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Johdanto

"Neuvoston päätös tiettyjen suuntaviivojen soveltamista julkisesti tuettuihin vientiluottoihin" 
sisältää OECD:n vientiluottoryhmän puitteissa neuvotellun "julkisesti tuettuja vientiluottoja 
koskevan järjestelyn", josta jäljempänä käytetään nimitystä "järjestely", sisällyttämisen EU:n 
lainsäädäntöön vuonna 2005 neuvotellussa muodossaan. Edellä mainitulla korvataan 
voimassa oleva EU:n lainsäädäntö, joka perustuu järjestelyn aikaisempaan versioon. 

Komissio ja neuvoston perustelevat järjestelyn sisällyttämistä EU:n lainsäädäntöön sillä, että 
sisällyttämisellä lisätään EU:n jäsenvaltioiden vientiluottolaitosten oikeusvarmuutta 
varmistamalla, että niistä ei tehdä valitusta WTO:n kiistanratkaisumekanismille. Tukia ja 
tasoitustulleja koskevan WTO-sopimuksen perusteella, joka sisältää valtiontukia koskevan 
oikeudellisesti sitovat kansainvälisen puitesopimuksen, yksityisille yrityksille myönnetty 
vientiluottotuki ei ole valtiontukea sillä edellytyksellä, että vientiluotto myönnetään OECD:n 
järjestelyn mukaisesti (turvalauseke). 

OECD:n järjestely on nk. "osallistujien välinen herrasmiessopimus", osallistujien käytössä 
oleva joustava väline, joka ei ole oikeudellisesti sitova ja jota osallistujat voivat muuttaa 
OECD:n päätöksentekomenettelyjä ja ratifiointimenettelyjä noudattamatta. OECD:n 
järjestelyn aikaisemmat versiot siirrettiin osaksi osallistujien lainsäädäntöä OECD:n 
järjestelyä pitemmälle menevien muiden vaatimusten mukaisesti. Näin ollen Euroopan 
parlamentti voi lisätä järjestelyyn uusia vaatimuksia järjestelyn EU:n lainsäädäntöön 
sisällyttämisen yhteydessä, minkä vuoksi esittelijä suosittelee tämän mahdollisuuden 
hyväksikäyttämistä.

Erityisenä ongelmana on se, että OECD muuttaa järjestelyä jatkuvasti, kun taas järjestelyn 
sisällyttäminen EU:n lainsäädäntöön on tehtävä järjestelyn tietyn version perusteella.
Käsiteltävänä oleva ehdotus päätökseksi perustuu OECD:n järjestelyyn vuodelta 2005, kun 
taas tietyt mainitun version luvut on tarkistettava OECD:n puitteissa ja yksi luku on lisättävä.

Vientiluottolaitosten rooli ja laajuus

Vientiluottolaitokset ovat julkisia laitoksia, jotka myöntävät valtion takaamia lainoja, takuita, 
luottoja ja vakuutuksia kotimaansa yksityisille yrityksille, joiden liiketoiminta suuntautuu 
ulkomaille, erityisesti taloudellisesti ja poliittisesti riskialttiisiin kehitysmaihin. Suurimmassa 
osassa teollisuusmaita, kaikissa EU:n jäsenvaltioissa ja useimmissa kehittyvissä valtioissa 
toimii vähintään yksi vientiluottolaitos, joka tavallisesti on virallisesti tai puolivirallisesti 
valtion hallinnassa. 

Vientiluottolaitokset ovat maailman suurimpia yksityisen sektorin hankkeiden keskipitkien ja 
pitkien (enemmän kuin kahdeksi vuodeksi myönnettyjen) lainojen ja luottojen virallisia 
myöntäjiä. Vientiluottolaitosten kehitysmaiden suurille teollisuus- ja infrastruktuurihankkeille 
myöntämien luottojen määrä on monta kertaa suurempi kuin kaikkien monenvälisten 
kehityspankkien vuosittain myöntämä rahoitus. 

Lyhyen aikavälin rahoituksen (vähemmän kuin kahdeksi vuodeksi myönnetyn enimmäkseen 
kauppatoimia koskevan rahoituksen) osalta vuonna 2007 vientiluottolaitokset tukivat noin 10 
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prosenttia maailmankaupasta, mikä tarkoittaa 1,4 biljoonaa USD toteutuneina kauppoina ja 
investointeina. Mainitut summat ovat luonnollisesti nousseet nykyisen rahoituskriisin aikana, 
koska G-20 -ryhmä on pyytänyt vientiluottolaitoksia edistämään kaupankäyntiä myöntämällä 
enemmän lyhyen aikavälin rahoitusta.

OECD:n jäsenvaltioiden suurimpiin vientiluottolaitoksiin kuuluu Yhdysvaltojen ExIM-Bank, 
jonka on määrä toimia Yhdysvaltojen liittovaltion uuden kansallisen vientialoitteen 
tärkeimpänä toimijana, jonka tehtävänä on lisätä Yhdysvaltojen vientiosuutta 
maailmantaloudessa. Myös kehittyvät maat ovat ymmärtäneet vientiluottolaitosten 
merkityksen viennin edistämisstrategian yhteydessä. Kolmen suurimman vientiluottolaitoksen 
joukossa on myös Kiinan EXim-Bank.

EU:n jäsenvaltioiden vientiluottolaitosten vuosina 2004–2009 myöntämien vientitakuiden 
kokonaismäärä oli noin 468 miljardia euroa. Rahoituskriisi on lisännyt räjähdysmäisesti 
vientiluottolaitosten myöntämän hankerahoituksen kysyntää. Kun hanke on 
vientiluottolaitoksen myöntämän vientiluoton suojassa, pankit myöntävät hankkeille 
rahoitusta vähemmän vastahakoisesti. 

Vientiluottolaitokset ja kestävä kehitys

Arvioiden mukaan vientiluottolaitokset tukevat öljy-, kaasu- ja kaivoshankkeita kaksi kertaa 
enemmän kuin kaikki monenväliset kehityspankit yhteensä. World Resources Institute -
laitoksen vuonna 2000 tekemän tutkimuksen mukaan luottoluokituslaitokset tukevat puolta 
kaikista kehitysmaiden paljon CO2-päästöjä tuottavista teollisuushankkeista. Tämä johtuu 
osaksi siitä, että suurin osa edellä mainituista hankkeista ovat riskihankkeita suurten 
poliittisten, sosiaalisten ja ympäristö- ja kulttuurivaikutustensa perusteella, sekä siitä, että niitä 
ei voida toteuttaa ilman vientiluottolaitosten tukea ja rahoitusta. 

Luottoluokituslaitokset rahoittavat kuitenkin monessa tapauksissa myös sellaisia hankkeita, 
joita Maailmanpankin ryhmä ja muut monenväliset pankit pitävät rahoituksen myöntämisen 
kannalta liian riskialttiina ja ympäristön kannalta vahingollisina. Tämä johtuu osittain siitä, 
että vientiluottolaitokset kilpailevat tehokkaasti keskenään markkinoiden avaamisesta oman 
maansa yrityksille. Tämä puolestaan johtaa vaatimustason laskemiseen, mikä rohkaisee 
vientiluottolaitoksia myöntämään tukea hankkeille, joiden ympäristövaikutuksiin ja 
sosiaalisiin vaikutuksiin kiinnitetään vähän tai ei lainkaan huomiota.

Hyvänä esimerkkinä on tuhoisia ympäristövaikutuksia aiheuttava Ilisun patohanke Turkissa, 
joka toteutettuna olisi ajanut pois asuinsijoiltaan noin 78 000 henkilöä, joista suurin osa 
kuuluu maan kurdivähemmistöön. Maailmanpankki kieltäytyi rahoittamasta hanketta. Siitä 
huolimatta Itävallan, Sveitsin ja Saksan vientiluottolaitokset olivat valmiita rahoittamaan 
hanketta, mutta joutuivat peruuttamaan hankkeen rahoittamisen kansainvälisen painostuksen 
vuoksi. 

Edellä mainitun perusteella voidaan todeta, että vientiluottolaitokset ovat sellaisen strategisen 
kehittämisen tukipylväitä, jotka ovat vastuussa valtavan suuresta osasta ympäristöä 
vahingoittavasta yritystoiminnasta. Sen sijaan valtion takaamien vientiluottolaitosten olisi 
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edistettävä merkittävästi siirtymistä vähähiiliseen talouteen isäntävaltioidensa hallitusten 
ilmastositoumusten mukaisesti. 

Useimmille vientiluottolaitoksille ei ole asetettu mitään kehitystehtäviä eikä -velvoitteita, 
mutta siitä huolimatta ne ovat kehitysmaan talouden suurin velkoja, koska arvioiden mukaan 
niiden osuus kehitysmaiden kokonaisvelasta on noin kolmanneksen tasolla. Vaikka 
asiamukainen velanhoito voi tuottaa myönteisiä kehitysvaikutuksia, monessa tapauksessa 
vientiluottolaitokset painostavat kehitysmaita ottamaan uutta velkaa sellaisten velkojen 
maksamiseen, jotka ovat ristiriidassa kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa, heikosti 
suunniteltuja ja yhteydessä korruptioon. Näin ollen on todettava, että siinä määrin kuin 
kehitysmaille myönnetyt liialliset tai väärin perustein myönnetyt luotot kahlitsevat kestävää 
kehitystä asianomaisissa kehitysmaissa, vientiluottolaitokset ovat suurimmalta osin vastuussa 
mainitusta kehityksestä.

OECD:n sopimuksen velvoitteiden noudattaminen

Vientiluottolaitokset rahoittavat vientitoimia, jotka muussa tapauksissa jäisivät kokonaan 
yksityisen rahoituksen ulkopuolelle tai joita yksityinen rahoitus voisi tukea vain 
kohtuuttomilla ehdoilla, koska yksityisillä pääomamarkkinoilla ei ole riittävästi tietoja, jotta 
ne voisivat arvioida asianmukaisesti vientitoimiin liittyviä riskejä. Vientiluottolaitoksillakaan 
ei ole parempia tietoja. Niiden riskinkantokyky on kuitenkin paljon suurempi kuin yksityisten 
toimijoiden riskinkantokyky, koska ne eivät maksa veroa eikä niiden tarvitse tuottaa voittoa. 
Näin ollen vientiluottolaitoksilla on yksityisiin pankkeihin verrattuna paljon enemmän aikaa 
saada sijoituksensa takaisin pitkällä aikavälillä.

Näin ollen vientiluottolaitokset edistävät myös laillista kaupankäyntiä tapauksissa, joissa 
pääomamarkkinat ovat siihen kyvyttömiä. On kuitenkin pantava merkille, että samasta syystä 
vientiluottolaitokset voivat syyllistyä massiiviseen kaupan vääristämiseen, jos niiden 
rahoitusoperaatioita ei valvota yhteisillä säännöillä.

Velvoitteiden noudattamisen perustana on se, että vientiluottolaitokset kunnioittavat 
rahoitusoperaatioiden hinnoittelua koskevia yhteisiä vähimmäissääntöjä. Tärkeimmät säännöt 
ovat seuraavat: 

– julkisesti tuettujen vientiluottojen kaikki muodot on maksettava takaisin tietyn ajan 
kuluessa; 

– vientiluottolaitosten, jotka tarjoavat julkista rahoitustukea kiinteäkorkoisille lainoille, 
on sovellettava asianmukaista markkinaviitekorkoa (CIRR) vähimmäiskorkona;

– jos vientiluottolaitokset laajentavat vientioperaation takuuta tai vakuutusta, niiden on 
perittävä vähimmäistakuumaksu, joka kattaa vientiluottojen maksamatta jättämisen 
riskin (luottoriskin), ja joka perustuu riskiin ja riittää kattamaan pitkän aikavälin 
toimintakustannukset ja tappiot (kannattavuuskynnys); koron lisäksi suoran luoton 
yhteydessä on perittävä vähimmäistakuumaksu.
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Jos mainittuja sääntöjä ei noudateta, vientiluottolaitoksen toimintaa on pidettävä laittomana ja 
markkinoita vääristävänä tukena.

OECD:n suuntaviivat ja läpinäkyvyyden laiminlyönti

Esittelijä tunnustaa ehdoitta, että vientiluottolaitokset ovat merkittäviä välineitä nykyisen 
luottokriisin aikana, koska ne pystyvät ylläpitämään kaupankäyntiä ja eurooppalaisten 
yritysten investointeja. Useimpien EU:n jäsenvaltioiden julkisen talouden alijäämän 
perusteella näyttää kuitenkin siltä, että vientiluottolaitosten rahoitusoperaatioiden on oltava 
taloudellisesti terveellä pohjalla. Vientiluottolaitokset osallistuvat toisaalta yhä enenevässä 
määrin lyhytaikaiseen kauppaan, ja toisaalta niiden on varauduttava aikaisemmin 
myönnettyjen suurten luottojen ja takuiden enenevään maksamatta jättämiseen. Jos alkaa 
näyttää siltä, että niiden on käännyttävä veronmaksajien puoleen voidakseen 
uudelleenrahoittaa operaatioitaan, tämä saattaisi vaikuttaa hyvin kielteisesti niiden nauttimaan 
tukeen suuren yleisön keskuudessa.

On kuitenkin mahdotonta saada selville, mitä vientiluottolaitokset rahoittavat ja mitä ne ovat 
rahoittaneet tähän saakka. Hyvin vähän tietoja on saatavissa. Jotkut kansalliset 
vientiluottolaitokset eivät ilmoita säännöllisesti edes vuosittaisen toimintansa 
tilinpäätöstietoja. Monet muut eivät ilmoita eriteltyjä tietoja alakohtaisesta luotonannostaan ja 
sen maantieteellisestä jakautumisesta. Esimerkiksi Ranskan vientiluottolaitos Coface ei 
julkista yleisiä tietoja takaamistaan luotoista ja luottojen alueellisesta/alakohtaisesta 
jakautumisesta eikä Cofacen verkkosivuilla julkaista vuosikertomuksia. Edellä mainittu on 
ristiriidassa vuodelta 2005 peräisin olevan OECD:n järjestelyn kanssa. Kaikkien EU:n 
jäsenvaltioiden noudatettava mainittua järjestelyä ja nyt sitä ollaan sisällyttämässä EU:n 
lainsäädäntöön.

Avoimuuden ja läpinäkyvyyden puuttuminen aiheuttaa valtavia kustannuksia ja aikataulun 
viivästyksiä, joilla ylitetään OECD:n järjestelyn mukainen kannattavuusraja, mistä yhtenä 
esimerkkinä on Cofacen rahoittama Olkiluodon ydinvoimalahanke Suomessa. Sillä edistetään 
myös lahjontaa ja korruptiota, mistä hyvinä esimerkkeinä ovat Ison-Britannian, 
Alankomaiden, Italian ja Yhdysvaltojen vientiluottolaitosten rahoittama Nigerian 
nestekaasuhanke, jonka yhteydessä vientiluoton edunsaajayhtiöiden rekisterivaltiot olivat 
verokeitaita.

Esittelijä katsoo, että OECD:n järjestelyn mukaisilla raportointivaatimuksilla ei pystytä 
valvomaan eurooppalaisten vientiluottolaitosten rahoitusoperaatioiden moitteettomuutta.
Toisaalta esittelijä on huolissaan luottojen enenevän maksamatta jättämisen todellisesta 
mahdollisuudesta erityisesti rahoituskriisin seurauksena. Rahoitusalasta on todettava yleisellä 
tasolla, että nykyinen rahoituskriisin perusteella meidän lainsäätäjien pitäisi olla tietoisia siitä, 
että rahoitusalalla tarvitaan yksityiskohtaisempia raportointivaatimuksia kuin mitkä sisältyvät 
nykyiseen OECD:n järjestelyyn.

Esittelijä ehdottaa, että jäsenvaltioille asetetaan vaatimus, jonka mukaan niiden on 
ilmoitettava vuosittain komissiolle omien vientiluottolaitostensa toiminnasta vähintään 
Yhdysvalloissa voimassa olevien vaatimusten mukaisesti.
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OECD:n suuntaviivat ja oikeudenmukaisten kilpailusääntöjen laiminlyönti

Protektionismin uudelleen yleistymisen vuoksi on tärkeää varmistaa, että vientiluottolaitokset 
noudattavat toiminnassaan oikeudenmukaisia kilpailusääntöjä. Sen sijaan, että EU:n 
jäsenvaltioiden vientiluottolaitokset pyrkivät ajamaan omia etujaan – ja syyttävät Kiinaa ja 
muita valtioita laittoman valtiontuen myöntämisestä omille yrityksilleen – ensiksi mainittujen 
olisi itse määrättävä oikeudenmukaisten kilpailusääntöjen tasosta, minkä perusteella EU voi 
toimia päättäväisemmin OECD:n järjestelyn puitteissa.

OECD:n järjestely ei sisällä vaatimuksia, jotka ovat välttämättömiä takuumaksun 
oikeudenmukaisen hinnoittelun kannalta, koska järjestely ei sisällä sosiaalisen ja 
ympäristöriskin määrittämisessä laskennassa sovellettavia avoimuutta ja 
vähimmäisvaatimuksia koskevia määräyksiä. OECD:n järjestely sisältää vain mainittujen 
laskelmien vapaaehtoisen ilmoittamisen. Tässä yhteydessä on otettava huomioon, että 
useimpien vientiluottolaitosten rahoittamien hankkeiden riskit ovat sitä luokkaa, että 
yksityiset pääomamarkkinat kieltäytyvät niiden rahoittamisesta. Vähimmäisnormien 
asettamatta jättäminen luoton tai takuun sosiaalisten ja ympäristöriskien laskennan yhteydessä 
edistää myös EU:n jäsenvaltioiden vientiluottolaitosten välistä kilpailua halvimmista 
luottokustannuksista, mikä edistää piiloprotektionismia.

Valtiontukea koskevien EU:n sääntöjen vahvistamista odotettaessa esittelijä ehdottaa 
riskinarvioinnin avoimuusvaatimusten tiukentamista, taseen ulkopuolisten välineiden 
ilmoittamista ja sosiaalisten ja ympäristöriskien ilmoittamisen pakolliseksi määräämistä.

OECD:n suuntaviivat ja Lissabonin sopimuksen vaatimus EU:n ulkoisten toimien 
yhtenäisyydestä

Julkisen sektorin välineinä vientiluottolaitoksilla on hyvät edellytykset edistää erityisesti 
ilmastomuutosta ja köyhyyden lievittämistä koskevien EU:n sitoumusten mukaisten 
kansainvälisten tavoitteiden rahoittamista. Lissabonin sopimus edellyttää kaikkein EU:n 
ulkoisten toimien yhtenäisyyden vahvistamista. On selvää, että vientiluottolaitoksia on 
arvioitava mainittujen tavoitteiden täyttämisen perusteella. 

Lissabonin sopimuksen eli SEUT:n uusista vaatimuksista huolimatta ja huolimatta todisteista, 
jotka osoittavat, että suurimmalla osalla vientiluottolaitosten luotoista ja takuista edistetään 
öljyn ja kaasun tuotantoa ja kaivannaistoimintaa, jotka Maailmanpankin mukaan edistävät 
vähiten köyhyyden lievittämistä, asiakirjan lainsäädäntöosan johdannossa komissio ei näe 
mitään tarvetta tarkistaa OECD:n järjestelyn ja EU:n toimien ja tavoitteiden 
yhdenmukaisuutta (johdanto-osan 1 kappale) eikä laatia vaikutusten arviointia (johdanto-osan 
2 kappale).

Esittelijä ehdottaa horisontaalisten tavoitteiden edistämistä, koska niillä voidaan ohjata 
jäsenvaltioiden vientiluottolaitoksia tehokkaasti siten, että ne tukevat EU:n toimia ja 
tavoitteita. 


