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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lagar om ändring av lagen om offentligt understödda ex-
port- och fartygskrediter samt ränteutjämning, av 8 a § i 
lagen om statens specialfinansieringsbolag och av 10 § i 
lagen om exportgarantier  

 
 
 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I syfte att främja exporten och trygga ex-

portfinansieringssystemets konkurrenskraft 
föreslås i denna proposition att Finlands Ex-
portkredit Ab:s maximifullmakt för beviljan-
de av export- och fartygskrediter och maxi-
mifullmakten för exportgarantier som Finn-
vera Abp beviljar ska höjas. Samtidigt före-
slås en höjning av maximibeloppet av borgen 
som statsrådet beviljar Finnvera Abp. Avsik-
ten är att främja konkurrenskraften i fråga 
om finansieringen för finländska företag som 
exporterar kapitalvaror och på så sätt förbätt-
ra företagens möjligheter att få exportprojekt. 

I propositionen föreslås det att lagen om 
offentligt understödda export- och fartygs-
krediter samt ränteutjämning ändras så att 
Finlands Exportkredit Ab:s maximifullmakt 
för beviljande av export- och fartygskrediter 
höjs från nuvarande 3 miljarder euro till 
7 miljarder euro. Dessutom föreslås att rän-
teutjämningsfullmakten höjs från 5 miljarder 
euro till 7 miljarder euro.   

Lagen om statens specialfinansieringsbolag 
ändras enligt förslaget så att bolaget för lån 
och låneprogram med statlig borgen får ha 
utestående lånekapital som motsvarar högst 
nio miljarder euro. För maximibeloppet före-
slås höjning på fyra miljarder euro, eftersom 
Finnvera Abp:s medelanskaffning för export-
finansiering baserar sig på statlig borgen.  

Lagen om statliga exportgarantier föreslås 
bli ändrad så att det sammanlagda ansvaret 
för exportgarantier som Finnvera Abp bevil-
jat och skyddsarrangemang höjs från 
12,5 miljarder euro till 17 miljarder euro.  

Dessutom föreslås att sättet att räkna ut det 
maximala kapitalbeloppet ändras så att hän-
syn kan tas till sannolikheten är stor för att 
finansieringsanbud som gäller export- och 
fartygskrediter kommer att genomförs. Det 
föreslås också att sättet att räkna ut motvär-
det för avtalsvalutan i euro ska justeras. 

Lagarna avses träda i kraft senast i juni 
2014. 

 
————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

 
1  Inledning 

Vid ingången av 2012 infördes ett nytt fi-
nansieringssystem i form av krediter för ex-
port- och fartygskrediter baserat på Finnvera 
Abp:s (nedan Finnvera) medelanskaffning 
genom att lagen om offentligt understödda 
export- och fartygskrediter samt ränteutjäm-
ning (1543/2011) (nedan exportfinansierings-
lagen) stiftades. Syftet med exportfinansie-
ringslagen är att främja Finlands ekonomiska 
utveckling genom att det erbjuds internatio-
nellt sett konkurrenskraftig finansiering för 
export och för inhemska fartygsleveranser. 
Finansieringen beviljas av Finnveras dotter-
bolag, Finlands Exportkredit Ab (nedan Ex-
portkredit). Enligt lagen ska i bolagets verk-
samhet beaktas sådana internationella över-
enskommelser om export- och fartygskrediter 
och om ränteutjämning som är bindande för 
Finland, internationella konkurrensfaktorer 
samt miljökonsekvenserna och övriga konse-
kvenser av projektet. Med internationella 
överenskommelser avses i synnerhet arran-
gemang för offentligt understödda exportkre-
diter av Organisationen för ekonomiskt sam-
arbete och utveckling (OECD) (nedan 
OECD:s exportkreditavtal).  

I Europa råder fortfarande en finansmark-
nadskris som försvårar finansmarknadens 
funktion och återspeglar sig i vissa staters 
medelanskaffning i form av ökade kostnader. 
På bankerna återspeglas den rådande situa-
tionen som höjt pris på medelanskaffningen. 
Samtidigt har bankernas möjligheter att be-
vilja export- och fartygskrediter, som kräver 
lång betalningstid, försvagats.  

Den skärpta regleringen minskar ytterligare 
bankernas intresse för finansiering av ex-
portkrediter. För finansiella institut gäller 
Basel III-rekommendationerna som upprätta-
des år 2010 och EU:s bestämmelser om fi-
nansiella institut som baserar sig på rekom-
mendationerna, vilka bestämmelser trädde i 
kraft vid ingången av 2014. De nya bestäm-
melserna som syftar till att öka bankernas so-
liditet och förbättra deras hantering av risker 
försvårar tillgången till långfristig finansie-
ring och höjer priset på finansiering. Också 

de ökade avkastningskraven för banker för-
svagar deras förmåga och intresse att finansi-
era exportkrediter som kräver lång betal-
ningstid. 

Till följd av det skärpta läget på finans-
marknaden och den ökade regleringen riktar 
sig en allt större del av efterfrågan på 
långfristiga exportkrediter i synnerhet till ex-
portkreditinstitut som opererar inom EU. Det 
försvagade läget syns också i Finland. För 
närvarande begärs i allt fler exportprojekt ut-
över Finnveras garantianbud också ett finan-
sieringsanbud från Exportkredit, för att den 
finländska exportören ska ha sådan köpar-
kreditfinansiering till stöd som motsvarar den 
finansiering som konkurrentländerna erbju-
der. Utöver stora kapitalvaruaffärer förfrågas 
om finansiering också för mindre affärer än 
tidigare.  

Den ökade efterfrågan på finansiering av 
exportkrediter har lett till att det maximibe-
lopp på 3 000 miljoner euro för export- och 
fartygskrediter med fast eller rörlig ränta som 
baserar sig på Finnveras medelanskaffning 
har visat sig vara för litet med tanke på ex-
portens behov.  

Regeringen beslutade i augusti 2013 som 
en del av riktlinjen för strukturpolitiska åt-
gärder att tillgången till företagsfinansiering 
måste förbättras i det nuvarande ekonomiska 
läget. Enligt statens tredje tilläggsbudget för 
2013 är avsikten att avsevärt höja fullmak-
terna för finansiering av export- och fartygs-
krediter samt exportgarantifullmakterna i syf-
te att främja exporten. Målen fastställdes vi-
dare i det strukturpolitiska programmet som 
regeringen gav i november 2013. 

I propositionen föreslås att maximifullmak-
ten för exportfinansiering ska höjas till 
7 000 miljoner euro, för att trygga de fin-
ländska exportföretagens förutsättningar för 
konkurrens. Det föreslås att ränteutjämnings-
fullmakten i exportfinansieringslagen ska hö-
jas till 7 000 miljoner euro, eftersom export- 
och fartygskrediter med fast ränta förbrukar 
ränteutjämningsfullmakten. Eftersom Finn-
veras medelanskaffning baserar sig på statlig 
borgen, föreslås samtidigt att Finnveras full-
makt för statlig borgen vid medelanskaffning 
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ska höjas från nuvarande 5 miljarder euro till 
9 miljarder euro. Samtidigt föreslås bevill-
ningsfullmakten i lagen om statliga exportga-
rantier ska höjas från 12,5 miljarder euro till 
17 miljarder euro. Dessutom föreslås att det 
görs vissa tekniska ändringar i sättet att räkna 
ut kapitalvärden och motvärdet i euro för va-
luta. 

 
2  Nuläge 

2.1 Lagstiftning  

I exportfinansieringslagen föreskrivs om de 
villkor och principer som ska tillämpas på of-
fentligt understödda export- och fartygskredi-
ter samt ränteutjämning. Enligt 1 § i export-
finansieringslagen är syftet att främja Fin-
lands ekonomiska utveckling genom att det 
erbjuds internationellt sett konkurrenskraftig 
finansiering för export och för inhemska far-
tygsleveranser. Med export som finansieras 
avses i lagen export av kapitalvaror, såsom 
maskiner, anordningar, hela anläggningar 
och fabriker eller skepp, som i regel förutsät-
ter långfristig finansiering på över två år.  

I exportfinansieringslagen finns bestäm-
melser om export- och fartygskrediter och 
ränteutjämning.  I ränteutjämning ingår rän-
teutjämningsavtal och ränteutjämningsbeslut 
som Exportkredit fattar. Innebörden av vill-
koren för exportfinansiering påverkas cent-
ralt av bestämmelserna i OECD:s exportkre-
ditavtal. Exportkreditavtalet har genomförts 
inom EU genom kommissionens delegerade 
förordning nr 727/2013. I förordningen har 
beaktats ändringarna i exportkreditavtalet 
fram till den 1 september 2012. 

Enligt 3 § i exportfinansieringslagen avses 
med offentligt understödda exportkrediter 
sådana krediter som har beviljats för finansi-
ering av export från Finland på de exportkre-
ditvillkor som fastslagits i OECD:s export-
kreditavtal. OECD-villkor avser de minimi-
villkor på vilka finansiering kan beviljas. 
Avsikten med OECD-villkoren är att inom 
området för de OECD-länder som är med i 
exportkreditavtalet åstadkomma lika konkur-
rensförhållanden när det gäller att finansiera 
export- och fartygskrediter (level playing fi-
eld). För Finland, som är ytterst beroende av 

export, är det viktigt att åstadkomma lika 
konkurrensförutsättningar i finansieringen.  

Genom exportfinansieringslagen infördes 
ett exportfinansieringssystem i form av kre-
diter, där de medel som används till export- 
och fartygskrediter baserar sig på Finnveras 
medelanskaffning.  I systemet beviljas ex-
port- och fartygskrediterna via Exportkredit. 
Exportkredit är Finnveras dotterbolag som 
Finnvera äger helt. Bestämmelser om Ex-
portkredit finns lagen om bolaget Finlands 
Exportkredit Ab (1136/1996). 

Exportkredit ingår också ränteutjämnings-
avtal med de banker som är med i systemet. 
Dessutom fattar Exportkredit sådana ränteut-
jämningsbeslut som avses i 3 § 8 punkten i 
exportfinansieringslagen. I 4 § i exportfinan-
sieringslagen fastställs 3 000 miljoner euro 
som maximibelopp för export- och fartygs-
krediter med fast eller rörlig ränta som base-
rar sig på Finnveras medelanskaffning.  

I regeringens proposition om exportfinan-
siering, RP 115/2011 rd, bedömdes mot slu-
tet av 2011 att den anbudsstock som behövs 
för exportfinansieringen i form av krediter är 
högst 3,0 miljarder euro. År 2011 var Ex-
portkredits ränteutjämningsavtalsstock cirka 
1,7 miljarder euro. Avtalsstocken hade som 
störst varit cirka 2,4 miljarder euro. När de 
projekt som dittills finansierats inom ramen 
för refinansieringsmodellen som var i kraft 
2009—2011, vilka utgjorde cirka 2,2 miljar-
der euro, lades till avtalsstocken, kom man 
fram till en bedömning att ett maximibelopp 
på cirka 3,0 miljarder var tillräckligt.  

I 8 § i exportfinansieringslagen fastställs 
5 000 miljoner euro som maximibelopp för 
ränteutjämningsavtal och ränteutjämningsbe-
slut som motsvarar sådana avtal. Exportkre-
dit kan ingå ränteutjämningsavtal med kredit-
institut och finansiella institut. Genom ränte-
utjämningsavtal kan finansiella institut vid 
exporthandel bevilja kredittagaren kredit med 
fast ränta enligt villkoren i OECD:s export-
kreditavtal. Med fast ränta avses marknadsre-
ferensränta som bestäms enligt avkastningen 
av statens långfristiga masskuldebrev ökad 
med en fast marginal (nedan CIRR-ränta). 
Med ränteutjämningsbeslut avses Exportkre-
dits beslut om ränteutjämning, när exportkre-
diten baserar sig på Finnveras medelanskaff-
ning och är för kredittagaren kredit med fast 
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ränta enligt villkoren i OECD:s exportkredit-
avtal.  Ett ränteutjämningsbeslut fattas alltid 
för export- och fartygskrediter med fast rän-
ta. Maximibeloppet för ränteutjämningsavtal 
var också tidigare 5 000 miljoner euro. Max-
imibeloppet för ränteutjämningsavtal höjdes 
dock för viss tid från år 2009 till år 2010 till 
6 000 miljoner euro, när lagen om utjämning 
av räntan för offentligt understödda export- 
och fartygskrediter (1137/1996) ändrades.  

Till lagen om utjämning av räntan för of-
fentligt understödda export- och fartygskredi-
ter fogades år 2009 en ny 1a §, genom vilken 
en refinansieringsmodell för finansiering av 
exportkrediter på OECD-villkor infördes för 
viss tid. I modellen skaffade Statskontoret 
medel för refinansiering av exportkrediter 
som en del av statens medelsanskaffning. 
Banken förhandlade fram lånevillkoren och 
svarade för dokumentationen av lånet. Ex-
portkredit refinansierade banken, som hade 
möjlighet att överföra krediten från sin ba-
lansräkning till Exportkredit. I modellen 
gjordes ränteutjämningen för krediter som 
beviljats med fast CIRR-ränta enligt OECD:s 
exportkreditavtal genom beslut som fattades 
av Exportkredit. Refinansieringsmodellen 
gällde till oktober 2012.  

I 12 § i exportfinansieringslagen föreskrivs 
om uträkning av kapitalvärden för maximibe-
loppen av export- och fartygskrediter samt 
ränteutjämningar. Enligt bestämmelsen beak-
tas i uträkningen av kapitalvärden i fråga om 
de krediter och avtal som har trätt i kraft det 
oförfallna kapitalet i dess helhet och i fråga 
om anbud 30 procent av kapitalet. 

Bestämmelser om statens specialfinansie-
ringsbolag, dvs. Finnvera, finns i lagen om 
statens specialfinansieringsbolag (443/1998) 
(nedan lagen om bolaget). Enligt 1 § i lagen 
om bolaget är bolagets syfte att genom att 
bjuda ut finansiella tjänster främja och ut-
veckla särskilt små och medelstora företags 
verksamhet samt företags internationalisering 
och exportverksamhet. Bolagets verksamhet 
ska inriktas på att korrigera de brister som fö-
rekommer i utbudet på finansiella tjänster. 
Enligt 2 § i lagen om bolaget bedriver bola-
get finansieringsverksamhet genom att ge 
och administrera krediter, garantier, borgen 
och andra ansvarsförbindelser samt genom 

att skaffa medel för exportfinansiering och 
göra kapitalplaceringar.  

För finansiering av export- och fartygskre-
diter som Exportkredit beviljar skaffar bola-
get finansiering via olika finansieringskällor, 
så i detta hänseende motsvarar bolagets verk-
samhet bankverksamhet. Bolaget är dock inte 
ett finansiellt institut, eftersom det inte kan ta 
emot insättningar. Sådan finansiering som 
bolaget skaffar via finansmarknaden baserar 
sig på statlig borgen. Enligt 8 a § i lagen om 
bolaget får bolaget samtidigt för lån och lå-
neprogram med statlig borgen ha utestående 
lånekapital till ett motvärde i euro av högst 
5,0 miljarder euro. Dessutom får bolaget ha 
räntor som räknas på kapitalet av lån med 
statlig borgen som bolaget upptagit och, som 
skydd mot risker, ett behövligt antal ränte-
växlings- och valutaväxlingsavtal som 
anknyter till lånen och andra motsvarande 
skyddsarrangemang. Det ansvar som medförs 
av ränteväxlings- och valutaväxlingsavtal 
kan vara uppskattningsvis 0—30 procent av 
kapitalet för de lån som skyddas. Även rän-
torna på lånen och övriga villkor omfattas av 
statens borgensansvar.  

Samtidigt som det i exportfinansieringsla-
gen intogs en bestämmelse om ett maximibe-
lopp på 3 000 miljoner euro för export- och 
fartygskrediter med fast och rörlig ränta som 
baserar sig på Finnveras medelanskaffning, 
höjdes statens borgenfullmakt i enlighet med 
lagen om bolaget från tidigare 3,1 miljarder 
till 5,0 miljarder euro. I detta sammanhang 
ändrades lagen om bolaget dessutom så att 
Finnvera har möjlighet att emittera lånepro-
gram till vilka statlig borgen också kan rik-
tas.  

Bestämmelser om bolagets verksamhet 
finns förutom i den allmänna lagen också i 
flera speciallagar. Bestämmelser om bolagets 
kredit-, borgens- och kapitalplaceringsverk-
samhet finns i lagen om statens specialfinan-
sieringsbolags kredit-, borgens- och kapital-
placeringsverksamhet (445/1998). Till bola-
gets verksamhet hänför sig centralt också la-
gen om statsgarantifonden (444/1998). Enligt 
2 § i lagen är syftet med fonden att trygga att 
de förbindelser som ges av Finnvera upp-
fylls. Sådana förbindelser är garantier och 
borgen som Finnvera har gett och som base-
rar sig på lagen om statliga exportgarantier 
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(422/2001) (nedan exportgarantilagen), lagen 
om statliga fartygsgarantier (573/1972), la-
gen om statsgarantier för miljövårds- och 
energiinvesteringar (609/1973) och lagen om 
statsgarantier för tryggande av basråvaruför-
sörjningen (651/1985). Utgående från Finn-
veras förbindelser som givits enligt dessa la-
gar beräknas vid upprättandet av bokslutet 
det separata resultatet av verksamheten i en-
lighet med 5 § i lagen om statsgarantifonden.  

Om det vid upprättandet av Finnveras bok-
slut framgår att det separata resultatet av bo-
lagets exportgaranti- och specialborgens-
verksamhet uppvisar förlust, täcks förlusten i 
första hand genom den fond för exportgaran-
ti- och specialborgensverksamhet i bolagets 
balansräkning som avses i 4 § 4 mom. i lagen 
om bolaget och i andra hand, om nämnda 
fond inte räcker till för att täcka förlusten, 
med medel ur statsgarantifonden. 

Enligt 1 § i exportgarantilagen är syftet 
med exportgarantiverksamheten att stärka 
den ekonomiska utvecklingen i Finland ge-
nom att främja exporten och företagens in-
ternationalisering. Enligt 2 § i lagen kan ex-
portgarantier beviljas för den förlustrisk som 
kan uppstå i samband med export eller inve-
steringar i utlandet. Vid beviljandet av ex-
portgarantier ska man beakta de internatio-
nella bestämmelser om exportgarantier som 
är bindande för Finland, internationella kon-
kurrensfaktorer, miljökonsekvenserna och 
andra konsekvenser av det projekt för vilket 
exportgaranti beviljas, som en del av den to-
tala bedömningen av projektet samt närings-
politiska aspekter på det projekt för vilket 
exportgaranti beviljas. Med internationella 
överenskommelser avses i synnerhet OECD:s 
exportkreditavtal.  

Enligt 10 § i exportgarantilagen får det 
sammanlagda ansvaret för exportgarantier 
och skyddsarrangemang som bolaget beviljar 
uppgå till högst 12 500 miljoner euro. Av be-
loppet får ansvaret för exportgarantier som 
räknas in i specialrisktagningen vara högst 2 
500 miljoner euro och garantiansvaret för in-
vesteringsgarantier högst 200 miljoner euro. 
År 2011 ändrades 6 § i exportgarantilagen så 
att ett nytt 2 mom. fogades till. Enligt mo-
mentet kan specialrisktagningen också rikta 
sig till kommersiella risker i landsklasserna 
0—1 enligt OECD:s landsklassificering. En 

större risk än vid den normala riskprövningen 
kan godkännas på näringspolitiska eller kon-
kurrenskraftsrelaterade grunder. Vid uträk-
ningen av ansvaret beaktas garantiansvaret i 
fråga om de exportgarantier som trätt i kraft 
när det gäller kapital som täcks av garanti i 
sin helhet och på motsvarande sätt beaktas 
hälften av det garantiansvar som realiseras på 
grund av bindande garantianbud och som 
gäller kapital som täcks av garanti. När an-
svaret räknas ut beaktas inte andra poster ut-
över kapitalet som eventuellt ska ersättas. 

 
2.2 Praxis 

I refinansieringssystemet för exportkrediter 
som var i bruk 2009—2012 och som basera-
de sig på statens medelanskaffning var be-
villningsfullmakten sammanlagt 3,5 miljar-
der euro. Bevillningsfullmakten användes 
helt då systemet gällde.  

Lagstiftningen om exportfinansieringssy-
stemet som baserar sig på Finnveras medel-
anskaffning trädde i kraft vid ingången av 
2012. Verksamheten kom igång i oktober 
2012, då Euro Medium Term-
låneprogrammet undertecknades efter att 
kreditvärderingsinstituten beviljat en kredit-
värdering för låneprogrammet. Kreditvärde-
ringen baserar sig på finska statens borgen.   

Statsrådet beviljade den 20 september 2012 
statsborgen för Finnveras Euro Medium 
Term-låneprogram. Inom ramen för pro-
grammet får det utestående kapitalet av lån 
uppgå till högst 3 miljarder euro. Finnvera 
har med stöd av denna borgen hittills emitte-
rat allt som allt tre masskuldebrevslån: 1) 
hösten 2012 ett masskuldebrevslån med fast 
ränta, vars kapital var 300 miljoner US-
dollar, 2) i juni 2013 ett masskuldebrevslån 
med rörlig ränta på 300 miljoner US-dollar 
och 3) i oktober 2013 ett masskuldebrevslån 
med rörlig ränta till ett värde av 2 miljarder 
svenska kronor. 

Exportkredit har fram till den 28 februari 
2014 undertecknat 11 kreditavtal till ett värde 
av 1,637 miljarder euro och gett 15 villkorli-
ga finansieringsanbud till ett värde av 
1,029 miljarder euro. Fram till slutet av feb-
ruari 2014 hade det inkommit 48 ansökningar 
till ett sammanlagt värde av 4,916 miljarder 
euro. Tidigare, när refinansieringsmodellen 
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gällde, gav Exportkredit ett finansieringsan-
bud till kunden omedelbart efter att ansökan 
inkommit. Enligt nuvarande praxis strävar 
Exportkredit efter att lämna ett finansierings-
anbud först i det skede då projektet har fram-
skridit så långt att det kan anses vara sanno-
likt att det genomförs. Till följd av detta 
genomförs en större del av finansieringsan-
buden än tidigare. I slutet av februari 2014 
hade 2,666 miljarder euro av finansierings-
fullmakten på tre miljarder euro enligt 4 § i 
exportfinansieringslagen reserverats. I prak-
tiken är hela den fullmakt som lagen beviljar 
i bruk, eftersom man i flera projekt också fi-
nansierar garantiavgiften samt det belopp av 
lokala kostnader som OECD:s exportkredit-
avtal tillåter. På grund av detta kan Export-
kredit inte lämna nya anbud.  

I slutet av februari 2014 hade 2,730 miljar-
der euro av ränteutjämningsfullmakten på 
5,0 miljarder euro enligt 8 § i exportfinansie-
ringslagen bundits. Krediter med fast ränta 
som baserar sig på Finnveras medelanskaff-
ning förbrukar ränteutjämningsfullmakten på 
samma sätt som sådana av banker beviljade 
krediter för vilka ränteutjämningsavtal har 
ingåtts. På grund av detta är sannolikheten 
för att ränteutjämningsfullmakten används 
avsevärt mycket större än tidigare.  Därför 
bör man förbereda sig på att det ska finnas 
tillräckligt med ränteutjämningsfullmakt.  

Enligt 12 § i exportfinansieringslagen be-
aktas vid uträkningen av maximibeloppet för 
finansierings- och ränteutjämningsfullmak-
terna det oförfallna kapitalet i dess helhet i 
fråga om de krediter och avtal som har trätt i 
kraft och 30 procent av kapitalet för anbud. 
Tidigare genomfördes i genomsnitt bara 
10 procent av ränteutjämningsanbuden, efter-
som det lämnades anbud på ansökan omedel-
bart efter att ansökan inkommit.  Enligt nuva-
rande anbudspraxis är sannolikheten att an-
bud som gäller export- och fartygskrediter 
kommer att genomföras avsevärt mycket 
större, i praktiken 50—70 procent. 

Det bokföringsmässiga ansvaret för ex-
portgarantier och det ansvar som räknats ut 
enligt 10 § i exportgarantilagen var 10,3 mil-
jarder euro i slutet av februari 2014. Av anta-
let anbud har hälften beaktats enligt lagen. 
Det totala ansvaret, där anbudsansvaret har 
beaktats i sin helhet, var 12,0 miljarder euro i 

slutet av februari 2014. Efter stiftandet av 
exportfinansieringslagen har också sannolik-
heten för att exportgarantianbuden genom-
förs ökat. Detta beror på att kreditriskerna i 
samband med exportkrediter enligt 5 § i ex-
portfinansieringslagen ska täckas genom ex-
portgarantier som Finnvera beviljar. Sanno-
likheten för att anbud som gäller exportkredi-
ter genomförs ökar också sannolikheten för 
att anbud som gäller exportgarantier genom-
förs. 

Enligt situationen i slutet av februari 2014 
uppgick finansieringsansvaret i samband med 
specialrisktagning enligt 6 § i exportgaranti-
lagen till 608 miljoner euro.  Det finns 
1 892 miljoner euro oanvänt ansvar. 

 
2.3 Internationell jämförelse  

Exportfinansieringssystemen i länder som 
är viktiga med tanke på Finland har beskri-
vits i regeringens proposition (RP 115/2011) 
till lag om offentligt understödda export- och 
fartygskrediter samt ränteutjämning och till 
vissa lagar som har samband med den. I refe-
rensländerna, som är Sverige, Norge, Dan-
mark, Österrike, Tyskland och Förenta sta-
terna, finns system som baserar sig på ex-
portfinansiering i form av krediter. I dessa 
länder har det också skapats tillräckliga eko-
nomiska resurser för att systemen ska funge-
ra. Hösten 2013 införde också Förenade kun-
gariket ett system för exportfinansiering i 
form av krediter. 

I Sverige sköts exportfinansieringssystemet 
av AB Svensk Exportkredit (publ) (nedan 
SEK), som för svenska statens räkning admi-
nistrerar ett CIRR-system med fast ränta och 
bjuder ut exportkreditfinansiering med rörlig 
ränta till banker. Den svenska exportindustrin 
är klart mångsidigare än den finländska. År 
2013 var kreditvolymen för SEK:s köparkre-
diter 39 miljarder kronor, som fördelades un-
gefär lika mellan exportkrediter med fast rän-
ta och exportkrediter med rörlig ränta. SEK 
kan i praktiken erbjuda exportfinansiering till 
alla som ansöker om exportkreditfinansiering  
hos SEK. SEK skaffar sina egna medel på 
kapitalmarknaden och erbjuder exportfinan-
siering mot tryggande garantier. Exportkre-
ditnämnden (nedan EKN) i Sverige har ga-
ranterat den största delen av SEK:s export-
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krediter. Om likviditeten på kapitalmarkna-
den skulle försvagas, har svenska staten re-
serverat en likviditetsbuffert på 80 miljarder 
kronor till SEK för exportfinansiering på 
CIRR-villkor. SEK har inte behövt ty sig till 
en sådan buffert trots finanskrisen som bör-
jade år 2008. 

För Norges reformerade exportkreditfinan-
siering ansvarar Eksportkreditt Norge som 
grundades år 2012 och som staten äger helt. 
År 2013 var Eksportkreditt Norges första 
hela verksamhetsår och dess balansräkning 
var 45 miljarder norska kronor. Eksportkre-
ditt Norge administrerar exportkrediter för 
norska staten. Krediterna finns direkt i sta-
tens balansräkning och finansieringen kom-
mer från staten. Det har inte ställts någon li-
mit för finansieringen. Således kan Eksportk-
reditt Norge lätt svara mot efterfrågan på ex-
portkrediter. Merparten av exportkrediterna 
riktar sig till anordningar inom off shore olje- 
och gasindustrin och branschens specialfar-
tyg. I fjol var ansökningsvolymen 172 mil-
jarder norska kronor.  

Det danska exportfinansieringssystemet 
(ELO) administreras av det danska exportga-
rantiintistutet Eksport Kredit Fonden (EKF). 
Medlen kommer från Danmarks regering och 
den uppställda limiten för exportfinansiering 
är 35 miljarder danska kronor. Av denna 
fullmakt har ungefär hälften använts. Den 
danska exportfinansieringen vilar i lång ut-
sträckning på exportprojekt inom vindkrafts-
industrin och cementindustrin. Efterfrågan på 
exportfinansiering är avsevärd, uppskatt-
ningsvis 40 miljarder danska kronor, men 
projekten genomförs sakta och återbetalning-
en återställer för sin del limiten. Danmark har 
också andra exportfinansieringsarrangemang 
som främjar exporten, såsom pension fund 
scheme, där pensionsbolag finansierar ex-
portkrediter. 

För den österrikiska exportkreditfinansie-
ringen ansvarar Die Österreichische Kon-
trollbank (nedan OeKB), som ägs av privata 
banker. OeKB producerar exportgaranti- och 
ränteutjämningstjänster för den österrikiska 
staten samt erbjuder refinansiering med rör-
lig ränta för affärsbankers exportkrediter. 
Exportgaranti- och ränteutjämningstjänsterna 
baserar sig på CIRR-ränta enligt OECD:s ex-
portkreditavtal. OeKB skaffar sina medel 

själv på kapitalmarknaden med borgen från 
den österrikiska staten. Den uppställda limi-
ten för sådan borgen är 45 miljarder euro. Ef-
tersom OeKB är ett privat företag, betalar det 
en garantiavgift för statlig borgen. Antalet 
förbindelser med statlig borgen har minskat 
under de senaste åren. År 2008 var volymen 
37 miljarder euro och vid utgången av fjol-
året 22 miljarder euro. Å andra sidan har an-
vändningen av OeKB:s exportfinansiering 
och av garantier traditionellt varit förhållan-
devis större än i de andra referensländerna. 
Detta beror på att OeKB ägs av affärsbanker 
och på att OeKB i sin tur kräver garantier för 
sin finansiering, såsom exportgaranti som 
staten ger.  

Tyska Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(nedan KfW) erbjuder refinansiering av ex-
port till banker i länder utanför Europeiska 
unionen inom ramen för den årliga limiten på 
1,5 miljarder euro. Refinansieringsförbindel-
serna uppgick år 2012 till cirka 1,2 miljarder 
euro och år 2013 till cirka 650 miljoner euro. 
Till det relativt ringa behovet och utnyttjan-
det bidrar att det finns en fungerande bank-
marknad i Tyskland – finansierings- och lik-
viditetsproblemen har varit avsevärt mindre 
än i de andra referensländerna.  

KfW:s dotterbank KfW-IPEX beviljar ofta 
exportkrediter. Sedan 2008 har KfW-IPEX 
varit verksam på kommersiell basis. Tidigare 
var KfW-IPEX verksam i enlighet med ett 
avtal som ingåtts med Europeiska unionens 
kommission. Utöver helt kommersiella ex-
portkrediter kanaliserar KfW-IPEX i egen-
skap av agent för tyska staten exportkrediter 
på CIRR-villkor till utvecklingsländer inom 
ramen för det s.k. Export Finance Program-
me-programmet. KfW-IPEX:s kreditstock är 
cirka 60 miljarder euro, varav marinindustrin 
svarar för den största andelen (cirka 14 mil-
jarder euro). Den nya kreditgivningen år 
2012 var cirka 13 miljarder euro. Den största 
delen av krediterna har tyska statens export-
garantier via Euler-Hermes för att täcka kre-
dittagarrisken. Bankens kreditbetyg är AA 
(S&P). 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att 
referensländerna inte har problem med att er-
bjuda finansiering för exportkrediter – i prak-
tiken antingen via den privata eller via den 
offentliga sektorn. När vissa länders maxima-
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la exportgarantifullmakter för 2012 jämför-
des med landets BNP år 2011, var exportga-
rantifullmaktens förhållande till BNP 20 pro-
cent i Sverige, 18,4 procent i Norge, 18 pro-
cent i Österrike, 6 procent i Tyskland 
och12,5 procent i Finland. När samma län-
ders maximala exportgarantifullmakter jäm-
fördes med exportvolymen år 2011 var ex-
portgarantifullmaktens förhållande till ex-
portvolymen 40 procent i Sverige, 22 procent 
i Norge, 32 procent i Österrike, 12 procent i 
Tyskland och 19 procent i Finland. Slutsat-
sen av granskningen är att för närvarande är 
maximibeloppet för exportgarantifullmakten, 
med undantag för Tyskland, lägst i Finland i 
relation till både BNP och exportvolymen.  

 Som en slutsats kan man också konstatera 
att det finländska systemet för finansiering av 
exportkrediter inte är exceptionellt på något 
sätt, utan motsvarar i stor utsträckning sy-
stemen för exportfinansiering i form av kre-
diter i andra länder.  

 
2.4 Bedömning av nuläget 

I regeringens proposition RP 115/2011 be-
dömdes att kreditstocken för exportfinansie-
ring i form av krediter i framtiden kommer 
att vara högst 3,0 miljarder euro. Bedöm-
ningen baserade sig på den då gällande 
stocken för ränteutjämningsavtal och på ex-
port- och fartygskreditstocken som inom re-
finansieringsmodellen hade finansierats ge-
nom statens medelanskaffning. Utifrån dessa 
bedömdes att ett maximibelopp på cirka 
3,0 miljarder euro skulle vara tillräckligt. 
Behovet av exportkreditfinansiering har 
emellertid blivit avsevärt mycket större än 
vad som förutspåddes. 

När behovet av exportkreditfinansiering 
bedöms, måste man också beakta den 
tilläggsfullmakt på en miljard euro som år 
2012 togs i bruk inom exportrefinansie-
ringsmodellen. Om tilläggsfullmakten inte 
hade beviljats, skulle fullmakten på 
3 000 miljoner euro i den gällande lagen har 
blivit använd mycket tidigare. 

Tillgången till bankfinansierade exportkre-
diter har försvagats förutom på grund av den 
i Europa rådande finansmarknadskrisen ock-
så till följd av bl.a. den reglering av banker 
som godkänts i EU.  De centrala dragen i den 

nya reglering som gäller banker har beskri-
vits i betänkandet av arbetsgruppen Exportfi-
nansiering 2011. I Finland bereds för närva-
rande nya bestämmelser om banker och av-
sikten är att ändra kreditinstitutslagen 
(121/2007).  Målsättningen är att den nya 
lagstiftningen ska träda i kraft sommaren 
2014. EU:s nya bestämmelser om banker 
trädde i kraft vid ingången av 2014. 

Bestämmelserna om soliditet ökar kraven 
på eget kapital för bankerna. Det egentliga 
minimikravet på kapital som räknas ut på ba-
sis av den riskvägda balansräkningen kvar-
står på 8 procents nivå. Det totala kravet ka-
pital skärps genom att det ställs ett fast krav 
på tilläggskapital. Dessutom ställs ett juster-
bart krav på tilläggskapital. Det har bedömts 
att kravet på kärnkapital ska stiga till 
10,5 procent. Utöver dessa bör kreditinstitut 
som är betydelsefulla med tanke på det glo-
bala finansieringssystemet ha ett krav på 
tilläggskapital på 1—3,5 procent.  Bankerna 
kan reagera på kraven antigen genom att höja 
sitt eget kapital genom att öka avkastningen, 
minska kostnaderna eller genom att minska 
de riskbetonade fordringarna.  

När det gäller bestämmelser om likviditet 
ställs i EU:s kapitalkravsförordning för kre-
ditinstitut ett bindande krav på kortfristig lik-
viditet (liquidity coverage ratio). Dess inne-
börd specificeras dock inte närmare i detta 
skede. Däremot införs en gradvis bindande 
rapporteringsskyldighet. Enligt den ska be-
loppet av likvida medel räcka till de betal-
ningar som förfaller under följande månad, 
inklusive en eventuell uttagsanstormning. 
Inte heller det nyckeltal som beskriver den 
långfristiga finansieringsstrukturen (net stab-
le funding ratio) införs i detta skede. Nyckel-
talet tillämpas tills vidare bara som ett upp-
följningsnyckeltal. Med nyckeltalet försöker 
man säkerställa att kreditinstitutets balans-
struktur på längre sikt (ett år) är tillräckligt 
balanserad med tanke på likviditeten. Nyck-
eltalet minskar bankernas möjligheter till 
transformation av maturitet. Beslut om detta 
fattas senare. Bankerna måste dock förbereda 
sig på införandet av nyckeltalet i god tid. Till 
följd av detta stiger priset på användning av 
bankens balansräkning ytterligare, vilket 
minskar tillgången till exportkreditfinansie-
ring och höjer priset på det. Konsekvenserna 
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av bestämmelserna betonas särskilt i Europa, 
där beroendet av finansiering via banker tra-
ditionellt varit större än till exempel i Förenta 
staterna.  

Inom exportfinansieringen innebär de nya 
bestämmelserna om bankerna att tillgången 
till bankfinansiering försvagas.  På finans-
marknaden i Finland har det presenterats en 
sådan uppskattning att banker i praktiken kan 
bevilja femåriga krediter. För närvarande 
förutsätter upphandling av kapitalvaror en 
genomsnittlig lånetid på 8,5—10 år och där-
till ska lyftningstiden för krediten beaktas. I 
projekt inom kraftverkssektorn kan kreditti-
derna vara till och med 18 år långa. I fråga 
om fartygskrediter är kredittiden i typiska fall 
12 år. I nuläget förutsätter bankerna en 
mångsidig kundrelation av sina kunder. Fi-
nansiering av enskilda exportleveranser till 
exempel ökar bankernas kostnader på grund 
av ökade riskhanteringsskyldigheter som 
hänför sig till kundrelationen. 

Å andra sidan kan det konstateras att fi-
nansmarknaden i Finland för närvarande är 
synnerligen likvid. På allmän nivå är tillstån-
det för företagsfinansiering i Finland fortfa-
rande ytterst gott i en europeisk jämförelse. I 
regel finns det god tillgång till finansiering 
för goda låntagare och projekt upp till cirka 
fem år. I denna proposition är det dock fråga 
om långfristig finansiering på över fem år, 
som allmänt används för finansiering av ex-
port. 

Inom OECD har utvecklingen av bankernas 
exportfinansiering granskats i fråga om tiden 
före finanskrisen som började 2008 och där-
efter. Som helhet var bankernas uteslutande 
exportfinansiering som störst år 2007, då 
bankerna finansierade export av flygplan, 
skepp och olika projekt till ett sammanlagt 
belopp av 30 miljarder euro. År 2007 kunde 
bankerna erbjuda finansiering för 20 år och 
med 24—75 grundpoängs marginal. Samma 
år var enskilda bankers andel av finansie-
ringen av exportprojekt 500 miljoner euro. 
Till följd av finanskrisen och de skärpta be-
stämmelserna har det bedömts att europeiska 
bankers maximala finansieringsandel i en-
skilda projekt år 2012 kan vara högst 100—
200 miljoner euro, marginalen 75—
100 grundpoäng i skepps- och projektfinan-
sieringsprojekt och den maximala maturite-

ten 7—10 år. Enligt Bernunionens statistik 
har exportfinansieringsinstitutens utbud av 
exportkreditprodukter ökat med 30 procent 
från år 2007 till år 2012. Beviljandet av di-
rekta krediter har tredubblats under samma 
tid. Det verkar råda marknadsbrist på 
långfristig exportfinansiering och till följd av 
det har exportfinansieringsinstitutens andel 
av finansieringen av exportkrediter ökat kraf-
tigt. 

Till följd av det försvårade läget på fi-
nansmarknaden och den ökade regleringen 
arrangerar banker krediter, men förutsätter 
förutom exportgaranti också finansiering. 
Den begränsade bankmarknaden har också 
lett till att köparnas krav skärpts. I samband 
med exportprojekt kräver köparen allt oftare 
att exportören har ett finansieringsanbud från 
ett exportfinansieringsinstitut. Som exempel 
kan betraktas en konkurrensutsättning av 
projekt på den asiatiska marknaden år 2013. 
Då skulle exportören inte alls ha kunnat kon-
kurrera om exportaffären utan finansierings-
anbud från ett exportfinansieringsinstitut.  

Till följd av den stora efterfrågan på ex-
portkreditfinansiering har Exportkredit varit 
tvungen att ge finansieringsanbud på det vill-
kor att fullmakten räcker till. I nuläget, då det 
reserverade maximibeloppet för exportkredi-
ter i praktiken använts helt, kan nya anbud 
inte lämnas. Anbud kan lämnas endast om en 
del av anbuden i den nuvarande anbuds-
stocken annulleras. Också då är anbuden 
villkorliga med tanke på fullmaktens tillräck-
lighet. Sådana villkor för finansiering kan i 
de köpande företagen också tolkas som att 
det inte finns tillgång till finansiering. Detta 
försvagar avsevärt finländska exportörers 
konkurrensposition.  

När tillräckligheten av exportkredit- och 
ränteutjämningsfullmakterna bedöms, måste 
man ta hänsyn till att krediter oftast lyfts un-
der flera år. Exportaffärens karaktär påverkar 
tidpunkten för lyftandet. Exempelvis i 
skeppskrediter lyfts krediten i samband med 
att fartyget överlåts, dvs. först flera år efter 
givandet av finansieringsanbudet och ingå-
endet av kreditavtalet. I projekt inom skogs-
industrin bestäms lyftandet av krediter enligt 
leveranstidtabellen, då lyftningstiden kan 
vara till och med tre år.  I telenätsleveranser 
lyfts krediterna oftast inom två år.  
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Finansieringssystemet för exportkrediter 
har varit i bruk sedan oktober 2012. I första 
fasen av verksamheten behövs det relativt 
sett mer fullmakt, eftersom de betydande 
återbetalningarna av krediter börjar först ef-
ter flera år och fördelar sig på hela kreditti-
den. I exportrefinansieringsmodellen bedöm-
des att till exempel under 2015—2018 åter-
betalas krediter till ett belopp av cirka 250—
300 miljoner euro per år. Fullmakt för nya 
exportkrediter frigörs således jämförelsevis 
sakta.  

Maximibeloppet för beviljande av export- 
och fartygskrediter inom ramen för exportfi-
nansieringssystemet har således visat sig vara 
för litet i den nuvarande situationen.  I nulä-
get är risken att exportaffärer går förlorade 
därför att Exportkredit inte kan ge nya finan-
sieringsanbud på grund av att det inte finns 
fullmakt.  Därför behöver fullmakten höjas 
avsevärt, så att exportföretag under de när-
maste åren ska ha tillgång till konkurrens-
kraftiga exportfinansieringsvillkor i förhål-
lande till andra konkurrentländer.   

Exportgarantiansvaret ligger för närvarande 
mycket nära gränsen på 12,5 miljarder euro. 
Enskilda exportprojekt kan vara ytterst stora 
och då kan situationen förändras snabbt så att 
det inte längre finns någon fullmakt att tillgå. 
Detta kan försvaga konkurrenspositionen för 
exportörer av kapitalvaror och medföra av-
brott i exportörernas egen anbudsverksamhet. 
Utöver höjningarna av fullmakterna i export-
finansieringslagen måste också exportgaran-
tifullmakten höjas. Genom höjningen av ex-
portgarantifullmakten på samma sätt som ge-
nom höjningen av finansieringsfullmakten 
för exportkrediter bidrar man till finländska 
exportföretags möjligheter att ta hem export-
affärer till Finland i den hårda globala kon-
kurrensen. Detta har en positiv effekt på ex-
portföretagens och underleverantörernas sys-
selsättning och ökar konsumtionen av tjäns-
ter, samtidigt som skatteinkomsterna ökar.  

Sättet att räkna ut kapitalvärden enligt 12 § 
i exportfinansieringslagen ger i nuvarande 
form inte en helt rätt bild av de exportkredit- 
och ränteutjämningsfullmakter som finns att 
tillgå, eftersom sannolikheten att exportkre-
diter beviljas har ökat.  Uträkningssättet be-
höver ändras. 

3  Målsättning och de v ikt igaste  
förslagen 

Enligt 1 § i exportfinansieringslagen är syf-
tet med exportfinansiering i form av krediter 
samt ränteutjämningsverksamhet att främja 
Finlands ekonomiska utveckling genom att 
det erbjuds internationellt sett konkurrens-
kraftig finansiering för export samt för in-
hemska fartygsleveranser. Avsikten med in-
förandet av systemet för exportfinansiering i 
form av krediter var att skapa lika konkur-
rensförutsättningar och utveckla villkor som 
motsvarar de finansieringsvillkor som ex-
portföretagen i konkurrentländerna har till-
gång till. Lika viktigt är det att upprätthålla 
exportfinansieringssystemets konkurrens-
kraftiga funktion i ekonomiska förhållande 
som ändras. Bankernas möjligheter att finan-
siera långfristiga exportkrediter är svagare än 
tidigare, så det kan anses att det finns mark-
nadsbrist i fråga om finansieringen av ex-
portprojekt, såväl med tanke på den långfris-
tiga finansiering som krävs som med tanke 
på finansieringsvolymen. Också priset på 
bankfinansiering, när det finns tillgång till fi-
nansiering, har ökat betydligt. Finnveras roll 
i exportfinansieringen som åtgärdare av 
marknadsbristen kommer att betonas ytterli-
gare inom den närmaste framtiden. Allt ofta-
re krävs utöver exportgaranti också ett finan-
sieringsanbud i samband med exportprojekt.  
Den utländska köparen kräver ett finansie-
ringsanbud på långfristig finansiering som ett 
exportkreditinstitut givit, samtidigt som kö-
paren av leverantörer begär kommersiella 
anbud på projektet. Utan finansieringsanbud 
från Exportkredit skulle en finländsk expor-
tör inte alls fått vara med i ett anbudsförfa-
rande för ett projekt.  Därför är det viktigt att 
man inom det finländska exportfinansierings-
systemet kan uppnå lika finansieringsvillkor 
som exportfinansiärerna i konkurrerande län-
der ger sina exportörer – finansieringen får 
inte bli ett hinder för att man ska få export-
projektet.   

I syfte att säkerställa exportfinansieringssy-
stemets funktion föreslås det att maximifull-
makten för beviljande av export- och far-
tygskrediter höjs från nuvarande 3 000 mil-
joner euro till 7 000 miljoner euro. Maximi-
beloppet säkerställer att Exportkredit även 
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framöver kan lämna anbud som gäller ex-
portfinansiering till exportörer.  I det höjda 
beloppet har beaktats erfarenheterna av den 
tidsbegränsade refinansieringsmodellen samt 
det nuvarande systemet. Det är i praktiken 
omöjligt att bedöma om den höjda fullmak-
ten är tillräcklig, eftersom användningen av 
krediter är helt beroende av utvecklingen av 
exporten och av efterfrågan på finansiering.  
Exempelvis ökade efterfrågan på krediter 
som var bundna till CIRR-ränta år 2009 och 
ränteutjämningsfullmakten höjdes för viss tid 
till 6000 miljoner euro.  Ändringen gällde till 
år 2010.  

Om efterfrågan på finansiering fortsätter på 
samma nivå som år 2013, kan bevillnings-
fullmakten bli använd inom 3—4 år. Ök-
ningstakten utjämnas i sinom tid, när de be-
viljade krediterna har återbetalats, men på 
grund av långa lyftnings- och återbetalnings-
tider tar detta ännu flera år.   

Eftersom export- och fartygskrediter med 
fast ränta är förenade med ränteutjämning 
både när krediterna är finansierade av banker 
och när krediterna baserar sig på Finnveras 
medelanskaffning, föreslås det att ränteut-
jämningsfullmakten höjs från 5 000 miljoner 
euro till 7 000 miljoner euro. Höjningen av 
fullmakten säkerställer i synnerhet att Ex-
portkredit kan bevilja exportkrediter inom 
ramen för det höjda maximibeloppet på 
7 000 euro. För närvarande beviljas nya ex-
portkrediter i huvudsak så att de är bundna 
till fast CIRR-ränta och då kan den nuvaran-
de ränteutjämningsfullmakten visa sig vara 
för liten inom de närmaste åren.  En otill-
räcklig ränteutjämningsfullmakt utgör då ett 
hinder för beviljande av exportkrediter med 
fast ränta. 

Höjningen av maximibeloppet för exportfi-
nansiering inverkar direkt på beloppet av be-
hövlig statsborgen, eftersom Finnveras me-
delanskaffning baserar sig på borgen från sta-
ten. Därför föreslås det att borgensbeloppet i 
lagen om bolaget höjs från 5 miljarder euro 
till 9 miljarder euro.  Exportfinansieringssy-
stemet baserar sig på Finnveras medelan-
skaffning, så det är nödvändigt att höja bor-
gensbeloppet, för att Exportkredit ska ha till-
gång till tillräckliga medel för beviljande av 
export- och fartygskrediter inom ramen för 

det föreslagna maximibeloppet för beviljande 
på 7 000 miljoner euro. 

Det föreslås att också maximibeloppet för 
exportgarantifullmakten höjs från 12,5 mil-
jarder euro till 17 miljarder euro. Höjningen 
av maximibeloppet för exportgarantier säker-
ställer att Exportkredit kan bevilja exportkre-
diter inom ramen för den föreslagna fullmak-
ten. Finnvera beviljar exportgaranti för varje 
exportkredit av Exportkredit, och då är det 
med tanke på Exportkredits verksamhet nöd-
vändigt att höja maximibeloppet. Verksam-
heten är inte möjlig inom ramen för den nu-
varande exportgarantifullmakten, eftersom 
fullmakten redan nu används helt. Det har 
bedömts att efterfrågan på finansiering inom 
den närmaste framtiden riktas kraftigt på ex-
portkrediter, så den föreslagna höjningen av 
exportgarantifullmakten ska i centralt avse-
ende användas för exportgarantier som bevil-
jas för exportkrediter. 

Det bedöms att en del av de beviljade ex-
portgarantierna riktar sig till specialrisktag-
ning enligt 6 § i exportgarantilagen. Därför 
föreslås det att maximibeloppet för special-
risktagning, som i synnerhet beror på 6 § 
2 punkten i exportgarantilagen, ska höjas 
från 2 500 miljoner euro till 3 000 miljoner 
euro.   

Samtidigt föreslås det att sättet att räkna ut 
det maximala kapitalbeloppet i exportfinan-
sieringslagen ska ändras så att där bättre än i 
nuläget beaktas stor sannolikhet för att finan-
sieringsanbud som export- och fartygskredi-
ter genomförs. Det föreslås också uträkning-
en av att motvärdet för avtalsvalutan i euro 
ska justeras. 

 
4  Proposit ionens konsekvenser 

4.1 Ekonomiska konsekvenser 

Finlands export har inte ökat under de tre 
senaste åren. Enligt tullstatistik minskade ex-
porten med två procent från januari 2013 till 
november 2013. På sistone har exportutveck-
lingen visat positiva tecken, då exporten un-
der det sista kvartalet 2013 ökade med 2 pro-
cent jämfört med samma tidsperiod år 2012. 
På månadsnivå var dock exportminskningen 
4 procent i januari 2014. Exportutvecklingen 
förbättras så småningom och det förutspås att 
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totalexporten i år ökar med 2—3,5 procent. I 
det nuvarande ekonomiska läget har det be-
dömts att när den inhemska konsumtionsef-
terfrågan och den offentliga efterfrågan 
minskar, är en central metod för att öka väl-
färden att öka exporten. Av Finlands brutto-
nationalprodukt är exportens andel cirka 
40 procent. 

Propositionen syftar till att främja en posi-
tiv utveckling inom exporten, så att exportfö-
retag har tillgång till ett konkurrenskraftigt 
och fungerande exportfinansieringssystem. 
Höjningen av maximibeloppen för fullmak-
terna säkerställer att export- och fartygskre-
diter samt exportgarantier inom den närmaste 
framtiden kan beviljas på ett sätt som mot-
svarar efterfrågan.  

År 2012 var andelen export som täckts med 
statliga exportgarantier 4,5 procent av Fin-
lands totala export och dess andel av expor-
ten till länder med politisk risk var något 
högre, dvs. 9,7 procent. Andelen export som 
täckts med ränteutjämningssystemet och re-
finansieringsmodellen för exportkrediter, 
som var i bruk 2009—2012, av totalexporten 
är mindre än andelen statliga exportgarantier. 
Finlands industri är i en europeisk jämförelse 
ytterst koncentrerad till vissa branscher, vilka 
är informations- och kommunikationsteknik 
(IKT), skogsindustri och tung maskinindustri 
samt varvsindustri. Samma branscher och 
branschernas export av utrustning framhävs 
också i exporten från Finland. Ett offentligt 
understött exportfinansieringssystem är en 
viktig faktor för finländska exportföretag sär-
skilt inom de nämnda branscherna, där det 
ofta behövs långfristig exportfinansiering och 
att staten delar risken.  

I handelsförhandlingar har betydelsen av 
finansieringsvillkoren ökat och exportgaran-
ti- samt exportkreditanbudet spelar ofta en 
viktig roll i förhandlingarna. Om till exempel 
en enskild exportvaruleverans fås till Fin-
land, kan det innebära att tusentals årsverken 
skapas i Finland. Stora exportaffärer har en 
stor inverkan på värdet av Finlands varuex-
port.  Utöver de direkta sysselsättningseffek-
terna sträcker sig de positiva effekterna av att 
ta hem exportaffärer längre – de inbringar 
skatteinkomster samt syns bredare som en 
ökning av kommunala och privata tjänster 

och ökad konsumtionsefterfrågan på företa-
gets hemort och i närområdena.  

Det är svårt att förutspå exakta bedömning-
ar av produktionsvärden och sysselsättnings-
effekter till följd av höjningen av fullmakter-
na. Exportfinansieringens konkurrenskraft är 
en central fråga med tanke på Finlands kapi-
talvaruexport. Om exportaffärer eventuellt 
går förlorande i ett svagt ekonomiskt läge på 
grund av att finansieringen inte är konkur-
renskraftig, blir följden betydande negativa 
konsekvenser för den ekonomiska tillväxten 
och sysselsättningen och därigenom också på 
statsfinanserna. Dessa negativa konsekvenser 
betonas särskilt i det nuvarande ekonomiska 
läget, där exportutvecklingen varit negativ 
flera år i sträck. 

Fast fullmakterna höjs avsevärt, bedöms 
höjningarna inte medföra direkta utgifter för 
statsfinanserna.  Den primära källan till åter-
betalning av exportkrediter och Finnveras 
medelanskaffning med statlig borgen är alltid 
amorteringarna av exportkrediter som bevil-
jats utländska köpande kunder. Om köparen 
inte kan amortera på sin kredit, är den sekun-
dära källan till återbetalning Finnveras ex-
portgaranti och den bankgaranti som banken 
gett sin riskandel. Bankens riskandel är för 
närvarande oftast 5 procent. Ersättningar för 
Finnveras exportgarantier betalas i första 
hand av inkomsterna av garantiavgifterna för 
det år ersättningen betalas.  Om dessa inte 
räcker till, används för betalningen överskott 
som uppkommit av export- och specialbor-
gensverksamheten under Finnveras verksam-
het. Överskottet har fonderats i bolagets in-
terna fond för exportgaranti- och specialbor-
gensverksamhet. Om överskottet, som för 
1999—2013 är 358 miljoner euro, inte räcker 
till, täcks underskottet ur statsgarantifonden 
som inte ingår i statsbudgeten. I statsgaranti-
fonden har fonderats medel som influtit av 
återkrav av ersättningar vid organisationer 
som fanns före Finnvera. I slutet av 2013 
uppgick medlen till cirka 750 miljoner euro. 
Således finns det för närvarande över 
1,1 miljarder euro i ersättningssystemet som 
baserar sig på fonder för exportgarantiförlus-
ter. Om fondmedlen inte skulle räcka till är 
den tredje ersättningskällan statsbudgeten. 
Enligt bokslutet för 2013 ska det dessutom i 
bokslutet för 2014 i fonden intäktsföras 
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76 miljoner euro i form av separat resultat av 
exportgaranti- och specialborgensverksamhe-
ten under 2013. Om det antas att exportga-
rantiverksamheten också framöver kan skötas 
på ett självbärande sätt, som hittills åren 
1963—2013, medförs det inga kostnader för 
staten av de kreditrisker som tagits med ex-
portkreditinstrumenten.   

Det kan uppstå underskott av medelsför-
valtningen för exportkrediter. Statsrådet har 
enligt 7 § i exportfinansieringslagen förbun-
dit sig att ersätta underskott. Underskott kan 
uppstå i en situation då priset på Finnveras 
medelanskaffning för exportfinansieringen i 
form av krediter är högre än den avkastning 
som Exportkredit får av exportfinansieringen 
i form av krediter, minskat med kostnaderna 
för verksamheten. Slutresultatet påverkas av 
kostnaden för medelanskaffningen, som är 
beroende av Finnveras och den finska statens 
kreditvärdighet samt läget på finansmarkna-
den. Dessutom påverkas slutresultatet av för-
ändringar i ränte- och valutakurserna, resulta-
tet av placering i ränterisker och likviditet, 
den ränta som tas ut på beviljade exportkre-
diter och kostnaderna för administrering av 
systemet. Fast konkurrenskraften hos den fin-
ländska exporten förutsätter konkurrenskraf-
tig prissättning, är strävan att prissätta kredi-
terna så att de eventuella kostnader som ovan 
nämnda riskfaktorer föranleder kan täckas. 

Täckandet av underskott i medelsförvalt-
ningen av exportfinansiering i form av kredi-
ter bestäms enligt 7 § i exportfinansieringsla-
gen.  Enligt paragrafen används i första hand 
sådant fritt eget kapital som ingår i Export-
kredits balansräkning för att täcka underskott 
i exportfinansieringen i form av krediter. Om 
resultatet av Exportkredits exportfinansiering 
i form av krediter visar ett underskott, täcker 
staten underskottet till den del som eventuellt 
tidigare överskott och Exportkredits fria egna 
kapital inte räcker till för att täcka underskot-
tet. Om resultatet av Exportkredits exportfi-
nansiering i form av krediter på motsvarande 
sätt visar ett överskott, stannar det i bolaget 
för täckning av eventuella framtida under-
skott. Vid utgången av 2013 uppgick Export-
kredits eget kapital till 30 miljoner euro. Av 
beloppet var nästan 8,5 miljoner euro fritt 
eget kapital. I budgeten för 2014 har det inte 
budgeterats anslag för att täcka underskott. 

Verksamheten hos Exportkredit kan också gå 
med vinst. 

I fråga om ersättning av underskott gav 
statsrådet den 9 februari 2012 en förbindelse 
till Finlands Exportkredit Ab om betalning av 
underskottsersättning som gäller exportfinan-
siering i form av krediter. I punkt 4 i förbin-
delsen konstateras att i ett störningsfritt 
marknadsläge förutsätter en konkurrenskraf-
tig exportfinansiering i form av krediter, vid 
utlåning med fast ränta, en CIRR-ränta utan 
extra marginal. Om emellertid konkurrenslä-
get i förhållande till konkurrentländernas of-
fentliga finansiärer gör det möjligt att använ-
da CIRR-ränta utökad med en marginal, kan 
Exportkredit för att förhindra att ett under-
skott uppstår, sätta räntan högre än CIRR-
räntan vid utlåning med fast ränta. Hittills har 
priset på Finnveras medelanskaffning möj-
liggjort att det inte uppstått underskott av 
Exportkredits utlåning. 

Höjningen av maximibeloppet för bevil-
jande av exportgarantier ökar dock risken i 
samband med exportfinansiering. Enligt 5 § i 
exportfinansieringslagen täcks kreditriskerna 
i samband med export- och fartygskrediterna 
genom exportgarantier eller fartygsgarantier 
som Finnvera Abp beviljar. Av detta följer 
att det för alla exportkrediter beviljas en ex-
portgaranti eller fartygsgaranti.  Maximibe-
loppet för gällande exportgarantier visar så-
ledes maximibeloppet för statens ansvar i 
samband med exportfinansiering.   

Enligt 4 § i lagen om bolaget ska Finnvera 
sträva efter att utgifterna för dess verksamhet 
på lång sikt kan täckas med inkomsterna från 
verksamheten. Dessutom förutsätter Världs-
handelsorganisationens (WTO) bestämmelser 
att exportgarantiverksamheten ska vara 
självbärande på lång sikt. Finnveras exportfi-
nansieringsverksamhet har under 1999—
2013 gått med positivt resultat och har under 
de senaste åren gått med en vinst på i genom-
snitt 40—50 miljoner euro per år. Förlusterna 
av exportgarantiverksamheten, inklusive spe-
cialrisktagningen, har varit små under de se-
naste åren. Under 2009—2013 har Finnvera 
betalat ersättningar till ett sammanlagt be-
lopp av cirka 33,6 miljoner euro, då det på 
årsnivå har betalats ersättningar från 1,5 mil-
joner till 17,5 miljoner euro som mest. Det 
ekonomiska totalresultatet av verksamheten 
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har emellertid hittills visat ett överskott varje 
år som Finnvera varit verksamt åren 1999—
2013, och kumulativt också ända från inrät-
tandet av exportgarantisystemet, under åren 
1963—2013. 

De största landsspecifika exportgarantierna 
hänför sig till Förenta staterna, Brasilien och 
Ryssland. Med tanke på ansvar är de största 
sektorerna telesektorn samt varv och rederier.  

Ränterisken i samband med fast CIRR-
ränta enligt OECD:s exportkreditavtal täcks 
genom ränteutjämning. På lång sikt har rän-
teutjämningsverksamhetens konsekvenser för 
statsfinanserna varit små. De utgifter och in-
komster i nettobelopp som ränteutjämningar-
na medfört för staten har från år 1997 till ut-
gången av år 2013 kumulativt utgjort 
+30 miljoner euro. På grund av den nuvaran-
de låga räntenivån kan det dock bedömas att 
utgifterna ökar när räntorna vänder uppåt. 
Realiseringen av ränterisker kan hanteras ge-
nom skyddsarrangemang mot risker. 

Det föreslås att maximibeloppet för avgifts-
fri statlig borgen som staten ger Finnveras 
förbindelser höjs från nuvarande 5,0 miljar-
der euro till 9,0 miljarder euro. Av detta be-
lopp får Finnvera samtidigt ha utestående 
långfristig finansiering med statsborgen eller 
gällande låneprogram till ett motvärde i euro 
på högst 8,5 miljarder euro, varav andelen 
medelanskaffning för exportfinansiering i 
form av krediter är 7,0 miljarder euro och 
andelen inhemsk långfristig medelanskaff-
ning 1,5 miljarder euro. Utöver långfristiga 
lån och låneprogram kan bolaget vid behov 
för att trygga sin betalningsberedskap emitte-
ra företagscertifikat eller andra skuldförbin-
delser på högst 12 månader. Det totala be-
loppet av kortfristiga företagscertifikat eller 
andra skuldförbindelser med statsborgen kan 
till sitt motvärde i euro samtidigt uppgå till 
högst 0,5 miljarder euro.  

 
4.2 Hantering och bedömning av risker 

Enligt 14 § i exportfinansieringslagen kan 
arbets- och näringsministeriet på villkor som 
det fastställer ge Statskontoret i uppdrag att 
vidta och sköta administrationen av de åtgär-
der som behövs för skydd mot sådana ränte- 
och valutarisker som är förenade med ränte-
utjämningsanbud och ränteutjämningsavtal. 

Ministeriet har med stöd av bestämmelsen ut-
färdat en anvisning om skyddande. Statskon-
toret vidtar skyddsåtgärderna enligt anvis-
ningen. Ministeriet följer regelbundet ge-
nomförandet av skyddsåtgärder.  

Enligt 9 § i exportgarantilagen kan, för att 
trygga statens intressen, skydd tas genom 
försäkringar, säkerheter, avtal om ansvarsby-
te och andra arrangemang mot förlustrisk 
som kan uppstå vid exportgarantiverksamhet. 
När exportgarantilagen ändrades år 2011, in-
togs i lagen dessutom en möjlighet att vidta 
skyddsarrangemang så att förbindelser enligt 
exportgarantilagen kan bytas ut mot ansvars-
förbindelser som inte hänför sig till sådan 
exportverksamhet som avses i lagen. Hittills 
har skyddsarrangemang enligt bestämmelsen 
vidtagits upp till cirka 250 miljoner euro. 

Exportkredit fattar ränteutjämningsbeslut i 
fråga om sådana krediter som Exportkredit 
beviljat med fast CIRR-ränta. Genom beslu-
tet omvandlas i praktiken en fast ränta till 
rörlig ränta och då kan risken i samband med 
den fasta räntan hanteras. Statskontoret har 
möjlighet att med skyddsarrangemang hante-
ra den risk som är förenad med fast ränta och 
valuta. 

Finnveras styrelse fastställer principerna 
för koncernens riskhantering, strategin för 
risktagning, de policyer som ska följas och 
riktlinjer för risktagningen samt befogenheter 
att fatta beslut. En riskhanteringsfunktion 
som är oberoende av affärsverksamheterna 
svarar för rapporteringen om riskhanteringen 
och upprätthållandet av riskhanteringssyste-
met. Finnveras risker delas in i följande fyra 
kategorier: 1) kredit-, borgens- och garanti-
risker, 2) operativa risker, 3) finansiella och 
marknadsrelaterade risker och 4) övriga ris-
ker. Det rapporteras om risker i samband 
med Finnveras finansieringsverksamhet i 
IFRS-bokslutet, som publiceras på bolagets 
webbplats.  

Finnvera bedömer riskfylldheten för ex-
portgaranti- och specialborgensverksamhe-
ten, som staten ansvarar för, genom en mo-
dell som används vid kreditinstitut och finan-
siella institut.  Utgångspunkten för gransk-
ningen är totalansvaret för den statliga ex-
portgaranti- och specialborgensverksamhe-
ten. Finnvera riskklassificerar alla betydande 
riskobjekt, bedömer sannolikheten för stör-
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ningar och återbetalningsgraderna, om ris-
kerna i samband med projektet skulle realise-
ras. Enligt modellen är de risker som hänför 
sig till ansvarsstocken för närvarande täckta, 
när medlen i Finnveras fond för exportgaran-
ti- och specialborgensverksamhet och stats-
garantifonden beaktas. 

Finnvera, statsgarantifonden och arbets- 
och näringsministeriet följer regelbundet ut-
vecklingen av ansvarsstocken och medlen i 
buffertfonderna. 

 
4.3 Miljökonsekvenser och sociala kon-

sekvenser  

Sommaren 2012 godkändes i OECD-rådet 
en ny rekommendation om bedömning av 
miljökonsekvenser och sociala konsekvenser 
(på engelska 2012 Council Recommendation 
on Common Approaches on Officially Sup-
ported Export Credits and Environmental and 
Social Due Diligence). Exportprojekt som fi-
nansierats genom offentligt understödda ex-
portkrediter bedöms enligt rekommendatio-
nen.  

Ansökningar om finansiering av exportpro-
jekt klassificeras utifrån betydelsen och om-
fattningen av projektens miljökonsekvenser 
och sociala konsekvenser i tre klasser, A, B 
och C. Till klass A hör projekt som kan ha 
omfattande och betydande negativa miljö- 
och/eller sociala konsekvenser, till klass B 
hör projekt vars konsekvenser är mindre be-
tydande och lättare att hantera och till klass C 
hör projekt som bara har ringa konsekvenser 
eller inga konsekvenser alls. I rekommenda-
tionen finns exempel på projekt som hör till 
klass A. Sådana är till exempel stora fabriks- 
och kraftverksprojekt. Projektklassen be-
stämmer vilken nivå av bakgrundsutredning 
projektet kräver.  För projekt i klass A krävs 
alltid en ESIA-rapport eller motsvarande 
uppgifter, för klass B räcker det med en kor-
tare utredning och för klass C behövs ingen 
bakgrundsutredning. 

Som sociala konsekvenser betraktas pro-
jektets konsekvenser för lokalsamhället och 
dem som är med i projektets byggnads- och 
opereringsfaser. De sociala konsekvenserna 
omfattar också mänskliga rättighetsaspekter i 
samband med projektet. 

I jämförelsen av exportgarantiprojekt an-
vänder Finnvera i första hand Världsbanks-
gruppens tekniska miljöstandarder (General 
EHS and Industry Sector Guidelines 2007) 
och tio försiktighetsåtgärdspolicyer (Safegu-
ard Policies) som anses vara väsentliga med 
tanke på projektet. IFC:s Performance Stan-
dards-anvisningarna används alltid vid pro-
jektfinansieringsprojekt samt vid därmed 
jämförbara projekt och när andra betydande 
projektfinansiärer använder dessa anvisning-
ar. 

Förutom de sociala konsekvenserna är en 
betydande förändring jämfört med tidigare 
rapporteringen om utsläpp av koldioxidekvi-
valenter mellan exportgarantiinstitut, om pro-
jektets nivå för utsläpp av koldioxidekviva-
lenter överstiger 25 000 ton per år och om 
det finns tillgång till dessa uppgifter. Dessut-
om ska man ta hänsyn till koldioxidutsläpp 
av nya energiverk som använder fossila 
bränslen, om utsläppen överstiger 700 gram 
per producerad kilowattimme. 

Enligt rekommendationen om bedömning 
av miljökonsekvenser och sociala konse-
kvenser ska medlemsstater minst årligen in-
formera den stora allmänheten om miljökon-
sekvenserna och de sociala konsekvenserna 
av finansierade exportprojekt. Dessutom bör 
medlemsstaterna i efterskott och minst två 
gånger om året informera OECD:s export-
kredit- och exportgarantigrupp om sådana 
exportprojekt av klass A och B som de för-
bundit sig till. 

Förfarandet för bedömning av miljö- och 
sociala konsekvenser kan utnyttjas i genom-
förandet av exportprojekt, så att projektens 
skadliga konsekvenser kan identifieras och 
de skadliga konsekvenserna minskas.  I 
OECD:s exportkreditavtal intogs år 2012 nya 
bestämmelser om exportkrediter som gäller 
bekämpning av klimatförändringen. Sådana 
projekt kan beviljas finansieringsvillkor som 
är förmånligare än de normala villkoren för 
exportkreditavtal, bl.a. långa återbetalnings-
tider för krediter, till och med 18 år. Redan 
tidigare har förmånliga finansieringsalterna-
tiv kunnat beviljas för exportkrediter som 
gäller finansiering av förnybara energikällor 
och vattenprojekt. Till den del som finansie-
ring inom ramen för de höjda bevillnings-
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fullmakterna beviljas sådana projekt, har de 
positiv effekt på miljöns tillstånd. 

 
 

4.4 Samhälleliga konsekvenser 

4.4.1 Konsekvenser för företagen 

I Finland måste det finnas ett internationellt 
sett konkurrenskraftigt offentligt exportfi-
nansieringssystem, för att exportörernas för-
utsättningar att ta hem affärer i det hårda in-
ternationella anbudsförfarandet ska vara fi-
nansieringsmässigt lika jämfört med konkur-
rentländernas offentligt understödda export-
finansiering. Det exportfinansieringssystem 
som infördes fr.o.m. ingången av 2012 har i 
princip varit konkurrenskraftigt jämfört med 
systemen hos de viktigaste konkurrentlän-
derna. Man måste dock se till att systemet 
fortfarande är konkurrenskraftigt i de föränd-
rade ekonomiska förhållandena. Bankernas 
möjligheter att finansiera långfristiga export-
krediter är svagare än tidigare, så framöver 
kommer Finnvera att ha en central roll i fi-
nansieringen av exporten. I samband med 
exportprojekt krävs nuförtiden allt oftare 
också ett finansieringsanbud från ett export-
finansieringsinstitut. Med hjälp av finansie-
ring från Finnvera kan man bidra till att ex-
portföretag får exportaffärer.   

Exportföretagen använder i stor utsträck-
ning finländska underleverantörer, av vilka 
många är företag inom SMF-sektorn. Således 
sträcker sig konsekvenserna för företagen i 
omfattande mån till finländska företag och 
därigenom till den finländska samhällseko-
nomin.  Det att enskilda stora exportaffärer 
fås till Finland kan innebära hundratals eller 
rentav tusentals årsverken i exportföretaget 
och i underleverantörsnätverket. Utöver de 
direkta sysselsättningseffekterna sträcker sig 
effekterna av projekten längre i form av skat-
teinkomster samt som en ökning av kommu-
nala och privata tjänster och ökad konsum-
tionsefterfrågan på företagens hemort och i 
närområdena.  

 
4.4.2. Organisatoriska konsekvenser 

Den föreslagna höjningen av fullmakter in-
nebär uppskattningsvis en ökning på några 

årsverken i personalstyrkan hos Finnvera 
som har hand om både medelanskaffningen 
och export- och fartygskrediterna och ränte-
utjämningsverksamheten.  

Propositionen har inte några konsekvenser 
för myndigheternas verksamhet. 

 
5  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts i en inofficiell ar-
betsgrupp, där det förutom företrädare för ar-
bets- och näringsministeriet också funnits fö-
reträdare för Finnvera, Exportkredit och fi-
nansministeriet. Arbetsgruppen har dessutom 
hört företrädare för finansiella institut och 
exportörer i egenskap av experter. 

Utlåtanden om propositionen har begärts 
av Finlands Näringsliv EK och Teknologiin-
dustrin rf, Finansbranschens centralförbund, 
Finnvera Abp, justitieministeriet samt fi-
nansministeriet. Justitieministeriet har inte 
gett utlåtande i ärendet. Samtliga remissin-
stanser understödde att fullmakterna för ex-
portfinansiering höjs enligt lagförslaget.  

Finlands Näringsliv EK och Teknologiin-
dustrin rf betonade att lagändringen måste 
träda i kraft snabbt, eftersom den nuvarande 
maximifullmakten enligt lagen i praktiken 
redan har bundits. Enligt dem behöver fin-
ländska exportföretag ha tillgång till ett in-
ternationellt sett konkurrenskraftigt exportfi-
nansieringssystem, eftersom det behövs kon-
kurrenskraftiga finansieringsvillkor för an-
bud för att exportföretagen ska vinna export-
affärer.  

Enligt Finansbranschens centralförbund 
måste fullmakterna för exportfinansiering hö-
jas så snart som möjligt för att säkerställa fin-
ländska exportörers konkurrenskraft inom 
delområdet för offentlig exportfinansiering. I 
utlåtandet fästs dock vikt vid den offentliga 
sektorns roll och att riskerna ökar, när maxi-
mibeloppen för fullmakterna höjs. Den of-
fentliga sektorns åtgärder måste byggas upp 
så att de kompletterar marknadsfinansiering-
en, dvs. riktar sig till sådana situationer där 
det inte finns tillgång till marknadsfinansie-
ring eller dess villkor inte är konkurrenskraf-
tiga på grund av lagstiftning eller andra orsa-
ker. Dessutom framlades i utlåtandet vissa 
preciseringar till punkten om bedömning av 
nuläget.  
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Finnvera Abp understöder innehållet i pro-
positionen och anser att maximibeloppen 
måste höjas snabbt med tanke på kontinuite-
ten av bolagets finansieringsverksamhet och 
de finländska exportföretagens konkurrens-
kraft.  

Finansministeriet understöder att fullmak-
terna för exportfinansiering höjs för att främ-
ja exporten och trygga exportfinansieringssy-
stemets konkurrenskraftiga funktion.  I utlå-
tandet fästs vikt vid de ekonomiska konse-
kvenserna av fullmakternas och ansvars-
stockens ökning i framtiden samt att finansie-
ring ska riktas till områden med marknads-
brist. Dessutom påminns i utlåtandet att ar-
bets- och näringsministeriet måste göra en 
bedömning av funktionen och effekterna av 
statlig borgen och det offentligt understödda 
exportfinansieringssystemet före 31.12.2016. 

De aspekter som framlagts i utlåtandena 
har i den utsträckning det är möjligt beaktats 
i den fortsatta beredningen av regeringspro-
positionen. 

 

6  Samband med andra proposit io-
ner 

Avsikten är att våren 2014 utreda möjlighe-
terna att i exportgarantilagen ta in bestäm-
melser om refinansieringsborgen för export-
krediter samt borgen för investeringar som är 
till nytta för inhemsk exportindustri.  

I flera länder i Europa har det på sistone in-
förts finansiella instrument som motsvarar 
refinansieringsborgen. Med hjälp av refinan-
sieringsborgen kan det finansiella institut 
som beviljat exportkrediten på marknaden 
sälja de exportkrediter som exportgarantin 
täcker till institutionella placerare, och då 
skulle långfristiga exportkrediter inte belasta 
bankens balansräkning. Refinansieringsbor-
gen kan sporra banker att själva finansiera 
exportkrediter och kan eventuellt minska 
trycket mot att finansiera export via Finnve-
ra. Detta kan minska trycken på att höja 
fullmakter.  
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DETALJMOTIVERING 

 
1  Lagförslag  

1.1 Lagen om offentligt understödda ex-
port- och fartygskrediter samt rän-
teutjämning 

4 §. Beviljande av export- och fartygskredi-
ter. Det föreslås att 1 mom. i paragrafen ska 
ändras så att Exportkredit ska kunna bevilja 
export- och fartygskrediter med fast eller rör-
lig ränta som baserar sig på Finnveras me-
delanskaffning till ett kapitalvärde av högst 
7 000 miljoner euro. Höjningen av maximi-
beloppet baserar sig på att det nuvarande 
maximibeloppet på 3 000 miljoner euro har 
visat sig vara för lågt. Kreditavtal hade i slu-
tet av februari 2014 ingåtts till ett värde av 
1,6371 miljarder euro och anbud givits till ett 
värde av 1,029 miljarder euro. Av fullmakten 
har reserverats 2,666 miljarder euro. I prakti-
ken är hela den fullmakt som lagen beviljar i 
bruk, eftersom man i flera projekt också fi-
nansierar garantiavgiften samt det belopp av 
lokala kostnader som OECD:s exportkredit-
avtal tillåter. På grund av detta kan Export-
kredit inte lämna nya anbud. Det är möjligt 
endast om projekt faller bort från anbuds-
stocken. Genom höjningen av fullmakten 
tryggas en ostörd funktion av exportfinansie-
ringssystemet inom den närmaste framtiden. 
Fullmaktens tillräcklighet är beroende av ut-
vecklingen på bankmarknaden och inom den 
finländska exporten.    

Exportfinansieringssystemet i form av kre-
diter baserat på Finnveras medelanskaffning 
har varit i bruk sedan oktober 2012, dvs. 
drygt ett år. I första fasen förbrukar beviljan-
det av nya krediter fullmakten till fullt be-
lopp, eftersom återbetalningsvolymen för 
krediter är liten på grund av långa kredittider. 
Återbetalning av krediter skapar inte så 
snabbt utrymme för ny användning av voly-
men till exempel under 2–3 år.  

8 §. Fullmakt att ingå ränteutjämningsav-
tal. Det föreslås att 1 mom. i paragrafen ska 
ändras så att Exportkredit med kreditinstitut 
och finansiella institut ska kunna ingå ränte-
utjämningsavtal om ränteutjämningskrediter 
eller fatta motsvarande ränteutjämningsbeslut 

enligt 6 § till ett kapitalvärde av högst 
7 000 miljoner euro. Eftersom bankernas 
möjligheter att bevilja export- och fartygs-
krediter som kräver lång betalningstid ser ut 
att minska ytterligare, är det sannolikt att an-
talet ränteutjämningsavtal som hänför sig till 
krediter med fast ränta som banker finansie-
rat inte blir så stort inom en nära framtid. 
Däremot är det sannolikt att andelen ränteut-
jämningsbeslut kommer att öka, eftersom ef-
terfrågan på export- och fartygskrediter med 
fast ränta genom Finnveras medelanskaffning 
har ökat. Ränteutjämningsbeslut fattas för 
krediter med fast ränta. Med krediter med 
fast ränta avses krediter som är bundna till 
CIRR-ränta enligt OECD:s exportkreditavtal. 
Därför behöver man förbereda sig på att rän-
teutjämningsbesluten ökar genom att maxi-
mifullmakten höjs. Genom höjningen av 
fullmakten säkerställs också att Exportkredit 
kan bevilja exportkrediter inom ramen för det 
maximibelopp på 7 000 euro som föreslås i 
4 §. 

12 §. Uträkning av kapitalvärden. Det fö-
reslås att 1 mom. i paragrafen ska ändras så 
att man vid uträkningen av kapitalvärden av 
beviljade export- och fartygskrediter beaktar 
det vid tidpunkten utestående kapitalet.  Där-
för föreslås det att i fråga om export- och far-
tygskrediter som beviljats med stöd av 4 § i 
lagen beaktas krediternas kapital i sin helhet 
fram till den första återbetalningsdagen. Där-
efter ska det oamorterade kapitalet beaktas i 
sin helhet. Det föreslås att av kapitalet för 
anbuden ska beaktas 50 procent i stället för 
nuvarande 30 procent. Vid uträkningen av 
kapitalvärden för ränteutjämningsavtal som 
ingåtts med stöd av 8 § i lagen ska användas, 
såsom i nuläget, samma uträkningssätt. En-
ligt nuvarande praxis strävar Exportkredit ef-
ter att lämna finansierings- och ränteutjäm-
ningsanbud först i det skede då det är sanno-
likt att projektet genomförs. På grund av det-
ta genomförs projekt som finns i anbuds-
stocken med större sannolikhet än tidigare. 
Därför beskriver den nuvarande volymen 
30 procent inte sannolikheten för att anbuden 
genomförs rätt. 
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När exportkrediter också binder den full-
makt som reserverats för ränteutjämningsav-
tal, kan det förutspås att sannolikheten för att 
fullmakten kommer att användas ökar i fort-
sättningen. Realiseringsprocenten för anbud 
på ränteutjämningsavtal har varit lägre än re-
aliseringsprocenten för anbud på exportkredi-
ter. Tidigare räknades endast ränteutjäm-
ningsavtalen in i anbudsstocken. När refinan-
sieringsmodellen för exportkrediter togs i 
bruk 2009, kunde också ränteutjämningsbe-
slut som Exportkredit fattat räknas in. I det 
sammanhanget ändrades emellertid inte den 
relativa andel som bestäms utifrån anbuden i 
uträkningen av maximibeloppet.  

Dessutom föreslås att tidpunkten för uträk-
ning av motvärdet av utländsk valuta enligt 
2 mom. ska ändras. Det föreslås att när kapi-
talvärdet av krediter och ränteutjämningsav-
tal samt ränteutjämningsbeslut räknas ut, 
omvandlas avtalsvalutan till euro så att man 
använder den kurs Europeiska centralbanken 
har meddelat för den dag krediterna bevilja-
des samt för den dag ränteutjämningsavtalen 
ingicks och ränteutjämningsbesluten fattades. 
I den gällande lagen används motvärdet för 
den dag anbudet gavs. Enligt förslaget ska 
motvärdet bestämmas något senare jämfört 
med nuvarande praxis. 

 
1.2 Lagen om statens specialfinansie-

ringsbolag 

8 a §. Borgen för bolagets lån. I paragrafen 
föreskrivs om borgen för lån som statens 
specialfinansieringsbolag, dvs. Finnvera, 
upptagit. Det föreslås att 3 mom. i paragrafen 
ska ändras så att bolaget samtidigt för lån och 
låneprogram med statlig borgen får ha ute-
stående lånekapital till ett motvärde i euro av 
högst 9 miljarder euro. Dessutom kan bolaget 
ha räntor som räknas på kapitalet av de lån 
bolaget upptagit och, som skydd mot risker, 
ett behövligt antal ränteväxlings- och valuta-
växlingsavtal som anknyter till lånen och 
andra motsvarande skyddsarrangemang. Så-
ledes föreslås det att fullmakten för borgen 
höjs med 4 miljarder euro. Höjningen av 
fullmakten möjliggör medelanskaffning som 
svarar mot den ökande efterfrågan på export- 
och fartygskrediter från Finnvera. Med hjälp 
av medelanskaffning kan Exportkredit bevil-

ja export- och fartygskrediter för att finansie-
ra export.  

Finnveras medelanskaffning för finansie-
ring av export- och fartygskrediter sker hu-
vudsakligen inom ramen för låneprogram. 
Med låneprogram avses ett ramavtal enligt 
vilket bolaget kan uppta flera lån upp till det 
maximibelopp som fastställs i programmet. 
Avsikten är att de lån som bolaget upptar för 
export- och fartygskreditsfinansiering i form 
av krediter huvudsakligen ska basera sig på 
de skuldebrev som emitteras under det kre-
ditbetygsatta Medium Term Note-
programmet. I låneprogrammet fastställs det 
sammanräknade maximibeloppet för lån som 
emitteras inom ramen för programmet och de 
allmänna villkoren för lånen. Inom ramen för 
ett låneprogram kan bolaget enligt sin egen 
prövning emittera lån vars valuta, belopp, 
ränta och återbetalningstid överenskoms från 
lån till lån. Lånens genomsnittliga återbetal-
ningstid beräknas vara cirka 5—10 år. Finn-
vera har ett Euro Medium Term-låneprogram 
som den nuvarande lagstiftningen möjliggör. 
Inom ramen för programmet uppgår det ute-
stående kapitalet av lån till högst 3 miljarder 
euro.  

Borgen som staten beviljar ska vara av-
giftsfri. Finnveras medelanskaffning, som är 
föremål för borgen, utgör utförande av en 
specialuppgift som framställs för bolaget i 
lagstiftningen. När statsrådet beviljade bor-
gen för Euro Medium Term-låneprogrammet 
i september 2012, ansåg statsrådet att utfö-
randet av specialuppgiften är ett sådant sär-
skilt skäl som avses i lagen om statsborgen 
(449/1988) att borgen kan vara avgiftsfri. 

I maximibeloppet inkluderas det utestående 
kapitalet av lån som bolaget upptagit och det 
gällande kapitalet av låneprogram. Utöver 
maximibeloppet kan bolaget ha räntor som 
räknas på kapitalet av de lån bolaget upptagit 
och, som skydd mot risker, ett behövligt an-
tal ränteväxlings- och valutaväxlingsavtal 
som anknyter till lånen och andra motsvaran-
de skyddsarrangemang. Sådana kan vara till 
exempel ränte- och valutaterminer. I allmän-
het är det ansvar som medförs av ränteväx-
lings- och valutaväxlingsavtal uppskatt-
ningsvis 0—30 procent av kapitalet för de 
lån som skyddas.  
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Genom Finnveras medelanskaffning skaf-
fas också medel för inhemsk verksamhet. Så-
ledes kan också en del av de medel som skaf-
fats genom låneprogram rikta sig till finansi-
ering som beviljats för verksamhet i företa-
gets hemland. Av de medel som fåtts med 
hjälp av borgen kan för inhemsk finansiering 
användas 2 miljarder euro, varav andelen 
kortfristig medelanskaffning avses vara 
0,5 miljarder euro. 

Enligt 82 § i grundlagen får statsborgen 
och statsgaranti beviljas med riksdagens 
samtycke. Uttrycket avser att samtycke även 
kan ges i lagform. Lagform används främst 
när det utfärdas allmänna fullmakter för be-
viljande av borgen eller garantier av ett visst 
slag. Enligt detaljmotiveringen till 82 § i 
grundlagen ska maximibeloppet av statsbor-
gen framgå av lagen. I motiveringen hänvisas 
enbart till maximibeloppet i pengar. I den fö-
reslagna paragrafen har maximibeloppet av 
borgen fastställts i enlighet med grundlagen. 
Dessutom ska i statlig proprieborgen inbe-
gripas räntor på lån som bolaget upptagit och 
det ansvar som medförs av skyddsarrange-
mang.   Avsikten med skyddsarrangemang är 
att minska risken i samband med borgen. Det 
ansvar som medförs av ränteväxlings- och 
valutaväxlingsavtal består av de effekter som 
förändringar i ränte- och valutakurser har på 
avtalets gängse värde och uppgår i allmänhet 
uppskattningsvis till 20—30 procent av kapi-
talet för de lån som skyddas. Man vet inte 
marknadsutvecklingen i värdet av skyddsav-
tal och lån som bolaget upptagit, så det är 
inte möjligt att fastställa några maximibelopp 
för dem. Riskerna i samband med dem orsa-
kas inte heller av de risker som hänför sig till 
lån som bolaget upptagit med stöd av borgen. 
Om det i lag föreskrivs ett maximibelopp för 
dem, kan följden bli att kreditvärdighetskate-
gorin sjunker och kostnaderna för medelan-
skaffningen stiger.  De föreslagna bestäm-
melserna motsvarar ordalydelsen i grundla-
gen. 

 
 

1.3 Lagen om statliga exportgarantier  

10 §. Ansvarsgränser. Det föreslås att 
1 mom. i paragrafen ska ändras så att det 
sammanlagda ansvaret för exportgarantier 

och skyddsarrangemang får uppgå till högst 
17 000 miljoner euro. Dessutom föreslås att 
borgensansvaret för exportgarantier vid spe-
cialrisktagning enligt 6 § i exportgarantilagen 
emellertid får uppgå till högst 3 000 miljoner 
euro. Däremot föreslås det inte att garantian-
svaret för de investeringsgarantier som avses 
i 5 § 2 mom. i exportgarantilagen ska ändras, 
utan det ska fortfarande vara högst 200 mil-
joner euro.  

Enligt 5 § i exportfinansieringslagen täcks 
kreditriskerna i samband med export- och 
fartygskrediterna genom exportgarantier eller 
fartygsgarantier som Finnvera beviljar. Där-
för måste man samtidigt med höjningen av 
bevillningsfullmakten för export- och far-
tygskrediter också höja fullmakten för ex-
portgarantier. 

Det föreslås att fullmakterna för exportga-
rantier höjs med 4 500 miljoner euro. Den fö-
reslagna höjningen är något större än höj-
ningen av maximbeloppet för export- och 
fartygskrediter. I fråga om exportgarantier ut-
jämnas den höjda stocken i och med att tidi-
gare beviljade exportgarantier upphör när 
krediterna har betalats.  

Exportgarantilagen ändrades fr.o.m. in-
gången av 2012 genom lagen om ändring av 
exportgarantilagen, så att specialrisktagning-
en utvidgades att också gälla kommersiella 
risker i landsklasserna 0—1 i OECD:s land-
klassificering samt situationer då det finns 
viktiga näringspolitiska och konkurrensk-
raftsrelaterade grunder för beviljande av ex-
portgaranti. I det sammanhanget höjdes max-
imibeloppet för specialrisktagning till 
2 500 miljoner euro. Eftersom en del av den 
ökande exportfinansieringen kan rikta sig till 
specialrisktagning, föreslås det att maximibe-
loppet höjs med 500 miljoner euro till 
3 000 miljoner euro. 

 
 
 

2  Närmare bestämmelser och före-
skr if ter   

Närmare bestämmelser och föreskrifter om 
bestämmelser som föreslagna lagarna omfat-
tar behöver inte utfärdas genom förordning 
av statsrådet. 
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3  Ikraftträdande 

Lagarna föreslås träda i kraft senast i juni 
2014. Saken är brådskande, eftersom Export-
kredit inom ramen för de nuvarande fullmak-
terna kan lämna anbud som gäller finansie-

ring av exportprojekt i mycket begränsad 
mån.  

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 
 

1. 

 

 

Lag 

Lag om ändring av lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränte-
utjämning 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning 

(1543/2011) 4 § 1 mom., 8 § 1 mom. och 12 § som följer: 
 
 
 
 

4 § 

Beviljande av export- och fartygskrediter  

Bolaget kan bevilja export- och fartygskre-
diter med fast eller rörlig ränta som baserar 
sig på Finnvera Abp:s medelanskaffning till 
ett kapitalvärde av högst 7 000 miljoner euro. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

8 § 

Fullmakt att ingå ränteutjämningsavtal  

Bolaget får med kreditinstitut och finansi-
ella institut gå ränteutjämningsavtal om rän-
teutjämningskrediter eller fatta motsvarande 
ränteutjämningsbeslut enligt 6 § till ett kapi-
talvärde av högst 7 000 miljoner euro.   
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 

12 § 

Uträkning av kapitalvärden 

När kapitalvärdet av de export- och far-
tygskrediter som beviljats med stöd av 4 § 
och de ränteutjämningskrediter som upprät-
tats med stöd av 8 § räknas ut, beaktas kapi-
talet i sin helhet inklusive det olyfta kapitalet 
från det att kreditavtalen undertecknades till 
den första återbetalningsdagen. Från och med 
den första återbetalningen beaktas det oamor-
terade kapitalet i sin helhet. Av kapitalet för 
anbuden beaktas 50 procent.  

När kapitalvärdet av krediter, ränteutjäm-
ningsavtal och ränteutjämningsbeslut räknas 
ut, omvandlas avtalsvalutan till euro enligt 
den kurs Europeiska centralbanken har med-
delat för den dag krediterna beviljades för 
den dag ränteutjämningsavtalen ingicks och 
för den dag ränteutjämningsbesluten fattades. 

——— 
Denna lag träder i kraft den     201. 

 

————— 
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2. 

 

Lag 

Lag om ändring av 8 a § i lagen om statens specialfinansieringsbolag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998) 8 a § 3 mom., sådant det ly-

der i lag 1545/2011, som följer: 
 
 

8 a §  

Borgen för bolagets lån 

— — — — — — — — — — — — — —  
Bolaget får samtidigt för lån och lånepro-

gram med statlig borgen ha utestående låne-
kapital till ett motvärde i euro av högst 
9,0 miljarder euro. Dessutom får bolaget ha 
räntor som räknas på kapitalet av lån med 

statlig borgen som bolaget upptagit och, som 
skydd mot risker, ett behövligt antal ränte-
växlings- och valutaväxlingsavtal som 
anknyter till lånen och andra motsvarande 
skyddsarrangemang.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den     201. 

 
 

 
————— 
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3. 

 

 

 

Lag 

Lag om ändring av 10 § i lagen om statliga exportgarantier  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om statliga exportgarantier (422/2001) 10 § 1 mom., sådant det lyder i lag 

793/2012, som följer: 
 
 

10 § 

Ansvarsgränser  

Det sammanlagda ansvaret för exportga-
rantier och skyddsarrangemang får uppgå till 
högst 17 000 miljoner euro. Borgensansvaret 
för de exportgarantier som avses i 6 § får 

dock uppgå till högst 3 000 miljoner euro och 
garantiansvaret för de investeringsgarantier 
som avses i 5 § 2 mom. till högst 200 miljo-
ner euro. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den     201. 

 
 

————— 
 
 

Helsingfors den 8 maj 2014 

 
Statsminister 

JYRKI KATAINEN 

 
 
 

Näringsminister Jan Vapaavuori 
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Bilaga 
Parallelltext 

 
 

1. 

Lag 

Lag om ändring av lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränte-
utjämning 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning 

(1543/2011) 4 § 1 mom., 8 § 1 mom. och 12 § som följer: 
 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

4 § 

Beviljande av export- och fartygskrediter 

Bolaget kan bevilja export- och fartygskre-
diter med fast eller rörlig ränta som baserar 
sig på Finnvera Abp:s medelanskaffning till 
ett kapitalvärde av högst 3 000 miljoner euro. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 § 

Beviljande av export- och fartygskrediter  

Bolaget kan bevilja export- och fartygskre-
diter med fast eller rörlig ränta som baserar 
sig på Finnvera Abp:s medelanskaffning till 
ett kapitalvärde av högst 7 000 miljoner euro. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
8 § 

Fullmakt att ingå ränteutjämningsavtal 

Bolaget får med kreditinstitut och finansiel-
la institut ingå ränteutjämningsavtal om rän-
teutjämningskrediter, eller fatta i 6 § avsedda 
ränteutjämningsbeslut som motsvarar sådana 
avtal, till ett kapitalvärde av högst 5 000 mil-
joner euro. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

8 § 

Fullmakt att ingå ränteutjämningsavtal  

Bolaget får med kreditinstitut och finansiel-
la institut gå ränteutjämningsavtal om ränte-
utjämningskrediter eller fatta motsvarande 
ränteutjämningsbeslut enligt 6 § till ett kapi-
talvärde av högst 7 000 miljoner euro.   
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
12 § 

Uträkning av kapitalvärden 

När kapitalvärdet av de export- och far-
tygskrediter som beviljats med stöd av 4 § 
och de ränteutjämningsavtal som ingåtts med 

12 § 

Uträkning av kapitalvärden 

När kapitalvärdet av de export- och far-
tygskrediter som beviljats med stöd av 4 § 
och de ränteutjämningskrediter som upprät-
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stöd av 8 § räknas ut, beaktas i fråga om de 
krediter och avtal som har trätt i kraft det 
oförfallna kapitalet i dess helhet och i fråga 
om anbud 30 procent av kapitalet. 
 
 
 

När kapitalvärdet av de krediter och avtal 
som avses i 1 mom. räknas ut, beräknas mot-
värdet i euro av varje avtal och anbud i ut-
ländsk valuta enligt den medelkurs för valu-
tan i fråga som Europeiska centralbanken har 
meddelat för den dag anbudet gavs. 
 

tats med stöd av 8 § räknas ut, beaktas kapi-
talet i sin helhet inklusive det olyfta kapitalet 
från det att kreditavtalen undertecknades till 
den första återbetalningsdagen. Från och 
med den första återbetalningen beaktas det 
oamorterade kapitalet i sin helhet.  Av kapi-
talet för anbuden beaktas 50 procent.  

När kapitalvärdet av krediter, ränteutjäm-
ningsavtal och ränteutjämningsbeslut räknas 
ut, omvandlas avtalsvalutan till euro enligt 
den kurs Europeiska centralbanken har med-
delat för den dag krediterna beviljades för 
den dag ränteutjämningsavtalen ingicks och 
för den dag ränteutjämningsbesluten fatta-
des. 

——— 
Denna lag träder i kraft den     201. 
 

——— 
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2. 

Lag 

Lag om ändring av 8 a § i lagen om statens specialfinansieringsbolag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998) 8 a § 3 mom., sådant det ly-

der i lag 1545/2011, som följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

8 a §  

Borgen för bolagets lån 

— — — — — — — — — — — — — —  
Bolaget får samtidigt för lån och lånepro-

gram med statlig borgen ha utestående låne-
kapital till ett motvärde i euro av högst 
5,0 miljarder euro. Dessutom får bolaget ha 
räntor som räknas på kapitalet av lån med 
statlig borgen som bolaget upptagit och, som 
skydd mot risker, ett behövligt antal ränteväx-
lings- och valutaväxlingsavtal som anknyter 
till lånen och andra motsvarande skyddsar-
rangemang. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

8 a §  

Borgen för bolagets lån 

— — — — — — — — — — — — — —  
Bolaget får samtidigt för lån och lånepro-

gram med statlig borgen ha utestående låne-
kapital till ett motvärde i euro av högst 
9,0 miljarder euro. Dessutom får bolaget ha 
räntor som räknas på kapitalet av lån med 
statlig borgen som bolaget upptagit och, som 
skydd mot risker, ett behövligt antal ränte-
växlings- och valutaväxlingsavtal som 
anknyter till lånen och andra motsvarande 
skyddsarrangemang.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den     201. 
 

——— 
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3. 

 

Lag 

Lag om ändring av 10 § i lagen om statliga exportgarantier  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om statliga exportgarantier (422/2001) 10 § 1 mom., sådant det lyder i lag 

793/2012, som följer: 
 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

10 § 

Ansvarsgränser 

Det sammanlagda ansvaret för ‹exportga-
rantier› och skyddsarrangemang får uppgå till 
högst 12 500 miljoner euro. Garantiansvaret 
för de ‹exportgarantier› som avses i 6 § får 
dock uppgå till högst 2 500 miljoner euro och 
garantiansvaret för de investeringsgarantier 
som avses i 5 § 2 mom. till högst 200 miljo-
ner euro. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

10 § 

Ansvarsgränser  

Det sammanlagda ansvaret för exportga-
rantier och skyddsarrangemang får uppgå till 
högst 17 000 miljoner euro. Borgensansvaret 
för de exportgarantier som avses i 6 § får 
dock uppgå till högst 3 000 miljoner euro 
och garantiansvaret för de investeringsgaran-
tier som avses i 5 § 2 mom. till högst 
200 miljoner euro. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den     201. 
 

——— 
 
 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


