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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av lagen om statliga exportgarantier  

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL   

I propositionen föreslås det att lagen om 
statliga exportgarantier ska ändras.  Lagen 
föreslås bli ändrad så att det ska vara möjligt 
att bevilja exportgaranti för att ordna refinan-
siering för exportkrediter som beviljats ut-
ländska köpare. Dessutom föreslås det att 
exportgaranti ska kunna beviljas för att ordna 
refinansiering för exportfrämjande inhemska 
investeringar enligt exportgarantilagen. Av-
sikten med förslaget är att göra möjligheterna 
att finansiera export mångsidigare och där-
igenom främja exporten. Genom förslaget 
förbättras dessutom möjligheterna för kredit-

institut och finansiella institut som fått ex-
portgaranti att refinansiera export.  

 Utvecklingen av det offentligt understödda 
exportfinansieringssystemet syftar till att för 
den finländska exportindustrin upprätthålla 
lika konkurrensförutsättningar i förhållande 
till konkurrentländerna samt möjligheter till 
framgång. Ett fungerade exportfinansierings-
system utgör grunden för Finlands ekono-
miska tillväxt, sysselsättning och konkur-
renskraft.  

Lagen avses träda i kraft under början av 
2015.     

  
————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

 
1  Inledning 

Lagen om offentligt understödda export- 
och fartygskrediter samt ränteutjämning 
(1543/2011, nedan exportfinansieringslagen) 
trädde i kraft vid ingången av 2012. Syftet 
med lagen är att främja Finlands ekonomiska 
utveckling genom att det erbjuds internatio-
nellt sett konkurrenskraftig finansiering för 
export och för inhemska fartygsleveranser. 
Enligt exportfinansieringslagen kan Finlands 
Exportkredit Ab (nedan Exportkredit) bevilja 
exportfinansiering i form av krediter för ex-
port- och fartygsprojekt. Beviljandet av ex-
port- och fartygskrediter baserar sig på Finn-
vera Abp:s (nedan Finnvera) medelanskaff-
ning. Enligt den lag som trätt i kraft kan Ex-
portkredit bevilja export- och fartygskrediter 
med fast eller rörlig ränta till ett kapitalvärde 
av högst 3 000 miljoner euro. Enligt export-
finansieringslagen täcks kreditriskerna i 
samband med export- och fartygskrediterna 
genom exportgarantier eller fartygsgarantier 
som Finnvera beviljar. 

Man blev tvungen att ändra exportfinansie-
ringslagen genom lag 486/2014, som trädde i 
kraft den 1 juli 2014. Genom lagen höjdes 
Exportkredits möjligheter att bevilja export- 
och fartygskrediter från 3 000 miljoner euro 
till 7 000 miljoner euro. Grunden för lagänd-
ringen var att bevillningsfullmakten inte var 
tillräcklig. Våren 2014 kunde Exportkredit 
inte lämna anbud på nya exportkrediter, ef-
tersom bevillningsfullmakten i praktiken var 
helt använd. Syftet med höjningen av full-
makten är att trygga tillgången på offentlig 
finansiering i ett läge där bankers möjligheter 
att finansiera exportkrediter som kräver lång 
betalningstid har försvagats.  

För att trygga tillräckligheten av bevill-
ningsfullmakten i exportfinansieringslagen 
och för att utveckla systemet med exportfi-
nansiering föreslås att det införs en exportga-
ranti som kan beviljas för ordnande av refi-
nansiering av en exportkredit som beviljats 
en utländsk köpare. På motsvarande sätt fö-
reslås det också att exportgaranti ska kunna 
beviljas för att ordna refinansiering för ex-
portfrämjande inhemska investeringar enligt 

exportgarantilagen. Det är fråga om att ta in 
bestämmelser om refinansieringsgaranti i la-
gen om statliga exportgarantier (422/2001, 
nedan exportgarantilagen). Därigenom kan 
Finnvera främja bankernas medelsanskaff-
ning för exportfinansiering.  Refinansie-
ringsgarantin lämpar sig när det skaffas me-
del för refinansiering av en stor enskild eller 
flera mindre exportkrediter.  Garantin möj-
liggör att ett kreditinstitut eller finansiellt in-
stitut som får exportgaranti vid behov kan 
använda exportkrediter som säkerhet för sin 
medelanskaffning.   

En produkt som motsvarar refinansierings-
garantin har införts i flera av Finlands kon-
kurrentländer. I Tyskland har det uppnåtts 
goda resultat av en garanti för refinansiering 
av exportkrediter som banker beviljat. Avsik-
ten med införandet av refinansieringsgarantin 
är utöver ett finansieringssystem enligt ex-
portfinansieringslagen även att trygga ett in-
ternationellt sett konkurrenskraftigt exportfi-
nansieringssystem för finländska exportörer. 

 
2  Nuläge 

2.1 Lagstiftning och praxis 

Till följd av finanskrisen som började år 
2008 har det gjorts betydande ändringar i sta-
tens exportfinansieringssystem. Som en di-
rekt följd av finanskrisen infördes i Finland 
år 2009 ett temporärt system för refinansie-
ring av exportkrediter som baserade sig på 
statens medelanskaffning, när affärsbankerna 
till följd av finanskrisen minskade sin finan-
siering av exportkrediter. Den exportfinansi-
ering som tillämpades fram till dess hade ba-
serat sig på exportgarantier som Finnvera be-
viljat och exportkrediter som banker beviljat.  

I modellen som baserar sig på statens me-
delanskaffning skaffade Statskontoret medel 
för refinansiering av exportkrediter som en 
del av statens övriga medelsanskaffning. 
Banken förhandlade fram lånevillkoren och 
svarade för dokumentationen av lånen. Ex-
portkredit finansierade den krediten som en 
bank ordnat och då hade banken möjlighet att 
överföra krediten från sin balansräkning till 
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Exportkredit. Refinansieringsmodellen gällde 
till oktober 2012.  

För att trygga exportfinansieringens kon-
kurrenskraft infördes vid ingången av 2012 
ett bestående finansieringssystem för export- 
och fartygskrediter baserat på Finnveras me-
delanskaffning, genom att exportfinansie-
ringslagen stiftades. Enligt exportfinansie-
ringslagen kan Exportkredit bevilja exportfi-
nansiering i form av krediter för export- och 
fartygsprojekt. Exportkredit kan bevilja ex-
port- och fartygskrediter med fast eller rörlig 
ränta till ett kapitalvärde av högst 7 000 mil-
joner euro. Enligt exportfinansieringslagen 
täcks kreditriskerna i samband med export- 
och fartygskrediterna genom exportgarantier 
eller inhemska fartygsgarantier som Finnvera 
beviljar. 

Till följd av finanskrisen har regleringen 
för kreditinstitut och finansiella institut 
skärpts. För instituten gäller Basel III-
rekommendationerna som upprättades år 
2010 och EU:s på dessa rekommendationer 
baserade bestämmelser som trädde i kraft vid 
ingången av 2014. De nya bestämmelserna 
som syftar till att öka bankernas soliditet och 
förbättra deras hantering av risker försvårar 
tillgången till långfristig finansiering och hö-
jer priset på finansiering.  Bestämmelserna 
om soliditet ökar kraven på eget kapital för 
bankerna. Det egentliga minimikravet på ka-
pital som räknas ut på basis av den riskvägda 
balansräkningen kvarstår på 8 procents nivå. 
Det totala kravet på kapital skärps genom att 
det ställs ett fast krav på tilläggskapital. 
Dessutom ställs ett justerbart krav på 
tilläggskapital och kravet på kärnkapital sti-
ger till följd av detta till sammanlagt 9,5 pro-
cent. Utöver dessa bör kreditinstitut som är 
betydelsefulla med tanke på det globala fi-
nansieringssystemet ha ett krav på tilläggs-
kapital på 1—3,5 procent.  Bankerna kan re-
agera på kraven antigen genom att höja av-
kastningen på sitt eget kapital eller genom att 
minska de riskbetonade fordringarna. I det 
nuvarande ekonomiska läget är det senare al-
ternativet sannolikt.  

Ett bindande likviditetskrav (liquidity co-
verage ratio) träder i kraft gradvis fr.o.m. den 
1 oktober 2015. Enligt det ska beloppet av 
likvida medel räcka till de betalningar som 
förfaller under följande månad, inklusive en 

eventuell uttagsanstormning.  Det nyckeltal 
som beskriver den långfristiga finansierings-
strukturen (net stable funding ratio) införs 
inte i detta skede. Nyckeltalet tillämpas tills 
vidare bara som ett uppföljningsnyckeltal. 
Med nyckeltalet försöker man säkerställa att 
kreditinstitutets balansstruktur på längre sikt 
(ett år) är tillräckligt balanserad med tanke på 
likviditeten. Nyckeltalet minskar bankernas 
möjligheter att finansiera långfristiga krediter 
med kortfristig medelanskaffning (transfor-
mation av maturitet). Beslut om nyckeltalet 
fattas senare. Bankerna måste dock förbereda 
sig på införandet av nyckeltalet i god tid. Till 
följd av detta stiger priset på användning av 
bankers balansräkning ytterligare, vilket 
minskar tillgången till exportfinansiering och 
höjer priset på det. Konsekvenserna av be-
stämmelserna betonas särskilt i Europa, där 
beroendet av finansiering via banker traditio-
nellt varit större än till exempel i Förenta sta-
terna, där kapitalmarknaden fungerar bättre.  
De skärpta kraven på soliditet träder i kraft 
progressivt så att de ska tillämpas helt och 
hållet fr.o.m. den 1 januari 2019.  

I det nuvarande finansiella läget har efter-
frågan på exportfinansiering i stor grad riktat 
sig till finansiering som ordnas av offentliga 
exportkreditinstitut, i Finland Exportkredit. 
Exempelvis visade det sig våren 2014 att Ex-
portkredits maximifullmakt för beviljande av 
export- och fartygskrediter enligt exportfi-
nansieringslagen var för liten och man blev 
tvungen att höja maximifullmakten till sju 
miljarder euro sommaren 2014. 

I flera länder har det på sistone inrättats fi-
nansieringssystem med statliga exportkredi-
ter samt utvecklats nya produkter för att 
främja bankernas möjligheter att finansiera 
exportkrediter.  

I Finland baserar sig den offentligt under-
stödda exportfinansieringen på exportgaran-
tier som Finnvera beviljat och på export- och 
fartygskrediter som Exportkredit beviljat. 
Finlands offentligt understödda system för 
exportfinansiering baserar sig på de principer 
som överenskommits i Organisationen för 
ekonomiskt samarbete och utveckling (Orga-
nisation for Economic Cooperation and De-
velopment, nedan OECD) samt på lagstift-
ningen i EU. I OECD:s arrangemang för ex-
portkrediter (Arrangement on Officially Sup-
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ported Export Credits, nedan OECD:s ex-
portkreditavtal) finns bestämmelser om mi-
nimivillkor för offentligt understödda ex-
portkrediter och exportgarantier.  

Inom Europeiska unionen har OECD:s ex-
portkreditavtal satts i kraft tidigare genom ett 
beslut av rådet, så till sin juridiska karaktär är 
avtalet i Europeiska unionen rätt som är bin-
dande för medlemsstaterna. Nuförtiden finns 
bestämmelser om detta i kommissionens de-
legerade förordning nr 727/2013, där de änd-
ringar som gjorts i exportkreditavtalet fram 
till 1 september 2012 har beaktats. Världs-
handelsorganisationens (World Trade Orga-
nisation, nedan WTO) bestämmelser förut-
sätter att exportfinansieringsverksamheten 
ska vara självbärande på lång sikt.  Vid be-
viljandet av offentligt understödd exportfi-
nansiering ska man beakta de internationella 
bestämmelser som är bindande för Finland, 
internationella konkurrensfaktorer, miljökon-
sekvenserna och andra konsekvenser av det 
projekt för vilket exportgaranti beviljas, som 
en del av den totala bedömningen av projek-
tet samt näringspolitiska aspekter som hänför 
sig till projekt. 

I Europeiska unionen har huvudbestäm-
melserna om kreditförsäkringar för medel-
långa och långa exportaffärer harmoniserats 
genom rådets direktiv 98/29/EG (nedan har-
moniseringsdirektivet). I direktivet fastställs 
bland annat begreppen leverantörskredit och 
köparkredit, risk som täcks och dess belopp, 
försäkringsskyddets omfattning, skadeorsa-
ker och skadeersättningsskyldighet, faststäl-
lande av premie och landpolitik. I Finland 
ansågs vid stiftandet av exportgarantilagen år 
2001 att kraven i direktivet uppfylls.   

Finansieringen av exportaffärer kan enligt 
exportfinansieringslagen härstamma från an-
tingen Finnveras medelanskaffning, då kredi-
terna beviljas av Exportkredit, eller bankers 
medelanskaffning, då krediterna beviljas av 
banker. För exportkrediter som beviljats av 
banker beviljar Finnvera exportgaranti, oftast 
köparkreditgaranti.  Dessutom kan Export-
kredit enligt exportfinansieringslagen ingå ett 
ränteutjämningsavtal med banken. 

Beviljandet av exportgarantier baserar sig 
på lagen om statliga exportgarantier 
(422/2001, nedan exportgarantilagen). Syftet 
med exportgarantiverksamheten är att stärka 

den ekonomiska utvecklingen i Finland ge-
nom att främja exporten och företagens in-
ternationalisering. Exportgarantier kan bevil-
jas för den förlustrisk som kan uppstå i sam-
band med export eller investeringar i utlandet 
eller sådana inhemska investeringar vars än-
damål är att främja exporten. När exportga-
rantier beviljas ska i synnerhet OECD:s ex-
portkreditavtal beaktas. Det sammanlagda 
ansvaret för exportgarantier som bolaget be-
viljat och skyddsarrangemang får uppgå till 
högst 17 000 miljoner euro. 

 
2.2 Internationell utveckling och jämfö-

relse samt lagstiftningen i vissa län-
der 

2.2.1 Allmänt 

Till följd av förändringar som hänger 
samman med den internationella finansmark-
naden har många länder skapat nya system 
för att trygga exportfinansieringen. Ett flertal 
exportkredit- och garantiinstitut har inrättat 
nya program eller produkter för exportgaran-
tier i syfte att antingen täcka plötsliga stör-
ningar på marknaden eller sådana luckor i fi-
nansieringen av exportkrediter som privata 
affärsbanker lämnat.  I de nordiska länderna 
har refinansieringen av exportkrediter tryg-
gats med statens medelanskaffning och nya 
exportgarantiprodukter.  

I den internationella jämförelsen granskas 
systemen i de viktigaste konkurrentländerna 
med tanke på exporten från Finland. Gransk-
ningen riktas i synnerhet till övriga nordiska 
länder och Tyskland. Dessutom granskas 
motsvarande system i vissa andra viktiga 
länder i Europa. I slutet av granskningen av 
landet beskrivs kortfattat också andra export-
finansieringssystem som är i bruk.  

 
2.2.2 Refinansieringsgarantier för export i 
vissa länder     

2.2.2.1 Sverige 
 
I Sverige är exportgarantiinstitutet statsäg-

da Exportkreditnämden (nedan EKN), som 
beviljar exportgarantier för exportprojekt. 
EKN använder inte någon produkt som mot-
svarar refinansieringsgarantin. 
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Det statsägda finansiella institutet för ex-
portkrediter är AB Svensk Exportkredit 
(nedan SEK). SEK har inte heller infört nå-
gon produkt som motsvarar refinansierings-
garantin. SEK:s centrala och konkurrenskraf-
tiga ställning i finansieringen av exportkredi-
ter har lett till att det inte behövts andra lös-
ningar för finansiering av exportkrediter. 
Under bank- och likviditetskrisen ordnade 
den svenska staten av statens medel ett stort 
refinansieringsarrangemang för SEK i hän-
delse av att den normala medelanskaffningen 
skulle ha sinat. SEK behövde dock inte ty sig 
till arrangemanget. Enbart befintligheten av 
en likviditetslimit som staten erbjuder har va-
rit tillräcklig för att trygga en konkurrens-
kraftig medelanskaffning. 

 
2.2.2.2 Norge 
 
I Norge är exportgarantiinstitutet Garanti-

Insitituttet for Eksportkreditt (nedan GIEK). 
GIEK har infört en garanti som beviljas inve-
sterare (funding guarantee) och som möjlig-
gör att institutionella investerare deltar i fi-
nansieringen utöver affärsbankerna. Garantin 
har utvecklats utifrån en normal köparkredit-
garanti.  

GIEK beviljar investerare en garanti på 
100 procent, så att det för bankerna återstår 
en viss riskandel av köparen. Prissättningen 
av garantin motsvarar det pris som banken 
tar ut för sin egen riskandel. Hittills har 
GIEK erfarenheter av ett fåtal projekt. Med 
exportkrediter garanterade av GIEK har det 
huvuddels finansierats leveranser som hänför 
sig till olje- och gasindustrin (off shore). In-
vesterarna har varit norska och amerikanska 
pensionsfonder. De enskilda krediterna har 
varit i storleksklassen 100 miljoner US dol-
lar, dvs. cirka 80 miljoner euro. 

I Norge reformerades finansieringen av ex-
portkrediter år 2012, när helt statsägda Eks-
portkreditt Norge bildades. Eksportkreditt 
Norge administrerar exportkrediter för nors-
ka staten. Krediterna finns direkt i statens ba-
lansräkning och finansieringen kommer från 
staten. Det har inte ställts någon limit för fi-
nansieringen. År 2013 var Eksportkreditt 
Norges första hela verksamhetsår. Dess ba-
lansräkning var 45 miljarder norska kronor 
(cirka 5,28 miljarder euro). 

2.2.2.3 Danmark  
 
Exportgarantiinstitutet i Danmark är Ek-

sport Kredit Fonden (nedan EKF). EKF er-
bjuder refinansieringsgaranti åt banker och 
pensionsförsäkringsbolag. Den till banker 
beviljade garantin kallas för refinansierings-
garanti (funding guarantee) och den till pen-
sionsförsäkringsbolag beviljade garantin kal-
las för värdepapperiseringsgaranti (securiti-
sation guarantee). Båda garantierna uppgår 
till 100 procent och betalas genast på begä-
ran. Ett villkor för beviljandet är att EKF kan 
bevilja en normal exportkreditgaranti för den 
exportkredit som banken eller pensionsför-
säkringsbolaget ger. Eftersom exportkredit-
garantin inte till fullt belopp täcker hela fi-
nansieringen, då täckningsprocenten är under 
100, måste banken ställa en motgaranti för 
den del som överstiger exportkreditgarantin. 
Den av EKF beviljade on demand-garantin 
och exportgarantin medför inte överlappande 
ersättningsskyldighet. Banken har inte rätt att 
få ersättning på basis av exportgarantin i si-
tuationer där EKF har betalat ersättning på 
basis av en on demand-garanti som EKF be-
viljat.  

Utöver den normala garantiavgiften tar 
EKF ut en avgift som motsvarar risken. Ban-
kens riskpris ses på credit default swap 
(CDS)-marknaden. År 2013 var pensionsför-
säkringsbolagens andel av refinansieringen 
av exportkrediter cirka två miljarder danska 
kronor (cirka 269 miljarder euro). 

I Danmark finns dessutom ett av EKF ad-
ministrerat exportfinansieringssystem (ELO). 
Medlen kommer från danska staten och den 
uppställda limiten för exportfinansiering är 
35 miljarder danska kronor (cirka 4,7 miljar-
der euro). I Danmark finns också andra ex-
portfinansieringsarrangemang som främjar 
exporten, såsom pension fund scheme, där 
pensionsbolag finansierar exportkrediter. 

 
2.2.2.4 Tyskland  
 
I Tyskland är exportgarantiinstitutet Euler-

Hermes. I dess produkturval finns en värde-
papperiseringsgaranti (Verbriefungsgarantie) 
som kompletterar exportgarantin.  Värdepap-
periseringsgarantin är tyska statens ovillkor-
liga garanti som betalas på begäran, dvs. on 
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demand-garanti. Utöver en normal köparkre-
ditgaranti ansöker kreditgivaren också om en 
värdepapperiseringsgaranti hos Euler-
Hermes. Garantin beviljas kreditgivaren och 
hänför sig alltid till en viss exportgaranti. Re-
finansiären är förmånstagare för värdepappe-
riseringsgarantin. Bara refinansiären kan stäl-
la krav på ersättning på basis av garantin. 
Kreditgivaren överför den fordran som grun-
dar sig på den exportkredit som exportgaran-
tin täcker till refinansiären och får den över-
enskomna refinansieringen.  

Mellan Euler-Hermes och kreditgivaren 
finns dessutom ett separat avtal. Enligt avta-
let förbinder sig den kreditgivande banken att 
betala förfallna betalningar på exportkrediten 
inklusive självriskandelar till refinansiären, 
om köparen i form av exportkredittagare inte 
betalar krediten. Euler-Hermes ersätter på 
basis av köparkreditgarantin kreditgivaren 
beloppet enligt garantitäckningen till den del 
kreditgivaren har betalat de förfallna poster-
na av exportkrediten till refinansiären.  Om 
den kreditgivande banken inte klarar av den-
na betalningsskyldighet, så betalar Euler-
Hermes på basis av värdepapperiseringsga-
rantin hela ersättningsbeloppet till refinansiä-
ren. Då har Euler-Hermes regressrätt i förhål-
lande till kreditgivaren och rätt till den ur-
sprungliga exportkrediten.  Värdepapperise-
ringsgarantin som Euler-Hermes beviljat och 
köparkreditgarantin medför inte överlappan-
de ersättningsskyldighet. 

Värdepapperiseringsgarantin har varit i 
kraft i Tyskland redan från år 1973. Den tys-
ka garantimodellen fungerar i praktiken som 
ett slags reservsystem i situationer där banker 
inte annars kan ordna refinansiering. Enligt 
Euler-Hermes erfarenhet behöver de finansi-
erande bankerna ofta värdepapperiseringsga-
rantin för att sänka sina kostnader i samband 
med medelanskaffningen. De tyska myndig-
heterna har inte separat anmält refinansie-
ringsgarantin till Europeiska unionens kom-
mission. 

Euler-Hermes beviljade värdepapperise-
ringsgarantier till ett belopp av 613 miljoner 
euro år 2011, 1,2 miljarder euro år 2012 och 
642 miljoner euro år 2013. Enligt Euler-
Hermes har garantin använts måttligt, fast 
hela limiten inte har använts.  

I Tyskland erbjuder också Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (nedan KfW) refinansiering 
till banker i länder utanför Europeiska unio-
nen inom ramen för den årliga limiten på 
1,5 miljarder euro. Även KfW:s dotterbank 
KfW-IPEX -Bank GmbH (nedan KfW IPEX) 
beviljar ofta exportkrediter. Sedan 2008 har 
KfW-IPEX varit verksam på kommersiell 
basis. Utöver kommersiella exportkrediter 
kanaliserar KfW-IPEX i egenskap av agent 
för tyska staten exportkrediter på CIRR-
villkor till utvecklingsländer inom ramen för 
programmet Export Finance Programme. 
KfW-IPEX:s kreditstock är cirka 60 miljar-
der euro. 

 
2.2.2.5 Frankrike  
 
Compagnie Francaise d’Assurance pour le 

Commerce Extérieur (nedan Coface), som 
administrerar de offentliga exportgarantierna 
i Frankrike, kan bevilja refinansieringsgaran-
tier. Det är fråga om en ny garanti som har 
byggts upp enligt den tyska värdepapperise-
ringsgarantimodellen. Garantin har inte an-
vänts ännu. 

I Frankrike används dessutom en medelan-
skaffningsmodell där banken använder ex-
portgarantier i medelanskaffningen så att den 
exportgaranti som beviljas det finansierade 
projektet överförs till ett medelanskaffnings-
bolag som bildas särskilt. Medelanskaff-
ningsbolaget har till uppgift att emittera 
masskuldebrev som garanterats enligt Frank-
rikes lag. Bankens på exportkrediten grunda-
de fordringar är säkerheter för dessa mass-
skuldebrev. För att bankens fordran i ett visst 
finansieringsprojekt ska lämpa sig för arran-
gemanget, ska fordran vara en garanti som 
beviljats av en aktör inom den offentliga sek-
torn och som täcker hela beloppet av fordran 
i fråga. En sådan aktör är oftast ett exportga-
rantiinstitut. I systemet beviljas således inte 
någon separat garanti som på begäran betalas 
till medelanskaffningsbolaget, utan endast 
normal exportgaranti.  

 
2.2.2.6 Holland  
 
Exportgarantiinstitutet i Holland, Atradius, 

beviljar refinansieringsgarantier i samband 
med exportgarantier. Den bank som beviljat 
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exportkrediten kan överföra exportkrediten 
till en investerare eller lämna den i sin egen 
balansräkning. Produkten har i Holland sålts 
till pensionsbolag. Ur pensionsbolagens per-
spektiv är risken i samband med refinansie-
ringsgarantin i praktiken densamma som i 
holländska statens masskuldebrevslån, men 
dess avkastning är högre.   

I prissättningen debiterar Atradius utöver 
den normala garantiavgiften för exportkredi-
ten bland annat kreditgivarens konkursrisk 
och avgifter som hänför sig till kreditarran-
gemangets operativa risker. Våren 2014 hade 
Atradius beviljat fem garantier till ett sam-
manlagt värde av cirka 400 miljoner euro. 
Under behandling fanns projekt till ett värde 
av cirka 600 miljoner euro. 

 
 
2.2.2.7. Förenade kungariket  
 
Förenade kungariket införde våren 2014 ett 

nytt system för refinansiering av exportkredi-
ter. Det administreras av exportkreditinstitu-
tet i Förenade kungariket, Export Credit Gua-
rantee Department (nedan UKEF).   Det nya 
systemet för refinansiering av exportkrediter 
(Export Refinancing Facility) kan endast an-
vändas i situationer där en affärsbank inte 
själv kan skaffa refinansiering för en köpar-
kredit den beviljat. I modellen finns två al-
ternativ. Antingen förbinder sig UKEF att 
köpa exportkrediten av den finansierande 
banken vid en i förväg överenskommen tid-
punkt eller så förbinder sig UKEF att ställa 
en garanti för masskuldebrevslån eller andra 
finansiella instrument med vilka exportkredi-
ten refinansieras. UKEF tar utöver priset på 
den normala exportgarantin dessutom ut oli-
ka arvoden. 

 
2.2.2.8 Belgien 
 
Exportgarantiinstitutet i Belgien, Delcre-

de/Ducroire (nedan DD) införde en refinan-
sieringsgaranti (Export Funding Guarantee) i 
mars 2013. Den har dock inte använts. Som 
orsaker har nämnts villkoren och priset för 
produkten. Även bankernas förbättrade situa-
tion och finansmarknadens partiella åter-
hämtning har bidragit till detta.  

DD erbjuder också andra finansieringslös-
ningar såsom forfaiting för små leverantörs-
krediter. DD undersöker möjligheten att ord-
na refinansiering även med masskulde-
brevslån, där flera exportkrediter förenas och 
blir refinansierade på en och samma gång.  

 
2.2.2.9. Italien  
 
Italien har inte någon egentlig refinansie-

ringsgaranti. Däremot används ett refinansie-
ringssystem som har överenskommits med 
banken Cassa di Depositi e Prestiti. Banken 
refinansierar andra banker och är vid behov 
direkt kreditgivare.  

 
2.2.2.10 Österrike  
 
För finansieringen av exportkrediter i Ös-

terrike ansvarar Die Österreichische Kon-
trollbank (nedan ÖKB), som ägs av privata 
banker. ÖKB har på ett effektivt sätt erbjudit 
affärsbanker refinansiering av exportkrediter 
redan i flera decennier. Man har inte behövt 
införa några andra refinansieringslösningar.   

 
 

2.2.3. Sammanfattning 

I länder där det redan före finanskrisen 
fanns ett fungerande system för refinansie-
ring av exportkrediter har det inte funnits be-
hov av nya arrangemang. Så har det varit i 
Sverige och Österrike. Däremot har flera 
länder behövt införa en refinansieringsgaranti 
för att komplettera andra refinansieringslös-
ningar. Detta har gjorts i Norge och Dan-
mark. Införandet av en refinansieringsgaranti 
är ett bra alternativ i länder med god kredit-
värdighet. I länder med svag kreditvärdighet 
förmedlas värdet av garantin som dyra kost-
nader för exportkredittagaren.  

Som en central egenskap för det finansiella 
instrumentet kan betraktas refinansieringsga-
rantins ovillkorlighet, för att den ska vara till-
räckligt intressant som placeringsobjekt. 
Tänkbara investerargrupper är försäkrings- 
och pensionsförsäkringsbolag, andra institu-
tionella investerare samt affärsbanker. Ut-
över ovillkorligheten är det för investerarna 
viktigt att garantin är en av ett garantiinstitut 
beviljad förbindelse som staten ansvarar för. 
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Utöver annat kan produktens icke-likviditet, 
villkor som avviker från normala invester-
ingsprodukter samt lyft- och återbetalnings-
profilerna försvåra produktens investerings-
duglighet. Med tanke på produktens funktion 
har till exempel snabb återbetalning i situa-
tioner med insolvens ansetts vara viktigt. 
Snabb återbetalningstid innebär i praktiken 
10—15 dagar. Införandet av refinansierings-
garanti kan bli mindre lockande på grund av 
att institutionella investerare inte känner till 
exportkreditfinansieringen särskilt väl.  

Refinansieringsgarantin kan användas på 
flera olika sätt. Den kan vara en direkt refi-
nansieringsgaranti för en enskild exportkre-
dit, en gemensam refinansieringsgaranti för 
flera exportkrediter eller en garanti för ett 
masskuldebrevslån som emitteras separat. 
Den exportkredit som finansieras kan stanna 
i kreditgivarens balansräkning eller så kan 
den överföras till ett separat bolags eller en 
investerares balansräkning. Den kredit som 
refinansieras kan vara ny eller tidigare bevil-
jad. För jämförelsens skull utnyttjas i USA, 
där institutionella investerare är vana vid 
krediter som US Ex-Im Bank garanterar, ka-
pitalmarknaden i stor utsträckning. Kostna-
derna för medelanskaffningen har typiskt va-
rit lägre på kapitalmarknaden än i fråga om 
bankers medelanskaffning.   

Gemensamt för refinansieringsgarantierna 
är 100 procents täckning och att garantin ska 
betalas på begäran. Till refinansieringsgaran-
tin hänför sig alltid en exportkredit som be-
viljats för finansiering av en exportaffär och 
en exportgaranti för krediten, när produkter-
na är separata. Exportgarantiinstitutet kan 
dock maximalt vara tvunget ge ersättning en-
dast en gång på basis av de garantier institu-
tet beviljat. I refinansieringsgarantin ingår 
utöver den risk som täcks med exportgaranti 
i typiska fall en residual på 5—10 procent 
som krävs av banken. På grund av residualen 
baserar sig prissättningen förutom på pris-
sättningen av en normal exportkredit också 
på prissättning av bankrisken. Dessutom kan 
exportgarantiinstitutet debitera de handlägg-
ningskostnader och andra kostnader som ar-
rangemanget medför. Som produkt kan refi-
nansieringsgarantin skötas genom att utveck-
la exportgarantiinstitutets befintliga produk-

ter. Det krävs inga nya operativa arrange-
mang.  

 
2.3 Bedömning av nuläget   

I den gällande lagstiftningen om exportfi-
nansiering finns inte bestämmelser om refi-
nansieringsgaranti. Således är det inte möjligt 
att med stöd av lag bevilja garantier för refi-
nansiering av exportkrediter som kreditinsti-
tut eller finansiella institut beviljat.  

I 2 § i exportgarantilagen finns bestämmel-
ser om tillämpningsområdet för lagen. I ga-
ranterandet av refinansiering är det fråga om 
en separat garanti som beviljas för att ordna 
finansiering för en affär som avses i export-
garantilagen, inte en garanti som direkt hän-
för sig till exportaffären. Refinansieringsga-
rantin hör därför inte till tillämpningsområdet 
för den nuvarande exportgarantilagen och 
kan därför inte beviljas. Detta kan anses vara 
ett missförhållande. Med tanke på finansie-
ringssystemets funktion är det viktigt att 
bankerna i större utsträckning än i nuläget 
ska kunna finansiera export på basis av sin 
egen medelanskaffning. 

Utifrån den internationella översikten kan 
det konstateras att det i flera av Finlands 
konkurrentländer finns en motsvarande pro-
dukt och att de dessutom har ett exportfinan-
sieringssystem i form av krediter. I dessa 
länder är möjligheterna till finansiering för 
företag som bedriver kapitalvaruexport 
mångsidigare än för finländska exportföre-
tag. I Finland ligger tyngdpunkten i exportfi-
nansieringen för närvarande i stor utsträck-
ning på krediter som Exportkredit beviljat, 
när garantibaserad finansiering som baserar 
sig på bankers medelanskaffning inte är kon-
kurrenskraftig. Därför behöver man öka kon-
kurrenskraften för finansiering som baserar 
sig på bankers medelanskaffning.  På så sätt 
kan man också trygga att bevillningsfullmak-
terna i exportfinansieringslagen är tillräckli-
ga. 

 
3  Målsättning och de v ikt igaste  

förslagen 

Avsikten med propositionen är att i export-
garantilagen ta in bestämmelser som gör det 
möjligt att bevilja en separat garanti för att 
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ordna refinansiering för krediter som bilvil-
jats för sådana exportaffärer som avses i ex-
portgarantilagen och för krediter som bevil-
jats för sådana inhemska exportfrämjande in-
vesteringar som avses i exportgarantilagen. 
Avsikten är att en ny produkt, refinansie-
ringsgaranti, ska komplettera det offentligt 
understödda exportfinansieringssystemet och 
därigenom göra systemet mångsidigare.  

De nya bestämmelserna som syftar till att 
öka bankernas soliditet och förbättra deras 
hantering av risker har försvårat tillgången på 
långfristig finansiering och höjt priset på fi-
nansiering. Också de ökade avkastningskra-
ven för banker försvagar deras förmåga och 
intresse att finansiera exportkrediter som 
kräver lång betalningstid. Därför har efter-
frågan på exportfinansiering i stor grad riktat 
sig till Exportkredit. På grund av detta blev 
man sommaren 2014 tvungen att höja export-
finansieringslagens maximifullmakt för be-
viljande av export- och fartygskrediter.  

Införandet av den nya produkten syftar till 
att främja finansmarknadens funktion och 
den privata exportfinansieringen.  Samtidigt 
är avsikten att minska behovet att använda 
sådan export- och fartygskreditsfinansiering 
som Exportkredit beviljat, när en del av ex-
portfinansieringen med hjälp av den nya pro-
dukten ska rikta sig till exportkrediter som 
banker finansierat. Genom produkten ska 
bankerna kunna finansiera en del av export- 
och fartygskrediterna med sin egen medelan-
skaffning. 

Med hjälp av refinansieringsgarantin är det 
också möjligt att i medelanskaffningen an-
vända export- och fartygskrediter som finns i 
Exportkredits balansräkning.  Systemet ska 
fungera på samma sätt som när ett kreditin-
stitut eller finansiellt institut är mottagare av 
refinanseringsgarantin. När det gäller Ex-
portkredit förutsätter dock införandet av ga-
rantin att lagen om bolaget Finlands Export-
kredit Ab (1136/1996) ändras. 

Avsikten är dessutom att förslaget inte ska 
medföra ett behov att höja bevillningsfull-
makten enligt 10 § i exportgarantilagen.  

I propositionen föreslås att det införs en 
möjlighet att bevilja exportgaranti för att 
ordna refinansiering för exportkrediter. Pro-
dukten ska kallas för refinansieringsgaranti.  
Garantin ska huvudsakligen beviljas i form 

av borgen. Beviljandet av borgen ska oftast 
hänföra sig till en och samma exportgaranti, 
men vid behov kan garantin också användas i 
situationer då banken refinansierar flera ex-
portkrediter. Refinansiären är förmånstagare 
för garantin. Garantin ska vara ovillkorlig 
och betalas på begäran. Den ska täcka den 
exportkredit som banken beviljat i sin helhet. 
På motsvarande sätt föreslås i propositionen 
att det införs en möjlighet att bevilja export-
garanti för att ordna refinansiering för kredi-
ter som beviljats för sådana inhemska export-
främjande investeringar som avses i export-
garantilagen. 

I praktiken ska det kreditinstitut eller finan-
siella institut som beviljat exportkrediten 
överföra de fordringar som grundar sig på 
exportkrediten till refinansiären. Exportkre-
dittagaren avses betala krediten antingen via 
en bank eller direkt till refinansiären. Om 
kredittagaren inte betalar exportkrediten till 
refinansiären, är den kreditgivande banken 
skyldig att till refinansiären betala av sina 
egna medel. Banken kan framställa ett ersätt-
ningskrav hos Finnvera enligt villkoren för 
exportgarantin. I en sådan situation har refi-
nansiären fått betalning, så refinansiären har 
inte rätt att ansöka om ersättning hos Finnve-
ra på basis av refinansieringsgarantin.  

Om den bank som är kreditgivare inte beta-
lar till refinansiären, kan refinansiären fram-
ställa ett ersättningskrav hos Finnvera. Av-
sikten är att Finnvera på basis av refinansie-
ringsgarantin ska betala hela refinansierings-
beloppet till refinansiären, som ska överföra 
de fordringar som grundar sig på exportkre-
diten till Finnvera. Finnvera har i detta fall 
inte ersättningsskyldighet på basis av export-
garanti. Finnvera ska ha regressrätt i förhål-
lande till den bank som beviljat exportkredi-
ten.  

Det föreslås att exportgarantilagen ska änd-
ras för att införa en refinansieringsgaranti för 
export. Det föreslås att lagens tillämpnings-
område och definitionen av exportgaranti ska 
utvidgas så att de även omfattar förbindelser 
som beviljas för att ordna finansiering.   I ex-
portgarantilagen finns inte bestämmelser om 
finansiella institut som är föremål för export-
garanti eller om krav som ställs på instituten.  
Däremot föreskrivs i 3 § om definitioner i 
exportfinansieringslagen om definitionerna 
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av kreditinstitut och finansiella institut.   
Motsvarande bestämmelser behöver också 
tas in i exportgarantilagen.  

Dessutom föreslås att det i exportgarantila-
gen tas in en bestämmelse om det rättsliga 
förhållandet mellan den normala exportga-
rantin och den nya refinansieringsgarantin i 
en eventuell ersättningssituation. Avsikten är 
att ersättningsskyldighet ska uppkomma en-
dast en gång, på basis av antingen exportga-
rantin eller refinansieringsgarantin. 

Även lagens 10 § om ansvarsgränser före-
slås bli ändrad. Beviljande av exportgaranti 
för att ordna refinansiering för en exportkre-
dit innebär inte något nytt ansvarstagande. 
Det är typiskt för arrangemanget att export-
garanti redan beviljats som säkerhet för be-
talningen av exportkrediten. Refinansierings-
garantin ska rikta sig till samma exportkredit, 
så i praktiken ökar inte ansvaret på grund av 
garantin.  

 
4  Proposit ionens konsekvenser 

4.1 Ekonomiska konsekvenser 

Avsikten med propositionen är att öka pri-
vata bankers möjligheter att finansiera ex-
portkrediter genom att dra nytta av kapital-
marknaden. Genom refinansieringsgarantin 
har bankerna möjlighet att skaffa medel för 
exportfinansiering, så att bankerna med hjälp 
av garantin kan överföra exportkrediterna till 
eventuella investerare.  Avsikten är att man i 
prissättningen av refinansieringsgarantin be-
aktar både marknadsreferenser och prissätt-
ningspraxis i konkurrentländerna i Europeis-
ka unionen, så statligt stöd ska inte ingå. 

Avsikten med propositionen är att refinan-
sieringsgarantier ska kunna beviljas inom 
ramen för de nuvarande bevillningsfullmak-
terna. Den föreslagna refinansieringsgarantin 
innebär inte att helt nytt ansvar uppstår, ef-
tersom den riktar sig till sådana exportkredi-
ter för vilka exportgaranti beviljats eller be-
viljas på samma gång som refinansieringsga-
rantin. 

Systemet med refinansieringsgaranti för 
export ska vara en finansieringsform som 
kompletterar exportfinansieringen i form av 
krediter. Enligt nuvarande uppskattning kan 
beloppet av refinansieringsgarantier uppgå 

till 1—1,5 miljarder euro under de närmaste 
fem åren. 

Prissättningen av refinansieringsgarantin 
ska utöver prissättningen för den normala 
exportgarantin basera sig på prissättning av 
en tilläggsrisk för en 5—10 procents andel av 
residualrisken och eventuella andra kostnader 
och handläggningsavgifter. Det pris som den 
investerare som är refinansiär betalar påver-
kas av likviditeten av den produkt som över-
förs. På exportkrediten tillämpas återbetal-
ningsprofilen enligt OECD:s exportkreditav-
tal. Med tanke på finansiären är produkten 
mer komplicerad än ett normalt masskulde-
brevslån. Detta kan höja den avkastning som 
investeraren kräver. Storleken på ett typiskt 
investeringsobjekt uppskattas vara cirka 100-
200 miljoner euro. Enligt uppskattning ska 
det årligen göras några investeringar. 

I en eventuell situation med insolvens beta-
las ersättning på basis av refinansieringsga-
rantin bara en gång. Den kredittagare som 
fått exportkrediten avses betala krediten an-
tingen via kreditgivaren eller direkt till refi-
nansiären. Om kredittagaren inte betalar kre-
diten, är banken skyldig att betala refinansie-
ringen till refinansiären. Banken kan fram-
ställa ett ersättningskrav hos Finnvera enligt 
villkoren för exportgarantin.  I en sådan situ-
ation har refinansiären fått betalning, så refi-
nansiären kan inte längre ansöka om ersätt-
ning hos Finnvera på basis av refinansie-
ringsgarantin. Om banken inte betalar refi-
nansieringen till refinansiären, kan refinansi-
ären framställa ett ersättningskrav hos Finn-
vera.  Avsikten är att Finnvera på basis av re-
finansieringsgarantin ska betala hela refinan-
sieringsbeloppet till refinansiären, som ska 
överföra de fordringar som grundar sig på 
exportkrediten till Finnvera. Finnvera har i 
detta fall inte ersättningsskyldighet på basis 
av exportgaranti. Finnvera ska ha regressrätt 
i förhållande till den bank som beviljat ex-
portkrediten. Till denna del ingår en bankrisk 
i arrangemanget. 

I det nuvarande systemet för finansiering 
av exportkrediter som Exportkredit erbjuder 
är täckningen av Finnveras köparkreditgaran-
ti 100 procent för Exportkredit. För att ban-
kens egen riskandel ska realiseras, ställer den 
bank som fått köparkreditgarantin till Finn-
vera en residualgaranti av on demand-typ, i 
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typiska fall på 5 procent, som till storleken 
motsvarar bankens egen ansvarsandel. Ban-
ken är skyldig att betala residualgarantin till 
Finnvera på begäran. Således bär Finnvera 
även i det nuvarande systemet risken för in-
solvens hos den bank som beviljat exportkre-
diten. 

Finnveras totala ansvar för exportgarantier 
får uppgå till högst 17 miljarder euro efter 
den ändring av exportgarantilagen som träd-
de i kraft den 1 juli 2014. Tack vare den fö-
reslagna refinansieringsgarantin behöver an-
svarsbeloppet inte höjas.  Refinansieringsga-
rantin har 100 procents täckning.  Den är all-
tid förenad med en av en bank beviljad ex-
portkredit och Finnveras exportgaranti som 
beviljats för exportkrediten. En tilläggsrisk 
bildas av den andel som överstiger en normal 
exportgaranti, i typiska fall fem procent av 
exportkreditens belopp. Ansvaret för refinan-
sieringen jämfört med exportgarantin som 
beviljats för exportkrediten är så pass mycket 
större. Skillnaden har dock i praktiken inte en 
sådan inverkan på ansvarsbeloppet att det 
behöver höjas från nuvarande. 

Maximifullmakten för exportgaranti gäller 
enligt 10 § i exportgarantilagen det samman-
lagda ansvaret för exportgarantier och 
skyddsarrangemang. I ansvaret inräknas det 
garantiansvar som exportgarantin medför till 
sitt garanterade kapital utan andra poster som 
eventuellt tillkommer utöver kapitalet i sin 
helhet, och på motsvarande sätt hälften av 
garantiansvaret för det garanterade kapital 
som medförs av bindande garantianbud. Ut-
över kapitalet täcker exportgarantin även rän-
tor och i begränsad mån också dröjsmålsrän-
tor. På motsvarande sätt inräknas i refinansi-
eringsgarantin även räntor och dröjsmålsrän-
tor, så behandlingen av räntor motsvarar det 
nuvarande förfarandet, dock så att beräk-
ningsgrunden är något större i refinansie-
ringsgarantin. 

Refinansieringsgarantin är alltid förenad 
med exportgaranti. Beviljande av refinansie-
ringsgaranti innebär att Finnveras ansvar för 
exportgarantier ökar så mycket som kreditgi-
varens residualrisk. Enligt 4 § i lagen om sta-
tens specialfinansieringsbolag (443/1998) 
ska Finnvera sträva efter att utgifterna för 
dess verksamhet på lång sikt kan täckas med 
inkomsterna från verksamheten. Dessutom 

förutsätter WTO:s bestämmelser att export-
garantiverksamheten ska vara självbärande 
på lång sikt. Finnveras exportgarantiverk-
samhet har haft ett positivt resultat åren 
1999—2013. Under de senaste åren har verk-
samheten gått med vinst och överskottet har 
varit i genomsnitt 40—50 miljoner euro per 
år. Förlusterna av exportgarantiverksamhe-
ten, inklusive specialrisktagningen, har varit 
små under de senaste åren. Åren 2009—2013 
har Finnvera betalat ersättningar sammanlagt 
upp till cirka 33,6 miljoner euro, som har 
fördelats så att ersättningar betalats till ett be-
lopp av cirka 4,7 miljoner år 2009, cirka 
6,5 miljoner år 2010, cirka 1,6 miljoner år 
2011, cirka 17,5 miljoner år 2012 och cirka 
3,3 miljoner euro år 2013. Det ekonomiska 
totalresultatet av verksamheten har emellertid 
hittills visat ett överskott varje år som Finn-
vera varit verksamt (1999—2013) och kumu-
lativt också ända från inrättandet av export-
garantisystemet (1963—2013). Det bokfö-
ringsmässiga ansvaret för exportgarantier och 
det ansvar som räknats ut enligt 10 § i ex-
portgarantilagen var 10,2 miljarder euro i 
slutet av september 2014. Av antalet anbud 
har hälften beaktats enligt lagen. Det totala 
ansvaret, där anbudsansvaret har beaktats i 
sin helhet, var 13,2 miljarder euro i slutet av 
september 2014.  

Ersättandet av förluster av exportgaranti-
verksamheten baserar sig på fondsystem. Er-
sättningar för exportgarantier betalas i första 
hand av Finnveras inkomster från garantibe-
talningar för året i fråga och i andra hand av 
överskott från exportgaranti- och specialbor-
gensverksamheten som influtit under tidigare 
års verksamhet, som för åren 1999—2013 är 
cirka 436 miljoner euro. Om bolagets egna 
medel i dess balansräkning inte räcker till för 
att täcka förlusten, är den andra ersättnings-
källan Statsgarantifonden utanför statsbudge-
ten. I Statsgarantifonden finns för närvarande 
cirka 650 miljoner euro. Således finns det 
knappt 1,1 miljarder euro i ersättningssyste-
met som baserar sig på fonder för exportga-
rantiförluster.  Om fondmedlen inte räcker 
till, är den tredje ersättningskällan statsbud-
geten.  

Den föreslagna ändringen i exportgaranti-
lagen syftar till att vidareutveckla det offent-
ligt understödda exportfinansieringssystemet 
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i Finland, så att det blir mer konkurrenskraf-
tigt än tidigare. Det att enskilda stora export-
affärer fås till Finland kan innebära hundra-
tals eller rentav tusentals årsverken i export-
företaget och i underleverantörsnätverket. 
Utöver de direkta sysselsättningseffekterna 
sträcker sig effekterna av projekten längre i 
form av skatteinkomster samt som en ökning 
av kommunala och privata tjänster och ökad 
konsumtionsefterfrågan på företagens hemort 
och i närområdena. Det är mycket svårt att 
göra noggrannare bedömningar av produk-
tionsvärdet och sysselsättningseffekterna.  

Avsikten med refinansieringsgarantin en-
ligt propositionen är att främja kreditinsti-
tuts- och finansiella instituts möjligheter att 
skaffa medel för exportfinansiering. Proposi-
tionen främjar banksystemets funktion och 
har positiva effekter på samhällsekonomin. 

 
 

4.2 Organisatoriska konsekvenser 

Utvidgningen av exportgarantilagens till-
lämpningsområde bedöms inte ha några 
nämnvärda konsekvenser för Finnveras eller 
arbets- och näringsministeriets verksamhet. 
Finnvera ansvarar för organiseringen av och 
resursfördelningen för sin verksamhet på det 
sätt som bolaget anser vara ändamålsenligt. 

 
 

4.3 Konsekvenser för företagen 

I exportgarantiverksamheten är det särskilt 
viktigt att exportföretag som är verksamma i 
Finland har tillgång till motsvarande finansi-
eringsmöjligheter som företagen i konkur-
rentländerna (level playing field). Genom 
den föreslagna ändringen förbättras möjlig-
heterna för kunder hos exportföretag att få 
konkurrenskraftig finansiering och därige-
nom främjas exporten.  

Av Finlands totala export har andelen ex-
port som täckts med Finnveras exportgaranti 
varit i genomsnitt 4—5 procent. Exportfinan-
siering i form av krediter och exportgarantier 
har dock stor betydelse för företag som ex-
porterar kapitalvaror, då man med hjälp av 
dessa kan främja tillgången till finansiering 
för köpare i exportaffärer. 

 

5  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag vid arbets- och näringsministeriet i sam-
arbete med Finnvera. I lagberedningen har 
beaktats beredningsarbetet av den av arbets- 
och näringsministeriet tillsatta arbetsgruppen 
exportfinansiering 2011 (arbets- och när-
ingsministeriets konkurrenskraft-publikation 
13/2011). 

Utlåtanden om propositionen har begärts 
av finansministeriet, utrikesministeriet, justi-
tieministeriet, Finlands Näringsliv EK rf, 
Teknologiindustrin rf, Suomen Yrittäjät ry, 
Finansbranschens centralförbund rf och 
Finnvera Abp. 

I de givna utlåtandena anses det i allmänhet 
att propositionen behövs. I utlåtandena anses 
det vara viktigt att det finländska exportfi-
nansieringssystemet erbjuder exportindustrin 
lika konkurrensförutsättningar i förhållande 
till konkurrentländerna och möjligheter till 
framgång. Det konstateras dock också att 
konsekvenserna av den skärpta bankre-
gleringen redan bemötts med ändringar i ex-
portfinansieringssystemet och att det på basis 
av propositionen inte kan antas att refinansie-
ringsgarantin har nämnvärd effekt.    

Enligt ett utlåtande har den refinansie-
ringsmodell som avses bli införd i Finland 
inte beskrivits noggrant i propositionen. Å 
andra sidan anses det att Finnvera bör ha till-
räckligt med spelrum att fastställa detaljerna 
för instrumentet utifrån marknadens behov. 
Det anses också att ansvaret för den bank 
som beviljar krediten får vara högst en fall-
specifik nettorisk, oftast 5 procent, för att re-
finansieringen ska ha den önskade effekten. 

När det gäller analysering av riskerna i 
samband med refinansieringsgarantiinstru-
mentet, anses propositionen vara bristfällig. I 
propositionen bedöms bland annat inte vilka 
risker som hänför sig till det nya instrumentet 
jämfört med den nuvarande modellen, till ex-
empel i fråga om insolvens hos den bank som 
beviljat exportkrediten. Dessutom anses det 
att även om det nya instrumentet inte förut-
sätter att gällande exportgarantifullmakter 
höjs, kan dess genomförandesätt medföra att 
statens ansvar ökar på grund av ränteeffekter. 

Strävan har varit att i tillämpliga delar be-
akta de synpunkter som framförts i utlåtan-
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dena i den fortsatta beredningen av reger-
ingspropositionen. 

 
6  Samband med andra proposit io-

ner 

Enligt artikel 107 i Fördraget om Europeis-
ka unionens funktionssätt är statliga stöd som 
snedvrider handeln mellan medlemsstaterna i 
princip förbjudna. Exportgarantilagen har 
anmälts till Europeiska unionen som en be-
fintlig stödordning.  

Det föreslås att i exportgarantilagen tas in 
bestämmelser om beviljande av exportgaranti 
för ordnande av refinansiering för exportkre-
diter och för krediter som angår inhemska 
investeringar. Ändringen utvidgar till denna 
del tillämpningsområdet för exportgarantila-
gen. På den föreslagna refinansieringsgaran-
tin ska bestämmelserna om exportgarantier i 
OECD:s exportkreditavtal tillämpas. Avsik-
ten är att man i prissättningen av garantin ska 
beakta både marknadsreferenser och prissätt-
ningspraxis i konkurrentländerna i Europeis-
ka unionen. Också övriga villkor för garantin 
ska i princip motsvara konkurrentländernas 
villkor och vara marknadsbaserade. Refinan-
sieringsgaranti ska beviljas den bank som är 
kreditgivare i samband med exportgarantin. 
Garantin ska beviljas så att den kan överföras 
till en refinansiär. Alternativt kan garantin 
beviljas refinansiären direkt. Avsikten är att 
kreditinstitut eller finansiella institut med 
hjälp av refinansieringsgarantin ska kunna 
skaffa långfristig refinansiering för export-
krediter.  

Enligt EU-bestämmelserna om statliga stöd 
behöver en sådan ändring i en gällande stöd-
ordning som till sin karaktär är formell eller 
administrativ och som inte inverkar på be-
dömningen av om stödåtgärden är förenlig 
med den gemensamma marknaden inte an-
mälas till kommissionen. I annat fall ska an-
mälan göras, om det anses ingå statligt stöd i 
stödordningen. 

I artikel 107.1 i Fördraget om Europeiska 
unionen definieras statligt som sådant stöd 
som ges av en medlemsstat eller med hjälp 
av statliga medel, av vilket slag det än är, 
som snedvrider eller hotar att snedvrida kon-
kurrensen genom att gynna vissa företag eller 
viss produktion, i den utsträckning det på-

verkar handeln mellan medlemsstaterna. Re-
finansieringsgarantin ska beviljas av Finnve-
ra, som är ett helt statsägt specialfinansie-
ringsbolag. Beviljandet av exportgarantier är 
en offentlig förvaltningsuppgift.  Som fördel 
betraktas vilken som helst ekonomisk nytta 
som företaget inte skulle fått i vanliga mark-
nadsförhållanden, dvs. utan den statliga in-
satsen.  Med hjälp av refinansieringsgarantin 
kan den bank som beviljat exportkrediten 
med skäliga kostnader skaffa medel för fi-
nansiering av ett exportprojekt och därefter 
överföra krediten till en investerare som är 
refinansiär. Genom arrangemanget kan ban-
ken skaffa finansiering som kräver lång åter-
betalningstid och bära den kostnadsrisk som 
ingår i finansieringen. Banken skaffar med-
len på marknadsvillkor. I arrangemanget in-
går således inte statligt stöd för bankens del. 
Med hjälp av arrangemanget kan investera-
ren fördela sin placeringsportfölj i långfristi-
ga exportkrediter. Den risk och det avkast-
ningskrav som ingår i arrangemanget kan 
med tanke på investeraren jämföras med 
statsobligationer. Investeringens icke-
likviditet och dess oregelbundna återbetal-
ningsprofil höjer dock avkastningskravet till 
högre nivå än avkastningen av obligationer.  
I arrangemanget ingår inte statligt stöd för 
investerarens del. 

Refinansieringsgaranti som Finnvera bevil-
jar är till sin karaktär ett instrument som möj-
liggörs genom värdepapperisering av export-
krediter. Det är ett vanligt förfarande på fi-
nansmarknaden när företags skuldebrevslån 
emitteras. Den uppgift som föreslås för Finn-
vera i fråga om beviljande av refinansie-
ringsgaranti motsvarar således marknadseko-
nomiska aktörers agerande i motsvarande 
transaktioner. Arrangemanget medför inte 
heller fördel för vissa företag eller grupper av 
företag, utan det är öppet för alla aktörer som 
finansierar export, oberoende av bransch. 

När det gäller garantier har kommissionen 
utfärdat ett tillkännagivande om tillämpning-
en av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på 
statligt stöd i form av garantier (nedan garan-
titillkännagivandet). I en garanti ingår oftast 
inte statligt stöd om föremålet för garantin 
inte befinner sig i ekonomiska svårigheter, 
om garantin är knuten till en bestämd trans-
aktion, om föremålet för garantin bär en del 
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av risken och om det betalas ett pris på 
marknadsvillkor för garantin. Enligt garanti-
tillkännagivandet får garantin inte täcka mer 
än 80 procent av beloppet för det utestående 
lånet eller någon annat finansiell förpliktelse. 
Begränsningen tillämpas dock inte, om ga-
rantin är given på skuldpapper. Med skuld-
papper avses masskuldebrev och andra över-
förbara skuldformer som värdepapperiserats. 
Garantitillkännagivandet tillämpas inte heller 
på garantier för exportkrediter.  

Refinansieringsgarantin är väsentligt för-
enad med en exportkredit som beviljats av en 
bank och en exportgaranti som beviljats för 
krediten. Garantin gäller således en enskild 
transaktion eller flera transaktioner. För ga-
rantin tas det också ut ett pris på marknads-
villkor. Till den del som garantitillkännagi-
vandet kan tillämpas på refinansieringsgaran-
tin, ingår i arrangemanget inte statligt stöd 
enligt garantitillkännagivandet. 

Refinansieringsgaranti kan inte betraktas 
som en ny självständig produkt, utan det är 
en produkt som kompletterar exportgaranti-
verksamheten. I refinansieringsgarantin ingår 
enligt granskningen inte statligt stöd.  

Med hjälp av refinansieringsgarantin kan i 
medelanskaffningen användas export- och 
fartygskrediter som finns i Exportkredits ba-
lansräkning. Systemet ska fungera på samma 
sätt som när ett kreditinstitut eller finansiellt 
institut är mottagare av refinanseringsgaran-
tin. När det gäller Exportkredit förutsätter 
dock införandet av garantin att lagen om bo-
laget Finlands Exportkredit Ab (1136/1996) 
ändras. I denna proposition föreslås dock inte 
att lagen om bolaget Finlands Exportkredit 
Ab ska ändras, utan avsikten är att senare ut-
reda frågan separat. 
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DETALJMOTIVERING 

 
1  Lagförslag 

2 §. Tillämpningsområde. I paragrafen 
finns bestämmelser om tillämpningsområdet 
för exportgarantilagen. Enligt 2 mom. bevil-
jas exportgaranti för den förlustrisk som kan 
uppstå i samband med export, investeringar i 
utlandet eller sådana inhemska investeringar 
vars ändamål är att främja exporten. Tilläg-
get om inhemska investeringar togs in i lagen 
genom en ändring av exportgarantilagen 
(683/2014) som gjordes den 22 augusti 2014. 
Avsikten med propositionen är att utvidga 
tillämpningsområdet för exportgarantilagen 
så att det ska vara möjligt att refinansiera 
krediter som beviljats för export och för ex-
portfrämjande inhemska investeringar. Det 
föreslås att 2 mom. ska ändras därefter.  

Utvidgningen av tillämpningsområdet ska 
inte gälla investeringar i utlandet. Med dem 
avses enligt 3 § 2 punkten i exportgarantila-
gen finansiering i form av eget kapital eller 
annan finansiering, produktionsanordningar 
eller produktionsmetoder samt med dessa 
jämförliga ekonomiska förmåner som place-
ras i företagsverksamhet i det land där inve-
steringen görs. De är oftast inte förenade med 
krediter som beviljats av kreditinstitut eller 
finansiella institut.  Utvidgningen av tillämp-
ningsområdet syftar till att i det nuvarande 
ekonomiska läget öka kreditinstitutens eller 
de finansiella institutens möjligheter att fi-
nansiera exportaffärer och exportfrämjande 
inhemska investeringar genom sin egen me-
delanskaffning.  

3 §. Definitioner. Det föreslås att det till 
definitionen av exportgaranti i 3 punkten i 
paragrafen ska fogas avtal eller förbindelser 
för att ordna finansiering för export och in-
hemska investeringar enligt exportgarantila-
gen. För ett sådant arrangemang som möjlig-
görs av refinansiering ska tillämpas export-
garantilagens bestämmelser om exportgaran-
tier.  Förbindelsen ska kallas för refinansie-
ringsgaranti. Den skiljer sig från annan ex-
portgaranti så att förmånstagaren är en inve-
sterare som är refinansiär och garantin bevil-
jas för att trygga betalningsskyldigheten till 
bankens investerare. Annan exportgaranti 

beviljas oftast en bank för att trygga solven-
sen hos en köpare i ett exportprojekt. I prak-
tiken ska refinansieringsgaranti huvudsakli-
gen beviljas i form av borgen. 

Finnvera ska bevilja det kreditinstitut eller 
finansiella institut som är kreditgivare borgen 
som säkerhet för bankens refinansiering. 
Med hjälp av borgen kan kreditgivaren över-
föra den exportkredit som kreditgivaren be-
viljat till en refenansiär och kreditgivaren får 
refinansiering som motprestation. Det ska 
också vara möjligt att inte överföra export-
krediten från bankens balansräkning till inve-
steraren. I det fallet ska refinansieringsgaran-
tin beviljas refinansiären direkt.   

Refinansieringen ska alltid vara förenad 
med en exportgaranti som Finnvera beviljat. 
Refinansieringsgarantin ska ges refinansiären 
till godo. Refinansiären är oftast en institu-
tionell investerare. Endast en investerare som 
är refinansiär kan framställa krav på basis av 
refinansieringsgarantin. Garantin ska till sitt 
belopp vara lika stor som beloppet av den re-
finansiering som skaffats med hjälp av garan-
tin, dvs. att täckningen ska vara 100 procent. 
Den föreslagna refinansieringsgarantin inne-
bär inte att det uppstår dubbelt ansvar, efter-
som den gäller sådana exportkrediter eller 
exportfrämjande inhemska krediter för vilka 
exportgaranti redan beviljats.  

Dessutom föreslås att det till paragrafen 
fogas definitioner av kreditinstitut och finan-
siellt institut. Till sin innebörd motsvarar de-
finitionerna i praktiken definitionerna i 3 § 
5 och 6 punkten i exportfinansieringslagen. 
Av instituten förutsätts rating som godkänts 
av Finnvera. I praktiken är det fråga om ra-
ting på minst investment grade-nivå. Med 
andra kreditinstitut och finansiella institut 
avses främst kreditinstitut och finansiella in-
stitut i OECD-länderna. 

Enligt 11 § i exportgarantilagen fastställer 
Finnvera de allmänna avtalsvillkor som ska 
tillämpas på exportgarantier och ingår de av-
tal och ger de förbindelser som avses i 3 § 
3 punkten samt vidtar skyddsarrangemang. 
Avsikten är att Finnvera också närmare ska 
fastställa handlingsmodellen för refinansie-
ringsgaranti och dess villkor. I modellen ska 
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Finnvera beakta utvecklingen på finansmark-
naden och villkoren för motsvarande system i 
konkurrentländerna. 

4 §. Risker som täcks vid export. I paragra-
fen föreskrivs om risker som täcks vid ex-
port. Enligt 1 punkten täcks med exportga-
ranti oftast förlustrisk som beror på avtalet 
mellan garantitagaren och dennes motpart.  
Riskerna kan till exempel vara en förlustrisk 
som beror på kreditavtalet mellan kreditgiva-
ren och kredittagaren, en förlustrisk som be-
ror på leveransavtalet mellan exportören och 
köparen eller risken i fråga om den öppnande 
banken för den bank som på begäran av den 
öppnande banken har bekräftat en remburs. 
Det är centralt fråga om en kommersiell risk. 
I 2 punkten föreskrivs om förlustrisk om or-
sakas av en politisk risk. 

Det inledande stycket i paragrafen föreslås 
bli ändrat så att där beaktas den i 2 § före-
slagna utvidgningen av tillämpningsområdet 
så att det även gäller ordnande av refinansie-
ring för exportkrediter. För att refinansie-
ringsgarantier i samband med ordnande av 
finansiering för exportleveranser ska kunna 
beviljas med stöd av exportgarantilagen, bör 
även 4 § utvidgas på motsvarande sätt. Då 
kan exportgaranti beviljas förutom för att 
kompensera för den förlustrisk som kan upp-
stå i samband med export även den förlust-
risk som kan uppstå i samband med ordnande 
av finansiering för exportleveransen.  Förlus-
ten kan uppstå antingen genom att köparen 
som fått exportkrediten inte kan återbetala 
krediten till det kreditinstitut eller finansiella 
institut som beviljat krediten, eller att det 
kreditinstitut eller finansiella institut som be-
viljats refinansieringsgaranti inte kan betala 
sin fordran till investeraren. 

Om köparen som fått exportkrediten inte 
betalar köparkrediten, är kreditgivaren skyl-
dig att betala refinansieringen till refinansiä-
ren av egna medel. Kreditgivaren kan fram-
ställa ett ersättningskrav hos Finnvera enligt 
villkoren för exportgarantin.  

Om kreditgivaren inte betalar refinansie-
ringen till refinansiären, uppkommer för refi-
nansiären rätt att ansöka om ersättning hos 
Finnvera. Finnvera ska på basis av den refi-
nansieringsgaranti som bolaget beviljat beta-
la hela refinansieringsbeloppet till refinansiä-
ren. Efter att refinansiären fått betalningen, är 

refinansiären skyldig att överföra de ford-
ringar som grundar sig på exportkrediten till 
Finnvera. I detta fall har Finnvera inte någon 
ersättningsskyldighet som baserar sig på ex-
portgaranti, utan Finnvera har på basis av re-
finansieringsgarantin regressrätt i förhållande 
till den kreditgivare som beviljat exportkredi-
ten.  

För Finnvera kan uppkomma ersättnings-
skyldighet på basis av antingen exportgaran-
tin eller refinansieringsgarantin. Om det för 
Finnvera uppkommer ersättningsskyldighet 
på basis av refinansieringsgarantin, upp-
kommer för Finnvera inte någon ersättnings-
skyldighet på basis av exportgarantin. Det fö-
reslås att en bestämmelse om detta tas in i 7 § 
i lagförslaget. Förlustrisken kan uppstå i 
samband med både en kommersiell och en 
politisk risk. Avsikten är att det kan bestäm-
mas om förfarandena i det avtal enligt 13 § 
6 a som ingås mellan Finnvera och kreditin-
stitutet eller det finansiella institutet. 

5 a §. Risker som ska täckas vid inhemska 
investeringar. I paragrafen föreskrivs att en 
sådan förlust som uppstått i samband med 
inhemska investeringar på grund av finansie-
ring eller borgen på villkor för främmande 
kapital ska ersättas med exportgaranti.  Med 
inhemska investeringar avses enligt 3 § 
3 punkten underpunkt c i exportgarantilagen 
sådana investeringar vars ändamål är att 
främja exporten. För en sådan investering 
kan exportgaranti beviljas bara av särskilda 
skäl. När sådana skäl bedöms ska enligt de-
taljmotiveringen till regeringspropositionen 
om statliga exportgarantier RP 72/2014 rd 
fästas vikt vid investeringens betydelse med 
tanke på att främja exporten och företags in-
ternationalisering. Särskilda skäl hänför sig 
också till situationer där exportgarantiinstitu-
tet i ett utländskt företags land erbjuder ga-
rantier eller finansiering för en sådan inve-
stering i Finland som avses i den propositio-
nen. 

I paragrafen föreslås ett nytt 2 mom., ge-
nom vilket den i 2 § föreslagna utvidgningen 
av tillämpningsområdet beaktas. Enligt för-
slaget kan exportgaranti beviljas för att ersät-
ta en förlust av refinansieringen av en i 3 § 
3 punkten underpunkt c avsedd inhemsk in-
vestering som finansierats på villkor för 
främmande kapital.  Som villkor för bevil-
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jande av refinansieringsgaranti ska inte krä-
vas särskilda skäl, utan villkoren ska endast 
gälla beviljandet av exportgaranti för kredi-
ten. I bestämmelsen ska förlusten bero på en 
kommersiell risk. 

De inhemska investeringarna avses vara 
stora speciellt med tanke på den ekonomiska 
storleken eller annars betydelsefulla för ex-
porten. Sådana görs till exempel i skogs - och 
gruvindustrin vars internationella konkur-
renskraft förbättras genom anskaffning av 
teknologi och anordningar samt andra inve-
steringar. Även olika infrastrukturprojekt 
som i större utsträckning främjar exportindu-
strin, genom vilka exportindustrins konkur-
renskraft och verksamhetsförutsättningar 
förbättras indirekt, kan komma i fråga. Såda-
na projekt är till exempel investeringar som 
hänför sig till hamnar eller terminaler för 
kondenserad naturgas (LNG). I sådana inve-
steringar är krediterna oftast långfristiga, så 
beviljandet av refinansieringsgaranti till kre-
ditinstitutet eller det finansiella institutet kan 
anses vara nödvändigt för att främja deras 
egen medelanskaffning.   

7 §. Omständigheter som beaktas vid bevil-
jandet av exportgaranti. Det föreslås att ett 
nytt 2 mom. ska fogas till paragrafen, och då 
blir nuvarande 2 mom. ett nytt 3 mom. I 
momentet föreslås en bestämmelse enligt 
vilken ersättningsskyldighet på basis av en 
refinansieringsgaranti enligt 3 § 3 punkten 
underpunkt d som beviljats ett kreditinstitut 
eller finansiellt institut för refinansiering av 
garantin kan uppkomma enbart på basis av 
antingen refinansieringsgarantin eller export-
garantin. Detta beror på att en refinansie-
ringsgaranti ska alltid vara förenad med en 
exportgaranti som tryggar krediten. Bestäm-
melsen behövs för att skapa klarhet i de rätts-
liga förhållandena mellan exportgarantin som 
beviljats för projektet och den andra export-
garantin, refinansieringsgarantin, som bevil-
jats för refinansieringen av krediten. Refi-
nansieringsgarantin ska inte i detta avseende 
vara en självständig förbindelse. 

Beroende på hur den kommersiella risken i 
samband med projektet uppstår kan ersätt-
ningsskyldighet uppkomma antigen på begä-
ran av det kreditinstitut eller finansiella insti-
tut som beviljat krediten, då grunden är den 
exportgaranti som institutet beviljats, eller på 

begäran av en investerare som är refinansiär, 
då grunden är refinansieringsgarantin. Den 
förstnämnda situationen uppstår om den kö-
pare som fått exportkrediten inte betalar kre-
diten. Den sistnämnda situationen uppstår till 
följd av att kreditinstitutet eller det finansiel-
la institutet inte betalar refinansieringen till 
refinansiären.  

10 §. Ansvarsgränser. I paragrafen föreslås 
ett nytt 4 mom. om beräkning av det maxi-
mala ansvaret, när exportgarantin beviljas i 
form av en refinansieringsgaranti enligt 3 § 
3 punkten underpunkt d i lagförslaget. En re-
finansieringsgaranti ska alltid vara förenad 
med en exportgaranti som tryggar krediten. 
Refinansieringsgarantin ska inte i sedvanlig 
bemärkelse vara en självständig förbindelse, 
utan den ska beviljas för att möjliggöra att 
det kreditinstitut eller finansiella institut som 
fått exportgarantin ska få refinansiering på 
kapitalmarknaden.  

Exportgarantin och refinansieringsgarantin 
ska gälla samma kredit. Dessutom är avsik-
ten med föreslagna 7 § 2 mom. att även er-
sättningsskyldigheten ska bestämmas på ba-
sis av antingen exportgarantin eller refinansi-
eringsgarantin. Därför bör ansvaret för ex-
portgarantin beaktas bara en gång när an-
svarsgränserna bestäms.   

Eftersom refinansieringsgarantin ska täcka 
det refinansierade beloppet i sin helhet, är 
den i typiska fall större än exportgarantin. 
Om krediten å andra sidan refinansieras bara 
delvis, är refinansieringsgarantin mindre till 
beloppet än exportgarantin. Därför föreslås 
att bara det större ansvaret ska beaktas, när 
ansvarsgränserna bestäms. 

13 §. Närmare bestämmelser. I paragrafens 
1 mom. föreslås en ny 6 a punkt, som möj-
liggör närmare bestämmelser om förbindel-
sen som ges i form av en refinansieringsga-
ranti. De närmare bestämmelserna kan till 
exempel hänföra sig till begränsning av de 
skyldigheter som ingår i refinansieringsga-
rantin mellan Finnvera och det kreditinstitut 
eller finansiella institut som beviljat krediten.  

Avsikten är att Finnvera utöver exportga-
rantiavtalet ska ingå ett separat avtal om refi-
nansieringsgarantin med det kreditinstitut el-
ler finansiella institut som beviljat krediten. 
Bestämmelserna avses gälla de närmare vill-
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koren i avtalet som ingås mellan Finnvera 
och banken.   

 
2  Närmare bestämmelser och före-

skr if ter  

Genom förordning av statsrådet kan det ut-
färdas närmare bestämmelser om de princi-
per som ska iakttas i exportgarantiverksam-
heten och som gäller förbindelser och villko-
ren i förbindelser för att ordna finansieringen 
för export och inhemska investeringar enligt 
3 § 6 a punkten. De närmare bestämmelserna 
kan till exempel hänföra sig till begränsning 
av de skyldigheter som ingår i refinansie-
ringsgarantin mellan Finnvera och banken. 
Bestämmelserna kan gälla till exempel vill-
koren i det avtal som ingås mellan Finnvera 
och det kreditinstitut eller finansiella institut 
som beviljat krediten. 

 
3  Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft under början av 
2015. 

 
4  Förhål lande t i l l  grundlagen samt 

lagst i f tningsordning 

Enligt grundlagsutskottets tolkningspraxis 
(GrUU 2/2001) är beviljande av exportgaran-
ti en sådan offentlig förvaltningsuppgift som 
avses i 124 § i grundlagen. Exportgarantierna 
är förmåner med förmögenhetsvärde. Genom 
att bevilja förmånen förbinder sig statens 
specialfinansieringsbolag, Finnvera, eller i 
sista hand statsgarantifonden som står utan-
för statsbudgeten men får finansiering genom 
budgeten att ersätta de förluster som en viss 
verksamhet medför. Enligt grundlagen kan 
offentliga förvaltningsuppgifter anförtros 
andra än myndigheter endast genom lag eller 
med stöd av lag, om det behövs för en ända-
målsenlig skötsel av uppgifterna och det inte 

äventyrar de grundläggande fri- och rättighe-
terna, rättssäkerheten eller andra krav på god 
förvaltning.   

Grundlagsutskottet har i sitt utlåtande 
GrUU 2/2001 rd sett det som mycket lämp-
ligt att ett bolag har hand om exportgaranti-
erna, inte minst på grund av verksamhetens 
speciella karaktär.  Dessutom har kraven på 
god förvaltning i exportgarantiverksamheten 
beaktats i exportgarantilagen. Uppgiften som 
gäller refinansiering ska anförtros Finnvera 
genom att exportgarantilagen ändras. I ex-
portgarantilagen föreslås centrala bestäm-
melser om refinansieringsgaranti. Dessutom 
kan det med stöd av lagen utfärdas närmare 
bestämmelser om refinansiering genom för-
ordning av statsrådet. 

I 87 § i grundlagen föreskrivs om fonder 
utanför statsbudgeten.  Propositionen gäller 
inte direkt den nuvarande Statsgarantifonden.  
Det föreslås inte någon ändring i det nuva-
rande maximibeloppet för exportgarantier, 
17 miljarder euro. Refinansieringsgaranti kan 
enligt lagförslaget beviljas endast när export-
garanti har beviljats för en exportkredit eller 
en kredit för finansiering av en inhemsk in-
vestering som främjar exporten.  Således för-
utsätter beviljande av den föreslagna refinan-
sieringsgarantin alltid att det för den av bank 
beviljade finansieringen samtidigt beviljas, 
eller redan tidigare beviljats exportgaranti. 
Beviljandet av den föreslagna refinansie-
ringsgarantin utvidgar således inte beviljan-
det av exportgarantier jämfört med nuläget 
och ökar i praktiken inte heller Statsgaranti-
fondens ansvar. Refinansieringsgarantin av-
ses förbättra bankernas möjligheter att skaffa 
medel för exportfinansiering. 

Lagförslaget är inte problematiskt med tan-
ke på grundlagen och kan behandlas i vanlig 
lagstiftningsordning. 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 

 

 

 

Lag 

om ändring av lagen om statliga exportgarantier  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om statliga exportgarantier (422/2001) 2 § 2 mom., 3 § 3 punkten och det in-

ledande stycket i 4 §, av dem 2 § 2 mom. och 3 § 3 punkten sådana de lyder i lag 683/2014, 
fogas till 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 683/2014, nya 4 och 5 punkter, till 5 a §, 

sådan den lyder i lag 683/2014, ett nytt 2 mom., till 7 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 
793/2012, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., till 10 §, sådan den ly-
der delvis ändrad i lag 488/2014, ett nytt 4 mom. och till 13 §, sådan den lyder i lag 683/2014, 
en ny 6 a -punkt som följer: 

 
 

2 §  

Tillämpningsområde 

— — — — — — — — — — — — — —  
Exportgaranti beviljas för den förlustrisk 

som kan uppstå i samband med export eller 
investeringar i utlandet eller sådana inhems-
ka investeringar vars ändamål är att främja 
exporten. Exportgaranti kan också beviljas 
för den förlustrisk som kan uppstå i samband 
refinansiering av en kredit som beviljats för 
export eller en inhemsk investering. 

 
3 § 

Definitioner 

— — — — — — — — — — — — — —  
3) exportgaranti sådana avtal eller förbin-

delser för vilka staten ansvarar och vilka 
ingås eller ges i form av direkt försäkring, 
återförsäkring, proprieborgen, fyllnadsborgen 
eller annan ansvarsförbindelse och som gäll-
er 

a) export, 
b) investeringar i utlandet, 
c) inhemska investeringar vars ändamål är 

att främja exporten, eller 

d) ordnande av refinansiering (refinansie-
ringsgaranti) för en kredit som beviljats för 
export eller en inhemsk investering. 

4) kreditinstitut ett i kreditinstitutslagen 
(610/2014) avsett finskt kreditinstitut eller ett 
kreditinstitut som har fått koncession inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
och som är godtagbart till sina kreditrisker 
eller ett annat utländskt kreditinstitut som till 
sina kreditrisker kan jämställas med dessa, 

5) finansiellt institut ett i kreditinstitutsla-
gen avsett finskt kreditinstitut eller ett kredit-
institut som har fått koncession inom Europe-
iska ekonomiska samarbetsområdet och som 
är godtagbart till sina kreditrisker eller ett 
annat utländskt kreditinstitut som till sina 
kreditrisker kan jämställas med dessa. 

 
 

4 § 

Risker som täcks vid export 

Exportgaranti kan beviljas för att ersätta 
förluster som uppstår i samband med export 
eller ordnande av finansiering för export och 
som beror på att 
— — — — — — — — — — — — — —  
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5 a § 

Risker som ska täckas vid inhemska invester-
ingar 

— — — — — — — — — — — — — —  
Exportgaranti kan beviljas för ersättande av 

en sådan förlust i anslutning till inhemska in-
vesteringar enligt 3 § 3 punkten underpunkt c 
som uppstår till följd av refinansiering av fi-
nansiering i form av främmande kapital och 
som beror på att en avtalspart, den som gett 
en förbindelse eller en förmånstagare som 
inte är garantitagare, bryter mot eller under-
låter att uppfylla villkoren i ett avtal eller en 
förbindelse eller blir insolvent.  

 
7 § 

Omständigheter som beaktas vid beviljandet 
av exportgaranti 

— — — — — — — — — — — — — —  
När ett kreditinstitut eller finansiellt institut 

beviljas refinansieringsgaranti enligt 3 § 
3 punkten underpunkt d för refinansiering av 
en kredit, kan ersättningsskyldighet angående 
samma kredit uppkomma enbart på basis av 
antingen refinansieringsgarantin eller en ex-
portgaranti enligt 3 § 3 punkten underpunkt 
a. 
— — — — — — — — — — — — — —  

10 § 

Ansvarsgränser 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om en exportgaranti beviljats i form av en 

refinansieringsgaranti på det sätt som före-
skrivs i 3 § 3 punkten underpunkt d, beaktas i 
beräkningen av ansvarsbeloppet beloppet av 
refinansieringsgarantin eller exportgarantin 
enligt 3 § 3 mom. underpunkt a, enligt det 
större beloppet av dessa. 

 
 

13 § 

Närmare bestämmelser 

Genom förordning av statsrådet får närma-
re bestämmelser utfärdas om de principer 
som ska följas i exportgarantiverksamheten 
och som gäller: 
— — — — — — — — — — — — — —  

6 a) förbindelser som ges för refinansie-
ringsgarantier enligt 3 § 3 punkten under-
punkt d och villkoren för förbindelserna; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Denna lag träder i kraft den 2015.  
 

————— 
 
 

Helsingfors den 4 december 2014 

 
Statsminister 

ALEXANDER STUBB 

 
 
 

Näringsminister Jan Vapaavuori 
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Bilaga 
Parallelltext 

 

Lag 

om ändring av lagen om statliga exportgarantier  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om statliga exportgarantier (422/2001) 2 § 2 mom., 3 § 3 punkten och det in-

ledande stycket i 4 §, av dem 2 § 2 mom. och 3 § 3 punkten sådana de lyder i lag 683/2014, 
fogas till 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 683/2014, nya 4 och 5 punkter, till 5 a §, 

sådan den lyder i lag 683/2014, ett nytt 2 mom., till 7 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 
793/2012, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., till 10 §, sådan den ly-
der delvis ändrad i lag 488/2014, ett nytt 4 mom. och till 13 §, sådan den lyder i lag 683/2014, 
en ny 6 a -punkt som följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2 §  

Tillämpningsområde 

— — — — — — — — — — — — — —  
Exportgaranti beviljas för den förlustrisk 

som kan uppstå i samband med export, inve-
steringar i utlandet eller sådana inhemska in-
vesteringar vars ändamål är att främja expor-
ten. 

2 §  

Tillämpningsområde 

— — — — — — — — — — — — — —  
Exportgaranti beviljas för den förlustrisk 

som kan uppstå i samband med export eller 
investeringar i utlandet eller sådana inhemska 
investeringar vars ändamål är att främja ex-
porten. Exportgaranti kan också beviljas för 
den förlustrisk som kan uppstå i samband re-
finansiering av en kredit som beviljats för 
export eller en inhemsk investering. 
 

 
3 § 

Definitioner 

— — — — — — — — — — — — — —  
3) exportgaranti sådana avtal eller förbin-

delser för vilka staten ansvarar och vilka 
ingås eller ges i form av direkt försäkring, 
återförsäkring, proprieborgen, fyllnadsborgen 
eller annan ansvarsförbindelse och som gäller 

a) export, 
b) investeringar i utlandet, eller 
c) inhemska investeringar vars ändamål är 

att främja exporten. 
 

3 § 

Definitioner 

— — — — — — — — — — — — — —  
3) exportgaranti sådana avtal eller förbin-

delser för vilka staten ansvarar och vilka 
ingås eller ges i form av direkt försäkring, 
återförsäkring, proprieborgen, fyllnadsborgen 
eller annan ansvarsförbindelse och som gäller 

a) export, 
b) investeringar i utlandet, 
c) inhemska investeringar vars ändamål är 

att främja exporten, eller 
d) ordnande av refinansiering (refinansie-

ringsgaranti) för en kredit som beviljats för 
export eller en inhemsk investering. 
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4) kreditinstitut ett i kreditinstitutslagen 
(610/2014) avsett finskt kreditinstitut eller ett 
kreditinstitut som har fått koncession inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
och som är godtagbart till sina kreditrisker 
eller ett annat utländskt kreditinstitut som till 
sina kreditrisker kan jämställas med dessa, 

5) finansiellt institut ett i kreditinstitutsla-
gen avsett finskt kreditinstitut eller ett kredit-
institut som har fått koncession inom Europe-
iska ekonomiska samarbetsområdet och som 
är godtagbart till sina kreditrisker eller ett 
annat utländskt kreditinstitut som till sina 
kreditrisker kan jämställas med dessa. 
 

 
4 § 

Risker som täcks vid export 

Exportgaranti kan beviljas för att ersätta 
förluster som uppstår i samband med export 
och som beror på att 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 § 

Risker som täcks vid export 

Exportgaranti kan beviljas för att ersätta 
förluster som uppstår i samband med export 
eller ordnande av finansiering för export och 
som beror på att 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
5 a § 

Risker som ska täckas vid inhemska invester-
ingar 

— — — — — — — — — — — — — —  
(ett nytt 2 mom.) 

5 a § 

Risker som ska täckas vid inhemska invester-
ingar 

— — — — — — — — — — — — — —  
Exportgaranti kan beviljas för ersättande 

av en sådan förlust i anslutning till inhemska 
investeringar enligt 3 § 3 punkten under-
punkt c som uppstår till följd av refinansie-
ring av finansiering i form av främmande ka-
pital och som beror på att en avtalspart, den 
som gett en förbindelse eller en förmånstaga-
re som inte är garantitagare, bryter mot eller 
underlåter att uppfylla villkoren i ett avtal el-
ler en förbindelse eller blir insolvent.  
 

 
7 § 

Omständigheter som beaktas vid beviljandet 
av exportgaranti 

— — — — — — — — — — — — — —  
(ett nytt 2 mom.) 

7 § 

Omständigheter som beaktas vid beviljandet 
av exportgaranti 

— — — — — — — — — — — — — —  
När ett kreditinstitut eller finansiellt institut 
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beviljas refinansieringsgaranti enligt 3 § 
3 punkten underpunkt d för refinansiering av 
en kredit, kan ersättningsskyldighet angåen-
de samma kredit uppkomma enbart på basis 
av antingen refinansieringsgarantin eller en 
exportgaranti enligt 3 § 3 punkten under-
punkt a. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
10 § 

Ansvarsgränser 

— — — — — — — — — — — — — —  
(ett nytt 4 mom.) 

10 § 

Ansvarsgränser 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om en exportgaranti beviljats i form av en 

refinansieringsgaranti på det sätt som före-
skrivs i 3 § 3 punkten underpunkt d, beaktas i 
beräkningen av ansvarsbeloppet beloppet av 
refinansieringsgarantin eller exportgarantin 
enligt 3 § 3 mom. underpunkt a, enligt det 
större beloppet av dessa. 
 

 
13 § 

Närmare bestämmelser 

Genom förordning av statsrådet får närmare 
bestämmelser utfärdas om de principer som 
ska följas i exportgarantiverksamheten och 
som gäller: 
— — — — — — — — — — — — — —  

(en ny 6 a punkt) 

13 § 

Närmare bestämmelser 

Genom förordning av statsrådet får närma-
re bestämmelser utfärdas om de principer 
som ska följas i exportgarantiverksamheten 
och som gäller: 
— — — — — — — — — — — — — —  

6 a) förbindelser som ges för refinansie-
ringsgarantier enligt 3 § 3 punkten under-
punkt d och villkoren för förbindelserna; 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Denna lag träder i kraft den 2015 
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