
nie zasługują na pogłębioną analizę”.

Mieszkańcy powołują się
na „prawo do życia”
Dla Barbary Linder [2], dyrektorki badań
prawnych w wiedeńskim Instytucie Ludwiga Boltzmanna, która od lat pracuje
nad agencjami kredytów eksportowych,
nie ma w tym nic zaskakującego: „Odpowiedzialność tych agencji wobec osób
bezpośrednio dotkniętych skutkami realizowanych przez nie projektów nadal
nie istnieje, najczęściej nie ma też żadnych sankcji za naruszanie przez nie praw
człowieka”. NCP umiejscowiony w Kopenhadze podlega – podobnie jak EKF
– ministerstwu przedsiębiorstw: „to typowy przykład konfliktu interesów, który
budzi wiele krytyk i dotyczy w podobny
sposób NCP w innych krajach. To stawia
pod znakiem zapytania ich niezależność”,
podsumowuje Linder.
Inną drogą prawną, którą próbują obrać
stowarzyszenia jest Europejski Trybunał
Praw Człowieka (ETPC), do którego trafiło 8 skarg na wywłaszczenia związane
z utworzeniem kopalni [3]. „Procedury
wywłaszczenia podczas realizacji projektu utworzenia kopalni w Teghut były niezgodne z prawem”, przekonuje adwokat
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1. Dawny region
autonomiczny
Azerbejdżanu, który
w 1991 r. na własną rękę
proklamował niepodległość
i po zawieszeniu broni
w maju 1994 r. faktycznie
wszedł w skład Armenii.

Najmniejsza spośród byłych radzieckich republik związkowych posiada ważne zasoby górnicze, które
stanowią ponad połowę eksportu. Działa około 30 kopalni metali, z czego 27 z zezwoleniami na eksploatację.
Państwo nie posiada żadnej kopalni, lecz uzyskuje tantiemy. Inwestorzy zagraniczni posiadają połowę licencji,
a pozostałe należą do oligarchów armeńskich, często za pośrednictwem spółek zarejestrowanych w rajach
fiskalnych.
CÉCILE MARIN

Karen Tumanian reprezentujący mieszkańców wioski. „Moi klienci nie byli stroną rzetelnego postępowania, co stanowi
naruszenie art. 6 Europejskiej Konwencji
Praw Człowieka” [4]. Zbiornik grożący
zawaleniem się w przypadku trzęsienia
ziemi – przekonuje ruch Uratować Teghut
– stanowi naruszenie art. 2 Europejskiej
Konwencji Praw Człowieka, który gwarantuje „prawo do życia”. Wreszcie fakt, że
kopalnia w Teghut w poważnym stopniu
zanieczyściła lokalne rzeki, stanowi naruszenie prawa mieszkańców okolicy do
wody pitnej, uznanego za prawo podstawowe przez Zgromadzenie Ogólne ONZ
w 2010 r. W październiku ubiegłego roku
ETPC wydał wyrok w sprawie jednego
z przypadków wywłaszczenia, dotyczącego niespełna hektarowego kawałka ziemi.
Sędziowie europejscy podnieśli wysokość
sumy odszkodowania do 10 tys. euro,
znacznie powyżej 409 euro przewidzianych decyzją armeńskich władz. Trybunał uznał jednak, że miejscowe władze „są

bardziej kompetentne” do oceny danego
projektu w odniesieniu do interesu ogólnego i uznał za racjonalny argument „rozwoju gospodarki i infrastruktury”, który
władze Armenii wysuwały na uzasadnienie wywłaszczenia [5]. Duńska rejterada
z Teghut nie wydaje się jednak zniechęcać innych inwestorów zagranicznych
ani agencji publicznych, które udzielają
im wsparcia. W ślad za swoim duńskim
kolegą po fachu idzie szwedzka agencja
kredytów eksportowych EKN powiązana ze spółką górniczą Lydian, z siedzibą
w Kolorado, lecz zarejestrowaną w brytyjskim raju podatkowym na wyspie Jersey,
która realizuje podobny projekt górniczy
w Dżermuk w regionie Amulsar na południowym wschodzie Armenii. Podczas
gdy Duńczycy chcieli wydobywać miedź,
Szwedzi są zainteresowani armeńskim złotem. Po długiej procedurze załatwiania pozwolenia Lydian w 2016 r. rozpoczął prace
i zamierzał wydobyć pierwsze bryłki pod
koniec 2018 r. Projekt cieszy się poparciem

władz armeńskich i brytyjskich. „Eksploatacja złóż kopalnianych w Armenii daje
szanse na dywersyfikację gospodarki narodowej i zwiększenie liczby dobrze płatnych miejsc pracy, jednak pod warunkiem,
że działania będą prowadzone zgodnie
z zasadniczymi normami międzynarodowymi dotyczącymi ochrony środowiska”,
oświadczył całkiem serio amerykański ambasador w Armenii, kraju, którego ponad
50% eksportu stanowią metale nieżelazne
i złoto.
Historia się powtarza… Miejscowi działacze przedstawili całościową dokumentację
w sprawie szkodliwego wpływu kopalni
złota. Dyrekcja EKN, podobnie jak jej duńscy koledzy, zupełnie zignorowała ten apel.
Agencja uruchomiła już 33 mln dolarów.
Armeńska mobilizacja w obronie środowiska nabrała szerszych rozmiarów wraz
z ruchem społecznym wiosną 2018 r. [6]
Ruch doprowadził do upadku prezydenta



Dyskretne agencje kredytów eksportowych
Jens Malling

A

gencje kredytów eksportowych
(AKE) dotychczas unikały publicznego zainteresowania. Zdaniem ekonomisty Delio Gianturco są one
„nieznanymi gigantami” [1] międzynarodowych finansów. Powołane do życia
przez rządy w celu stymulowania eksportu te organizmy publiczne (niekiedy
prywatne spółki działające w imieniu
państwa) wspierają przemysł narodowy i pełnią kluczową rolę w ułatwianiu
wymiany międzynarodowej. ExportImport Bank of the United States (Exim
Bank) w Stanach Zjednoczonych, Bpifrance, Euler Hermes Aktiengesellschaft
w Niemczech, China Export and Credit
Insurance Corporation (zwana także Sinosure): większość AKE jest członkami
Unii Berneńskiej, organizacji utworzonej
w 1934 r. i grupującej najważniejszych
światowych aktorów rynku ubezpieczeń
kredytów oraz inwestycji.
Członkowie tego stowarzyszenia wyemitowali w 2017 r. produkty ubezpieczeniowe i finansowe o wartości 2,3 bln

Serża Sarkisjana, potem nominacji 8 maja
Nikola Pasziniana na stanowisko premiera,
a później do zwycięstwa jego partii w wyborach 9 grudnia. Skala wydarzeń politycznych oraz kilka mniejszych sukcesów
w starciu z potentatami wydobywczymi
(w szczególności wycofanie finansowania
i zamknięcie kopalni w Teghut) przywróciły nadzieję przeciwnikom kopalni w Dżermuk. Wkrótce po upadku prezydenta
wznowili mobilizację, a działania przeniosły się z sądu na ulice. Od ponad 6 miesięcy mieszkańcy sąsiednich wiosek i działacze na rzecz ochrony środowiska blokują
drogi prowadzące do kopalni, skutecznie
uniemożliwiając rozpoczęcie eksploatacji.
W grudniu do władz wystosowano petycję, którą podpisały 3 tys. osób. „Spółka
Lydian i poprzednie władze ignorowały
nas, próbowały wprowadzić w błąd i nas
zastraszyć, wyjaśniają sygnatariusze petycji. Żądamy, aby nowe władze uszanowały
wolę ludu, i z taką nadzieją przedstawimy
tę petycję”.

Groźba międzynarodowego
arbitrażu
Od czasu, gdy został wyniesiony na stanowisko premiera Paszinian starał się nie atakować przyczółków przemysłu wydobywczego. W lipcu odbył podróż do Amulsar,
gdzie podczas konferencji prasowej wezwał
do podjęcia decyzji dotyczącej przyszłości



dolarów, a zatem 13% ogółu wartości
międzynarodowych transakcji w zakresie
dóbr i usług. Ci decydujący gracze światowej wymiany handlowej zajmują się przypadkami dwojakiego typu: ryzykiem handlowym i ryzykiem kredytowym państw.
Pierwsze obejmuje problemy finansowe
lub techniczne, które mogą się pojawić
od momentu zamówienia, przez dostawę do uiszczenia płatności za usługę czy
towar, jak choćby w sytuacji, gdy ładunek zginie na morzu, lub gdy zagraniczny
klient nie uznaje rachunku albo reguluje
go z opóźnieniem. Drugi dotyczy skutków
decyzji podjętych przez zagraniczny rząd
lub sytuacji politycznej kraju dla umowy
handlowej, jak np. zawieszenie wymienialności waluty, nacjonalizacja, wycofanie licencji handlowej, wojna domowa...
Pierwsze typy ryzyka są zazwyczaj regulowane przy użyciu krótkoterminowych
narzędzi finansowych, podczas gdy te
ostatnie wymagają średnio- lub długoterminowych pożyczek lub gwarancji.
Agencje publiczne, specjalizujące się raczej w tych drugich, udzieliły w 2017 r.

prawie połowę nowych kredytów sięgających wartości 920 mld w ciągu roku.
Kwota ta sześciokrotnie przekracza roczne globalne wydatki na publiczną pomoc
rozwojową [2].

kopalni złota „w oparciu o fakty, a nie emocje” [7]. Rząd, grając na zwłokę, zlecił własną
ekspertyzę. „Jeśli w tej sprawie podejmiemy
nielegalne działania, które mogą wydawać
się uzasadnione naszych oczach, ale nie są
takie z punktu widzenia stosunków międzynarodowych, narazimy się na poważne
problemy”, ostrzegał premier.

ły przyzwyczaić do życia w zdewastowanym środowisku. 

Lydian nie ukrywa, że w sytuacji, gdyby
władze zdecydowały się zamknąć kopalnię,
nie zawaha się przekazać sprawę pod międzynarodowy arbitraż. „Nie chcemy, aby
tak się stało, wyznał latem 2018 r. dyrektor generalny firmy Hayk Aloyan miejscowym dziennikarzom. Chodzi o scenariusz
ekstremalny, jednak musimy go brać pod
uwagę ze względu na naszych licznych
akcjonariuszy.” [8] Sprowadzony do sytuacji gospodarczego podporządkowania
armeński rząd obawia się konsekwencji takiej decyzji. Naraziłaby go na wysokie kary
finansowe i mogłaby skłonić inwestorów
zagranicznych, by szukali innych miejsc do
lokowania swoich kapitałów.

[2] Barbara Linder, Human Rights, Export Credits
and Development Cooperation: Accountability for Bilateral Agencies, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2018.

Tymczasem klienci (i akcjonariusze) funduszu emerytalnego PensionDenmark nadal
gromadzą środki na swoje stare lata. „EKF
nie opiera się jedynie na spółkach, które
wspomaga, lecz również na całej duńskiej
gospodarce”, czytamy na stronie internetowej agencji kredytów eksportowych. Kolejne
pokolenia Ormian natomiast będą się musia-

Kredyty eksportowe pojawiły się na początku XX w. W 1919 r. brytyjskie władze
utworzyły departament gwarantowania
takich kredytów, by zdynamizować swój
eksport do Rosji, który w latach I wojny
światowej bardzo podupadł. Oficjalna
agencja federalnego rządu amerykańskiego, powołana do życia w 1934 r., Exim
Bank, udzielała pomocy amerykańskim
przedsiębiorstwom, które obawiały się
eksportować do regionów o niepewnej
przyszłości politycznej takich jak Ameryka Łacińska w latach 40., Europa w latach
50., a później kraje o wschodzących gospodarkach. Pod koniec lat 60. większość
państw członkowskich Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
stworzyła u siebie podobne struktury. Od
lat 90. coraz więcej państw spoza OECD
decyduje się na podobny krok, jak choćby
Chiny w 2001 r. czy Rosja w 2011 r.
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* Dziennikarz, specjalny wysłannik Le Monde diplomatique.
[1] Arbejderen, Kopenhaga, 18-20 sierpnia 2017.

[3] Armeńscy obywatele mogli zwrócić się do
Trybunału, jako że Armenia 25 stycznia 2001 r.
przystąpiła do Rady Europy.
[4] Arbejderen, 25-27 sierpnia 2017.
[5] Sprawa Osmanian i Amiraghjan przeciwko
Armenii, decyzja 71306/11, dostępna na stronie
internetowej www.hudoc.echr.coe.int.
[6] Patrz Tigrane Yegavian, „Le second printemps
arménien”, Le Monde diplomatique, czerwiec 2018.
[7] Radio Azatutyun, 6 lipca 2018, www.azatutyun.am.
[8] Peter Liakhov i Knar Khudoyan, „How citizens battling a controversial gold mining project
are testing Armenia’s new democracy”, Open
Democracy (Russia and Beyond), 7 sierpnia 2018,
www.opendemocracy.net.

AKE odegrały ważną rolę w 2008 r. Kryzys finansowy groził rozprzestrzenieniem
się na sektor międzynarodowej wymiany handlowej, jako że 80-90% operacji
import/eksport opiera się na usługach
finansowych takich jak ubezpieczenia
i kredyty. Na wniosek władz AKE przejęły zadania prywatnych ubezpieczycieli,
którzy godzili się wprawdzie takie pokrywać transakcje, lecz żądali bardzo wygórowanych cen. Wiele europejskich rządów
zmodyfikowało statuty swoich AKE tak,
by pozwolić im na interwencje krótkoterminowe. W 2010 r. AKE udzieliły niemal 30% kredytów krótkoterminowych,
w porównaniu do 15% w przeddzień
kryzysu.
„Finansowanie biznesowe i ubezpieczenia
kredytów eksportowych zapewniane przez
AKE pomogły uporać się z problemami
płynności finansowej w czasie kryzysu
i pozwoliły utrzymać międzynarodowy
handel”, przekonuje Pamela Blackmon,
jedna z niewielu specjalistek od tych
kwestii, profesorka na Uniwersytecie Stanu Pensylwania. Taka forma interwencji
publicznej pozostała niezauważona przez
opinię, podczas gdy rekapitalizacja przez
państwa banków, które popadły w kłopoty,
wywołała u podatników poczucie, że płacą
z własnej kieszeni za konsekwencje deregulacji finansowej. „Wiele AKE działało
przy nawracającym braku płynności [którą
musieli pokrywać podatnicy]. Taka sytuacja była możliwa tylko dlatego, że AKE są
mało znane, co pozwala rządzącym sięgać
do zasobów publicznych bez obawy przed
reperkusjami”, wyjaśnia Blackmon [3]. Nawet po przywróceniu płynności na rynkach
finansowych AKE nadal rozszerzały swoją
działalność. W latach 2007-2017 wzrosła
ona dwukrotnie, tak że dorównała obrotom
prywatnych operatorów. „Banki niechętnie
narażają swój bilans na ryzyko, które podejmowały wcześniej [przed kryzysem roku
2008]”, pisze Topi Vesteri, przewodniczący
Unii Berneńskiej w rocznym raporcie organizacji [4].
Również podatnicy z krajów, gdzie realizowane są projekty współfinansowane
przez te agencje mogą być w pewnym momencie zmuszeni do pokrywania strat. „W
krajach, gdzie realizowane są projekty,
często obowiązują gwarancje publiczne
kredytów eksportowych. Innymi słowy, jeśli prywatne przedsiębiorstwo z Południa
nie jest w stanie spłacić swojej pożyczki,
rachunek spada na władze państwa”, wyjaśnia Lars Koch z ActionAid Denmark,
duńskiej komórki międzynarodowej organizacji walki z ubóstwem. Praktycznie
80% zadłużenia krajów rozwijających się
wobec europejskich rządów pochodzi
z gwarancji dla kredytów eksportowych.
Na podstawie badania obejmującego pięć
AKE stowarzyszenie European Network
on Debt and Development (Eurodad)
ustaliło, że 85% zadłużenia bilateralnego
umorzonego w latach 2005-2009 wyni-

kało z gwarancji dla kredytów eksportowych [5]. Eufemistycznie nazwane pomocą rozwojową kwoty te posłużyły nie tyle
sfinansowaniu programów likwidowania
ubóstwa, ile napełnieniu kasy AKE.
Wiele projektów wspieranych przez AKE
miało niekorzystne skutki dla rozwoju kraju i dla środowiska, albo wiązały się z naruszeniami praw człowieka. Jako przykład
możemy tu przytoczyć niemieckie okręty
wojenne sprzedane w 1993 r. Indonezji
pod rządami Suharto (1967-1998). Niektóre nigdy nie zakończone przedsięwzięcia
musiały jednak zostać opłacone, jak np.
norweska elektrownia falowa sprzedana
Indonezji w 1995 r. Inne przedsięwzięcia
miały poważne reperkusje społeczne, jak
choćby zapora Daule Peripa w Ekwadorze
zbudowana przy wsparciu włoskiej agencji
Servizi Assicurativi del Commercio Estero

85% zadłużenia
bilateralnego umorzonego
w latach 2005-2009
wynikało z gwarancji
dla kredytów
eksportowych.

(SACE). Od 2009 r. AKE chińskiego rządu
Export-Import Bank of China przyznała
dwie pożyczki o całkowitej wartości 1,06
mld dolarów Sri Lance na budowę portu
Hambantota. W zamian kraj zobowiązał się
zatrudnić China Harbour Engineering przy
budowie tego portu. Pod koniec 2017 r.,
mając poważne trudności ze spłatą swoich długów, Sri Lanka przyznała Chinom
koncesję na eksploatację portu na 90 lat
– porozumienie to zdaniem jego przeciwników zagraża suwerenności lankijskiego
państwa [6].
Na usprawiedliwienie swojej niechęci do
wprowadzenia bardziej rygorystycznych
regulacji odnośnie przyznawania pomocy eksportowej rządy państw członkowskich OECD powołują się na swoje obawy przed utratą konkurencyjności wobec
wschodzących gospodarek.
Jak zauważył pewien zaniepokojony ekspert OECD, trzy chińskie AKE (Sinosure, Export-Import Bank of China i China
Development Bank) „szybko rozszerzają
swoją działalność” [7]. Jak wynika z danych Unii Berneńskiej, Stany Zjednoczone pozostają zdecydowanie największym
dostawcą pomocy eksportowej. Udzieliły
nowych średnio- i długoterminowych kredytów o wartości ponad 20 mld dolarów.
Za nimi plasują się Indie (14 mld), Katar
(8 mld) i Wielka Brytania (5 mld). Oficjalnie Chiny osiągnęły pod tym względem
pułap 3 mld dolarów nowych kredytów,
co stanowi bez wątpienia kwotę niedo-

szacowaną i świadczy o tym, że chińskie
władze traktują te dane jako poufne. Jedynie Sinosure należy do Unii Berneńskiej,
pozostawiając w cieniu pozostałe dwie
agencje, które są przecież bardzo aktywne w sztandarowym projekcie nowego
„jedwabnego szlaku”, rozbudowanej sieci
infrastruktury w kilkudziesięciu krajach
współfinansowanej za chińskie pieniądze
publiczne. W swoim ostatnim raporcie
Exim Bank szacował, że chińskie władze
przyznały około 34 mld dolarów średnioi długoterminowych kredytów na wsparcie eksportu, podkreślając w ten sposób
utratę pozycji przez Waszyngton [8].
Podczas gdy Pekin traktuje wysokość
tej kwoty jako informację poufną, kraje
OECD muszą radzić sobie z coraz większą liczbą organizacji pozarządowych,
które domagają się większej przejrzystości
działań agencji kredytowych. W 2015 r.
Exim Bank miał trudności z odnowieniem
licencji przez amerykański Kongres, co
doprowadziło do zamrożenia kredytów
od lipca do grudnia. W marcu 2018 r.
ostatni z pięciu członków rady dyrektorów opuścił stanowisko, a Kapitolowi
nie udało się wybrać nowych członków
z powodu zastosowanej przez niektórych republikanów taktyki opóźniania
tego procesu. Jako krytycy tej instytucji
uważają oni AKE za dostawcę subwencji,
które utrudniają sprawne funkcjonowanie
rynku. Niemniej jednak Donald Trump,
zmieniając zdanie na ten temat, podobnie jak w odniesieniu do wielu innych
kwestii, wyraził chęć przywrócenia Exim
Bankowi roli uprzywilejowanego narzędzia walki z deficytem handlowym. 
tłum. Ewa Cylwik
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Kolumbia: porażka tamtejszego modelu rozwoju
Rozmowa z Alvaro Pardo*

Frédéric Thomas (Centre tricontinental,
CETRI): Twierdzi pan, że dzisiejsza Kolumbia jest w gorszej sytuacji ekonomicznej niż w 2003 r., w początkowym
okresie boomu surowcowego. Co pana doprowadziło do takich wniosków
i czym pan to wyjaśni?
Alvaro Pardo: Formułując takie stwierdzenie, opieram się na oficjalnych statystykach. Boom surowcowy w Kolumbii
trwał około 10 lat: od 2004 do 2014 r. Wywołał i nasilił zjawisko, które nazywamy
tu „lokomotywą kopalnianą” [1]. Jednak
w 2014 r., gdy spadły ceny surowców,
tlący się już od lat kryzys w całej pełni
wyszedł na światło dzienne. Sektor rolny
i przemysłowy odczuwają to dotkliwie
wskutek „choroby holenderskiej” [2].
Pojawił się bezprecedensowy w historii
naszego kraju deficyt fiskalny, a także
deficyt w bilansie handlowym. Dzieje się
tak, ponieważ nastąpił wprawdzie wzrost
eksportu, lecz jednocześnie jeszcze bardziej wzrósł import. Kraj ma ogromny
dług zewnętrzny. Oznacza to, że przez
cały okres boomu surowcowego, kiedy
pieniądze szerokim strumieniem napływały do kraju, rząd nadal zaciągał znaczne długi.
CETRI: Czy nie tak samo wygląda sytuacja w całej Ameryce Południowej?
Alvaro Pardo: Powiedzmy, że konsekwencje są takie same na całym kontynencie. Jednak niektóre kraje poradziły sobie
z nimi lepiej niż inne, tworząc fundusze
rezerwowe, przesuwając uzyskane środki
do innych sektorów gospodarki itp. Kolumbia nic takiego nie robiła. W 2014 r.,
gdy skończył się boom surowcowy, sytuacja gospodarcza kraju była znacznie



gorsza niż 10 lat wcześniej. A pieniądze,
które napływały do kraju przez te 10 lat
nie zostały w żaden sposób wykorzystane,
nie było żadnego postępu społecznego.
Nawet jeśli był drobny progres w tej dziedzinie, to Kolumbia i tak pozostaje drugim
na kontynencie krajem o najgłębszych nierównościach, zaraz za Brazylią.
CETRI: Wśród głównych surowców wydobywanych w Kolumbii znajdziemy
ropę naftową, węgiel, złoto... W swoich
artykułach podkreśla pan, że strategiczne
znaczenie surowców kopalnianych dla
kraju jest mitem.
Alvaro Pardo: Wielką różnicą między
przemysłem wydobywczym a sektorem
węglowodorów jest obecność spółki publicznej: Ecopetrolu. Przedsiębiorstwo to
jest głównym dostawcą środków publicznych dla społeczeństwa. W 2017 r. 92%
dochodów z eksploatacji węglowodorów
pochodziło z Ecopetrolu, a tylko 8% z prywatnych przedsiębiorstw.
W każdym razie sektor wydobywczy nie
ma szczególnego znaczenia z punktu widzenia dochodów podatkowych ani nawet miejsc pracy. Ma niewielki wpływ
na gospodarkę kraju [3]. Jednak korzysta
z licznych ulg podatkowych. W przeciwieństwie do oficjalnego dyskursu i opinii
wielkich przedsiębiorstw, jeśli podliczymy koszty przywilejów podatkowych
przyznanych spółkom górniczym z jednej
strony, a korzyściami, jakie państwo może z nich czerpać – z drugiej, saldo jest
ujemne: sektor ten generuje dla państwa
więcej kosztów niż zysków. Ponadto fakt,
że państwo wspiera eksport produktów
górniczych, negatywnie wpływa na inne
sektory gospodarki, takie jak rolnictwo;

importowanie żywności staje się tańsze
niż jej produkowanie!
CETRI: Podczas ostatnich wyborów prezydenckich w 2018 r. przeanalizował pan
programy różnych kandydatów w odniesieniu do kwestii wydobycia i wykazał
pan, że istnieje szeroki konsensus jeżeli
chodzi o sprzyjanie temu sektorowi gospodarki [4]. Czym wyjaśnić trwałość
tego mitu?
Alvaro Pardo: Klasa polityczna jest mocno zaangażowana nie tylko w model eksploatacyjny, lecz również w przedsiębiorstwa tego sektora. W Kolumbii istnieje
zjawisko, które nazywamy „drzwiami
obrotowymi”: urzędnik, który obecnie
jest w rządzie, będzie jurto pracował dla
tych przedsiębiorstw. Oczywiście w sensie ogólnym, firmy te dostarczają państwu środków finansowych: rząd może
odetchnąć i nic nie robić, ponieważ tak
czy owak pieniądze napływają do budżetu. Nawet jeśli, powtórzę to raz jeszcze,
w ostatecznym rozrachunku państwo traci – płaci więcej niż otrzymuje.
W ostatnich latach pojawił się – i stale
rośnie – sprzeciw wobec takiego modelu [5]. W jaki sposób się on wyraża? Przez
konsultacje społeczne. Niestety Trybunał
Konstytucyjny wprowadził daleko idące
ograniczenia tego prawa obywateli do
współuczestnictwa [6]. Do tego stopnia,
że stajemy dziś wobec prawomocnych
konsultacji, które mobilizują znaczną
część ludności gmin, lecz nie są legalne.
Istnieje jednak jeszcze inny instrument:
porozumienia komunalne. Może zadziałać wtedy, gdy burmistrzowie i rady miejskie porozumieją się w sprawie „nie” dla

kopalni i węglowodorów na podległych
im terytoriach. To może być odpowiedzią
na decyzję Trybunału Konstytucyjnego
i ograniczenie praw ludności.
CETRI: Te różne instrumenty mają doprowadzić do podziału kompetencji
między państwem a władzami lokalnymi, nieprawdaż?
Alvaro Pardo: Tak, mamy tu do czynienia z czymś, co nazywam zderzeniem
pociągów, starciem między państwem,
będącym właścicielem tego, co znajduje
się pod poziomem gruntu, a jednostkami
lokalnymi, które mogą decydować o przeznaczeniu podlegającego im terytorium.
Jak zatem zareagowały autochtoniczne
wspólnoty na taką sytuację? Powiedziały
władzom państwa: „Tak, uznajemy wasze
prawo. Ale jesteśmy właścicielami ziemi.
Jeśli chcecie wydobywać złoto lub ropę
naftową spod powierzchni, proszę bardzo. Lecz nie chcemy, byście tknęli naszej
ziemi”.
Zadaniem państwa jest znaleźć rozwiązanie tego dylematu, tej głębokiej sprzeczności. Już w 2013 r Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie potwierdzające,
że opracowanie prawa, które pogodzi
interesy obu „właścicieli” jest zadaniem
Kongresu republiki. Orzeczenie to zostało
wydane 5 lat temu, lecz nadal nic w tej
sprawie nie zrobiono. A przecież jest to
największe źródło konfliktów. Dlaczego
więc nic nie zostało zrobione? Dlatego,
że Kongres działa na marginesie wielkich
problemów państwa.
CETRI: Czy to również w odniesieniu
do tej sprawy mówił pan o pozyskaniu
i skaptowaniu państwa? Czy może pan
podać jakiś przykład?
Alvaro Pardo: Przykład? Dostarcza go
choćby nasz kodeks górniczy. Pochodzi
z 2001 r. Na jego kształt bardzo duży
wpływ miały spółki wydobywcze, zwłaszcza kanadyjskie. Utworzyły one fundusz,
żeby eksperci powiązani z ponadnarodowymi firmami przygotowali projekt
ustawy [ustawa 685, która jest podstawą
kodeksu górniczego] dla Kongresu. To na
podstawie tego projektu został opracowany kodeks. Potężne grupy gospodarcze
zagarnęły i skaptowały państwo kolumbijskie, aby skierować gospodarkę ku modelowi przedsiębiorczemu, korzystnemu
dla partykularnych interesów. W ten
sposób narażono na szwank dobro ogółu
i podstawowe prawa obywatelskie.
CETRI: A dzisiaj, gdy władzę objął Ivan
Duque, jak wygląda sytuacja? Czy ten
model oparty na eksploatacji zasobów
nadal się utrzymuje czy może jeszcze
umacnia?
Alvaro Pardo: W grudniu 2018 r. odbyła
się wielka ogólnokrajowa demonstracja,

w której udział wzięli przedstawiciele
różnych sektorów: studenci, robotnicy,
profesorowie itd. Duque był prezydentem dopiero od 4 miesięcy [objął stanowisko 7 sierpnia 2018 r.]. Nigdy wcześniej
tego nie było, zwykle w początkowym
okresie po objęciu mandatu trwa między
nowym prezydentem a społeczeństwem
coś w rodzaju miodowego miesiąca. Ale
ten pan od pierwszego dnia źle zaczął,
podejmuje kroki przeciwko ludziom,
a na korzyść przedsiębiorstw. Najlepszym tego przykładem może być reforma
podatkowa, nad którą właśnie dyskutuje
kongres. Obecne władze chcą przyznać
jeszcze większe przywileje podatkowe
przedsiębiorcom, które i tak korzystają
już z niebotycznych ulg. Duque jest więc
kimś, kto całkowicie opowiada się po
stronie przedsiębiorców i modelu eksploatacyjnego.
Jeżeli chodzi o społeczeństwo, to tylko jego
bardzo niewielka część (robotnicy sektora,
przedsiębiorcy, przedstawiciele prawni,
politycy itd.) skorzystała z boomu surowcowego, ogromna większość w ogóle go
nie odczuła. Społeczeństwo dostrzega coraz wyraźniej, że taki model nie może się
dłużej utrzymywać. W ludziach budzi się
świadomość. Jeszcze przed czterema laty
nie dyskutowało się powszechnie o systemie fiskalnym, o podatkach czy ulgach
przyznawanych przedsiębiorstwom.
Obecnie, gdy państwo boryka się z coraz
większymi trudnościami, taki model jest
coraz powszechniej negowany.
Oczywiście to nie tak, że jesteśmy przeciwni ropie naftowej czy kopalniom, niektóre z tych produktów są społeczeństwu
niezbędne. Jednak nie zgadzamy się na
sposób, w jaki obecnie funkcjonuje ten
sektor: państwo zawiera kontrakty ze
spółkami i nadzoruje je, a wszystko w taki sposób, że zasoby są eksploatowane
i zawłaszczane przez innych ze szkodą

dla środowiska naturalnego i lokalnych
społeczności. 
tłum. Ewa Cylwik
* Dziennikarz i ekonomista kolumbijski, dyrektor ośrodka badań górniczych Colombia Punto Medio, autor m.in. Extractivismo, derechos y
tributación: cooptación del Estado colombiano,
październik 2018, https://co.boell.org/sites/default/files/20181003_ideas_verdes_11_web.pdf.
Rozmowa przeprowadzona 28 listopada 2018 r.
w Bogocie w Kolumbii.
[1] W czasie prezydencji Alvaro Uribe (2002-2010),
wyrażenie „lokomotywa górniczo-energetyczna”
pojawiało się na pierwszym planie kolejnych planów rozwoju.
[2] Zjawisko charakteryzujące związek między
obfitością tanich surowców naturalnych a słabością sektora produkcyjnego.
[3] 0d 2010 do 2016 r. sektory węglowodorów
oraz wydobywczy (węgiel, nikiel i złoto) przynosiły średnio rocznie 5,1% i 2,1% PKB. Alvaro
Pardo, „Los quince mitos de la gran minería en
Colombia”, listopad 2017, https://co.boell.org/sites/default/files/ideasverdes_no1_web2018.pdf.
[4] Alvaro Pardo, „El sector minero-energético”,
23 kwietnia 2018, Justicia tributaria en Colombia,
https://justiciatributaria.co/el-sector-minero-energetico/.
[5] Więcej na ten temat w CENSAT Agua Viva, „2018: Un ańo de movilizaciones sociales”,
21 grudnia 2018, https://censat.org/es/analisis/2018-un-ano-de-movilizaciones-sociales-8820;
Mauricio Archila, „Colombie: accords de paix et
nouveau cycle de luttes sociales”, CETRI, État
des résistances dans le Sud: Amérique latine, Alternatives Sud, t. XXIV – 2017, nr 4, Paryż, Syllepse/Cetri.
[6] Na ten temat czyt. Frédéric Thomas, „Colombie:
enjeux et tensions autour des consultations populaires”, CETRI, 8 stycznia 2019, www.cetri.be.
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miarę jak kopiemy, wiercimy i odsłaniamy pokłady ziemi, by dostać się do mineralnych bogactw naszej planety, zasoby mineralne,
z których korzystamy – te przybierające postać złóż, które najtaniej
jest wydobywać i przetwarzać – stopniowo się wyczerpują.

W ciągu dziesięcioleci pozbywamy się skarbów, których wytworzenie zajęło Ziemi miliony czy nawet miliardy lat. Próby wprowadzania recyklingu
i powtórnego użycia zasobów są obiecujące – ale czy wystarczą?
Ugo Bardi, naukowiec i pisarz, przedstawia w swojej książce porywającą historię procesu formowania się minerałów, stworzonych przez nie imperiów, wojen i cywilizacji, a także potężnego przemysłu, który rozwinął się w związku
z nimi i który zdradza dziś pierwsze oznaki upadku, w miarę jak spadają jego
zyski, a zwiększa się powodowane przezeń zanieczyszczenie.
Książka ukazuje również ciemną stronę górnictwa: zniszczone krajobrazy,
zanieczyszczone ekosystemy i wpływ na zmianę klimatu.
Po tym, jak doszczętne splądrowaliśmy Ziemię, wkraczamy w nową epokę
– którą Bardi, korzystający z badań największych ekspertów z dziedziny badań
nad minerałami, opisuje z niezwykłą przenikliwością. 

Ugo Bardi – pracownik wydziału nauk
o Ziemi na Uniwersytecie Florenckim,
gdzie wykłada chemię fizyczną. Jego zainteresowania badawcze obejmują kwestię
zasobów mineralnych, energii odnawialnej i dynamikę systemów w zastosowaniu do ekonomii. Jest członkiem Klubu
Rzymskiego, należy do komisji naukowej
Stowarzyszenia ASPO (Association for
the Study of Peak Oil and Gas) oraz do
Climalteranti, grupy zajmującej się naukami o klimacie.
Jest również założycielem i byłym przewodniczącym włoskiego oddziału ASPO
i redaktorem naczelnym pisma Frontiers
in Energy Systems and Policy. Jego artykuły
pojawiały się na stronach i w publikacjach
takich jak The Oil Drum, Resilience (dawniej The Energy Bulletin), Financial Sense
i Cassandra’a Legacy. Jego poprzednie książki to m.in. The Limits of Growth Revisited.

