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Sissejuhatus

Nõukogu otsus teatavate riiklikult toetatava ekspordikrediidi suuniste rakendamise kohta 
hõlmab OECD ekspordikrediidi töörühmas läbi räägitud ametlikult toetatava ekspordikrediidi 
korra 2005. aasta versiooni muutmist ELi õigusaktiks. Sellega asendatakse 2002. aastast 
pärinev EÜ õigusakt, mis põhineb ekspordikrediidi korra varasemal versioonil. 

Komisjon ja nõukogu soovivad muuta ekspordikrediidi korra ELi õigusaktiks, kuna see 
suurendab ELi liikmesriikide ekspordikrediidiasutuste õiguskindlust, et nende tegevust ei 
seata WTO vaidluste lahendamise mehhanismi raames kahtluse alla. Vastavalt WTO 
subsiidiumide ja tasakaalustusmeetmete lepingule, mis moodustab õiguslikult siduva 
rahvusvahelise raamistiku riiklike subsiidiumide reguleerimiseks, ei loeta eraettevõtetele 
antavat ekspordikrediiditoetust subsiidiumiks, kui toetust antakse OECD korra kohaselt 
(turvaklausel). 

OECD kord kujutab endast nn aumeeste kokkulepet ehk paindlikku, õiguslikult mittesiduvat 
vahendit, mida osalised võivad muuta, ilma et nad peaksid järgima OECD 
otsustamismenetlust või ratifitseerimisprotsessi. OECD korra eelmised versioonid võeti 
osaliste seadustesse üle koos lisanõuetega, mis ületasid OECD korraga kehtestatud nõudeid. 
Seega võib parlament OECD korra ELi õigusesse ülevõtmisel sellele nõudeid lisada ning 
raportöör soovitab seda võimalust kasutada.

Omaette probleem tekib seetõttu, et OECD tegeleb pidevalt korra muutmisega, selle ELi 
õigusesse ülevõtmine peab aga toimuma ühe konkreetse versiooni põhjal. Käesolev otsuse 
ettepanek põhineb OECD korra 2005. aasta versioonil, vahepeal on OECD aga teatavaid selle 
versiooni peatükke muutnud ning ühe peatüki lisanud.

Ekspordikrediidiasutuste roll ja mõju 

Ekspordikrediidiasutused on avalikud asutused, mis annavad oma riigi eraettevõtetele 
riiklikult toetatud laene, tagatisi, krediiti ja kindlustust, et nad saaksid tegutseda välisriikides, 
eelkõige rahanduslikult ja poliitiliselt riskantsetes arenguriikides. Enamuses tööstusriikidest, 
kaasa arvatud kõik ELi liikmesriigid ja suurem osa tärkava majandusega riike, on vähemalt 
üks ekspordikrediidiasutus, mis tavaliselt tegutseb ametlikult või poolametlikult valitsuse 
kontrolli all. 

Keskmise ja pika tähtajaga (üle kahe aasta) laenude ning krediidi andjatena moodustavad 
ekspordikrediidiasutused erasektori projektide jaoks maailma suurima ametliku 
rahastamisallika. Ekspordikrediidiasutuste toetus arenguriikide suurtele tööstus- ja 
infrastruktuuriprojektidele ületab mitmekordselt mitmepoolsete arengupankade aastast 
kogutoetust. 

Lühiajalise rahastamise valdkonnas (vähem kui kaks aastat, peamiselt 
kaubandusoperatsioonide rahastamine) toetasid ekspordikrediidiasutused 2007. aastal umbes 
10% maailmakaubandusest, mis moodustab tehingute ja investeeringute näol umbes 1,4 
triljonit USA dollarit. Need arvud on ilmselt suurenenud seoses praeguse finantskriisiga, kus 
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G-20 rühmitus on palunud ekspordikrediidiasutustel täiendava lühiajalise rahastamise abil 
kaubavoogusid hõlbustada. 
Üks suurematest ekspordikrediidiasutustest OECD liikmesriikides on Ameerika 
Ühendriikides tegutsev ExIM-Bank, mille ülesandeks on juhtida USA administratsiooni 
hiljutist riiklikku ekspordialgatust riigi osa suurendamiseks ülemaailmses ekspordis. Ka 
tärkava majandusega riigid on avastanud ekspordikrediidiasutuste väärtuse ekspordi 
edendamise strateegias. Hiina ExIm-Bank kuulub samuti maailma suurimate 
ekspordikrediidiasutuste hulka.

ELi liikmesriikide ekspordikrediidiasutuste poolt 2004.–2009. aastal antud 
ekspordikrediiditagatiste kogumaht on ligikaudu 468 miljardit eurot. Finantskriisi tulemusel 
on nõudmine ekspordikrediidiasutuste rahastamise järele plahvatuslikult kasvanud. Projekti, 
mis on saanud ekspordikrediidiasutuse toetuse, toetavad kergemini ka erapangad.

Ekspordikrediidiasutused ja säästev areng

Ekspordikrediidiasutused toetavad hinnanguliselt kaks korda suuremat arvu nafta-, gaasi- ja 
kaevandusprojekte kui kõik mitmepoolsed arengupangad kokku. Maailma Loodusvarade 
Instituudi 2000. aasta uuringu kohaselt toimivad pooled kõigist arenguriikide suuri CO2-
heiteid tekitavatest tööstusprojektidest ekspordikrediidiasutuste mingit liiki toetuse abil. Selle 
üheks põhjuseks on asjaolu, et suurem osa neist projektidest on oma keskkonna-, sotsiaalse ja 
kultuurilise mõju poolest kõrge riskiga ning neid ei oleks ilma ekspordikrediidiasutuste 
toetuse ja rahalise abita võimalik käigus hoida. 

Ekspordikrediidiasutused toetavad sageli ka projekte, mida Maailmapanga grupp ja teised 
mitmepoolsed pangad peavad liiga riskantseks ja keskkonnale kahjulikuks. See tuleneb 
osaliselt ekspordikrediidiasutuste tihedast konkurentsist oma koduriigi korporatsioonidele 
turgude avamisel. Nii tekib järeleandmiste võidujooks, mis ajendab ekspordikrediidiasutusi 
toetama projekte, mille keskkonna- ja sotsiaaltagatised on nõrgad või puuduvad hoopis. 

Üheks selliseks näiteks on Ilisu tamm Türgis, mille ehitamiseks tulnuks ümber asustada 
umbes 78 000 peamiselt kurdi rahvusest elanikku ja millel olnuks keskkonnale laastav mõju. 
Maailmapank keeldus projekti rahastamisest. Sellele vaatamata olid Austria, Šveitsi ja Saksa 
ekspordikrediidiasutused valmis seda toetama, kuigi pidid rahvusvahelise surve tõttu lõpuks 
taanduma. 

Seega moodustavad ekspordikrediidiasutused arengu strateegilise tõukejõu, mille osa 
äriühingute tegevuse keskkonnakahjulikus mõjus on väga suur. Kuivõrd nad tegutsevad 
valitsuse toetusel, võiksid ekspordikrediidiasutused tegelikult edendada ja peaksid edendama 
üleminekut vähese süsinikuheitega majandusele, mis on kooskõlas nende valitsuste võetud 
kliimakohustustega.

Suuremal osal ekspordikrediidiasutustest ei ole mingeid arengupoliitikaga seotud volitusi ega 
kohustusi, samas aga moodustavad nende laenud arenguriikide võlgade seas suurima 
üksikkomponendi, mis ulatub hinnanguliselt umbes kolmandikuni kõigist arengumaade 
võlgadest. Kui nõuetekohane võlahaldus võib arengut soodustada, siis 
ekspordikrediidiasutused tõukavad sageli riike võtma võlgu selleks, et maksta laene projektide 
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eest, mis ei vasta säästva arengu eesmärkidele, on nõrgalt üles ehitatud ja seotud 
korruptsiooniga. Arenguriikide liigsed ja läbimõtlematud võlad pidurdavad nende riikide 
säästvat arengut ning selle eest vastutavad suurel määral ekspordikrediidiasutused. 

OECD lepingu kohustustest kinnipidamine

Ekspordikrediidiasutused toetavad eksporditehinguid, mida erasektor ei pakuks või ei pakuks 
taskukohaste hindadega, sest erakapitaliturul puudub piisav teave tehingutega seotud ohtude 
asjakohaseks hindamiseks. Ka ekspordikrediidiasutustel ei ole paremat teavet. Kuid nende 
riskitaluvus on palju suurem kui erasektori ettevõtjatel, sest nad ei pea makse maksma ega 
kasumit teenima. Seega on ekspordikrediidiasutustel palju rohkem aega pikaajalise laenu 
tagasisaamiseks kui erapankadel.

Seega hõlbustavad ekspordikrediidiasutused seaduslikku kaubandust seal, kus erakapital seda 
teha ei suuda. Kuid samal põhjusel võivad ekspordikrediidiasutused põhjustada suuri 
kaubandusmoonutusi, kui nende rahastamistegevust ühiste eeskirjade abil ei ohjeldata.

Põhireeglina peaksid ekspordikrediidiasutused järgima ühiseid rahastamise hinnakujunduse 
miinimumeeskirju. Kõige tähtsamad nõuded on järgmised: 

- kõik ametlikult toetatavad ekspordikrediidi vormid peavad vastama teatud 
ajapiiranguga tagasimaksenõuetele;

- ekspordikrediidiasutused, mis pakuvad kindla määraga otsest krediiti, peavad 
minimaalse intressimäärana kohaldama vastavat turuintressi viitemäära;

- kui ekspordikrediidiasutus pikendab ekspordioperatsiooni tagatist või kindlustust, 
peab ta nõudma laenuriski garantiipreemia alammäära, et katta ekspordikrediidi 
tasumata jätmise riski (krediidirisk) ning see määr peab olema riskipõhine ja piisav 
pikaajaliste tegevuskulude ja kaotuste katmiseks (tasakaalupunkt). Niisugust 
garantiipreemiat tuleb lisaks intressimäärale nõuda ka otsekrediidi korral.

Kui nimetatud nõudeid ei täideta, siis loetakse ekspordikrediidiasutuse tegevus 
ebaseaduslikuks ja turgu moonutavaks subsideerimiseks.

OECD suunised ja suutmatus läbipaistvust tagada

Raportöör mõistab täiesti, et ekspordikrediidiasutused on praeguses krediidikriisi olukorras 
tähtis vahend Euroopa ettevõtete äritegevuse ja investeeringute säilitamiseks. Enamuse 
liikmesriikide eelarvepuudujäägiga arvestades näib siiski äärmiselt tähtis, et nende tegevus 
oleks rahaliselt usaldusväärne. Lisaks sellele, et ekspordikrediidiasutused tegelevad üha 
rohkem kaubanduse lühiajalise rahastamisega, võib juhtuda, et neil tuleb aina sagedamini 
tegemist minevikus antud suurte laenude ja tagatiste tagasimaksekohustuste 
täitmatajätmisega. Kui ilmneks, et ekspordikrediidiasutused peavad oma tegevuse edasiseks 
rahastamiseks maksumaksja poole pöörduma, vähendaks see avalikkuse toetust neile 
asutustele.



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

ET

Kuid võimatu on välja selgitada, mida ekspordikrediidiasutused rahastavad või on minevikus 
rahastanud. Selle kohta leidub vaid lünklikke andmeid. Mõned riiklikud 
ekspordikrediidiasutused isegi ei esita korrapäraselt aastaaruandeid oma tegevuse üldise 
bilansi kohta. Paljud ei avalda oma laenutegevuse kohta sektorite kaupa jaotatud andmeid ega 
geograafilist jaotust. Näiteks Coface (Prantsusmaa ekspordikrediidiasutus) ei esita üldist 
teavet selle kohta, kui suures ulatuses on tagatisi antud, ega piirkondlikku/sektoriviisilist 
jaotust ning selle veebisaidilt ei leia aastaaruandeid. Seda hoolimata OECD 2005. aasta 
ekspordikrediidi korra läbipaistvusnõuetest, millega kõik ELi liikmesriigid on nõustunud ja 
mis peatselt ELi õigusesse üle võetakse.

Läbipaistmatus toob kaasa tohutuid kulutusi ja ajapiiride ületamist, rikkudes OECD 
ekspordikrediidikorra tasakaalupunkti nõudeid, nagu näiteks Coface’i kaasrahastatud 
Olkiluoto tuumaelektrijaama puhul Soomes. See võimaldab ka altkäemaksude jagamist ja 
korruptsiooni, nagu kurikuulsa Nigeeria vedela maagaasi projekti puhul, mida üheskoos 
rahastasid Ühendkuningriigi, Hollandi, Itaalia ja Ameerika Ühendriikide 
ekspordikrediidiasutused ning kus eksportijad, kes nende toetusest kasu said, olid 
registreeritud maksuparadiisis.

Raportöör peab OECD korra aruandlusnõudeid liiga nõrkadeks, et need võimaldaksid 
kontrollida Euroopa ekspordikrediidiasutuste finantstegevuse usaldusväärsust. Peale selle 
kardab ta, et laenude tasumatajätmine väga tõenäoliselt tulevikus sageneb, eelkõige pärast 
finantskriisi. Praegune finantskriis peaks nii finantssektorile kui meile, parlamendiliikmetele, 
selgeks tegema, et aruandlusnõuded peavad olema üksikasjalikumad kui need, mida OECD 
kord ette näeb.

Raportöör teeb ettepaneku kohustada ELi liikmesriike igal aastal komisjonile oma 
ekspordikrediidiasutuste tegevusest aru andma vähemalt USAs kehtivate nõuete kohaselt.

OECD suunised ja suutmatus ausat konkurentsi tagada

Seoses protektsionismi taastulekuga on oluline tagada, et ekspordikrediidiasutused tegutseksid 
õiglaste konkurentsieeskirjade alusel. Selle asemel et taotleda omakasu – süüdistades samas 
Hiinat või teisi oma ettevõtete ebaseaduslikus riiklikus toetamises – peaksid ELi 
liikmesriikide ekspordikrediidiasutused kehtestama õiglase konkurentsi nõuded, mille alusel 
EL võib OECD raames otsustavamalt tegutseda. 

OECD kord ei sisalda nõudeid, mida on vaja preemiate õiglase hinnakujunduse tagamiseks, 
selles puudub läbipaistvus ning sotsiaalse ja keskkonnariski arvutamise miinimumstandardid.
OECD kord näeb ette üksnes vabatahtliku teatamise sellistest kalkulatsioonidest. Seejuures 
tuleb arvesse võtta asjaolu, et enamus ekspordikrediidiasutuste toetatud projektidest on nii 
riskantsed, et erakapital nendega tegelda ei taha. Kuna krediidi- ja tagatiskuludega seotud 
sotsiaalse ja keskkonnariski tegurite arvutamise miinimumnõudeid ei ole kehtestatud, tekib 
isegi liikmesriikide ekspordikrediidiasutuste vahel võidujooks madalaimate krediidikulude 
nimel, toetades niiviisi varjatud protektsionismi.

Tingimusel, et seda kontrollitakse ELi riigiabi eeskirjade alusel, soovitab raportöör korrastada 
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riskikalkulatsioonide läbipaistvuse ja bilansiväliste vahendite avaldamise nõuded ja muuta 
sotsiaalse ning keskkonnariski hindamise tulemustest teatamine kohustuslikuks.

OECD suunised ning Lissaboni lepingu nõue ELi välistegevuse ühtsuse kohta

Ekspordikrediidiasutused kujutavad endast avaliku poliitika vahendit, millel on potentsiaalselt 
hea positsioon, et anda oma panus ELi toetatud rahvusvaheliste eesmärkide rahastamisse, 
eelkõige kliimamuutuse leevendamise ja vaesuse vähendamise valdkonnas. Lissaboni leping 
toob kaasa kogu ELi välistegevuse senisest suurema ühtsuse nõude. Ekspordikrediidiasutusi 
tuleb kindlasti hinnata nende eesmärkide taustal.

Vaatamata uuele olukorrale seoses Euroopa Liidu toimimise lepinguga ning asjaolule, et 
valdav enamus ekspordikrediidiasutuste laenudest ja tagatistest toetab naftatootmis- ja 
kaevandustegevust, mis Maailmapanga andmeil vaesuse vähendamisele kõige vähem kaasa 
aitab, ei näe komisjon oma ettepanekus vähimatki vajadust OECD korda läbi vaadata, et 
kontrollida selle vastavust ELi poliitikale ja eesmärkidele (põhjendus 1) või esitada 
mõjuhinnang (põhjendus 2).

Raportöör soovitab lisada ettepanekusse horisontaalsed nõuded, mis võiksid suunata Euroopa 
Liidu liikmesriikide ekspordikrediidiasutusi ELi poliitikat ja eesmärke toetama.


