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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lagar om ändring av lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet samt 2 § i lagen om statens specialfinansieringsbolag
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att lagen om ställer för små och medelstora företag i sin
statens specialfinansieringsbolags kredit- och s.k. inhemska verksamhet ta i bruk ett av Euborgensverksamhet ändras så, att till lagen ropeiska regionala utvecklingsfonden delvis
fogas kapitalplaceringsverksamhet som en finansierat borgensprovisionsstöd som hänför
finansieringsform för Finnvera Abp. Detta sig till den borgensprovision bolaget uppbär
klarlägger bolagets förutsättningar att bedriva för sin borgen. Att Europeiska regionala utkapitalplaceringsverksamhet som riktar sig vecklingsfonden deltar i finansieringen av
mot små och medelstora företag. På motsva- borgensprovisionsstödet innebär att Europerande sätt skall en bestämmelse om kapital- iska unionen och finska staten betalar borplaceringsverksamhet också tas in i lagen om gensprovisionsstödet. Borgensprovisionsstöstatens specialfinansieringsbolag.
det är i Finland en ny stödform inom ramen
Dessutom föreslås det att lagen om statens för strukturfondsprogrammen.
specialfinansieringsbolags kredit- och borLagarna avses träda i kraft så snart som
gensverksamhet ändras så, att det blir möjligt möjligt efter det att de har antagits och blivit
att i fråga om den borgen som Finnvera Abp stadfästa.
—————
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ALLMÄN MOTIVERING
1. Inledning

2. Nuläge

I denna regeringsproposition ingår förslag
till lagar om ändring av lagen om statens
specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet och lagen om statens specialfinansieringsbolag. Lagförslagen gäller behovet av ändringar i Finnvera Abp:s kapitalplaceringsverksamhet och behovet att ta i
bruk en ny stödform som finansieras gemensamt av Europeiska gemenskapens strukturfonder och finska staten.
Statens specialfinansieringsbolag Finnvera
Abp:s finansieringsformer är lån och borgen
som främst beviljas små och medelstora företag. De utgör bolagets s.k. inhemska finansieringsverksamhet. I den inhemska finansieringsverksamheten ingår också en möjlighet
för bolaget att bevilja kapitalgarantier. Bolagets andra huvudaffärsrörelse utgörs av exportgarantier och specialborgen med anknytning till exportfinansieringen. Den kapitalplaceringsverksamhet och det borgensprovisionsstöd det nu är fråga om anknyter till bolagets inhemska finansieringsverksamhet.
Det föreslås att både lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet och lagen om statens specialfinansieringsbolag skall ändras så att i dem tas
in bestämmelser om bolagets kapitalplaceringsverksamhet, som syftet är att man skall
börja bedriva i större skala än i dagens läge
inom ramen för koncernen Finnvera Abp.
Lagförslaget orsakar i sig ingen ökning av
statens utgifter.
Syftet är att lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet skall ändras till följd av det borgensprovisionsstöd som skall tas i bruk. Med borgensprovisionsstödet skall den borgensprovision som företagen betalar för Finnvera
Abp:s borgen sänkas. Ibruktagandet av borgensprovisionsstödet förutsätter inte tilläggsfinansiering av staten eller Europeiska unionen.

2.1.

Lagstiftning och praxis

Kapitalplaceringsverksamhet
Med kapitalplacering avses generellt placeringar i företag som inte är börsnoterade
och som har goda utvecklingsmöjligheter.
Kapitalplaceringarna görs i allmänhet genom
att aktier tecknas vid en förhöjning av aktiekapitalet. Utöver aktieplaceringarna använder
kapitalplacerarna också kapitallån, konverteringslån och vinstandelslån. Kapitalplaceraren är inte en bestående ägare, utan placerarens avsikt är att främja företagets värdestegring genom en satsning på kunnandet och att
realisera sin andel i en lösgörningsfas i enlighet med värdestegringsplanen. Kapitalplaceringarna är en viktig finansieringsform för
små och medelstora företag. Det viktigaste
syftet med kapitalplacering med finansiering
från det allmänna har varit att trygga att företag i begynnelsefasen av sin verksamhet (seedfasen) och i fasen med tidig tillväxt utvecklas med finansiering på samma villkor
som för eget kapital utan att de blir för
mycket skuldsatta.
I 2 § lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998) föreskrivs om Finnvera
Abp:s uppgifter så att bolaget bedriver finansieringsverksamhet genom att ge och administrera krediter, garantier och borgen samt
andra ansvarsförbindelser. Närmare bestämmelser om de finansieringsformer som hänför sig till bolagets inhemska finansieringsverksamhet, dvs kredit-, borgens- och kapitalgarantiverksamheten, finns i sin tur i lagen
om statens specialfinansieringsbolags kreditoch borgensverksamhet (445/1998).
Vid den lagberedning som gällde grundandet av Finnvera Abp ansågs bestämmelser
om kapitalplaceringsverksamheten inte nödvändiga, eftersom avsikten inte var att kapitalplaceringsverksamhet skulle bli bolagets
egentliga finansieringsform, utan tyngdpunk-
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ten i den kapitalplaceringsverksamhet som
ägs av staten, inklusive den regionala kapitalplaceringen, låg på Finlands Industriinvestering Ab. I motiveringarna till lagen om
statens specialfinansieringsbolag har dock
konstaterats att med tanke på att affärsverksamheten skall vara flexibel är det dock ändamålsenligt att Finnvera Abp i likhet med
privata företag också kan äga aktier och andelar i andra företag.
Finnvera Abp har sedan det grundades år
1999 dock ännu skött de ägarandeler i kapitalplaceringsbolag som överfördes på bolaget
från Kera Abp. Numera, efter de ändringar
som refereras nedan, äger Finnvera Abp
Matkailunkehitys Nordia Oy, som är verksamt i hela landet, samt andelar i tretton regionalt verksamma kapitalplaceringsbolag.
För att klargöra arbetsfördelningen för den
regionala kapitalplaceringsverksamheten stakade handels- och industriministeriet genom
ett beslut i februari 2003 ut riktlinjer för arbetsfördelningen för den regionala kapitalplaceringsverksamheten med finansiering
från det allmänna på sitt förvaltningsområde.
Detta beslut baserade sig på en plan som fått
statsrådets finanspolitiska ministerutskotts
samtycke. Enligt beslutet koncentreras kapitaliseringen och utvecklandet av de regionala
tidsbundna kapitalplaceringsfonderna med
kommanditbolagsform till Finlands Industriinvestering Ab medan Finnvera Abp för statens del tar på sig ansvaret för de regionala
fonderna i aktiebolagsform. I samband med
detta avstår också Fonden för Finlands självständighet Sitra från den regionala kapitalplaceringen.
Detta arrangemang har under åren 2003
och 2004 genomförts som ömsesidiga affärer
med innehavsandelar mellan de offentliga
parterna i de regionala fonderna så att Finnvera Abp har sålt sitt innehav i kapitalplaceringsfonder med kommanditbolagsform till
Finlands Industriinvestering Ab samt i enlighet med den nya riktlinjen överfört sina andelar till kapitalplaceringsbolaget Veraventure Oy som Finnvera har grundat och äger i
sin helhet. Veraventure i sin tur har av Sitra
köpt dess andelar i regionala kapitalplaceringsfonder med aktiebolagsform.
Med anknytning till ovan refererade ägararrangemang har handels- och industriministe-
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riet med ett beslut fattat den 18 december
2003 beslutat att inte återkräva de statliga
understöd som Kera Abp fick under åren
1988–1995 och som har gällt Finnvera Abp:s
ovan nämnda försäljningar av fondandelar
till Finlands Industriinvestering, Ab av den
anledningen av det har ansetts ändamålsenligt att Finnvera Abp:s koncern använder
dessa medel för kapitalplacering enligt den
nya arbetsfördelningen. De medel för vilka
villkoret om returnering av statsunderstöd
gäller uppgick till totalt ca 15,1 miljoner
euro. Riksdagen gav i den andra tilläggsbudgeten för 2003 sitt samtycke till att de statliga
medel som bolaget fått via Kera Abp fortsättningsvis kan användas för bolagets kapitalplaceringsverksamhet.
Veraventure Oy, som grundats för att bedriva koncernen Finnvera Abp:s omorganiserade kapitalplacering, inledde sin verksamhet
i april 2003. Efter genomförda affärer och
den kapitalisering av Veraventure Oy som
moderbolaget Finnvera Abp har gjort har det
kapital som kan användas för bolagets verksamhetsutgifter och placeringsverksamhet
uppgått till totalt ca 8,5 miljoner euro. Huvuddelen av detta belopp har redan använts.
Veraventure Oy:s ägarandelar i de regionala kapitalplaceringsfonderna i aktiebolagsform är för närvarande följande (inom parentes bolagets nuvarande ägarandel): EteläSavon Pääomrahasto Oy (51,50 %), Indekon
Oy (46,53 %), JyväsSeed Fund Oy (40,00
%), Kainuun Pääomarahasto Oy (49,64 %),
Karinvest Oy (28,08 %), Midinvest Oy
(29,23 %), Pikespo Invest Oy Ltd (49,05 %),
Savon Teknia Oy (49,42 %), Spinno-Seed
Oy (28,30 %), Teknoventure Oy (48,39 %)
och Oy Wedeco Ab (39,80 %). Dessutom har
Veraventure Oy en ägarandel i två fonder
med kommanditbolagsform Aboa Venture III
Ky (2,26 %) och Karhu Pääomarahasto Ky
(22,06 %). Balansvärdet av de aktier och andelar som Veraventure Oy äger uppgick vid
utgången av augusti 2004 till totalt 24,9 miljoner euro.
Andelen offentligt kapital i den regionala
kapitalplaceringsverksamheten är i typiska
fall stor. Viktiga offentliga finansiärer är Veraventure Oy och Finlands Industriinvestering Ab samt kommunerna. De regionala kapitalplaceringsfonderna placerar i regel på ett
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definierat geografiskt område. De förvaltningsbolag som förvaltar enbart regionala
kapitalplaceringsfonder är i dagens läge sex
stycken.

ningen. Graderingen av den andel som ersätts
står i proportion till de ersättningar för kreditförluster som uppstår i samband med de
lån som bolaget beviljat.

Borgensprovisionsstöd

2.2.

I 8 § i lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet
(445/1998) föreskrivs att statsrådet på de
villkor det bestämmer kan ge Finnvera Abp
förbindelser om betalning av regionalt räntestöd och specialräntestöd till bolaget och om
ersättning till bolaget för de kredit- och borgensförluster som uppkommer i bolagets inhemska finansieringsverksamhet samt om betalning av verksamhetsstöd till bolaget i
samband med bolagets service till företagen.
Statsrådet har med stöd av ovan nämnda
lagrum den 17 december 1998 gett Finnvera
Abp förbindelser om betalning av regionalt
räntestöd och specialräntestöd, om partiell
ersättning för kredit- och borgensförluster
samt om betalning av verksamhetsstöd till
bolaget.
I lagens 1 § 3 mom. föreskrivs att "medel
från Europeiska gemenskapens strukturfonder kan inriktas på finansiell verksamhet enligt denna lag. Vad som i denna lag bestäms
om statens specialfinansieringsbolags kreditoch borgensverksamhet tillämpas också på
de medel från strukturfonderna som skall inriktas, om inte något annat följer av Europeiska gemenskapens lagstiftning." I en del av
de lån som Finnvera Abp beviljat har sedan
2001 ingått ett räntestöd som Europeiska regionala utvecklingsfonden delvis finansierat.
Europeiska regionala utvecklingsfonden har
jämsides med finska staten också deltagit i
partiell ersättning till bolaget av de kreditförluster som uppstått i samband med investerings- och driftskapitallån som bolaget beviljat.
För närvarande finns inget nationellt eller
av Europeiska regionala utvecklingsfonden
delvis finansierat stöd för den borgensprovision som Finnvera Abp uppbär av företagen.
Det enda statliga stöd som gäller den borgen
som Finnvera Abp beviljar i sin inhemska
verksamhet ingår i den partiella ersättning för
borgensförluster som staten betalar, och som
beviljas graduellt efter stödområdesindel-

2.2.1.

Bedömning av nuläget

Kapitalplaceringsverksamhet

I Finland verkar i dagens läge 46 sådana
bolag som bedriver kapitalplaceringsverksamhet och som är medlemmar i Suomen pääomasijoitusyhdistys ry. Kapitalplacerarna
förvaltar kapitalplaceringsfonder och är nästan utan undantag aktiebolag. Kapitalplaceringsfonderna i sin tur har antingen kommanditbolagsform eller aktiebolagsform. Medlemsföretagen i Suomen pääomasijoitusyhdistys ry, dvs förvaltningsbolagen, förvaltar
cirka 120 fonder i Finland. Typiskt är också
att förvaltningsbolagen har flera fonder som
de förvaltar. Det kapital som förvaltas uppgick vid utgången av 2003 till totalt 3,1 miljarder euro och av detta var totalt 1,7 miljarder euro bundet i målföretag. De målföretag
som kapitalplacerarna förvaltade uppgick till
totalt 748 stycken. Den regionala fördelningen av de placeringar som gjorts i Finland utgående från penningbeloppet var följande vid
utgången av 2003: södra Finland 71 %, västra Finland 21 %, östra Finland 1 % och norra
Finland 7 %. Till antalet gjordes 48 % av alla
placeringar i södra Finland. Typiskt är också
att förvaltningsbolagen har flera fonder att
förvalta.
Mängden nytt fondkapital som samlats in
för tillväxtföretag visar en kraftigt sjunkande
trend i Finland efter år 1999. Denna utveckling bedöms återspegla sig långt in i framtiden som minskande placeringsmöjligheter i
nya tillväxtföretag. Det minskande kapitalet
har inriktats på fortsatt finansiering av företag i kapitalplacerarnas existerande placeringsportföljer och antalet första placeringar
har sjunkit redan under flera år. Samtidigt
som privata kapitalplacerare för att minska
sina risker har minskat sina placeringar i nya
företag samt övergått från finansiering av företag i begynnelsefasen till finansiering av
företag i en mognare fas, har också den offentliga riskfinansiering som förutsätter privat finansiering minskat.
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På kapitalmarknaden har det varit brist på
finansiering på samma villkor som för eget
kapital som skulle inrikta sig på små och medelstora företag som inleder verksamhet, är
innovativa, har tillväxtkapacitet och tillväxtvilja. De kapitalfonder som består av privat
kapital har skjutit över tyngdpunkten för sina
placeringar till en större placeringsstorleksklass och till senare stadier av företags livscykel. Den på detta sätt uppkomna luckan i
placeringskedjan kompletteras som bäst av
regionala kapitalplaceringsfonder.
Offentligt finansierade kapitalplaceringsfonder har inte i betydande mån kapitaliserats
under det senaste decenniet. Via statsbudgeten har medel styrts för detta ändamål senast
år 1995. De regionala kapitalplaceringsfonderna med aktiebolagsform har i dagens läge
betydande behov av tilläggskapitalisering.
Emellertid har nya regionala kapitalplaceringsfonder grundats och grundas som bäst på
olika håll i Finland.
För att klarlägga den legislativa grunden
för den kapitalplaceringsverksamhet som bedrivs inom ramen för koncernen Finnvera
Abp är det nödvändigt att till den lagstiftning
som gäller Finnvera Abp foga kapitalplacering som en finansieringsform för bolaget vid
sidan av den nuvarande låne- och borgensfinansieringen.
2.2.2.

Borgensprovisionsstöd

Finnvera Abp deltar i genomförandet av de
strukturfondsprogram som hör till handelsoch industriministeriets förvaltningsområde
inom ramen för de pågående strukturfondsprogrammen för 2000-2006. Finnvera Abp
började bevilja lån med delfinansiering från
Europeiska regionala utvecklingsfonden
(ERUF) i mål 1- och mål 2-områdena våren
2001. Handels- och industriministeriet, Finnvera Abp och Europeiska kommissionens
generaldirektorat för regionalpolitik har genom ett inbördes avtal kommit överens om
användningen av ERUF-medel till räntestöd
och ersättningar för kreditförluster i samband
med lån som beviljas av Finnvera Abp.
Till Finnvera Abp:s låneprogram som delvis finansieras med hjälp av ERUF-medel
hör företagarlån till kvinnor, minilån, företagarlån samt investerings- och driftskapital-
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lån. I dessa låneprogram används ERUFfinansiering till räntestöd och, när det gäller
investerings- och driftskapitallån, också till
ersättningar för kreditförluster. I statsrådets
förbindelser bekräftades räntestödsbeloppet
och beloppen av ersättningarna för kreditförluster samt fördelningen av finansieringen
mellan ERUF och finska staten.
Landskapens samarbetsgrupper lägger i
landskapets samarbetsdokument för inrikesministeriet årligen fram ett förslag till statsrådet om hur den ERUF-finansiering som i
statsbudgeten tilldelas landskapet skall fördelas mellan de olika förvaltningsområdena.
Därefter fattar statsrådet ett beslut i frågan.
Finnvera Abp:s slutliga andel av den ERUFfinansiering som tillkommer handels- och industriministeriets förvaltningsområde bestäms utgående från förhandlingar mellan arbetskrafts- och näringscentralerna och Finnvera Abp. Finnvera Abp:s befogenheter att
bevilja lån som delvis finansieras med
ERUF-medel ingår i de befogenheter att bevilja räntestödslån som riksdagen årligen
fastställer för Finnvera Abp i statsbudgeten.
Enligt avtalet mellan handels- och industriministeriet, Finnvera Abp och Europeiska
kommissionens generaldirektorat för regionalpolitik skulle man före utgången av 2002
utreda möjligheterna att utsträcka ERUFfinansieringen till att gälla även borgen och
andra låneprodukter som Finnvera Abp tillhandahåller.
Mellanrapporterna för de strukturfondsprogram som genomförs i Finland färdigställdes
i december 2003. I mellanrapporten för mål
1-programmet för östra Finland konstateras
särskilt att Finnvera Abp:s lån på ett betydande sätt kompletterar instrumenten i EUprogrammen. Det mervärde som Finnvera
Abp:s långivning och stödet i form av
ERUF-finansiering medför märks framför
allt i att den ekonomiska bördan för nya företag minskar och att företagens möjligheter att
klara sig under de första kritiska åren efter
starten förbättras. Redan på kort sikt har denna nya form av långivning visat sig vara ett
kostnadseffektivt instrument när det gäller att
skapa nya företag inom ramen för strukturfondsprogrammen.
Också Europeiska kommissionens generaldirektorat för regionalpolitik har ansett att
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utnyttjandet av Finnvera Abp:s låneprodukter
i de finländska strukturfondsprogrammen är
viktigt med tanke på stödfinansieringens
verkningsfullhet. Kommissionen har också
understött inkluderandet av bolagets borgensfinansiering i de finländska strukturfondsprogrammen.
Tyngdpunkten i Finnvera Abp:s inhemska
finansieringsverksamhet har under de senaste
åren allt mer förskjutits från lån till borgen.
Denna linje ansågs lyckad även i en rapport
från februari 2004 där Finnvera Abp utvärderades internationellt (handels- och industriministeriets publikationer 1/2004). Att ta i
bruk ett borgensprovisionsstöd med delfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden främjar utvidgandet av borgensverksamheten till riskfyllda projekt i stödområdena. Detta förbättrar möjligheterna att utnyttja borgen framför allt i de områden där
det är regionalpolitiskt mest motiverat, dvs. i
mål 1-områdena, och där Finnvera Abp:s lån
på grund av det regionala räntestödet för närvarande är förmånligare än bolagets borgen.
I och med att bankernas kapitaltäckningsregler skärps genom den s.k. Basel IIreformen, som träder i kraft vid utgången av
2006, förutspås bankernas behov att utnyttja
Finnvera Abp:s borgen som en del av riskhanteringen öka, vilket i sin tur ökar behovet
att göra borgen mer användbar inom ramen
för ERUF-finansieringen.
3. Målsättning och de viktigaste
förslagen
3.1.

Målsättning

Kapitalplaceringsverksamhet
På kapitalplaceringsmarknaden är de privata kapitalplacerarna de mest betydande placerarna. Det finns emellertid brister i kapitalplaceringsmarknaden och för åtgärdande av
dem behövs också offentliga kapitalplacerare
och därigenom åtgärder från statens sida. För
en privat kapitalplacerare är risken i frö- och
inledningsfasen oftast för stor i förhållande
till förväntad avkastning. Utvecklingen under
de senaste åren har också visat att innovativa
företag som inleder verksamhet har sämre

möjligheter än tidigare att få finansiering på
villkor för eget kapital på marknaden. Till
följd av detta finns det ett finansieringsbehov
för vilket det är ändamålsenligt att använda
också medel från statsbudgeten.
I synnerhet för innovativa små och medelstora företag som inleder verksamhet är det
viktigt att kunna trygga behovet av finansiering efter den forsknings- och utvecklingsfinansiering som eventuellt erhållits i första
stadiet för goda produktidéer och innan företagen har möjlighet att få finansiering i form
av främmande kapital i större skala i ett senare stadium. Också företag som är verksamma
inom traditionella branscher behöver regional
kapitalfinansiering för att finansiera sin tillväxt.
Syftet med lagändringen är att klarlägga de
legislativa förutsättningarna för den kapitalplaceringsverksamhet som sker via Finnvera
Abp:s dotterbolag Veraventure Oy och som
riktar sig till regionala kapitalplaceringsfonder och offentligt finansierade riksomfattande kapitalplaceringsfonder.
Borgensprovisionsstöd
Med hjälp av ett borgensprovisionsstöd
som delfinansieras av ERUF och som riktas
till små och medelstora företag genom Finnvera Abp, kan företagsfinansieringen inom
strukturfondsprogrammen göras mångsidigare genom att den utsträcks till att gälla även
borgen. Ibruktagandet av borgen som en finansieringsform innebär i enlighet med regeringsprogrammet att företagsstöd som är
beroende av motprestationer prioriteras.
Också Europeiska kommissionen har försökt
främja användningen av andra former av företagsstöd än direkt stöd i sina strukturfondsprogram. Genom lagändringen kan de näringspolitiska verkningarna av mål 1programmen för östra Finland och norra Finland effektiviseras framför allt i utvecklandet
av företagsverksamhet.
Att ta i bruk den nya stödformen redan under programperioden 2000-2006 är motiverat
för att man skall hinna få praktisk erfarenhet
av användningen av borgensprovisionsstödet
innan den nya programperioden för strukturfonderna inleds 2007. Enligt Europeiska
kommissionens tredje rapport om ekonomisk
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och social sammanhållning av den 18 februari 2004 stöder kommissionen också under
programperioden 2007-2013 ibruktagandet
av nya finansiella instrument.
Genom lagändringen skapas dessutom en
beredskap för den ökade efterfrågan på Finnvera Abp:s borgensförbindelser som den förutspådda skärpningen av bankernas kapitaltäckningsregler kommer att leda till.
Med hänvisning till vad som beskrivits
ovan är det motiverat att ta i bruk borgensprovisionsstödet redan under den nuvarande
programperioden.
3.2.

De viktigaste förslagen

Kapitalplaceringsverksamhet
För att klarlägga den legislativa grunden
och målen för den kapitalplaceringsverksamhet som koncernen Finnvera Abp bedriver
via regionala kapitalplaceringsfonder och offentligt finansierade riksomfattande kapitalplaceringsfonder föreslås det att både lagen
om statens specialfinansieringsbolags kreditoch borgensverksamhet och lagen om statens
specialfinansieringsbolag skall ändras så att i
dem tas in bestämmelser om bolagets kapitalplaceringsverksamhet. I detta syfte skall i
en ny 4 b § i den först nämnda lagen tas in
materiella bestämmelser om innehållet i kapitalfinansieringen och i 2 § om inriktningen
av verksamheten. Till den sist nämnda lagens
2 § skall fogas en bestämmelse om att också
kapitalplaceringsverksamhet hör till Finnvera
Abp:s egentliga finansieringsformer.
Med beaktande av att också Finlands Industriinvestering Ab bedriver kapitalplacering
på handels- och industriministeriets förvaltningsområde är det viktigt att arbetsfördelningen mellan koncernen Finnvera Abp och
Finlands Industriinvestering Ab vid kapitalplacering är så ändamålsenlig som möjligt.
Detta förutsätter att handels- och industriministeriet inriktar näringspolitisk styrning på
Finnvera Abp, och en bestämmelse om detta
skall ingå i 4 b §.
Borgensprovisionsstöd
För

att

den

företagsfinansiering

som
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anknyter till strukturfondsprogrammen skall
göras mångsidigare föreslås det att lagen om
statens specialfinansieringsbolags kredit- och
borgensverksamhet skall ändras så, att till 8 §
fogas bestämmelser om borgensprovisionsstöd och en fullmakt att ge en förbindelse av
statsrådet om borgensprovisionsstöd. Genom
förbindelse av statsrådet fastställs närmare
borgensprovisionsstödets storlek och hur finansieringen fördelas mellan finska staten
och ERUF.
Borgensprovisionsstödet gäller den borgensprovision som Finnvera Abp uppbär på
de lån som bolaget beviljar företagen. På
borgensprovisionens belopp inverkar företagets lönsamhet, affärsrisken, företagets motsäkerhet samt borgenstiden. Med hjälp av
borgensprovisionsstödet sänks den borgensprovision som under borgenstiden årligen betalas av de företag som beviljats borgen av
Finnvera Abp. Borgensprovisionsstödet inriktas framför allt till sådana projekt där
sänkningen av provisionen proportionellt sett
har en avsevärd sänkande verkan på prissättningen och där borgen är viktig med tanke på
finansieringen av projektet. Detta gäller i huvudsak företag i riskklasserna B1-B3 i Finnvera Abp:s riskklassificering av sina kundföretag. Företagen i dessa riskklasser lider klar
brist på säkerheter. Dessutom uppbärs av
kunderna normal expeditionsavgift för borgen. Meningen är att borgensprovisionsstödet, som delvis skall finansieras med hjälp av
ERUF-medel, kanaliseras till mål 1områdena under den pågående programperioden.

Förnyande av hänvisningen till lagen om regional utveckling
Utöver de förslag som gäller kapitalplaceringsverksamhet och borgensprovisionsstöd
föreslås det att den föråldrade hänvisningen
till lagen om regional utveckling (1135/1993)
ersätts med en hänvisning till regionutvecklingslagen (602/2002). Regionutvecklingslagen upphävde när den trädde i kraft den 1 januari 2003 lagen om regional utveckling,
varför ändringen är rent teknisk.
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4. Propositionens konsekvenser
4.1.

Ekonomiska konsekvenser

Kapitalplaceringsverksamhet
De föreslagna lagändringarna medför inte i
sig utgifter för staten. Verkningar på statsekonomin har lagförslagen till den del som
medel för kapitalplaceringsverksamheten anvisas ur statsbudgeten.
Till den del som den regionala kapitalplaceringsverksamhetens ekonomiska verkningar till sin art är verkningar för företagen eller
i fråga om den regionala utvecklingen specificeras verkningarna i punkterna 4.2 och 4.3.
Borgensprovisionsstöd
Meningen är att borgensprovisionsstödet
delvis skall finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Därmed behövs inga
extra statliga medel, utan det är fråga om användning av existerande strukturfondsmedel
och därtill hörande nationell medfinansiering.
Statsrådet fattar beslut om hur den ERUFfinansiering som kommer landskapet till del
skall fördelas mellan olika förvaltningsområden. Beslutet baserar sig på de samarbetsdokument som landskapen tillställt inrikesministeriet. Finnvera Abp:s befogenheter att ställa
borgen med delfinansiering från ERUF skall
i fråga om den rent nationella finansieringen
alldeles som för närvarande ingå i de befogenheter att ställa borgen som handels- och
industriministeriet årligen fastställer. Finnvera Abp:s lokala kontor kommer tillsammans
med arbetskrafts- och näringscentralerna
överens om hur stor andel av de ERUFbefogenheter som tillkommer handels- och
industriministeriets förvaltningsområde inom
de olika områdena som skall användas till
borgensprovisionsstöd för borgen som ställs
av Finnvera Abp. Efter att statsbudgeten har
stadfästs anvisar handels- och industriministeriet medlen till respektive arbetskraftsoch näringscentral. Arbetskrafts- och näringscentralerna betalar borgensprovisionsstöd till Finnvera Abp utgående från bolagets
ansökningar.
Uppskattningsvis kommer borgen som är

förenad med borgensprovisionsstöd att ställas
till ett belopp av 20 miljoner euro årligen.
När den genomsnittliga borgenstiden uppskattas vara 5 år uppgår borgensprovisionsstödet till sammanlagt 1,5 miljoner euro under hela borgenstiden.
Borgensprovisionsstödet inverkar inte på
något sätt på den ersättning för borgensförluster som staten redan för närvarande delvis
ersätter i samband med borgensförbindelser
som ingåtts av Finnvera Abp.
4.2.

Konsekvenser för företagen

Kapitalplaceringsverksamhet
Genom lagändringarna skapas förutsättningar att förbättra funktionen på marknaden
för finansiering på villkor för eget kapital
och därmed att korrigera de brister som förekommer i synnerhet i finansieringen på villkor för eget kapital för innovativa företag
som inleder verksamhet. Genom en omsorgsfull och kunnig gallring av finansierbara projekt är det möjligt att främja grundandet av
företag och deras tillväxt.
Med hjälp av kapitalplaceringar i företag
som inleder verksamhet och sådana som står
i ett tidigt tillväxtstadium är det möjligt att
öka immateriella och materiella investeringar. Ur företagens perspektiv förbättrar finansiering på villkor för eget kapital deras balansräkningar samt ökar deras möjligheter att
i ett senare tillväxtstadium få främmande kapital av andra finansiärer.
Eftersom de företag vilkas tillväxt är snabbare än i genomsnitt ofta accentueras vid kapitalplaceringen, åstadkoms genom den finansiering som används en livskraftigare företagsverksamhet än i genomsnitt. Kapitalplaceringarna inriktas i betydande grad på
teknologiskt framskridna branscher, för vilka
internationalisering är symtomatiskt. Detta
igen ökar deras finansieringsbehov.
Borgensprovisionsstöd
Lagändringen gör det möjligt att inkludera
borgensprovisionsstöd i den borgen som
Finnvera Abp ställer för små och medelstora
företag. I detta skede skall borgensprovisionsstöd i Finland enligt förslaget beviljas
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endast i mål 1-områdena, dvs. i östra och
norra Finland. Med anledning av lagändringen uppskattas Finnvera Abp årligen bevilja
sammanlagt ca 500 små och medelstora företag borgensprovisionsstöd. Av de borgensförbindelser som borgensprovisionsstödet
gäller uppskattas 75 procent bli riktade till
mål 1-området i östra Finland och 25 procent
till mål 1-området i norra Finland.
Genom lagändringen blir Finnvera Abp:s
borgen prismässigt mer konkurrenskraftig än
de investerings- och driftskapitallån som bolaget beviljar små och medelstora företag.
Lagändringen bedöms inte ha några betydande verkningar på konkurrensen mellan företag.

gensprovisionsstödet skall förbättra sysselsättningen och öka företagsverksamheten i de
minst utvecklade områdena. Genom en ökad
användning av borgen kan man dessutom
med hjälp av ett relativt litet statligt stöd binda upp avsevärt mer privat finansiering än i
projekt som inleds med stöd av traditionella
företagsstöd.
Lagändringen gör användningen av Finnvera Abp:s finansiella instrument mångsidigare när det gäller att beakta regionalpolitiska hänsyn i bolagets finansieringsverksamhet.
5. Beredningen av propositionen
5.1.

4.3.

Konsekvenser i fråga om den regionala utvecklingen

Beredningsskeden och beredningsmaterial

Kapitalplaceringsverksamhet
Kapitalplaceringsverksamhet
Ur regionalpolitiskt perspektiv jämnar den
regionala kapitalplaceringen ut skillnaderna
mellan regionerna genom att den betydligt
förstärker tillgången på riskfinansiering på
villkor för eget kapital för utvecklingsbara
projekt i regionerna. En viktig faktor härvid
är att den regionala kapitalplaceraren är tillräckligt nära målföretagen. Korta avstånd
möjliggör också en effektivare roll för kapitalplaceraren vid utvecklandet av ett målföretag. Regional kapitalplacering förmedlar
också positiva verkningar i sin omgivning
genom att den möjliggör tillväxt och sysselsättning för samarbetsföretag, kunder och
underleverantörer.
För regionala kapitalplacerare är det typiskt
att medelstorleken på en första placering är
100 000 – 300 000 euro och att målföretaget
sysselsätter färre än tio personer.
Borgensprovisionsstöd
Tanken är att borgensprovisionsstödet skall
bidra till att mål 1-programmen för östra och
norra Finland skall ha en positiv effekt på
den regionala utvecklingen, speciellt på näringslivet i de berörda områdena och därmed
också på områdena i vidare bemärkelse. Meningen är att man genom den företagsverksamhet som finansieras med hjälp av bor-

Propositionen har beretts som tjänsteuppdrag vid handels- och industriministeriet i
samarbete med Finnvera Abp. Vid lagberedningen har det utredningsarbete om förnyandet av finansieringen och tjänstesystemet för
innovativa företag som inleder verksamhet
som pågår som bäst vid handels- och industriministeriet utnyttjats samt de aspekter
som har behandlats i utredningsarbetet beaktats.
Borgensprovisionsstöd
Propositionen har beretts som tjänsteuppdrag vid handels- och industriministeriet i
samarbete med Finnvera Abp.
Sekretariaten vid övervakningskommittéerna för mål 1-områdena i östra och norra
Finland, som förutom av ministeriernas representanter också består av områdenas representanter, behandlade hösten 2003 införandet av borgensprovisionsstödet som en ny
stödform och lade fram ett förslag till programändring för övervakningskommittéerna.
Programändringen gällande borgensprovisionsstödet godkändes av övervakningskommittén för mål 1-området i östra Finland
den 25 november 2003 och av övervakningskommittén för mål 1-området i norra Finland
den 24 november 2003. I båda övervakningskommittéerna har staten, kommunerna
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och den privata sektorn en bred representation.
Inrikesministeriet informerade i egenskap
av förvaltningsmyndighet för mål 1programmen för östra och norra Finland den
16 juni 2004 Europeiska kommissionens generaldirektorat för regionalpolitik om de planerade programändringarna, i vilka också ingår införandet av ett borgensprovisionsstöd
som ny stödform. För uppföljningen av statliga stöd har Europeiska kommissionens generaldirektorat för konkurrens dessutom

meddelats om det planerade ibruktagandet av
borgensprovisionsstödet som ett stödprogram
som överensstämmer med Kommissionens
förordning (EG) nr 70/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på
statligt stöd till små och medelstora företag.
Generaldirektoratet för konkurrens meddelade genom sitt brev av den 12 maj 2004 att
stödet har införts i registret under numret XS
32/04.

DETALJMOTIVERING
1.
1.1.

Lagförslag
Lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet

2 §. Inriktning av verksamheten. Till 2
mom. skall fogas en bestämmelse enligt vilken bolaget bör avgränsa den kapitalplaceringsverksamhet som regleras närmare i 4 b §
till små och medelstora företag. Avgränsningen stämmer överens med bolagets kapitalgarantiverksamhet. För att språkdräkten
skall bli enhetlig har ordet ”endast” strukits
som onödigt i fråga om kapitalgaranti. Definitionen på ett litet och ett medelstort företag
ingår i 2 § 3 mom.
4 b §. Kapitalplaceringsverksamhet. I paragrafen skall bestämmas om utförandet och
inriktningen av kapitalplaceringar. Med kapitalplacering avses i allmänhet placeringar i
företag som inte har börsnoterats och som
har goda tillväxtmöjligheter. Kapitalplaceringar görs i allmänhet genom att aktier tecknas vid en förhöjning av aktiekapitalet. Utöver aktieplaceringar använder kapitalplacerarna också kapitallån, konverteringslån och
vinstandelslån. Kapitalplaceringar skall kunna göras antingen direkt i ett företag eller i en
kapitalplaceringsfond som gör placeringar i
företag. Bestämmelser om storleks- och
branschbegränsningar i fråga om företag som
är föremål för kapitalplaceringar skall ingå i

2 §.
För säkerställande av en ändamålsenlig arbetsfördelning mellan kapitalplacerarna Finlands Industriinvestering Ab och koncernen
Finnvera Abp, som är verksamma på handels- och industriministeriets förvaltningsområde, skall i paragrafen också föreskrivas
att den kapitalplacering som koncernen
Finnvera Abp bedriver skall ske i enlighet
med näringspolitiska mål som handels- och
industriministeriet har godkänt. Med företag
som inleder verksamhet och företag som befinner sig i begynnelsefasen av sin verksamhet avses begynnelsefasen av företagets livscykel som i någon mån sträcker sig över den
s.k. fröfasen och den tidiga tillväxtfasen.
6 §. Omständigheter som skall beaktas i
kredit- och borgensverksamheten. Lagens 6 §
2 mom. skall ändras så att den föråldrade
hänvisningen i lagrummet till lagen om regional utveckling (1135/1993) skall ersättas
med en hänvisning till regionutvecklingslagen (602/2002), som från ingången av 2003
har kommit i stället för den först nämnda lagen.
8 §. Statens förbindelser. Lagens 8 § 1
mom. skall ändras så att till momentet fogas
en ny 5 punkt, vilken möjliggör att statsrådets förbindelse kan ges Finnvera Abp om
betalning av statens borgensprovisionsstöd
till bolaget för överföring vidare på dem för
vilka borgen har ställts eller i praktiken på
företagen. Bestämmelsen skall vara enhetlig
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med ordalydelsen i momentets 1–3 punkt så
att ordalydelsen täcker både enbart nationell
finansiering och gemensam finansiering som
består av nationella medel och medel från
Europeiska regionala utvecklingsfonden
(ERUF). Den fullmakt som nu grundar sig på
lagen skall dock användas endast för finansiering av borgensprovisionsstöd som får medfinansiering från ERUF. Genom en förbindelse av statsrådet skall storleken på borgensprovisionsstödet och fördelningen av finansieringsandelarna mellan finska staten
och ERUF-finansieringen fastställas närmare.
1.2.

Lagen om statens specialfinansieringsbolag

2 §. Uppgifter. I paragrafen föreskrivs i
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allmänna drag om bolagets uppgifter. Enligt
ändringsförslaget skall till bolagets uppgifter
fogas kapitalplaceringsverksamhet. De egentliga bestämmelserna om den kapitalplaceringsverksamhet som bolaget bedriver skall
ingå i lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet.
2.

Ikraftträdande

Lagarna föreslås träda i kraft så snart som
möjligt efter det att de har antagits och blivit
stadfästa.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslag

1.

Lag

om ändring av lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 18 juni 1998 om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet (445/1998) 2 § 2 mom., 6 § 2 mom. och 8 § 1 mom.,
av dem 2 § 2 mom. sådant det lyder i lag 526/2001 och 8 § 1 mom. sådant det lyder delvis
ändrat i lag 380/2000, samt
fogas till lagen en ny 4 b § som följer:
2§

6§

Inriktning av verksamheten

Omständigheter som skall beaktas i kreditoch borgensverksamheten

——————————————
Bolaget skall inrikta sin kredit- och borgensverksamhet som avses i denna lag huvudsakligen på små och medelstora företag.
Stora företag kan ges krediter och borgen endast av särskilda skäl. Bolaget kan bevilja
kapitalgarantier för kapitalplaceringar i små
och medelstora företag. Bolaget kan bedriva
kapitalplaceringsverksamhet för kapitalisering av små och medelstora företag.
——————————————
4b§

——————————————
När krediter ges och borgen ställs skall de
mål som anges i regionutvecklingslagen
(602/2002) beaktas samt i tillämpliga delar
de allmänna mål och förutsättningar som i
lagen om allmänna villkor för företagsstöd
(786/1997) har ställts för företagsstödsprogram och företagsstöd. Bolaget skall i sin
verksamhet som avses i denna lag beakta utvecklingsskillnaderna i de olika delarna av
landet när det tillämpar olika finansieringsåtgärder och villkoren för dem.
——————————————

Bolagets kapitalplaceringsverksamhet
8§
Bolaget kan i enlighet med de näringspolitiska mål som handels- och industriministeriet har godkänt göra kapitalplaceringar i fonder och direkt i målföretag. Med företag som
inleder verksamhet och företag som befinner
sig i begynnelsefasen av sin verksamhet avses begynnelsefasen av företagets livscykel
som i någon mån sträcker sig över den s.k.
fröfasen och den tidiga tillväxtfasen.

Statens förbindelser
Statsrådet kan på de villkor det bestämmer
ge bolaget förbindelser om att
1) staten årligen, för vidareöverföring till
kredittagarna, betalar bolaget ett räntestöd
som till storleken beviljas regionalt graderat
(regionalt räntestöd),
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2) staten, för vidareöverföring till kreditta- skilt och som avses i 5 § (verksamhetsstöd),
garna, betalar bolaget ett räntestöd för sådana samt att
krediter som skall ges av särskilt definierade
5) staten, för vidareöverföring till dem för
näringspolitiska skäl (specialräntestöd),
vilka borgen ställts, betalar bolaget ett stöd
3) staten ersätter bolaget för de kredit- och som hänför sig till borgensprovisionen (borborgensförluster som eventuellt uppkommer i gensprovisionsstöd).
den verksamhet som avses i 3 och 4 § (stöd
———
för kredit- och borgensförluster),
4) staten ersätter bolaget för de kostnader
Denna lag träder i kraft den 200 .
som förorsakas av tjänster som bestäms sär—————

2.

Lag
om ändring av 2 § i lagen om statens specialfinansieringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 18 juni 1998 om statens specialfinansieringsbolag (443/1998) 2 § som
följer:
2§

laget utför också undersökningar och utredningar som anknyter till finansieringen av företag samt bedriver verksamhet för utveckling av företag samt tillhandahåller tjänster
och rådgivning.
———
Denna lag träder i kraft den 200 .

Uppgifter

Bolaget bedriver finansieringsverksamhet
genom att ge och administrera krediter, garantier, borgen och andra ansvarsförbindelser
samt genom att göra kapitalplaceringar. Bo—————
Helsingfors den 29 oktober 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Paula Lehtomäki
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Bilaga
Parallelltexter

1.

Lag

om ändring av lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 18 juni 1998 om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet (445/1998) 2 § 2 mom., 6 § 2 mom. och 8 § 1 mom., av dem 2 § 2 mom. sådant det lyder i lag 526/2001 och 8 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lag 380/2000,
samt
fogas till lagen en ny 4 b § som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
2§

2§

Inriktning av verksamheten

Inriktning av verksamheten

——————————————
Bolaget skall inrikta sin kredit- och borgensverksamhet som avses i denna lag huvudsakligen på små och medelstora företag.
Stora företag kan ges krediter och borgen
endast av särskilda skäl. Bolaget kan bevilja
kapitalgarantier endast för kapitalplaceringar i små och medelstora företag.

——————————————
Bolaget skall inrikta sin kredit- och borgensverksamhet som avses i denna lag huvudsakligen på små och medelstora företag.
Stora företag kan ges krediter och borgen av
särskilda skäl. Bolaget kan bevilja kapitalgarantier för kapitalplaceringar i små och
medelstora företag. Bolaget kan bedriva kapitalplaceringsverksamhet för kapitalisering
av små och medelstora företag.
——————————————

——————————————
4b§

4b§
Bolagets kapitalplaceringsverksamhet
Bolaget kan i enlighet med de näringspolitiska mål som handels- och industriministeriet har godkänt göra kapitalplaceringar i
fonder och direkt i målföretag. Med företag
som inleder verksamhet och företag som befinner sig i begynnelsefasen av sin verksamhet avses begynnelsefasen av företagets
livscykel som i någon mån sträcker sig över
den s.k. fröfasen och den tidiga tillväxtfasen.
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Föreslagen lydelse

Gällande lydelse
6§

6§

Omständigheter som skall beaktas i kreditoch borgensverksamheten

Omständigheter som skall beaktas i kreditoch borgensverksamheten

——————————————
När krediter ges och borgen ställs skall de
mål om vilka bestäms i lagen om regional
utveckling (1135/1993) beaktas samt i tilllämpliga delar de allmänna mål och förutsättningar som i lagen om allmänna villkor
för företagsstöd (786/1997) har ställts för
företagsstödsprogram och företagsstöd. Bolaget skall i sin verksamhet som avses i
denna lag beakta utvecklingsskillnaderna i
de olika delarna av landet när det tillämpar
olika finansieringsåtgärder och villkoren för
dem.
——————————————

——————————————
När krediter ges och borgen ställs skall de
mål som anges i regionutvecklingslagen
(602/2002) beaktas samt i tillämpliga delar
de allmänna mål och förutsättningar som i
lagen om allmänna villkor för företagsstöd
(786/1997) har ställts för företagsstödsprogram och företagsstöd. Bolaget skall i sin
verksamhet som avses i denna lag beakta
utvecklingsskillnaderna i de olika delarna av
landet när det tillämpar olika finansieringsåtgärder och villkoren för dem.

8§

8§

Statens förbindelser

Statens förbindelser

Statsrådet kan på de villkor det bestämmer
ge bolaget förbindelser om att
1) staten årligen, för vidareöverföring till
kredittagarna, betalar bolaget ett räntestöd
som till storleken beviljas regionalt graderat
(regionalt räntestöd),
2) staten, för vidareöverföring till kredittagarna, betalar bolaget ett räntestöd för sådana krediter som skall ges av särskilt definierade näringspolitiska skäl (specialräntestöd),
3) staten ersätter bolaget för de kredit- och
borgensförluster som eventuellt uppkommer
i den verksamhet som avses i 3 och 4 § (stöd
för kredit- och borgensförluster), samt att
4) staten ersätter bolaget för de kostnader
som förorsakas av tjänster som definieras
särskilt och som avses i 5 § (verksamhetsstöd).

Statsrådet kan på de villkor det bestämmer
ge bolaget förbindelser om att
1) staten årligen, för vidareöverföring till
kredittagarna, betalar bolaget ett räntestöd
som till storleken beviljas regionalt graderat
(regionalt räntestöd),
2) staten, för vidareöverföring till kredittagarna, betalar bolaget ett räntestöd för sådana krediter som skall ges av särskilt definierade näringspolitiska skäl (specialräntestöd),
3) staten ersätter bolaget för de kredit- och
borgensförluster som eventuellt uppkommer
i den verksamhet som avses i 3 och 4 § (stöd
för kredit- och borgensförluster),
4) staten ersätter bolaget för de kostnader
som förorsakas av tjänster som bestäms särskilt och som avses i 5 § (verksamhetsstöd),
samt att
5) staten, för vidareöverföring till dem för
vilka borgen ställts, betalar bolaget ett stöd
som hänför sig till borgensprovisionen
(borgensprovisionsstöd).
——————————————

——————————————

——————————————
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2.

Lag
om ändring av 2 § i lagen om statens specialfinansieringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 18 juni 1998 om statens specialfinansieringsbolag (443/1998) 2 § som
följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
2§

2§

Uppgifter

Uppgifter

Bolaget bedriver finansieringsverksamhet
genom att ge och administrera krediter, garantier och borgen samt andra ansvarsförbindelser. Bolaget utför också undersökningar och utredningar som anknyter till finansieringen av företag samt bedriver verksamhet för utveckling av företag samt tillhandahåller tjänster och rådgivning.

Bolaget bedriver finansieringsverksamhet
genom att ge och administrera krediter, garantier, borgen och andra ansvarsförbindelser samt genom att göra kapitalplaceringar.
Bolaget utför också undersökningar och utredningar som anknyter till finansieringen
av företag samt bedriver verksamhet för utveckling av företag samt tillhandahåller
tjänster och rådgivning.
———
Denna lag träder i kraft den 200 .
———

