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Sammanfattning

Uppdraget

Uppdraget har med tyngdpunktvarit i kreditgivningen göraatt en
det statsstödda exportfinansieringssystemet och de regleröversyn av

och internationella riktlinjer påverkar möjligheterna för svenskasom
erbjuda konkurrenskraftiga finansieringslösningar. Deexportörer att

områden särskilt har haft den statsstöddajag pröva äratt export-som
kreditgivningen och den organisatoriska strukturen, roll istatens annan
exportkreditgivning och projektfinansiering. hafthar ocksåJag att

hur effektivintresse exportfinansiering kanöverväga statens av en
tillgodoses, den statsstödda exportkreditgarantigivningen.prövasamt

Utredningen

Huvudvikten har lagts vid bedöma roll och det framtidaatt statens
behovet medverkan i exportfmansieringen, hur sådanstatens samtav en
medverkan bäst kan organiseras. korta tid jag haft till mittDen som
förfogande har medfört jag valt driva arbetet hjälpatt att utan av
formellt utsedda sakkunniga och stället har etableratI jagexperter.
kontakter direkt med företrädare för de olika har ocksåJagparterna.
haft med företrädare för exportnäringen och bankermöten etc.

har jämfört detJag svenska exportfinansieringssystemet med de i
Danmark, Finland, TysklandNorge, och Storbritannien studeratsamt
delar de statstödda ochi USA Kanada.systemenav
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påsammansättning ochFörändringar i expertens
rollkapitalmarknademakredit- och styr statens

exportfinansieringeninom

förändringarUnder de fem till tio åren har ägtstorasenaste rum som
förstaroll exportñnansieringsområdet. ipåverkar inom Dessa ärstatens

uppläggning och inriktning,hand sammansättning, samtexpertens
internationella lcredit- och kapitalmarknaderna.utvecklingen deav

från tillandel har stigit 30% 1987 40%Expertens BNP ca caav
dock fortfarande framgången hos de och1997. vilar påExperten stora

företagen. företag verksammainternationellt verksamma inomDessa är
infrastruktur-fåtal branscher främst inom investeringsvaru- ochett

Totalt de företagen för 2/3 den svenskaområdet. står största av
dessa företag fortsatta globaliseringSamtidigt blir sinexporten. genom

allt mindre beroende Sverige preduktiensplats.somav
Tidigare de mindre företagen första hand underleverantörer tillivar

de etablerade expertföretagen och därmed indirektastora var
Fortfarande visserligen de ochexportindustrin små-exportörer. är
företagens kunder. direktexpert harmedelstora andelenMenstörsta

deökat och den uppskattas den indirekta frånöverstiga exportennumer
små och medelstora företagen med anställda.20änmer

Kapital- och kreditmarknadema har under de tio årensenaste
förändring och kraftigt.genomgått stark på gång vuxit Nyaen samma

instrument och aktörer har tillkommit och befintliga har kommit tillnya
ökad användning. har lett till bättre kunnatDetta att anpassaman
finansieringslösningar riskprofiltill såväl låntagarens långivarenssom
och förmåga. Risker tidigare kunde finansieras på kapital-intesom
marknaderna möjliga finansiera denär vägen.attnu

långfristigtUtvecklingen har lett till det finns flera sättatt attnumer
finansiera expertaffärer. direkthar i ökande utsträckningKöpama
tillgång till de internationella kapitalmarknadema obligations-genom
lån, s.k. harprivate placements ech andra instrument. Flera alternativ

fram för långfristig expertfinansiering. fortfarandevuxit Däremot är
risktagningskapaciteten begränsande faktor.en

Traditionella exportkrediter dominerar fortfarande vidvisserligen
finansiering projekt och anläggningar,expert samt tyngreav av av
kapitalvarer. tidigareI till det dock köpare iprivataär ärmotsats som
majoritet och ökad utsträckning genomförs såväli investeringar i
infrastrukturen i industrin s.k. projektfmansiering. Privatasom som
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företag, ofta i form särskilt inrättade s.k. projektbolag, genomförav
investeringen.

Övergången till köpareprivata och också till projektfinansieringar
innebär riskbilden ändras. Detta ställer krav på låne-att ochatt
garantigivare ska kunna de annorlunda riskbedömningar dettagöra
medför.

Projektñnansieringsmodellen ställer vidare krav på medverkannya
från och finansiärer. Den omfattarexportörer inte bara ordnaatt
finansiering själva köpet och tjänster vid traditionellav av varor som

ofta också medverka med ordna ägarkapital till självaexport utan att att
investeringen.

Förslag

Staten har i framtiden viktig och föräven exportnäringen avgörandeen
roll spela i exportfinansieringen. Näringen har utomordentligatt en
betydelse för ekonomiSveriges och förhållandei till andra länder har
de exportföretagen vikt för sysselsättningstora ochstörre export-
intäkter. Min allmänna slutsats inom för detär att staten ramarna
internationella regelverket aktivt bör verka för exportnäringen såvittatt
gäller finansieringen dess produkter och tjänster får bästa möjligaav
stöd.

Utvecklingen vad gäller och finansieringsförutsättningamaexporten
innebär roll fortlöpande behöver ändras ochatt statens anpassas.
Statens förmotiv medverka kreditgivningi garantigivningatt resp.
skiljer sig och utvecklingen kapitalmarknadernapå har förstärkt
dessa skillnader. Nuvarande uppdelning föreslås därför behållas där

organisatoriskt delat på risktagande och kreditförsörjning.ansvaret är
Intemationaliseringar exportföretag och avregleringar kapital-av av

marknaderna har lett till SEKs förutsättningar förändrats.attm.m.
Exportkreditgivningen vidare inte längre huvudsakär i nationell utan
internationell. Utvecklingen innebär också SEK ökadatt möter
konkurrens från banker och andra aktörer erbjuder långfristigasom
krediter.

Näringspolitiska skäl talar för ägande i SEKatt staten genom
fortsatt sig i erbjuda exportkrediter till konkurrenskraftigaattengagerar
villkor. Exportindustrin har kraftfullt strukit under vikten SEKattav
också i fortsättningen skall kunna erbjuda långfristig finansiering till
bästa villkor. Genom sitt ägande i SEK medverkar istaten export-
kreditgivningen för säkerställa krediter till konkurrenskraftigaatt
villkor i dåliga tider. Denna utlåningäven föreslås liksom dagi ske på
sådant SEK inte riskerarsätt sina höga kreditvärdighet.att SEKs
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talarbehållas.bör i princip Dettautlåningennuvarande riskpolicy i mot
för SEKsinnebärrisktagande via SEK. Detstatligtökat ansvaretattett

kreditvärdighetspolicy ochfastställdförrisktagande inom ramen
styrelse.bolagetsläggs fastriskkapitaltillgängligt av

Ägarkonstruktionen svenskaoch de50%50%i SEK, staten
luckafylla denroll igeni SEKshar sittaffärsbankerna, attursprung

tidigareexportfinansieringen. Deledde till förkreditregleringamasom
förhållandetomvärld och detförändringarna i SEKsredovisade att

denlett tilloch harmellan banker SEKökatkonkurrensen att
nödvändigtdärförhållbar. Detägarkonstruktionen intenuvarande ärär

B-aktieägama.bankernaägarfrågan medlöserstatenatt
stånd förkomma tillbehövermed B-aktieägamaFörhandlingar att

skall ske.ägarförändringenhurÖverenskommelseskyndsamt nå omen
statsstöddadeoch rörandeägarförändringarrörandeFörslagen

bolagsordninggällandeverksamhet enligtinnebär SEKskrediterna att
primärtfortsättningendärmed iVerksamheten skallkvarstår. även vara

främjaelleroch tjänstersvenskrelaterad till export varorav
hand exportindustrin.näringsliv, förstasvenskt iutvecklingen av

likhet medföreslår jag Sverige is.k. s-lånstatsstöddaFör att
endastdärtillländer övergåreuropeiskaflertalet statensystemett

långivningen.föroch bankerräntekompensationenför svararsvarar
räntekompensationen.för administreraföreslåsEKN attöverta ansvaret

kapacitetåren meddevaritden utveckling störreTrots senastesom
kapitalmark-ochkreditförsäkrare,banker,viaför privata lösningar,

riskavtäckning påbehovetkvarstårnadslösningar statens meravm.m.
garantigivningföreslårmarknader.riskfyllda Jag att statens genom

utformning.huvudsakligaomfattning ochnuvarandebehållas iEKN
exportfinansiering-frågariskavtäckning iellerrisktagandeStatens om

med undantagtillentydigt koncentreras EKNhittillsbör liksomen av
garantimyndighet.Sidauppgifter vilar påde somsom

vidmöjligheterinförtKanada, harländernågra attI statent.ex.
behövsdettaägarkapitalutlandet tillskjutaiprojektfinansieringar om

riskerna iaffären och därgenomföraskall kunnaför exportörenatt
exportkreditgaranti. Jagkunna erhållaacceptabla förövrigt är att anser

föreslår EKNsådana möjligheter.bör införa JagocksåSverige attatt
behovetutredamed Industrifonden,tillsammansfår uppdragi att, av

därmedproj ochägarkapitaltillskott vidstatligt samman-
frågor.hängande

ochprojektexportöreroch medelstoraMindre exportörer tyngreav
ha kunskapdemöjligheterharkapitalvaror inte största attsomsamma

fårföreslår därför EKNfinansiärer.med olika Jagoch kontakter attom
ochmindre projektexportöreruppgift aktivt hjälpa exportörertill att
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levererar på långa kredittider hitta och lämpliga finansi-utnyttjaattsom
eringsmöjligheter.

föreslår vidare tillsammans med Exportrådet ochJag EKN ALMIatt
med huvudansvarig får uppdrag utarbeta förEKN i att ettsom program

informera möjligheter stödja småföretagensatt statens att export-om
finansiering.

har möjlighet bevilja rörelsekrediter eller förALMI garantieratt
bankfinansierade rörelsekrediter till expanderande företag. föreslårJag

får i uppdrag verka för de mindre exportföretagen harALMIatt att att
kunskap och kan utnyttja möjligheterna erhålla rörelsekrediterattom

för sådana vid exportaffárer.eller garantier
andelen affärerökade med privata köpare inkl. projekt-Den

finansieringar ökar behovet kunna bedöma kreditrisker vidattav
sådana affärer. första hand behöver kan deI EKN görapersoner som

affársuppläggenriskbedömningar de kräver också förnya men resurser
kunna anlita specialistkompetens. föreslår fårJag EKNatt extern att

möjlighet förvaltningskostnaderkunna öka sina både för anställaatt att
med kompetens inom området och för kunna anlita denattpersoner

specialistkompetens behövs för bedöma enskilda ansökningarattsom
och följa riskutvecklingen enskildai projekt.

föreslår skaffarJag sig miljöbedömningskompetensEKNatt egen
för bedöma de kreditrisker ligger miljökonsekvensemai iatt som

för vilka exportföretag sökerinvesteringar exportlqeditgarantier.
de redovisade förslagen bedöms endast tillAv övergångenett, ett

räntekompensationssystem, kunna få budgetmässiga konsekvenser.rent
Övergången bl.a. svenskamotiveras villkorexportörerattav ge samma

deras utländska konkurrenter redan erbjuds. ocksåMensom
konkurrensskäl mellan långivare talar for Med nuvarandeövergågnen.
utlåningsvolym och räntenivåer hantering räntedifferensemasamt av
skulle merutgiften vid fullt utbyggt uppskattningsvis ligga påett systern

förstalO 12 miljoner kronor. året beräknas fördyringen tillDet 2 3- -
Ökningenmiljoner kronor. anslagsbehovet kan ytterligareav ev.

minskas och utställama CIRR-lån kommerstaten överensom av om en
lägre upplåningsränta den används flera utländskaiänannan som

CIRR-system. harJag hur den merkostnaden skallprövat ev.
finansieras och det bör finnas förutsättningar inomatt attanser ramen
för området öka inkomsterna för täcka utgiftsökningarna.att att
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Summary

assignmentMy

My assignment review, with the focus theto outwas carry a on
provision of credits, of the officially supported financingexport export

and the rules and international guidelines thatsystem affect the
Swedish exporters‘ opportunities for offering competitive financing
solutions. The I instructed examine depthintoareas was were
officially supported credits and the organizational theexport structure,
role of the Government in other credit and projectexport arrangements
financing. alsoI instructed consider the Governments interest intowas

efficient for financing and officially supportedsystem export exportan
credit guarantees.

The inquiry

The main of the inquiry the role of thetopurpose was assess
Government and the future need of participation ingovernment export
financing and the appropriate organization for this participation.most
Due the short time available, decidedI dispense withto the help ofto
formally appointed Instead, establishedI directly withexperts. contacts
representatives of various parties. also hadI meetings with represen-
tatives of the industry, banks,export etc.

I have compared the Swedish financing with those inexport system
Denmark, Norway, Finland, Germany and the United Kingdom and
studied elements of the officially supported in the andUSAsystems
Canada.
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capitaltheof andcompositionChanges in the exports
role indetermine the Governmentsmarkets export

financing

haveand thesewitnessed changes,haveThe last greatten years or so
These changesfinancing.role inaffected the Governments export

ofand orientationorganizationaffect the composition,primarily
capital markets.international credit anddevelopments inandexports

from aboutof has risenGDPThe share of percentageexports as a
stillabout 40% in 1997. However,in 198730% exportsto are

international companies,of the largethe performancedependent on
goodsparticular capital investmentfew inwhich in sectors,operate a

forAltogether, the largest companiesand infrastructure. account two-
result of increasingthe time,thirds of Swedens Atexports. same as a

Sweden theless and lessdependglobalization, these companies ason
of production.country

thenormally suppliersPreviously, the smaller companies towere
thus indirectandlarge established companies exporters.export were

small and medium-forindustry still the largestThe customerexport
increased andhasthe proportion of directsized enterprises. But exports

medium-from small andexceed indirectestimated exportstonow
with employees.sized enterprises 20over

undergonecredit markets havethe capital andthe lastIn ten years
volume. Newsubstantially inchanges and alsoradical grown

emerged, and the existinghaveand playersinstruments new
has beenConsequently,instruments have been put to new uses.

and lenderssolutions both borrowers‘possible tailor financing toto
risksfinanceThe capital marketsrisk profiles and capacities. can now

financed previously.that they could havenot
ofseveraldevelopments, thereresult of theseAs waysare nowa

have directincreasinglyfinancing long-term operations. Buyersexport
through bond loans, privatethe international capital marketstoaccess

emergedSeveral alternatives haveplacements and other instruments.
for riskfor financing. the capacitylong-term However,export exposure

factor.still limitinga
offinancingstill predominate in theTraditional creditsexport

withplant, well of heavy capital goods.projects and In contrastas as
majority,the however, private buyers inprevious situation, are now a

madeand both infrastructure and industryinvestments in to anare now
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often throughunder financingprojectincreasing arrangements,extent
for theby private companies"project companies" set purpose.up

involvesand financingbuyers projectThe shift towards private to
andborrowersthis makes forkinds of risks, and necessarynew

theriskmake kinds of meetassessments toguarantors to newnew
needs.

kind ofdifferent inputfinancing model also requiresThe project a
financearrangingand financiers. only involvesfrom notexporters

traditionalofof goods and in thefor purchases services, caseas
for the investmentsupply of equity capitalbut often alsoexports, a

itself.

Proposals

crucial role inplayThe will continueGovernment exportto a
andvital SwedensThe industryfinancing. toexport economy

ofthe large companieswith other countriescompared export are
generalfor employment and Myimportance exportgreater revenues.

framework ofshould, within thetheconclusion that Government
theindustrydo all give theinternational to exportagreements, can

goods and servicesfinancing thepossible whenbest support tocomes
produces.

willand financing conditionsregardsDevelopments exportsas
continuously.modify its rolemake for the Government tonecessary

differof creditsfor the provisionThe assisting inGovernments reasons
capitaland developments in thefrom those relating guarantees,to

that thedifferences. thereforeaccentuated these Imarkets have propose
andresponsibility riskof organizational intodivisionpresent exposure

retained.credit supply be
liberalizationand theinternationalization of companiesThe export

which thehave changed the climate inof the capital markets etc.
theFurthermore,Credit CorporationSwedish Export operates.

internationalnational, butof credits longerprovision export anno a
competitionthe increasingactivity. result, CorporationAs encountersa

that offer long-term credits.from banks and other operators
should, by owningof industrial policy, the GovernmentFor reasons

offer creditsof the continuesubstantial share Corporation, to exporta
emphasizedstronglyThe industry hascompetitive exportterms.on
offer long-the should continuehow important that Corporation to

possible The Govemment‘sfinancing the best part-terms.term on
creditsownership of the Corporation helps provideto export on

should, thewhen bad. This roletimescompetitive terms asareeven
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today, be fulfilled in such the Corporationsnot to putcase a way as
high credit risk. opinion, the riskrating In Corporationsat presentmy
policy regards credits should principle be maintained.inexportas

The Board of should therefore decide theCorporations Directors on
Corporations risk within the framework of the adopted creditexposure
policy, taking the available risk capital.into account

The ownership of the whichCorporation, divided equally between
the of theGovernment and the Swedish commercial banks, resulta
Corporations original role dominant of longtermprovideras a
exportcredits the days of credit resultin restrictions. In opinion,my as a
of the changes mentioned above and the increasing competition
between banks and the Corporation, the ownershippresent structure

be retained. Consequently, the will have resolveGovernmentcannot to
the ownership issue with the banks holders of shares.B

Negotiations take place with the shareholdersmust as soon as
possible with view reaching ownershipto agreementa an on a new
structure.

The proposals changes regards ownership and theconcerning as
administration of officially affectthe supported loans will thenot
Corporations of andoperations under its Articles Association. By
large, therefore ofits task would continue be exportsto to promote
Swedish goods and and the development of Swedish industry,services
in particular the industry.export

With officially supported loans, that Sweden,Irespect to propose
like other introduce under which thecountries,Europeanmost systema
Government provide and lendingwould only interest compensation
would be left banks. The should beinterest compensationto payments
administered by the Swedish Credits Board.Export Guarantee

Despite the developments of fori.e.recent greateryears, scope
private solutions through banks, credit and capitalinsurerssector
markets there still need of risk theinetc., government guaranteesa

risky markets. The under which the Govemmentarrangementsmore
furnishes through the Swedish CreditsExport Guaranteeguarantees
Board EKN should basically unchanged. riskremain Government

with financing should becontinuerespect to export toexposure
channelled exclusively through with the of theEKN, exception areas
for which the Swedish International Development Authority Sida
responsible in its capacity guarantor.as a

In countries, for example Canada, havegovernmentssome
introduced the possibility, in with financing abroad,conjunction project
of furnishing equity capital this for the exporter tonecessary
finalize project, provided that the other risks obstacle thenot toa are an

ofgranting credit Sweden shouldopinion,Inexport guarantee.an my
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also introduce this possibility. thereforeI that togetherEKN,propose
with the Swedish Industrial Development Fund, should be instructed to
investigate the need for the Government provide infusions of equityto
capital for project financing, well studying related matters.as as

Small and medium-sized enterprises that and heavyprojectsexport
capital goods do have the expertise and with lendersnot contactssame

the largest companies. thereforeI that be instructedEKN toas propose
provide active assistance for medium-sized andproject exporters

bound by long credit identify and oftake advantageexporters tenns to
suitable financing opportunities.

I that together withEKN, the Swedish Trade Council andpropose
the Regional Development Corporation ALMI, be instructed to

information campaign schemes that existgovernment toprepare an on
help finance small enterprises’ exports.

ALMI operating credits, for bank-financedgrant guaranteescan or
operating credits, expanding enterprises. should be instructedALMIto

that small enterprises informed and taketo exportensure are can
advantage of opportunities obtain operating credits, forto guaranteesor
such credits, in connection with operations.export

The growing of buyersprivate and the shift towardspresence
project financing increases the need be able the credit risksto to assess
associated with such operations. haveEKN qualified personnel inmust
this in order be able make the risk andto to assessmentsarea necessary

the of business transactions, well theexecute typesnew as as resources
hire external specialists. I that be authorizedto EKN topropose

increase its administrative budget for the qualifiedof hiringpurpose
personnel the fieldin of project financing and hiring the specialists
needed deal with individual applications and the risk trendsmonitorto
in individual projects.

I that EKN acquire in-house environmental assessmentpropose
skills that evaluate potential credit risks associated with theso can
environmental impact of investments that the subject of applicationsare
for credit submitted by companies.export guarantees export

Of the proposals mentioned above only i.e. the introduction ofone,
exclusive interest compensation likely affect thesystem, toan

budget. The main for introducing such givesystem toreason a
Swedish the opportunities those already availableexporters tosame as
their competitors. The change also desirable in view of the need for
fair competition between lenders.

Given the loan volume and interest and thecurrent rates current
for managing differences in interest the additionalsystem forrates, cost

complete interest compensation would be in the ofregionsystema
SEK million10 12 annually. The additional during firsttheexpense—



16 Summary SOU 1998:23

million. The the budgetestimated SEK 2-3 increase inatyear
lowermight be reduced the decidesappropriation Government on a

than that used several foreigncompensation in CIRR-systems. Irate
could be financedhave considered the of how thequestion costextra

concluded that should be possible the increase inand have to cover
by corresponding increase incosts revenue.a
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Uppdraget1

Direktivenl l
.

ochgenomlystes 1988exportñnansieringenstatsstöddaDen senast
1988:42.SOUroll finansiering exportpresenterades i Statens i av

medan kreditgivningenvid exportkreditgarantiema,Huvudvikten lades
genomfördes iUtredningens förslagmindre omfattning.berördes i

19. Sedan den1989/90240,huvudsak prop NU senaste genom-
tillövergångskett omvärlden, bl.a.förändringar ilysningen har stora

världshandel,planekonomier,tidigaremarknadsekonomi i öppnare
för-finansiering,sammansättning ochförändringar i samtexportens
förkapitalmarknaderna. Förutsättningarnaochändringar på kredit-

dessa skäl ändrats.exportñnansieringen harmedverkan istatens av
inriktning påmed huvudsakligdärför Varituppdrag harMitt att

statsstödda exportñnansierings-detkreditgivningen göra översynen av
påverkaroch internationella riktlinjeroch de reglersystemet som

konkurrenskraftigasvenska erbjudamöjligheterna för exportörer att
nämndauppgift hur dehar haft till visafinansieringslösningar. Jag att

ökande projektexporten,omvärlden, denviktigare förändringarna i t.ex.
OECD,ochsamarbetet bl.a.det internationella EUutvecklingen inom

dettafinansmarknaderna, påverkarpåförändringarna system,samt
omvärlds-dessatill förändringarfram de förslagläggasamt som

ochidentifierauppgift har varitförändringar motiverar. En attannan
dubbelbeskattningsregler,lagstiftning och regelverk,analysera t.ex.

avseendeolika påverkar konkurrenssituationenpå export-sättsom
finansiering.

omfattar främstexportfinansieringssytemetstatsstöddaDet som
hoslcreditgivningExportkreditnämnden EKN ochgarantigivning hos
förbetydelseSEK. harSvensk Exportkredit DettaAB systern stor

roll ispelar ocksåmarknader. och SEKtill vissa EKNexport en
roll harinternationella finansieringsorgan. Dennasamfinansiering med

jämföra det svenskaockså haft uppdraghaft studera. har ijag Jag attatt
konkurrentländer.motsvarande viktigaremed isystemsystemet
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områden enligt direktivenDe jag särskilt skall för detpröva ärsom
första den organisatoriska strukturen på det statsstödda export-
finansieringssystemet, och finnsdet behov lösningar. detFörom av nya
andra skall jag den statstödda exportlqeditgivningen och bl.a.pröva
bedöma riktlinjerna lämnade riksdag och regering bör ändrasom av
eller det stöd lämnas SEK kan lämnas andraävenom som av av
aktörer. det tredje skallFör jag ipröva statens engagemang annan
exportkreditgivning och projektfinansiering, och bl.a. huröverväga

intresse effektiv finansieringsverksamhet på områdetstatens attav en
inom och landet kan tillgodoses. det fjärde skallFör jag denutom pröva
statsstödda exportkreditgarantigivningen, bl.a. deoch bedöma om
beslutade riktlinjerna bör ändras i några väsentliga avseenden.

har vidare haft uppdragJag i undersöka särskilda börinsatseratt om
vidtas för de mindre medelstora företagen.och

1.2 Definition exportfinansiering ochav

avgränsningen mitt uppdragav

Enligt OECDs skrift exportkrediter Export Credit Financingom
Systems in OECD Member and Non-member uppkommerCountries

exportkredit utländsk köpare och/eller hartjänsternären en av varor
fått möjlighet skjuta betalningen- beviljats kredit. Kreditenatt upp en
kan ha formen leverantörskredit, dvs. beviljadav en vara av

eller köparldedit, dvs. beviljad sälj utsedd bankexportören, vara av aren
eller kreditgivare till köparen eller dennes bank för finansieraattannan
exportaffären.

Statsstödd exportfinansiering definieras OECD närav som en
offentlig garanti eller försäkring lämnats för elleravlasta exportörenatt
kreditgivaren lcreditrisken för den exportkredit denne beviljat köparen.
Beviljas krediten eller refinansieras den offentlig kreditgivareav en
eller kreditgivare arbetar för räkning eller kreditenstatenssom om
beviljats offentligt räntestöd räknas den också statsstödd.som
Kombinationer garanti- och kreditstöd räknas också statsstöddav som
exportfinansiering.

Det innebär min utredning omfattar de exportkrediteratt som
beviljas SEK, såväl de beviljas inom för det statsstöddaav som ramen

s-systemet, de beviljas till marknadsvillkorsystemet oavsettsom som
kreditema statligt garanterade eller inte. omfattar ocksåDenärom

krediter riskavtäckts med hjälp exportkreditgarantierEKNssom av
risktid.oavsett
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Huvudvikten har lagts vid bedöma roll och det framtidaatt statens
behovet medverkan i exportfinansieringen, hur sådanstatens samtav en
medverkan bäst organiseras. har däremot uppdragetDet inte ingått i att
utvärdera och sådana.EKN SEK Min utredning innebär såledessom

fullständigingen analys dessa två organisationer.av
har lagt särskild vikt vid kredit-Jag analysera förändringar påatt

och kapitalmarknaderna och i uppläggning och finansiering.exportens
faktorer harDessa nämligen avgörande betydelse for statensen

framtida roll exportfinansieringen,inom och för hur denna roll ska
organiseras.

uppdrag harI mitt inte ingått utreda de s.k. u-kreditemaatt
blandade krediter. har nyligenDessa behandlats Sidasi rapport
Bistånd kredit.på presenterades september ochRapporten i 1996,
den har legat till förgrund avsnittet krediter och ochgarantierom
regeringens överväganden angående detta 1997/98:1 utgifts-i prop
område 7. konstaterasI propositionen bl.a. u-kreditsystemet visatatt
sig fungera väl och det i sina huvuddrag bör behållas. Utökadeatt
möjligheter använda obundna u-krediter införs dock förinomatt ramen
internationellt överenskomna regler. ökar möjligheten för SverigeDetta

utfärda krediter samfinansiering m.fl.i med Världsbankenatt
delar ocksåRegeringen Sidas åsikt ökat bör finnas föratt ett utrymme

projektfinansiering. Regeringen vidare förslaget tillpositivt påser en
fristående biståndsmotiverad garantigivning, kopplad tillinte ärsom u-
kreditsystemet och föreslår sådan införs. Förslagen har fastställtsatt en

riksdagen rskr 1997/98:35.av

1 Utredningen

Den korta tid haftjag till mitt förfogande fullgöra utrednings-attsom
uppdraget har medfört restriktioner vad formen för utredningen.avser

har därförJag valt driva arbetet hjälp formellt utseddaatt utan av
sakkunniga och stället harI jag etablerat kontakter direkt medexperter.
företrädare för olika har också haft företrädareJag medparter. möten
för expoitnäringen, banker etc.

Jag har sålunda under utredningsarbetet hämtat ochin synpunkter
underlagsmaterial från ochEKN SEK, hanterar det statsstöddasom
exportfinansieringssystemet. Vidare har jag inhämtat synpunkter från
de banker organiserar exportlcrediter för svenska såvälexportörer,som
de svenska de utländska. harJag haft särskilt detprövaattsom om
finns behov ökade möjligheter till risktagande vad statensav avser
intresse tillgodose efterfrågan på exportkrediter och projekt-attav en
finansiering inom och landet. denna fråga harI jag inhämtatutom
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banker innehar samtliga B-aktier isynpunkter från de svenska som
SEK.

Riksbanken, Riksgäldskontoret,har vidare haft kontakt medJag
med internationella finansieringsorganFinansinspektionen och som

Investeringsbanken ochNordiska Investeringsbanken, Europeiska
informationEuropeiska Utvecklingsbanken. har också inhämtatJag

från lcreditförsälcrare, specialförsäkringsinstitut och investment-privata
banker.

underlagsmaterialhar vidare inhämtat synpunkter ochI Sverige jag
från använder det statsstöddade sigexportörer export-stora som av
finansieringssystemet. har också inhämtat information ochJag syn-

exportföretag. Vidare har jagpunkter från mindre och medelstora
och Industri-Exportrådetsamrått med Sida, Företagspartner,ALMI

förbundet, Metallindustriarbetarförbundet.liksom med
exportñnansieringssystemet medkunna jämföra det svenskaFör att

utländska utredningsarbetet besökt Danmark,har jag under Norge,
Finland, Storbritannien för studeraTyskland och export-att
finansieringssystemet, statsstödda, dessa länder. harinklusive det i Jag

statsstödda och Kanada.också studerat delar de i USAsystemenav
del pågående utvecklings-har under utredningsarbetet tagitJag av

arbetearbete vidare del detoch SEK. har tagitinom EKN Jag av
utfört ochangående svensk projektexport näringslivet somsom

kraftsamling ochSvensk projektexportipresenterats rapporten en-
materialetGöteborg slutet oktober dådeltagit det seminarium i ii av

presenterades.
utredningen angående finansieringSamråd har skett med av

Östersj öområdet.markriadssatsningar i
utredningens uppvaktats SvenskaJag har under gång Natur-av

miljöpröv-skyddsföreningen. har föreslagit fråganFöreningen att om
föreslår frågan blirningar bör mig, alternativt jagtas att attupp av

föremål för fortsatt utredningsarbete.
and TechnologyVidare har Swedish Pulp Group,Paper export-en

samverkansgmpp Exportrådet medlemmar leverantörerinom är avvars
maskiner, och tjänster till och pappersindustrin,utrustningar massa-

före-överlämnat genomförd utredning de svårigheterdemen av om
gäller kreditmöjligheterna.upplever inom denna sektor dettagen när

1.4 Betänkandets disposition

Exportens roll för den svenska ekonomin, karaktär ochstora exportens
de förändringar skett utrikeshandelsornrådet redovisas kapitelpå isom
två. kapitel behandlas hur finansieras de ändringarI tre exporten samt
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på finansieringsområdet skett på bl.a.år,som senare genom nya
ñnansieringslösningar. roll i exportfmansieringen avhandlas iStatens
kapitel fyra. redovisas bl.a. utvecklingen det statligaHär av
risktagandet regelverk statsstöddaoch de internationella denstyrsom
exportfmansieringen. statsstödda exportkreditgivningen,Den som
kanaliseras avhandlas kapitel fem. beskrivs bl.a.via SEK, i Här SEKs
uppgifter och verksamhetens utveckling, hur exportkredit-samt

utformade. beskrivsi några konkurrentländer I.kapitelärsystemen sex
exportfmansieringen. risktagandedet statliga risktagandet i Detta

och myndighetens uppgifter och verksamhetenskanaliseras via EKN,
kapitlet,utveckling redovisas i liksom bl.a. de ändringar i garanti-

givningen nyligen initierats Andra länders garantigivningEKN.avsom
generellaockså i kapitlet. Betänkandet avslutas medpresenteras

slutsatser och förslag till förändringar kapiteli sju.
Kapitel till främst genomgångtvå är exporten,sex en av

ändratsexportfinansieringen och kapitalmarknadema och hur dessa har
statsstöddaunder de fem till åren. Likaså dentiosenaste presenteras

exportfinansieringen, aktörer och hur verksamheten har ändratsdess
förtrogen frågor kan medunder år. väl med dessaDen ärsenare som

fördel förslagskapitlet. kortgå direkt till sig behövaDen som anser en
repetition huvuddragen i de årens utveckling rekommen-senasteav

tillderas läsa de sammanfattande slutsatser avslutar kapitlen tvåatt som
sex.
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2 roll förExportens Sverige och
svensk ekonomi

2.1 Utrikeshandeln har ändrats under de
tio årensenaste

Utrikeshandeln har under den tioårsperioden alltmer utvecklatssenaste
liberalisering och globalisering. Perioden har inneburit högremot en

tillväxt handeln under den s.k. oljeboomen i 1970-talet,mittenänav av
västvärlden börjani 1990-talet genomgick allvarligtrots att av en

recession.
Utrikeshandeln omfattar vidare allt andel världens BNP,störreen av

samtidigt världen får allt fler multinationella eller transnationellasom
företag har produktion flerai länder. Utrikeshandeln har därförsom

Årökat förhållandei till världsproduktionen. 1960 världsexporten ivar
relation till ochBNP 9 % år 1994 den 16%.var

Företagens internationalisering har bl.a. inneburit multinationellaatt
och transnationella företag ökar i antal och storlek. flesta deDe storaav
svenska multinationella företagen har redan delen sinstörre av
produktion utomlands Allt fler företag konkurrerar alla depå stora
marknadema. svenska företagenDe har hittills huvudsakligen invest-

i andra industriländer, främst Europa. Expansionen utomlands skererat
vanligen för få tillgång till marknader. Medan de multi-att större
nationella storföretagen betyder mycket för och svenskSverige
ekonomi, betyder Sverige marknad allt förmindre dessa företag.som

Intemationaliseringen de svenska exportorienterade företagenav
fortsätter och det märks också det faktumpå betydande andelatt en av

från de svenska koncemema försäljning tillexporten största är egna
dotterbolag utomlands. hälften,Drygt eller 52%, den svenskaav

går till utländska dotterbolag. Internationellt denexporten ärsett
rådande trenden intemexporten ökar för de multinationellaatt

1"Sverige och exportmarknaden år Exportrådet2005", 1996, 260mot s.
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utfört. Samtidigtstudierföretagen, påvisas i FNvilket bl.a. som
företagens utlands-verkande svenskainternationelltöverstiger de

Utlandsförsäljningenfrån Sverige.derasförsäljning exportnumer
uppgick till 300medanmiljarder kronoruppgick till 6001995 exporten

miljarder.
handels-olikaockså blivitVärldshandeln har öppnare attgenom

År planekonomierochisolerade tullmurarhinder 1965har begränsats.
internationell konkurrens,arbetare frånvärldensomkring 65% av

2000.2 Handelnbli endast årsiffra beräknas 10%medan motsvarande
GATT/WTO-avtalet. GATT,bl.a.liberaliserashar fortsatt att genom

världshandelnsförhar gjort insatsefterträtt WTO, storenav
rördemed liberaliseringvärldskriget. Arbetetsedan andraliberalisering

medlemmarnabland de ursprungligaimporttullama,först varsom
under GATT-fler länder har skrivitvid Alltomkring 40% starten.

deTillsammansmedlemmar.avtalet, och 128 representerarär staternu
bl.a.i form EUregionala integrationenvärldshandeln.90% Den avav

fortsattdet har inneburitförstärkts ochhar ocksåoch NAFTA en
handelshindren.minskning av

därförkanspecialiserade.blivit Dehar vidareFöretagen mer
i långtoch sälja dessaantal produktermindrekoncentrera sig på ett

Därmed stigermarknaden tillåter.inhemskadenvolymstörre än
styckekostnaden sjunker. Detsamtidigt ärkonkurrenskraften som

Sverige på dettaindustriländer sommindre sättsärskilt viktigt för att
eftersomspecialiteter,föravsättningsmöjligheter sinafå tilltillgång

begränsad.hemmamarknadderas är
förkundorienterade, iställetochmarknads-har blivitFöretagen mer

inriktade pådeSamtidigtteknikorienterade.produkt- och attär
kundgruppers,dvs.marknadssegments,antaltillfredsställa visstett

kunderna.etableramedför behov sigefterfrågan. närmareDetta attav
intemationaliseringsprocessendeltarföretagen idebaraInte större

positivaockså.företag deltar Denmedelstoraochsmå-utan
utomlandsocksåbara i Sverigeför småföretag inteutvecklingen utan

internationaliseringparallellt med ökadhar skettunder år avensenare
blivithar exportförsäljningensmåföretagmånganäringslivet. För ett

erfarenheterutveckling. Danskaoch fortsattvillkor för överlevnad
blir alltintemationaliseringsprocesssmåföretagensvisar att mer

licensavtal, jointnätverk,innehåll. Samarbete itill form ochvarierad
intemationa-traditionella bildendenkompletterarventures avm.m.

dotterbolagutländskaoch etableringlisering export avgenom

2 Exportrådet 1996, 172005,och exportmarknaden"Sverige mot s.
3 företagsamhet,företagare,och Lindmark red; "Företag,ohanisson LJ B

småföretagarforskning 1996, 118Stiftelsen forum för s.
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intemationaliseringsprocess de företagen delDen ärstorasom av
har sådeles motsvarighet hos småföretagen.sin Processen ser
emellertid annorlunda Istället för rationell visarattut. vara processen
studier mindre företag ofta inleder exportaktiviteter utanatt mer
ingående planering. Mindre företag koncentrerar sig inte heller på en
eller utlandsmarknader, har istället valt på störreut ettett utan attpar
antal marknader valda eller mindre slumpmässigt.synes vara mersom

kan beskrivasSmåföretagens internationaliseringsprocess snarast som
nätverksprocessfen

Sverige blir allt beroende2.2 mer av

exporten

den utveckling beskrivits i föregående avsnittSverige harFör som
beroendeinneburit landet för välståndsutveckling blivitsinatt mer av

ökatutrikeshandel inkl. Exportberoendet har successivt mättexport.
under denandel harBNP. BNPExporten sett procentsom som avav

ökat från till 34% årtioårsperioden trendmässigt 27% 1986senaste cza
miljardertillberäknas år 1996 uppgå lll1996. Tjänsteexporten

det samladeläggs till uppgårkronor. Om tjänsteexporten varuexporten
stigitVärdet den svenska harvärdet till 40% BNP. exportenavcza av

År miljardertotalt 566räknat löpande priser. 1996 Sverigesi exportvar
siffran miljarder.kronor. Tio år innan 265var

internationell handel, dettablir allt beroendeAlla länder menmer av
industriländer. högagäller hög grad mindre Deti särskilt export-

grannländer liggerberoendet alltså unikt för Sverige. vårainte Iär
ochDanmark Finland28%, 30%på 30% BNPvaruexporten runt av

andelTyskland därländer, undantagetNorge 31%. Större exportens
mindre utsträckning beroendeuppgick betydligttill 23%, iär av

hemmamarknaden.avsättningsmöjligheter påstörreexporten p.g.a.
låg exempelvis på 8% och på 9% BNP.USAs 1995 Japansexport av

4 "Småföretagen i Sverige 1995, NUTEK, 92s.



26 för ochExportens roll Sverige svensk ekonomi SOU 1998:23

2.3 Sverige mycket beroendeär exportenav

från några få, företagstora

Företagsstrukturen kännetecknas mindre antali Sverige storaettav
småföretag.internationellt välkända företag, och antal Vårtett stort

land utvecklingeni hög grad bundet i ekonomiskt hänseende inomär av
starktstoiindustrin. Jämfört med andra industriländer Sverigeär

storföretagsberoende. blirKoncentrationen störreän tarmanom
hänsyn till flera företagen tillhör koncern, vilket framgåratt avav en
tabell storföretagen ofta villkor för överlevnad och2.1. För är export ett
utveckling, detta fallet också för allt fler småföretag.ärmen

hade knappt varuexporterande företagSverige år 1994 45 000
nyare siffror publicerats dessa knappt 000har SCB. 12Avav var
koncemtillhöriga koncerner.företag ingick i 6 600 Dessasom
koncerner för omkring den totala svenskasvarade 88 procent av

År motsvarande siffra 91%.under nämnda år. 1986Varuexporten var
Bland svarade de med årsexport på minst 100koncernema större en
milj kronor för 80 procent exporten.av

Utrikeshandel med fördelad på koncernerTabell 2.1 varor
år 1994

Exportvärde/
Importvärde Andel totaltExport av
milj.kr Antal exportvärde

%KONCERNER
1994 1994

18 48,85 000 -
11,42000-4999 17
4,41 000 1 999 15-
5,9500 999 41-
9,8100 499 215-
7,399 6 278-

S:A Koncerner 6 584 87,5

Källa: Statistiska meddelandenSCB
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Småföretagen direkt och indirekt iexporterar genomsnitt mellan en
femtedel och tredjedel sin produktionfExportandelen ökar meden av
storleksklass. Exporten kan delas in i indirekt och direkt ochexport
andelama för respektive framgår tabelltyp 2.2.exportav av
Småföretagens direkta stiger med storleksklass från tillexport 21%.tre
Den indirekta däremot fördelar sig relativtexporten jämt över
storleksklassema.

Den indirekta förklaras Småföretagenexporten iatt storav
utsträckning fungerar underleverantörer, dvs. de säljer sinasom
produkter till företag i sin exporterar De företagen blirtur storasom
alltmer specialiserade och därigenom i ökad grad beroende av
underleverantörer för sin produktion. Många små företag lever till stor
del på produktion dessa insatsvaror. småföretagFör produktionenärav

insatsvaror till exportindustiin dominerande, jämfört medav
försäljningen insatsvaror till andra branscher. Exportberoendeav
företag efterfrågar också andel insatsvaror andra branscher.större änen

Tabell Direkt2.2: och indirekt år 1996 olikai storleksklasser,export
procentuell fördelning antalpå anställda

Storleks- Export, Export,
direkt indirektklass

1 19 3 15-
20 199 18 16-

200 21 13
Källa: NUTEK, Småföretagen i Sverige 1996

NUTEK har inte gjort några studier hur fördelningen tiden mellanöver
direkt och indirekt har förändrats. bedömningDeras dockexport är att
andelen direktexport ökar, medan andelen indirekt står stilla.export

2.4 Sverige ökar snabbast till andraexport
länder industriländerän

Sverige främst till andra industriländer och då framför alltexporterar
till andra EU-länder. C:a 80% den svenska gär till industri-exportenav
länder. dennaAv andel gick år 1997 56% till EU. Asien inkl Japancza

5"Småföretagen i Sverige 1996, NUTEK, 42s.
° SCB, Export/irnportåret 1993/94, 27s.
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Videxportmarknad 13%.år Sveriges näst största envar samma
framkommerde årensvenska tiotillbakablick på den exporten senaste

medanindustriländema har minskat,tillexportandelen export-att
har ökat.andelen till andra regioner

svensk Treallt delmarknademaDe större export.tar avennya
under deför svenskVinnarelandgrupper framstår senasteexportsom

ÖsternÖsteuropa, ochoch Fjärrantill Central-två åren. Varuexporten
och underförsta halvåret 1996har både underSydamerikaCentral- och

svenska totalexporten.snabbare denökat klartförsta halvåret 1997 än
Östeuropas från till 6,0%,ökat 4,5%andel har på två årCentral- och

Österns Central- ochfrån tillandel ökat 9 11,5%.samtidigt Fjärransom
till EU-ländernaökade från 2% till 2,5%. ExportenSydamerikas andel

förstaUndersvenskandelhar minskat sindäremot varuexport.av
denna trend.fortsattehalvåret 1997

jan-1997andelar i % 1987SverigesTabell 2.3: export resp.
aug

19971987
80,0 %87 %I-länder,

%68,072 %och EFTAEUvarav
Öst- 6,0 %%Central- och 2,5

europa
%10,06,2 %exkl. JapanAsien

2,5 %och Syd- 2 %Central-
amerika
Övriga 1,5 %2,3 %

meddelandenStatistiskaKälla: SCB

svenska Endentill omsvängningenorsakerfinns flera exporten.Det av
u-ländema påhärjade blandskuldkrisen,globalaorsak denär att som

ländernatillhar letttill delar Det1980-talet, attär övervunnen.storanu
internationelladeköpare påuppträdakan börjaåterigen som

Ökningen förklarasmarknaderexportandelen för vissaimarknadema.
Tillväxtennivåer.sina nomialade börjat återtasålunda delvis attav

bl.a.efterfrågan påinneburitvilket harsnabb Asienhar varit i att
kommeroch SydostasienNuvarande kris i Ost—ökat.investeringsvaror

påverka Sverigesoch därmed negativttillfälligt dämpa tillväxtenatt
marknadsekonomi ihar omvandlingen tillområdet. Vidaretillexport

Östeuropa länderna börjarlångt dessakommit såCentral- och attnu
importbehovmedförde.omvandlingen Derasden kriskomma över som

skjuter fart.bl.a. infrastruktureniökar takt med investeringari att
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tillExporten EU och EftaEuropa dock fortfarandeär av
dominerande betydelse för företag allai storleksklasser. Allra mest
betyder för företagden med på mindre 10 miljoner kronor.änexporten

dessa företagsAv går 78% till och Efta,EU jämfört med 67%export av
från företag med rnrdpå 1 kronor.större Förexporten överexporten

de mindre företagen Norden särskilt viktig, 44% de mindreär av
företagens gick till denna region, jämfört med för de13%export större
företagen. med mindreFöretag miljoner kronor10 i exportvärde harän
samtidigt ökadi utsträckning börjat till Central- ochexportera
Östeuropa. till den förExporten regionen dessa företag, tillär, större än
Nordamerika och Stillahavsasien tillsammans. Sammanlagt gick 10%

Östeuropa,de mindre företagens till Central- och jämfört medexportav
3% för de regioner längre bort frånI Sverige, Asien,större. som
Nordamerika och Mellanöstern dominerar naturligen de större
företagen. Exempelvis gick 13% de företagens tillstörre exportav
Stillahavsasien, mindre.7jämfört med för de4%

2.5 Exportens sammansättning förändras

Sveriges viktigaste 1996 verkstadsindustrivaror. Hitexportvaror var
räknas personbilar och lastbilar elektrovaror/datorer inklusivemm,
telefonutrustning, maskiner och metallarbeten. Maskiner denär
dominerande delen i verkstadsindustrivaror cza 17 % 1995,gruppen
följt elektrovaror och datorer. Den viktigastenäst exportvaru-av

skogsvaror ochär trävaror.gruppen som papper, pappersmassa
läkemedelKemivaror och plaster kom på fjärde plats, följtsom av

mineralvaror järnmalm och stål.som
Under perioden har sektorerna1986-96 skog och mineralvaror

minskat sin andel medan verkstadsindustrin och kemivarorexporten,av
däremot har ökat andel.sin förändringEn i exportsammansättningen
har alltså skett från den traditionella basindustrin till verkstadsindustrin.
Läkemedel den ökade både värde- ochmestvar varugrupp som

198O-talet.8Årvolymmässigt under 1987 utgjorde läkemedel 1,5% av
den svenska och stod den för1994 4%.exporten

Gruppen verkstadsvaror har också ökat under perioden. Den största
ökningen står elektrovaror och datorer för, där telefon-gruppen

Årutrustning ingår. 1986 utgjorde elektrovaror och datorergruppen
11% svensk Under första halvåret den främsta1997export.av var
trenden verkstadsvarornas fortsatta ökning, och starkt bidrag tillett

7"Små, medelstora och företag svenski export, Exportrådet 1996, 8stora s.
8Långtidsutredningen bilaga1992, 15, 21s.

2-18-0167
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periodenelektroindustriprodukter. Underuppgången gruppenvar
för den svenskatill stod 18,5%januari juni 1997 exporten.gruppen av

totalexportenviktigaste i %SverigesTabell 2:4 exportvaror, av

199619911986
53,4%48,8%50,5 %Verkstad
15,0%18,2%18,3 %Skog

Övriga 10,1%10,6%9,4 %
9,2%10,1%10,9 %Mineral
9,6%9,2%8,4 %Kemi
2,7%3,2%Energi -

%2,5Oljeprodukter --
meddelandenStatistiskaKälla: SCB,

exporterande småföretagen visardebranschuppdelning attEn av
blanddominerande expoitbranschendentillverkningsindustrin ävenvar

smäföretagenssvarade för hela 60%småföretagen. Den export.av
enligttillverkningsindustrin visarbranscher inomFördelningen på

kemiskasvarade för 44%verkstadsindustrinNUTEK exporten,att av
för ochträvaruindustrin 16%stålindustrin för 14%industrin för 13%,

,
13%branscher förövriga

Proj ektexport

s.k. projekt-dentio årenunder demärkbar tendensEn är attsenaste
med det ikaraktär ochsamtidigt ändrat iökat. harhar Den attexporten

infrastrukturinvest-vidbolag,utsträckning privataökande ävenär
projektägare.beställare och/ellereringar, ärsom

eller anläggningkomplettprojektBegreppet ett system somavser
installerarbygger,tillsammans med andrasjälv ellerexportföretaget

vanligainnehållavärdlandet. Projektet måsteeller i änmonterar mer
viktigtenskild maskin.installation Detproduktleveranser eller ärav en

dotterbolagetablerade iprojekt utförs fastskillnad pågöraatt som av
dvs.från hemlandet,och finansierasprojekt planerasutlandet och som
fastföretaget inte har någonProjektexport bedrivsprojektexport. när

sådant projektvärdlandet. Allt iverksamhet produktion ietablerad ett
denarbetskraft in påoch köpsdel utrustningsällanär export, utan en

marknaden.lokala

9 Export/importåret 1993/94, 27SCB s.
° utlandet", 1996projektverksamhet i NIRSvenska företagsSvensson, R;
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I studie svenska företags projektverksamhet utlandet gjordien om
år 1996 ekon. dr. Roger Svensson ingår olika beräkningar bl.a.av av
volym och fördelning densamma. Sju svenska företag ingår istoraav
studien, bl.a. Ericsson, LavalABB, Tetra och Skanska. Studien visar att
den totala projektverksamheten uppgick till 193 miljarder kronor år
1994, vilket drygt hälften dessa företags totala utlandsforsäljning.är av
Exportandelen från tillSverige projekten dock endast 24% eller 46var
miljarder kronor.

Sektorfördelningen för utlandsprojekt visar dominans för energi,en
infrastruktur främst telekommunikation och tillverknings- och gruv-
industri. Fördelningen dock lite annorlunda delar deutser om man upp
svenska företagens till utlandsprojekt. Infrastrukturen dominerarexport
då 61%, följt energi 20% och tillverkningsindustri l 8%.stort av

Projektens andel totalförsäljningen till olika regioner visar attav
Östeuropadenna andel klart högre för u-ländema och Central- ochär

till exempel för industriländema. de sju företagens försäljning tillän Av
de förra marknaderna utgjorde projektens andel drygt medan70%,
andelen för den försäljningentotala uppgick till och för utlands-55%
försäljningen till 48%. Förklaringen många u-länder och länder iär att

ÖsteuropaCentral- och fortfarande har outbyggd infrastruktur,en
energisektor och tillverknings- och gruvindustri och det befintligaatt
beståndet i dessa sektorer i behov förnyelse. Ländernasär stort av
förmåga genomföra projekten stöd också begränsad.att ärutan externt
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genomgången:Sammanfattande slutsatser av

beroendealltvälståndsutvecklingför sinblirSverige avmer-
exporten.

demarknadsorienteringoch export-görInternationalisering stora-
produktionsland.beroende Sverigemindreföretagen allt somav

exportföretag.fåberoende någramycketSverige storaär av-

beroendegrad blivithar i högföretagmedelstoraochSmå- av-
ökar.direktexportberoendeoch derasexport av

ländertill andrasäljs änSverigesandelDen export somav-
industriländertillandelenmedanökarindustriländer export

minskar.

exportföretagensdesärskilt exportdominerar störstaProjektexport- Östeuropa.ochCentral-och länder iu-ländertill
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Finansiering3 exportenav

3.1 Huvuddelen betalas kontantexportenav

eller på korta kredittider

normala betalas kontantDet vid leverans eller finansierasär att export
med korta krediter, dvs. med högst kredittid. såvälårs gällerDettaett
vid nyckelfärdigaprojekt, anläggningar och kapital-export tyngreav

vid löpande maskiner fordon, ocksåochexport t.ex.varor, som av men
råvaror, konsumtionsvaror och Kontantköpeninsatsvaror.av

finansierar köparen endera med hjälp balansräkningsinav egen genom
banklån, emittera obligationer kapitalmarknadenpåatt ta upp m.m.

eller likviditet.utnyttja sin vanligaste dockDet äratt attgenom egen
sälj beviljar köparen kundkredit på kort kredittid.aren en

miljarderAv på 566 kronor uppskattningsvis1996exporten ca var
eller miljarder95% 535 540 på kontantvillkor eller finansierades med-

korta krediter. kredittider därmedExport på år uppgåröver ett
uppskattningsvis till 25 miljarder. omfattar försälj-30 Denna export-
ning projekt och anläggningar och kapitalvaror. Dentyngreav
finansieras med hjälp någon form exportfinansiering enderaav av

själv beviljar köparen kredit säljareneller påexportörenatt attgenom
ordnar finansieringen. skulle ungefär hälftenDet innebärasättannat att

projektexporten, den tidigare Svenski nämnda rapportenav som
projektexport kraftsamling" uppskattas till miljarder kronor50en ca-
årligen, behöver säljarfinansieras medan den andra finansieras av
köparen.

Av 52%, enligt föregående kapitel, eller 290 295utgörexporten -
miljarder företagsintem där finansieringen blir internexport en
angelägenhet. företagsexternadenAv inte finansierasexporten som
med långa krediter 240 miljarder torde endast mindre del ske påen
kontantvillkor medan huvuddelen kreditfinansieras. krediterDe

beviljar korta leverantörskrediter med kredittider påexportörerna är
till 60 90 dagar. Såväl ochsmå medelstora exportörerstoraupp som-

beviljar sådana krediter och de behålls vanligen företagensi egna



SOU 1998:2334 Finansiering exportenav

sällan behov extemfinansieraböcker. uppstår därförDet ett attmer av
behov refinansiera dem ochdenna finns detDäremot att attexport. av

riskavtäcka lcreditriskema.
kapitalvaror inkl projekt ochProjektexport och export tyngreav

tidigare främst fåtal mycketanläggningar utförs, nämnts, ettsom av
mindre specialiserat på dennaoch antal sigexportörer ett typstora som

blir helt annorlunda jämfört med denFinansieringsbehovetexport.av
långalöpande finansieras med korta leverantörskrediter. Deexport som

behövdekredittidema skulle innebära denneexportören,att ageraom
kreditgivare, sittande med såväl den långfristiga utlåningenblev som

Eftersom det ofta belopp skulleriskerna under lång tid. sigrör storaom
företagensdet belasta balansräkningen och begränsa handlingsutrymme

Även skulle beloppentid. för de allraunder lång största exportörema
affärerdet relativt litet antalbli mycket sigrörstora trots att ett perom

därförstycken högt räknat. försöker iår, kanske 200 Företagen att
Lyckas försökerförsta hand undvika säljarfinansiering. det inte

finansiärerfå finansiärer banker och andraexportören externa t.ex.som
bank.bevilja lån till och risker på köparen eller köparens Går inteatt ta
köpetdetta exempelvis krav i köparlandet finansieras via enp.g.a.

försöker refinansiera bank.leverantörskredit sedan iexportörensom
finansiärer iblandockså kapacitetsskäl hosDet kan t.ex. varaav

omöjligt för ordna finansiering.exportörer att extern

Orsaker till behöver3.2 exportörenatt

erbjuda exportkrediter

exportkrediter används har traditionellt köparenorsak till varitEn att att
genomföra affärenhar själv ordna krediter och för kunnasvårt attatt

tillkrävs därför medverkan från säljaren. har inte tillgångKöparen t.ex.
de marknadernainternationella kapitalmarknaderna, eller så inteär

balans-villiga finansiera köpet med säkerhet i enbart köparensatt
räkning. Köparlandet kan också för riskfyllt för köparenattanses vara
skall finansiera affären marknaderna.kunna på de internationella En

köparlandets kapitalmarknadanledning kan kredit- ochattannan vara
inte utbyggd det finansiera affären den. kanså går på Detär att att
endera förklaras beloppet för eller den lokalaäratt stort attav
marknaden kan erbjuda de kredittider förinte behövs att motsvarasom
affärens/investeringens avkastningsförmåga. Köparlandets valuta kan
också icke-konvertibel.vara

ytterligare orsak kan köparen och för har möjlighetEn i sigattvara
själv finansiera affären olika skäl väljer och har sådantatt ettmen av
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förhandlingsläge denne kan kräva säljaren ändå ordnaratt att
finansieringen. har underDet blivitår allt vanligare köparenattsenare
ställer krav på exportñnansiering skall av fleraatt ettvara
finansieringsaltemativ och köparen fastställer villkoren.att

3.3 mångaDet är organ som arrangerar
exportfinansiering

Företagen sina korta leverantörskrediter, praktikenär, i dengenom
finansiärerstörsta De står, tidigareexport. nämnts,gruppen av som

årligen för krediter på miljarder240 kronor. denAvemotupp
säljarfinansierade på 25 30 miljarder kronor finansierasexport som-

kreditvillkorpå dominerarår bankerna medöver 16 20 miljarder.ett -
AB Svensk Exportkredit och Sidas så kallade u-krediter står för 5ca
miljarder. Exportföretagen själva bedöms stå för 4 miljarder5 år.per-

De exportföretagen har succesivt byggt sin kompetensstora inomut
exportñnansieringsområdet och har i dag hög kompetens atten
strukturera sådan finansiering. harDet delvis lett till rollförändringen
mellan och långivare. Exportören strukturerarexportörer i dag högrei
grad tidigare finansieringen exportaffárer ochän överlåter sedan åtav
kreditgivaren genomföra den.att

Under år, särskilt sedan banklcrisen hari Sverige, de storasenare
internationella bankerna kraftigt ökat sin och erbjuder denärvaro

svenska exportföretagen finansieringstörsta deras exportaffärer.av
Tendensen så vitt jag har kunnat fastställa, deär, att stora
internationella bankerna allt andel de långsiktigastörrearrangerar en av

Ävenexportkrediterna. de svenska bankerna erbjuder inte bara
exportkrediter denpå nationella svenska marknaden de arbetarutan
också internationellt. Utvecklingen kreditgivningen vidmot att export
blir alltmer internationell och handhas mindre antalett storaav
internationella banker densamma allai de länder besökt.jag Särskiltär
markant detta i de mindre industriländema.är I Finland, Norge,
Danmark och Sverige flera de internationella bankernaär storaav
etablerade och marknadsför sig direkt de störstamot exportörerna.
Förklaringen ligger bl.a. i den internationalisering blandägtsom rum
de industriföretagen. finansieringslösningarNya påverkarstora också
konkurrensen till de internationella bankernas fördel.

finansierasExport också de speciella multilaterala finansie-av
ringsorgan exempelvis Världsbanksgruppen inkl.satts IDAsom upp,
och IFC, Europeiska Utvecklingsbanken EBRD, Europeiska Utveck-
lingsbanken EIB inkl. Europeiska investeringsfonden EIF och
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regionaladeocksåinkl.NIB NDF,InvesteringsbankenNordiska men
ochiinvesteringarfinansieraförutvecklingsbanker inrättats attsom

sådanaExempel påmedlemsländerna. ärutvecklingenstödja av
utvecklingsbanken.InteramerikanskaochutvecklingsbankenAsiatiska

miljarderför 1-1,5årligenfinansierasUppskattningsvis export cza
tillförhållandehar iUtvecklingsbankemadennakronor väg.

finansierar primärtroller.olika Deexportfinansieringsorganen senare
förtraditionellt,arbetar, åtminstoneexportaffär ochsärskilden

finansierauppgiftUtvecklingsbankemas är attexportören. en
kommerinvesteraren/köparen. Defördärfördeochinvestering agerar

harhittills,exportfinansiären,vaddärmed tidigare iin änprocessen
mellansamfinansieringordnasvårtdärförkangjort. Det attvara

idetsammaFörhållandetutvecklingsbankema. ärochexportfinansiären
besökt.alla de länder jag

har lettförändringKapitalmarknademas3.4

köparfinansieraskanaffärertill fleratt

globaliseringenochavregleringaråren harUnder de senaste genom
kapacitetkapitalmarknademasinternationellanationella ochdebåde

vidareharkapitalmarknaderregionalaochNationellakraftigt.vuxit
Latinamerika. Nyaockså iAsien,länder iflerafram ivuxit t.ex. men

harderivatformeroch olikavärdepapperiseringinstrument avsom
desåpaketerashar kunnatfinansieringar attvilketutvecklats, gör att

ochriskkapacitetlångivarenssåväl låntagarensbättre motsvarar som
medlen kandemed hjälpförutsättningar. Genom att nyaavman

ochönskemålfinansiärernastillfinansieringslösningamaanpassa
ökat kapacitetenytterligarevilkettillkommitfler aktörerförmåga har

budgetaroffentligaochInflationsbekämpningmarknadema.på strama
medförländervärldensflertaletbudgetbalans i attför uppnåatt av

Alltminskar.budgetunderskottentäckaförlånabehovet attatt upp
transaktioner.handelsrelateradekonvertibla förhar blivitflera valutor

tilllederbudgetunderskotttäckabl.a. för attutlåningMinskande att
Samtidigt har,placeringar.alternativahittahar behovinvesterare attav

ochanalysfönnåganökade kapacitet,marknadenstill följd av
bättremedförtvilketbyggtskreditprövningskompetensen att manupp,
tillhar lettländer.riskfyllda Detinvesteringsobjekt i attkan bedöma
blivitkreditvärdighetmed högstaländer deandraiinvesteringar än

investe-Finansieringkapitalmarlcnadema.viamöjliga finansieraatt av
blivit intressantaresamtidigt änländer harriskfylldaringar i mer

kreditvärderade.dagriskfyllda, ifler länder,tidigare. Allt äräven mer
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möjligt för länder länderUtvecklingen har gjort det och köpare i som
tidigare kunde finansiera sina investeringar på kapitalmarknademainte

det. Förändringarna de olika kapitalmarknadema harpågöraatt
sålunda möjligheterna köparfinansiera exportaffärer påökat ävenatt
riskfyllda marknader.

har de varför harUtvecklingen endast varit tydlig åren jagsenaste
hursvårt uttala mig hur genomgripande den kommer bli ochattatt om

uthållig den pågående finansiella krisen Ostasien har inte,Den iär.pass
enligt de bedömare talat med, förändrat den redovisade bilden.jag

har vilja risker minskat och förDäremot investerarnas prisetatt ta
risktagandet ökat. antal faktorer talar också viljanEtt attemot att
finansiera investeringar i andra riskfyllda marknader de kris-än

totaladrabbade kommer minska drastiskt. sådan faktor denEn äratt att
marknadskapaciteten ökat dramatiskt den samlade kapaciteten-

världens samlade Analyskapaciteten och deöverstiger BNP. nya
olikainstrumenten riskprofilema kan tillpassas till investeramasgör att

riskvilja. torde utbudet hållas alternativaMen inte minst attuppe av
placeringsmöj ligheter minskar till följd fortsätter sättaatt attstaternaav
inflationsbekämpning och balanserade budgetar förstai rummet.

svenskasammanhanget kan det denI värt att notera attvara
kapitalmarknaden fortfarande bostadsobliga-koncentreras på ochstats-
tioner. Industriobligationer eller motsvarande alltjämt mycketär
sällsynta. Näringslivets långsiktiga finansiering sker således huvud-

Ävensakligen utomlands. det gäller del utnyttjarinstrumentnär en nya
svenska företag dessa första hand gälleri i utlandet. Det t.ex.
värdepapperiseringar. fortfarande lagstiftningSverige saknas särskildI
rörande värdepapperisering. innebär sådana inte kanDet att program
finansieras genomföraspå den svenska marknaden har hittills måstutan
iutlandet.

3.5 Privata lösningar börjar medkonkurrera

statliga

Avregleringar och andra ändringar på kapitalmarknadema och de olika
instrument vilka följd detta kan ocksåhar utvecklatssom en av
användas för expoitkreditgivning. Exempelvis formernahar de olika av
derivat och värdepapperiseringar svenskautnyttjats några storaav

Hittills har dessa begränsadsig möjligheter iexportörer. använtman av
utsträckning utländska aktörer. har gjort detInstrumentengenom
möjligt för andra aktörer banker och de särskilda exportfinansi-än
eringsorganen delta i exportkreditgivningen. Under haråratt senare
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därför exportfinansiering ordnats kapitalmar1nadernavia direktutan
deltagande de traditionella aktörerna. Exempel på aktörer ärav nya
pensionsfonder, försäkringsbolag och andra institutionella placerare.
Vanligen används vid sådana lösningar mellanhand, t.ex.en en
utländsk investrnentbank. de detFör inte någotstörsta exportörema är
problem arbeta med utlandsbaserade aktörer. Föratt gruppen

storlek liggeri under de allra ochexportörer störstastraxsom som
skulle kunna använda sig värdepapperisering det begränsningärav en

det saknas svensk lagstiftning detta. företagDessa utnyttjar iatt en om
hög grad svenska finansiärer och avsaknaden speciallagav en
förhindrar sådana genomförs från Sverige.att program

Också etablerade forfaiting,instrument dvs. refinansieringt.ex.som
exportkrediter på säljaren, har kommit användasregressrättutan attav

på fler exportmarlmader och beloppen aktörerna kan på sig hartasom
ökat väsentligt. orfaiting konkurrerar främstF med statliga garantier vid
traditionella exportkrediter och används inte vid ektrisker.proj

Även andra aktörer den försäkringsmarlmaden förprivatat.ex.som
politiska risker, traditionellt förknippad med Lloyds, har återkommit
efter några ochsvåra år har ökat sin kapacitet och villighet längreatt ta
risker tidigare. Likaså de privata lcreditförsälcringsföretagenän är
beredda risker längrepå risktider två år. Enligt aktörer påatt änta
denna marknad beredd fem års risktid vidär att motman upp
kommersiella risker på privata köpare industriländer.i Vidare itar man
dag risker på privata köpare riskfylldapå marknader, i vissat.ex.mer
länder i Centraleuropa och i Ostasien.

både etableradeFör och tillkommande aktörer gäller de byggtatt
sin analyskapacitet och därmed tycks de i till tidigare hamotsatsupp

för avsikt långsiktigt på marknaden. Tidigare saknade vissaatt stanna
aktörer sådan kapacitet och förlitade sig på andras bedömning.egen

finnsDet sålunda jämfört med för bara några år sedan fler alternativ på
den privata marknaden för finansiera exportaffärer kräver långaatt som
krediter. dock för tidigt dagDet i uttala sig hur andelär att storom av
marknaden dessa alternativ kan och hur uthålliga deta är.pass

3.6 Exportkrediter har främst finansierat
offentliga investeringar i infrastrukturen

Exportkrediter beviljas till köparen eller till köparens bank motsv och
kan ha formen traditionella lån eller andra upplägg, t.ex.av av
leasingupplägg. Oavsett hur krediten utformats har bedömningen av
låntagarens allmänna förmåga betala och erbjudna säkerheteratt
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avgjort villkoren. innebär återbetalningen vanligtvisDet inteatt
kopplats till den exporterade anläggningens avkastning eller den takt

de inköpta kan säljas vidare till slutkund etc.som varorna
har vidare traditionellt offentlig ellerKöparen varit institution etten

offentligt bolag genomfört investering i utbyggnadägt som en av
infrastrukturen. svensk del har därför exportkrediter främstFör använts
för finansiera områden telekommunikation,investeringar iatt som
kraftgenerering och kraftöverföring, Dennasamt transportsystem.
kreditgivning har dessutom ofta krävt importlandetssäkerheter från

finansministerium eller centralbank. har därmedregering, Kreditrisken
första handi legat på landet och inte direkt på köparen.

Vid sidan detta har exportkrediter också föranvänts attom
finansiera svensk till privata köpare. fordonExportexport tungaav

också industrianläggningar och skogs- och-utrustning inommen av
har finansierats med exportkrediter. Mångagruvnäringama m.m.

gånger har långivningen riktats till köparen till köparens bank.inte utan
Långivaren därför ofta risken etablerad bankhar tagit på ien
köparlandet. och/eller ochbanken har värderats lån-Köparen av
garantigivaren innan beviljat finansiering.man

Exportfinansieringen och dess villkor har utformats utifrån dessa
utgångspunkter. Exportlqediter riktade etablerade köpare och/ellermot
banker och andra lqeditinrättningar dominerar fortfarande. Under

har förändringarnaår i omvärlden dock medfört privataattsenare
köpare dominerar i till tidigare. Vid investeringar nyaimotsats stora
anläggningar inkl infrastruktureninvesteringar i Ökar användingen av
s.k. projektñnansiering dvs. villkor kredittid och bestämsräntorsom
utifrån det kassaflöde bedömsinvesteringen kunnasom generera.

3.7 Projektfinansiering används i Ökad grad
vid exportfinansiering

finns flera förklaringarDet till den ökande användningen projekt-av
finansiering vid investeringar i infrastrukturen. förklaringEn är
privatiseringar olikainom infrastrukturen. Bekämpningsegment av av
budgetunderskott har flertaleti länder medfört den offentliga sektornatt

sig överlämna privata aktörer finansierasett tvungen att att
investeringar infrastrukturen.i offentliga budgetema har haftDe inte
kapacitet klara den upplåning nödvändig förvaritatt att motsvarasom
det och växande behovet investeringar infrastrukturen.istora av
Tidigare tekniska monopol har upphört, telekommunika-inomt.ex.
tionssektom vilket lett till fleraprivatiseringar och konkurrens mellan
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projektfinansieringprivata aktörer har behövtDessaoperatörer. nya
flera fall,investeringen.ordna finansieringen Iför kunnaatt somav

fråga helttelekommunikationssektom, det ocksåinom är om
verksamhethar någon tidigarenyetablerade företag inte attsom

vid långivningen.falla tillbaka påhänvisa till och
Även efterfrågan påprocessindustrin hartillverknings- ochinom

flera fördelar för såväl finansiärfinnsprojektfinansiering ökat. Det som
särskiltprojektfinansiering vid investeringar, igäldenär utnyttjaatt nya

detsådantillbyggda anläggningar. Enockså i och är attmen om-
ochamorteringarkassaflöden skall bäraklarare framgår vilka som

möjligheterna förräntebetalningar. En överägarnaär att styraattannan
minskar.andra behov Enkassaflöden för täckainvesteringens att

ytterligare projektet framstår klarareriskerna medfördel är att genom
verksamhetsgrenarrisker från andrade blandas medinte etc.att

särskiltnormaltprojektfinansiering bildasgenomföraFör ettatt en
andra tillgångarhar vid ingaprojektbolag. Bolaget änstarten

rättigheteravtal, licenser ellernödvändigaaktiekapitalet och de somev
Riskkapitalet aktie-den tänkta verksamheten.behövs för drivaatt

och investerare.kapitalet har huvudmännen externasatsats evav
verksamhet refererapåbörjas ingenBolaget har investeringen attnär

inledningsskedetkassaflödet blir inledningsvis negativt. Itill och är
därmedbanksynpunkt och det harkreditvärdigtbolaget sålunda inte ur

mindre del, detmöjligen tillmöjlighet finansiera,inte externautomatt
fårochvia banklån. Leverantörernakapitalbehovet entreprenören

finansieringen investeringen,skede viktig del idärför dettai aven
ordnaellererbjuda leverantörskrediterendera attatt genomgenom

kravställer allt oftare påocksåfinansiering. Köparen attexternannan
ägarkapitaletordna delställa med ellerleverantören skall avupp

attraheraprojektbolagen kan ha svårteftersomequity. Detta att
ägarkapital ochdärmed får för liten andelRisken blir deägarkapital. att

Relationenfram nödvändigt lånekapital.får fåde svårtatt att
försökte fylla påorimlig bolagenägarkapital skulle blilånekapital om-

kapital.ägarkapital med lånatbristen på
bliroch positivt resultatkommit igång visarverksamhetenNär

banksynpunkt.kapitalmarknads- ochkreditvärdigtbolaget alltmer ur
lyftas till traditio-deltagande kan därmed successivtLeverantörens av

Utvecklingen finansierings-nella finansiärer och lcreditgivning. av nya
finansiärer ellermedför möjligheterna hittainstrument attatt

ektfinansiering ökat.vid projinvesterare
tillkommer be-Finansieringsmodellen innebär riskeratt somnya

komplexakreditbedömningen. Bedömningarna blirhöver beaktas i mer
offentliga köpare därjämfört med vid traditionella exportlcrediter till

landrisken dominerar.
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bl.a.utformning projektñnansieringar varierarUppläggning och av
fig.finansieringen skiftar. 3:1efter bransch. ingår i IDe parter som

projektñnansiering vidredovisas exempel på ingår iett parter som
infrastruktureninvesteringar
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Fig. i projektñnansiering3:1 Parter
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genomgången:Sammanfattande slutsatser av

mycket liten andel högst där lång-Det 5%,är exporten,en av-
fristig exportfinansiering, dvs. sälj arfinansiering, nödvändigär

Exportfinansiering eftersombehövs köparen har svårighet att-
finansiera köpet sin balansräkningvia egen

Såväl företagsmå erbjuder exportfinansiering,stora som men-
främst för finansieraanvänds de företagens kapitalvaru-att stora

och proj ektexport

Exportfinansieringen har alltmerblivit internationell och den-
domineras några internationella banker. svenskaAvenstoraav
banker arbetar internationellt med exportkrediter

exportföretagen har omfattande kompetensDe stora numer en-
rörande och projexport-

finansieringslösningarGenom har aktörer kommit till vidnya nya-
finansiering på riskfyllda marknader och vidävenexportav mer

ektfinansieringproj

Privata lösningar börjar konkurrera med den statliga export--
finansieringen riskfyllda marknaderpå mer

har i dag möjligheter ordna finansieringenKöpama större att-
själva och kan därmed högre grad exportfinansieringi avgöra om
skall användas

köpare dominerarPrivata vid kapitalvaru- och projekt-numer-
ökad grad finansierasi sådan projekt-exporten, export genom

finansiering. Traditionella lqeditupplägg dominerar dock fort-
farande.

Projektfinansiering ställer ofta krav på medverkan frånstörre-
leverantören i finansieringen traditionella exportkrediter.än
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exportfinansieringroll i4 Statens

engagerad eller form inomindustriländer iStaten i flertaletär en annan
och kreditgivning.exportñnansieringsområdet, både risktagandei

länder,medverkan lite olika. vissaStaterna har organiserat sin I som
risktagande och kredit-och har samlat bådeKanadaUSA, Japan, man

eximbanker.Export-Importbanker Iorganisation s.k.givning i en
skiltgenomgående organisatorisktframför allt harEuropa man

förkreditgivning åt. Eftersom motivenrisktagande och attstaterna
meningriskavtäckning enligt mini kreditgivningsig respengagera

behandladen fortsatta framställningenskiljer åt, kommer jag isig
båda dessaoch roll inomförmotiven statensstatens engagemang

områden för sig.var

används förStatlig riskavtäckning4.1 att

riskkapacitetmarknadenskomplettera

rollen risktagareeller indirekt på sigStaten har direkt tagit genomsom
ochtilltillhandahålla särskilda garantiervid exportöreratt export

risktagandefortsättningenbanker med garantier i oavsettstatensavses
sambandrisktagande direktgarantier eller idet sigrör separataom om

kantäcker förlustermed statlig kreditgivning. Garantin vissa som
ellerfullgör avtal meduppstå utländsk gäldenär inte sitt exportörom

har ställt dessa garantiermed långivare. Orsaken till är attatt staten ut
sådana risker imarknaden har kapacitet riskavtäckaden privata inte att

tillgodoseden utsträckning har nödvändig för exportensattansettssom
tillriskerbehov. gäller tradition de s.k. politiskaDetta exportsomav

skulle ledariskfyllda Avsaknaden risktäckningmarknader medför. av
medsäljarñnansierastill särskilt kapitalvaruexportatt exporten, som

samhällsekonomiskt motiverat.långa krediter, blir lägre vadän ärsom
produkter kanmarknader ellerViss tillexport, t.ex. export nya av nya

riskmarknadenha svårt finna riskavtäckning eftersom den privata äratt
marknads-osäker köparlandet, köparna eller produktenspå på på

ocksåfall kan det samhällsekonomisk synvinkelpotential. sådanaI ur
ytterligareför riskavtäckare.motiverat gå in Enstaten attvara som
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orsak till svenska sig i risktäckningatt t.ex. staten är attengagerar
andra erbjuder sina sådant stöd.exportörerstater

Den riskavtäcker endast mindre delexport utgörstatensom en av
den kreditfinansieras. Totalt bedöms, enligt EKNs beräkningar,som av

finansieras korta kreditvillkor 70 miljarderexporten 75som -
kronor riskavtäckas. Detta internationellt låg siffra. Huvud-är setten
delen denna riskavtäcks i Sverige marknaden, främstexportav av av
banker remburser, 50 miljarder, kreditförsäkringsbolag ochgenom
andra riskavtäckare 16 miljarder ochll miljarder.9 Menstaten-

själva de riskerna vid på kortaexportörema störstatar export
kreditvillkor och i risk miljarder165 170 den påtar exportegen ca av—-

miljarder240 finansieras på korta lqeditvillkor.ca som
Även den kreditfinansieras på långa kreditvillkor, 25export som -

30 miljarder 1996, täcks huvudsakligen den marknaden.privataav
Statens andel uppgår till miljarder,11 12 vilket 45 50%motsvarar- —

denna koncentrerasDen på vissa riskfyllda marknaderexport.av men
också beloppsmässigtpå affärer finansieras medstora export-som
krediter med lång löptid. dessa harFör de privata aktörerna hittills haft
svårt erbjuda risktäckning alls eller i tillräcklig omfattning eller baraatt
oregelbundet. Endast har möjlighet samhällsekonomisktstaten att ta ett
och långsiktigt perspektiv på risktagandet dessa fall.i Dessutom är

den enda har de finansiella krävs för kunnastaten attsom resurser som
erbjuda risktäckning på svåra marknader och för långa risktider för

belopp. rollStatens sålunda s.k. of laststora är att guarantor resort,vara
dvs. främst de falli där marknadslösningar inte räcker till elleragera
helt saknas.

4.2 Staten täcker i första hand landrisken

De risker marknaden tradition haft svårt för hantera ochattsom av som
de statliga garantiinstituten, rollen of lastguarantor resort,genom som
normalt koncentrerar sig s.k. politiskapå risker eller landrisker. Denär
i praktiken dominerande politiska risken landet ställer inär att
utrikesbetalningama till följd brist på konvertibel valuta. Tillav
politiska risker räknas också gäldenären inte betalar fordringarsinaatt
till följd exempelvis krig, revolution, naturkatastrof eller åtgärd frånav
utländsk myndighet hindrar eller fördröjer betalning. politiskaDesom
riskerna försäkras normalt deninte marknaden,privata framför alltav
för de svårbedömbara och svårkontrollerade. deatt Men äranses
särskilt svårhanterbara skadefall inträffar eftersom sådana hittillsom
bl.a. ofta resulterat långa betalningsanståndi via internationella
överenskommelser.
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med hänsyndebatt de statliga garantiinstitutenhar pågåttDet en om
skall kunna försäkraof last ocksåtill sin roll motguarantor resortsom

sammanhangMed kommersiell risk i dettakommersiell risk. attavses
orsak betalareller icke politisk inteköparen går konkursi av annan

aktörer och detförsäkrasenligt avtal. Kommersiella risker privataav
risktäck-erbjuda sådangarantiinstituten skallhar därför ifrågasatts om

vidkommersiell riskländer täcks både politisk ochsamtliganing. I
skullemarknader med motivet dettill riskfyllda ettattexport varamer

skaffa sig tvåför behövafördyrande merarbete garantitagaren att
garantier.

kommersiellstatligahar vidare erbjudit garantierGarantiinstitut mot
marknad imarknader där det funnits utbyggd privatrisk på t.ex.

direktatidigareindustriländerna. Flera har därigenom uppträtt som
vid risktäckningtörsäkringsmarlmadenkonkurrenter till den privata av

främstAndra har motiverattill industriländer. EKNt.ex.export som
medvid sådanför kommersiella riskersina garantier export att man

till småbl.a. garantierkomplettera marknaden,här skalläven genom
begränsad privatavolym varit såoch medelstora attexportörer vars

ochde tyskaYtterligare andraaktörer den ointressant.ansett somsom
industriländer.fått risker påschweiziska har inteinstituten garantera

det statligaUtvecklingen4.3 av

risktagandet

följdindustriländemaStatlig inrättades igarantigivning en avsom
bidra tillMålet har varitunder och 30-talen.depressionema 1920- att

skapadesfrämja nationella Då garantisystemendenatt exporten. var
stimulera sysselsättningen.huvudsyftet stimulans exportenatt genom

erbjödanledning tillKonkurrensskäl också viktig att statenvar en
riskavtäckningrisktäckning andra länder hade och har denna typ av-

ekonomiskadenvid bildades 1933 i skugganSverige EKNIexport. av
vidoch kommersiella riskerkrisen med syfte politiskaatt garantera

andraLiknande anfördesprop 1933:245. motivexport av
tiden mellan världskrigen inrättaindustriländers regeringar för underatt

garantiinstitut.
fram 1970-talet överlagunder tiden tillGarantigivningen rättvar

tillbegränsad. internationella konkurrensen inomDen exporten u-
industri-länder östländer blev under 1970-talet allt starkare. Mångaoch

de obalanserländer det nödvändigt sigsåg att exportera somursom
samtidigt alltKöparländema fannskapades de höga oljepriserna.av

likviditets-projekt med detmöjlighet finansiera inköpstörre att storaav
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överskott frånöverskott bankerna lånade från oljeländemasutsom
oljeförsäljningen. ledde till stark expansion i garantigivningen.Det en
U-ländemas skuldbörda ökade kraftigt underoch östländemas
decenniet.

Ökningama garantigivningen fortsatte bit in på 1980-talet.av en
fortsatteMånga u-länder kom in i betalningskris tillen som

början/mitten l990-talet. Antalet länder begärde anstånd medav som
och amorteringar ökade dramatiskt från något eller några länderräntor

år till tiotal länder årligen endera begärde förhandlingarettper som om
anstånd eller begärde omförhandlingar redan träffade avtalsom av om
betalningsanstånd. början medgavs endast lättnader formFrån i av
uppskjutna betalningar, vilket inte löste de ländernasutsattamest
skuldproblem. Kreditorländema medgav därför växande utsträckningi
avslcrivning delar de fattigaste ländernas utstående skulder, underav av
förutsättning gäldenärslandet åtog genomföra ekonomiskasigatt att
reformer samarbete med Internationella valutafonden IMF.i

omfattande internationella skuldkrisen, till delDen stor styrtsom
den handlandestatliga garantigivningens under de tio tillsenaste
femton ebba Allt begäraåren, har börjat färre länder behöverut.nu
skuldlättnader och behöver allt mindregarantiinstituten skadereglera

Återvinningarnabelopp till följd politiska skadehändelser. depåav
tidigare politiska öka, allt flerskadorna börjar vilket lett till institutatt

under-visar kassamässiga överskott i stället för tidigare storasom
skott.

påverkar ocksåAvregleringar och privatiseringar i köparländema
Övergångenden statliga från offentliga tillgarantigivningen. privata

köpare och ökad använding proj innebär attav
garantigivamas roll delvis förändras till bli med fmansiäremaatt en
likställd aktör, finansieringenän garant garanterarsnarare en ren som

exportaffárer. från forfaitingKonkurrensen privata lösningar t.ex.av
och kapitalmarlcnadslösningar ökar Efterfrågan statligaockså. på
garantier har därför minskat hos främst traditionellanågra institut, på
exportkrediter. bl.a. brittiska harFör EKNs motsvarighet ECGD
utvecklingen blivit tydlig tillsattså särskild utredningatt man en om
efterfrågans utveckling fram över.

Riskbilden förändras följd de redovisade omvärlds-som av
förändringarna och därmed förlustrisker. Traditionellaäven statens
politiska skador, främst utlösta brist konvertibel valuta, kommerpåav

ha mindre betydelse skadeorsak. stället kan, förI privataatt en som
infrastrukturinvesteringar, andra politiskt motiverade händelser uppstå.
De ekonomiska förutsättningarna dessa projekti nämligen beroendeär

stabila förhållanden kan upprätthållas det gäller lagstiftning,att närav
tillstånd och avgifter, lever till träffade avtalsamt att staten upp om
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Ändringar dessa förut-iproduktion.för företagetskvantitet och pris
klassasochföretagets ekonomistjälpa helakansättningar som

och växel-räntenivåerFörändringar ihändelser.orsakade politiskaav
infra-investeringar imed privatiseringenkurser kommer i och av

vid traditio-riskbildeniköparländema änstrukturen i väga tyngreatt
exportlcrediter.nella

påverkatdirektrisker intedeTidigare har typerna avsenare
köparlandetspåverkatprojektet,det enskildaskaderisken i men

förförlustriskenpåverkatheller direkthar intebetalningsförrnåga. De
ochskade-inverkan pådirekttorde de hagarantinistitutet. Nu en

kommerräntenivånvalutakursen ellerFörändringar iförlustrisken. att
slåobestånd kommerbetalningsfönnåga. Ettföretagetspåverka attev

egentligaförluster. Någraslutligadirekt garantiinstitutenmot som
innebar dennafall. Tidigaredessauppstår inte iregressfordringar typ

köparland somökade påfordringarnaskadefall oftast ettatt senareav
skrivas av.måsteev.

prövningbetydelse vidfå ökadkommerriskfaktorEn att avsom
miljöeffekterna. Natur-projektfinansiering,kreditrisker vid bl.a. är

skallkrävt jaguppvaktningarbrev ochskyddsföreningen har i att
statligaansökeraffärer därförorda milj öprövningar export-ommanav

industri-ocksåinfrastrukturinvesteringarkreditgarantier. Vid men
tillledaökonsekvensutredningarmiljkan ofullständigainvesteringar att

möjligheterföretagetsfelbedömtkreditgivarengaranti- eller att
missbedömtDärmed harplaner.enligt uppgjordaproducera t.ex.man
bedömningarBetydelsenkreditförluster.framtidarisken för avav

ökattorde haåterbetalningsförmåganeffekter påmilj ökonsekvensemas
friståendeinfrastrukturenfler investeringar ii och med görsatt av

framtidaåterfinns ikrediter främstförföretag säkerheter tagnavars
betalningsflöden.

för åter-konsekvensermiljöfrågornasredan dagbedömer iEKN
och EKNsinternationella finansieringsorganenbetalningsförmågan. De

miljö-beaktar därutöverEximbankmotsvarighet USamerikanska
förDiskussioner pågår inomvid kreditgivning.aspekterna sin ramen

statligadenbehandla miljöaspekter iskallhurOECD manom
exportkreditgivningen.

motiveradesKreditgivningen4.4 av

kreditregleringar

exportkreditererbjudit statsstöddasedanhar 1962I Sverige staten
svenskaförinternationella konkurrensen påSEK. Den exportgenom
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väsentliga varuområden hade nämligen vid denna tidpunkt tenderat att
inriktas inte bara på kvalitet och leveranstidpris, växande gradiutan

betalningsvillkor.på fråga kapitalvarorI hade kredittider påäven om
till sju år blivit vanliga. sådan utsträckning kredittidenEn ställdeupp av

alltför anspråk på säljarens förmåga finansiera sin rörelse,stora att
konstaterade i propositionen inrättandet propSEKman om av
1962:125. särskilt de svenskaDetta bankerna kapital-som p.g.a.
marknadens bristande institutionella förutsättningar kunde lämnainte
de långa och bundna exportkrediter exportindustrins kunder efter-
frågade. Genom SEK kunde bankerna refmansiera sin exportkredit-
givning längrepå tider vad bankerna själva till följd kredit-än av
regleringama kunde medge.

förhållandenDe låg till grund för bildande råddeSEKs isom
flertalet andra industriländer vid mitten 1950- och början 1960-av av
talen. länder Finland,I och Tyskland inrättades vidNorget.ex.som
denna tidpunkt särskilda exportkreditorgan eller överlät redanman
existerande erbjuda exportkrediter. desammaMotiven iatt var som
Sverige; regleringar på lcredit- och kapitalmarknadema medförde att
bankerna inte kunde finansiera de exportkrediter med allt längre
kredittider köparna begärde och fick igenom. Följden blev såledessom

för uppgiften och överlämnade den till statligaatt staten tog ansvaret
eller privata företag specialiserade på bevilja exportkrediter medatt
lång löptid. Utlåningen hade endera formen krediter till utländskaav
låntagare eller Övertagande eller refinansiering bankernas ellerav

krediter.exportöremas
Den internationella konkurrensen med exportkrediter skärptes

undersuccessivt 1960- och 70-talen. till förstaFram 1970-talets år
spelade exportñnansiering dock relativt blygsam roll i staternasen
budgetar, med undantag för krediter till vissa branscher t.ex.som
varvsindustrin. Med oljeprisstegringen förändrades läget1973-74
radikalt. Industriländema såg sin enda möjlighet betala oljenotomaatt

driva hård exportkampanj på de länder gynnadesattgenom en som av
oljepriserna eller kunde låna till oljeländemassin importsom av
betalningsbalansöverskott. Följden blev konkurrens med hjälp ränte-av
subventioner betalades statsbudgeten och allt längre kredit-översom
tider för kapitalvaror. Få exportkrediter kunde på den tiden beviljas

räntesubventioner. statliga räntesubventionernaDe nådde alltutan
högre totalvärden under l970-talet.

Successivt kom alltfler industriländer inse konkurrensen medatt att
Årsubventionerade krediter ohållbar. 1978 slöts efter förhandlingarvar

mellan de viktigaste OECD-ländema den s.k. consensusöverens-
kommelsen subventionema, ledde till vissa riktlinjerom som om
minimiräntor. Genom successiva beslut i OECD under perioden 1980-
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82 höjdes minimiräntoma väsentligt. beslutade1983 OECD om
marknads-automatisk justering minimiräntoma vid förändringar iav

öka.Genom detta beslut kunde inte statsstödsnivån iräntorna. systemet
innebar kostnader för exportkrediter sjönk samtidigtDetta att statens

Krediterde statliga subventionema för exportkrediter minskade.som
till marknadsvillkor blev därmed återigen intressanta.

Räntesubventionema fr.0.m. försvunnit denhar 1995 i princip inom
statsstödda exportkreditgivningen. återstår det statligaDet som av
stödet kan ränterisken vid exportaffårer långa kredit-påär att staten ta
tider. innebär och kreditgivare har möjlighetSystemet exportöreratt att
erbjuda exportkrediter till fast själva behöva riskenränta utan att ta att

ändras under tiden till dess exportaffáren ocksåbeslutatsräntan men
under hela löptiden och räntekostnaden därmed känd under dennaäratt
tid. del nuvarande exportkredit-En istatensannan av engagemang
givning of last till-lender innebärDetär att resort. att statenvara
försäkrar tilldet i krislägen skall finnas tillgångexportörema att
exportkrediter, också säkra tillgången konkurrenskraftigti på ettmen
inhemskt alternativ.

takt med subventionema har har efterfrågan påI minskatatt
statsstödda exportkrediter s-lån minskat och efterfrågan marknads-på
baserad kreditgivning ökat likhet medigen. specialinstitut iDe som
SEK lämnar s-lån har till kundernas ändrade efterfrågansiganpassat
och produktertill från konkurrenterna och därför utvecklatnya nya
produkter med villkor marknadsanpassade ocksåärsom men annan
kreditgivning exportkrediter. krediter bådeDessaän ärrena

detexportrelaterade och krediter till investeringar ityp t.ex.annanav
landets infrastruktur.egna

ökade tyngdpunkten projektfinansiering har vidare inneburitDen i
det kanadensiska, det och det tyskanågra institut, amerikanskaatt t.ex.

japanska, finansieringslösningar. sådanadet utvecklat Isamt nya
exportaffärer ställer investeraren/köparen, enligt vad framgått isom
föregående kapitel, växandei utsträckning krav på exportören att
erbjuda ägarkapital equity för komma föri fråga leverans. Dettaatt
ökar risker de omfattande och finansiellatekniskaexportörens utöver
de redan i exportaffärer.tar

försöker de längsta sådanaExportörema i sig krav. Manmotsättaatt
har inte till alla delar lyckats med detta och har därför börjat vända sig
till med begäran endera skall med ägarkapitalinstaten att statenom
eller andra investerares satsningar sådana affärer.i Degarantera
tidigare harnämnda instituten inrättat möjligheter export-att av
främjande skäl erbjuda investeringslån eller ägarkapital fall.i dessa I
den mån ägarkapital erbjuds formi lån eller garantier tankenär attav
den statliga medverkan skall kortsiktig och efteratt statenvara en
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detavveckla säljakortare tid skall kunna sitt att utengagemang genom
till privata investerare.

syftar tillinternationella regelverket4.5 Det

uppnå konkurrensneutralitetatt

statsstöddinternationella överenskommelserfinns fleraDet styrsom
för OECD,exportfinansiering. har slutits inom GATT, EUDe ramen

för exportlcreditgarantiorganoch en samarbetsgruppBemunionen som
mellan exportländersyftar till uppnå kreditkonkurrensEKN och att

avskaffa statligavillkor och ochharmonisering premier attgenom av
räntesubventioner.

regelverket denövergripande internationellaDet styrsom
innehållerstadgarstatsstödda exportfmansiering GATT:sär som

exportkreditgarantierbl.abestämmelser subventioner. Där sägs attom
täckaotillräckliga förfår lämnas till premierinte är attsom

de anslutna ländernaverksamhetens långsiktiga kostnader. harDetta av
måstetolkats garantiverksamheteni allmänhet att varasom

bestämmelser liknande slagsjälvbärande sikt. finns ocksåpå Det av
statsstödda exportkrediter.gällersom

OECD-överenskommelsen4.5.1 styr statens

i kreditgivningenengagemang

Consensusöverenskommelsen

År consensusöverenskommel-den s.k.slöts tidigare1978 nämntssom
för statsstödda krediter denna och övrigainom riktlinjerOECDsen om

tillutförligare bilaga 2. Bakgrundenöverenskommelser redovisas i
överenskommelsen tidigare nämnda, omfattande subventionernade,var

under l970-talet. Syftet med OECDs rikt-inom exportlcreditområdet
industriländerna skalllinjer konkurrens mellan frånär exportöreratt

exporteradeden bör baseras på kvalitet och på deprisuppmuntras men
fördelaktiga statliga stödenoch tjänsterna, och inte på de mestvarorna

Överenskommelsentill statsstödda exportkreditergällerexportörerna.
med återbetalningsperiod på två år eller mer.en

direktaVid statsstödda exportkrediter, de beviljassig somvare
krediter, refinansiering eller ränteutjämning skall använda sigman av
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ReferenceCommercial Interests.k. CIRR-räntadenminimiräntor,
statsobligationerpå femåriganormaltRate. räntanDenna motsvarar

procentenhet.månad plusden i varje15 en
betala minstskall kontantstatsstödd finansieringfåttKöparen som

kredit-kan85%medanexportkontraktetvärdet på15% restenav
beroendeochåterbetalningstiden varierarmaximala ärfinansieras. Den

delas in i tvåLändernacapita.BNP-inkomstuimportlandets perav
återbetalningstiden fem årmaximaladenkategori 1kategorier. För är

maximaladenoch för kategori 2accepteraskan ärupp till år8
återbetalningstiden 10 år.

regelbundnaochlikaske formnormalt iskallAmorteringar av
skall inteförsta amorteringenmånad. görassjätte Deninbetalningar var

lqaft.krediten har idetmånader efter trättattänsenare sex
ochkämkrafts-för inomgällerSärskilda riktlinjer export varvs-,
ochåterbetalningstidalltframförflygplansindustriema. Det är

områden.dessa från övrigaskiljerkringbestämmelser räntan som
omfattas intejordbruksprodukterochutrustningmilitärExport avav

överenskommelsen.
skallDåconsensusvillkoren.avvika frånmöjligheterfinnsDet att

träder ikreditendettaanmälan innanfåmedlemmarnade andra om
kraft.

villkorrelateradepremier ochOECD-överenskommelse om

1997träffades iöverenskommelseEn omsommarenconsensusgruppen
träder iriktlinjernarelaterade villkor. Deochför premierriktlinjer nya

ochminiminivåerPremienivåemaaprilkraft den 1999. ärl avser
ochgarantierallaskall tillämpas pålandrisk. Premiernaochstatsrisk

överenskomnadehögre premierfritt ändet står utatt taparterna
premie-klassificeras i sjukommerKöparländemaminiminivåema. att

modell.hjälpklasser med gemensamenav
skalltäckningsgradenhöghand hurvillkor i förstaRelaterade avser

blirtäckningsgrad. Premienochmellan premieroch relationenvara
standardnivån 95%liggertäckningsgradendärhögre för garantier över

under.och under där den ligger
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Förslag särskilda regler för projektfinansieringom

Consensusreglema har fått kritik för de inte anpassade tilläratt
finansiering projektrisker. harInom OECD därför lagt fram ettav man
förslag hur consensusreglema bättre kan till denna typom anpassas av
finansieringslösningar. Förslaget, kommer behandlas iattsom

under första halvåret 1998, innehåller stället föriconsensusgmppen en
definition projektfinansiering allmän beskrivning medav en
tillhörande kriterier. kriteriernaI ingår bl.a. det skall finnasatt ett
speciellt projektföretag, enkom skapat för projektet. Förslaget innebär
ökad flexibilitet främst det gäller den tidpunkt då amorteringarnanär
skall inledas och amorteringamas profil.

Diskussion exportkreditorganens marknadsfönsterom

Inom pågår för närvarande genomgång denconsensusgruppen en av
verksamhet i s.k marknadsfönster bedrivs vissa exportkredit-som av
institut. Syftet fram uppgifter dessaär organisationer ochatt om om
sambandet mellan verksamheten rörande statsstödda och kommersiella
krediter i marknadsfönstret. Bakgrunden till diskussionen fråganär om

dei länder har sådanaexportörer organisationer kan få otillbörligasom
Ännufördelar. har inga slutsatser dragits i OECD angående detta.

Miljökonsekvenser exportaffärerav

Frågan hur miljöaspekter skulle kunna beaktas i de statsstöddaom
finansieringssystemen har stått på dagordningen i OECDs export-
kreditgrupp i flera år och har där diskuterat olika möjligheter attman
komma framåt på området. För vinna kunskap har istörreatt man

tills vidare frivilligpå basis utbyta informationenats attgruppen om
vissa projekt och vidare dra lärdom de erfarenheter finnsattom av som

hos organsiationer har någon form miljöprövning i sinsom av
exportkredit- eller exportkreditgarantigivning.
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Regler fastställts inom den Europeiska4.5.2 som
unionen

tid framför allt diskuterat hannoniseringhar påInom EU avsenareman
för medel- och långfristiga krediter ochmedlemsländemas garantier

för korta exportkrediter.reglering ländernas garantierav

kreditförsäkring marknadsmässigaBegränsning statlig avav
risker

under regler införts innebärInom har 1997EU attnya som
upphöra bevilja statliga garantiermedlemsstaterna under 1998 måste att

sned-Avsikten undanröja deför marknadsmässiga risker. är att
exportkredit-vridningar beror på statligt stöd inom den sektor avsom

kreditförsälcrareförsäkringområdet där offentliga och privata
försäkring kortfristigakonkurrerar med varandra. gäller f.n.Detta av

vid handel medexportkrediter med risktid understigande två åren
medlemmarköpare gemenskapen och de flesta övrigaprivata inom av

OECD.
.offentligt understöddaBakgrunden offentliga ellerär export-att

verksamma för räkning har vissakreditförsälqare är statenssom
finansiella fördelar de konkurrerar med försälcringsföretag,privatanär

kan snedvridning konkurrensen.orsakasom av

för kredit-Harmonisering bestämmelserna statsstöddaav
medellånga långa exportaffárerförsäkringar avseende och

presenterade kommissionen förslag till direktivI juni 1997 ett om
för kreditförsäkringar förharmonisering huvudbestämmelsemaav

medellånga långa exportaffárer. bakgrund medlems-och Mot av
synpunkter har lagts fram tänktversion är att antasstaternas en ny som

under början Förslaget första harmonisering1998. är ett steg motav en
och framför allt öppenhet åstadkomsinom EU innebär störreatt genom

de anmälningsförfaranden föreslås. Direktivförslaget är anpassatsom
till den tidigare nämnda OECD-överenskommelsen ochpremierom
relaterade medlemsstaterna skall tillämpavillkor. Tanken är att
direktivet från den april1 1999.

Direktivförslaget innehåller definitionerbl.a. gemensamma av
risker, vilka risker får täckas, definition gäldenärs status,som av
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karenstidens längd, försäkringsskyddets omfattning. premierDe som
debiteras skall den risk täcks, omfattningen ochmotsvara som

förkvaliteten hos det försäkringsskydd och tillräckligt attsom ges vara
täcka driftskostnader och förluster lång sikt. Premienivån för varjepå
land eller landkategori skall grundas på rimlig riskbedömning.en

få öppenhet mellan de olika nationella inrättasFör ettatt systemen
fyra olika former anmälningsförfaranden. årligmed Dessa ärsystem av

informationssyfte, förhandsanmälananmälan i beslutsanmälan, i in-
formationssyfte och efterhandsanmälan informationssyfte.i

riktlinjer4.5.3 Bemunionens

samarbetsorgan för garantiinstitut administrerarBemunionen är ett som
statliga exportkreditgarantier och har medlemmar. Med-40över
lemmarna under överenskommelser betalnings-har årens lopp nått om

Överenskom-villkor, informationsutbyte.rapporteringssystem och
kredittidermelsema innebär bl.a. medlemmarna fastställt maximalaatt

för olika varuslag, råmaterial och halvfabrikat, konsumtions-samtsom
relateradoch varaktiga konsumtionsvaror inklusive-tjänster,varor

liksom för delar eller komponenter och för quasikapitalvaror.service
Överenskommelse finns också för kredittider för kapitalvaror och

för kompletta anläggningar.projekttj ochänster
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i förutsättningarnaFörändringar4.6

nuvarande modellerinte tillDet statliga risktagandet är avpassat
projektför finansiering storaav

projektñnansieringslösningar vidbetydelsenökadeDen exportav
riskavtäckningsbehov hostidigare redovisatinnebär jag nyasom
tillsammans med riskpro-internationella avtalenexportföretagen. De

täcka affäreraffärer medför möjligheterfilen i sådana attatt statens
för närvarande begränsas.med projektñnansieringsupplägg Detta

de riskerbehovet risktäckning ökar. Flerasamtidigt somavsom av
inledningsskedet intefinns projektñnansieringar åtminstone ii är

kan blistatlig riskavtäckningbankrnässiga varför finansieringen utan
svår få till stånd.att

delta medregler innebär har svårtNuvarande svenska attatt staten
exportfrämjande skälrisker,risktäckning det gällernär t.ex. attnya av

det gällerdelar ägarkapitalet, ocksåeller närsatsa garantera av men
medkreditrisker eftersom kreditens återbetalningsproñl inte stämmer

Exportföretagen behöverden internationella avtalen fastlagda.i de
begränsatñnansieringslösningar eller endast meddärför hitta utan
själva fårstatligt innebär exportföretagenrisktagande. Lösningarna att

kreditrisken på köparen. Andelenstörre del änär störreta somen av
lika.den vid traditionella exportkrediter, alltgäller annatsom

projektvidProjektñnansieringsmodellen används inte enbart stora
visserligende exportföretagen. domineraroch Dessastörstaav

och medelstorabeloppsmässigt och antalsmässigt, flera storamen
innebärföretag deltar också projektfinansieringar. dessai För nu-

skall hitta finansieringvarande förhållanden också problem närett man
vid sådana exportaffärer.
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exportñnansieringsområdetinomhar ökatKonkurrensen

exportkrediterstatsstöddaföregående avsnittredovisat iSom jag är
internationellt regelverkomfattandeomgärdade styrett somav

utformamöjligheternavillkor begränsarkreditens Detta attm.m.
längeåterbetalningsförrnåga. Såefter affärens verkligaexportkrediter

krediten den ändåsubvention kopplad tillomfattande varvaren
minskat ochefterfrågad. takt med subventionernaoch Iintressant att nu

regelverket ökat.nackdelarna Detta,bort har de relativatagits av
marknadsbaseradefaktorer, har lett tilltillsammans med andra att
till investeringensfram. lösningar anpassadelösningar vuxit Dessa är

återbetalningsförrnåga och andra finansiärerfaktiska än export-som
också erbjuder.kreditgivama

förse medkapitalmarknademas möjligheter köpareBank- och att
exportkreditgivningmedfört långfristiglångfristiga krediter har att

förhar därför lika nödvändigtblivit konkurrensutsatt. inte varitDet
erbjudastatliga kreditgivare för kunna sinaexportföretagen anlitaatt att

vid exportaffärer. särskildakunder långfristiga krediter De export-
ökande konkurrens från andra aktörer.kreditorganen har sålunda mött

alla de fem länder jag besökt.Utvecklingen densamma iär
för dekapital- och riskmarknadema innebärFörändringarna på

och med privatadelvis situation istatliga garantigivama attnyen
tidigareområdenalternativ konkurrerar på garantiinstitutensom
innebärytterligare avseendebedömde ha monopol på.sig I ett

återförsäkrade statliga aktörerna kanförändring isituationen atto men
marknaden och dendelar riskportföljer påalternativt sälja sinaav av

lederde statliga kreditgivarnafrigöra riskkapacitet. Förvägen
ordnasålunda till de inte kunnaförändringarna är attatt ensamma om

Även bankernassådana med fastlångfristiga lqediter, inte ränta.ens
från andra aktörertraditionella exportkreditgivning har fått konkurrens

finansierar kapitalmarknaden.sig påsom

statliga aktörer erbjuderAndra4.7 som

riskkapital anslutning tillkrediter eller i

export

flertalVid sidan de traditionella exportkreditorganen finns ett organom
med risk-också kan delta finansiering exportaffärer och/ellerisom av

kapital utlandssatsningar för första hand och medelstoravid i små
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företag. Sverige dessa första handI i ALMI Företags-utgörs organ av
Industrifonden och Swedfund också andraAB, Sidapartner samt men

lokala och regionala erbjuder sådana tjänster. sigVare ALMI,organ
Industrifonden eller Swedfund erbjuder exportkreditgivning derasutan
kreditgivning koncentreras till rörelsekrediter riskkapital/ägar-tillsamt
kapital kan utnyttjas vid och/eller utlandet.investeringar iexportsom
Sida erbjuder s.k. u-krediter innebär biståndsmedel används förattsom

mjuka lånevillkoren vid till u-länder. kon-SverigesIatt exportupp
kurrentländer finns liknande och system.organ

Sida

År inrättades kreditinstrument,1981 i Sverige u-krediter, förett export-
finansiering i samband med investeringar i u-länder bidrog tillsom
ländernas ekonomiska utveckling. Skälet till u-kreditema inrättadesatt

ökat antal industriländer under 1970-talet började kombineraatt ettvar
biståndsitt med kommersiella aktiviteter för främja det landetsatt egna

exportintressen.
U-krediter kan lämnas för finansiering svenska och tjänsterav varor

till prioriterade investeringsprojekt u-länder.i finansiering krävsFör
dessutom u-ländemas prioriteringar med svenskaatt överensstämmer
biståndsmässiga bedömningar projektet och upphandlingenattav
normalt sker i internationell konkurrens. Kreditvillkoren följer OECDs
fastställda vilket bl.a innebär gåvoelemet på minst 35%att ettnormer
tillförs krediten. förutsättning för kreditgivning låntagarlandetEn är att
skall bedömas kreditvärdigt.vara

U-kreditsystemet utvecklades skulle liknaett systernsom som
exportfinansieringssystemet mycket för kunnaså möjligt attsom
utnyttja befintlig kompetens både i Sverige och i samarbetsländerna.

marknadsfinansieratDet och subventioneras ochär garanteras av
biståndsanslaget. SidaFörutom SEK och de svenska affärs-EKN,är
bankema de viktigaste aktörerna. Långivare normalt svenskär en
affärsbank, tecknar låneavtal och refinansierar hos ochsigsom
överlåter krediterna till SEK. Staten betalar sedan löpande förSEK att
täcka bolagets kostnader för ränteskillnaden mellan upplånings- och
utlåningsräntan för u-krediten. Systemet har nyligen ochöversetts
förslag till ändringar redovisats i budgetpropositionen prop
1997/98:1.

Sida stöder småföretags investeringar och Östländeri vissa genomu-
StartÖstde s.k. StartSyd stödProgrammenresp. programmen. avser

med riskavlyft delfinansieringoch för kostnader främst förvissa
utbildning medi samband investering/etablering de länderi någoten av
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produktionfåsnabbt i gångSyftetingår i är att enprogrammen.som
tillkunskap och kompetensöverföraverksamhetlönsamoch samt att

administrerarmottagarländema. ALMI Företagspartnerföretagen i
stöd.beviljafattar beslutoch Sida attomprogrammen

ABALMI Företagspartner

dotterbolagregionalamoderbolag ochhelstatligt 22bestårALMI ettav
ochlandstingmoderbolaget och medmajoritetsägdaär avsom

relativthaDotterbolagen kanminoritetsägare.kommuner sägas ensom
frånanslagVerksamheten finansieras viasjälvständig ställning. staten,

ochstatligafrån kunderna,avgifteroch landsting,kommuner samt
skallspecifika uppdrag. ALMIgenomförabidrag förkommunala att

medelstorabefintliga små- ochhosutveckling och expansionfrämja
de mindreskall hjälpaoch finansieringrådgivningföretag. Genom man

företagsutvecklingen innebärdel göraföretagen En attväxa.att av
utvecklas tillföretagen exportörer.attmogna

bankernaroller kompletterafinansiering ALMIsInom är atten av
kontakterförmedlar ocksåeller med garantier. ALMImed direkta lån

Huvuddelentotallösningar.erbjudaför kunnamed andra finansiärer att
och investeringar irörelsekapitalavsågnyutlåning år 1996ALMIsav

företag.växande
för finansieraexportföretagutnyttjasRörelsekapitallån kan attav

förfrån exportorderhärrörproduktionskostnader över-attt.ex.som
ochAmorteringslånbetalning.pålikviditetsbehov ibrygga väntan

marknadsinvesteringar ifinansieraanvändas förkan bl.a.tillväxtlån att
f.n.omfattarFinansieringsrådgivningenexportsatsningar.samband med

och informa-exportfinansieringsfrågorbegränsad omfattningendast i
exportfinansieringssystemen.de statligation om

Stiftelsen Industrifonden

industriella tillväxten Sverigeden iIndustrifonden skall främja genom
andra finansiärerdär banker ochkapital och kompetensinvesteraatt

delfinansieringverksamhetsområdenFondens huvudsakligatvekar. är
marknadsintroduktionerutvecklingsprojekt ochindustriella samtav

företag underoch medelstoramed ägarkapital i små-engagemang
projekt,fondens hjälp för finansieramöjligt fåutveckling. Det är att att

ekt-royalty. 50% projvillkorslån och kapital Högstbl.a. mot avgenom
miljonerbudget skall 2täcks och projektens överstigakostnaderna

ägarkapitalolika iIndustrifonden kan också påkronor. satsa typer av
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med styrelse-företag och går då bolagensmå- och medelstora in i
ledamöter.

marknadsintroduktioner kan användas ochfinansieringFondens av
ochföretag vid exportsatsningar investeringar ianvänds redan i dag av

deltagit med ägarkapital för investera iutlandet. harDen att ettt.ex.
franchisingnät Sedan årföretags uppbyggnad i Europa. ettettav

finansieraexportråd ochfonden med Sveriges ALMIsamarbetar attom
marknadsintroduktioner utlandet.företags ismå och medelstora

Swedfund International AB

svenska BolagetriskkapitalbolagSwedfund ägsär staten.ett som av
samarbetar medkapital till samriskföretag, i vilkatillhandahåller man
svenskt biståndländer omfattassvenska och lokala ipartner, som av

medoch de baltiska länderna. Måletinkl. Rysslandoch östsamarbete
företag etablerar lönsammabidra till svenskaverksamheten är attatt

verksamhetför vinstgivandedär möjligheternaföretag högriskländeri
den totala investeringen.skall inte överstiga 30%Insatsenär stor. av

SwedfundSwedfund aktier.företaget ben, säljer sinastår påNär egna
villkor tillmedelfristiga affärsmässigabevilja lån påkan också

normalt fast, kan ocksåsamriskföretaget. Räntesatsen är varamen
Swed-kommersiella säkerheter.rörlig. skall täckas vanligaLänet av

skallaktiekapital och lån, intefinansiella exponering,funds totala
kapital har tillförtstotala investeringen. Bolagetsdenöverstiga 30% av

fonder för samarbetedet medeldisponerar EUsDessutomstaten. urav
Östeuropa, med Medelhavs-med OSS-ländema ochmed Central- och

området.

utgår på räntebetalningar iKällskatt4.8

köparländerVissa

kanmedverkan kreditgivningen iorganiserar sin iHur ettstaten
utlandet, vållasammanhang, nämligen källskatt på räntebetalningar till

u-länderproblem vid till vissa marknader. Flertalet tar utexport
kreditorlandet.källskatt vid transfereringar från gäldenärs- tillräntorav

industriländer försökt fådubbelbeskattningsavtal med u-länder harI
Genomgående harbort källskatten statsstödda exportkrediter.på man

då statliga eller helstatligt ägda exportkreditorgan ståruppnått detta
u-länder det till och med harlångivare. flera räckerI statenattsom

exportlcrediten för källskatt inte skall utgå. I några 15 20attgaranterat -

3-18-0167
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med Brasilien,dubbelbeskattningsavtal har bl.a.Sverigeår gamla som
krediterstatsgaranteradeoch Thailand undantas inteMalaysia som

exportkrediter.bolaget beviljar statsstöddalämnats SEK trots attav
sådana lån läggerenbart delstatligt. PåOrsaken bolaget ärär att

har hittills förhandlingarkällskatt Sverige iimportlandet på på 25%.en
Finland,till andra länder bl.a. intemed de berörda länderna, i motsats

Indonesien harförhållande. länder bl.a.lyckats ändra på detta I några
lyckats få bort källskatten på SEKefter förhandlingarSverige av

statsstödda krediter.beviljade
betydande merkostnad förkällskatt utgår medför detde fallI en

konkurrens-lämna ickeköparen vilket innebär tvingasexportörer ettatt
där räntebetalningamakraftigt jämfört medanbud ärexportörer

nämnda ländernaskatt. åtminstone deundantagna från sådan I ärtre
konkurrentländemasfördelaktigaavtal mindreSveriges än p.g.a.

utformning.dubbelbeskattningsavtalens
Östeuropa inför också källskattCentral- ochFramförallt länder i nu

extemñnansieringavgifter, vilket försvårarpå hyres- leasing- av
Lettland ochfråga. Länder Estland,landet iinvesteringar i som

berördapåför, enligt uppgift frånhar avtal medLitauen, Sverigesom
förKällskatt utgår ocksåkällskatt sådana betalningar.exportföretag, på

vilka saknarländer f.d. Jugoslavien Sverigebl.a. hyresbetalningar i i
avtal med.
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genomgången:Sammanfattande slutsatser av

kompletterariskavtäckning behovetmotiverasStatens attav- fördet gäller politiska riskermarknaden export-när stora
risktider marknaderaffärer på långa på svaga

långfristigabåde för medRiskavtäclcning behövs export- finansieras påexportkrediter och för löpande export som
kreditvillkorkortsiktiga

från börjanexportkrediterna motiveradesstatligaDe attav- erbjudagjorde det svårt för bankernakreditregleringama att
begärderäntevillkor köparnade lcredittider och som

till bevilja de subventionerändrades motivetSenare att som- till följd kreditkonkurren-ingick exportkreditgivningeni av
såldaoch 1980-talen. motivetpå 1970- Numer är attsen

konkurrenskraftig exportkredit-säker ochtillgången på
givning

långfristig exportfinansieringExportkrediter utnyttjas vid- sådana krediterföretag dominerar efterfrågan påoch stora

följd avreglering-andra kreditgivare kan tillBanker och av- och konkurrerarerbjuda långfristig exportfinansieringarna
med de särskilda exportkreditorganennumer

och kredit-alternativ fråga riskavtäckningPrivata i om- framförsäkring växer

därförexportkrediter harMarknaden för långfristiga- blivit konkurrensutsattsuccessivt mer

riktlinjerInternationellt har kommit överens somomman- och villkorgrad harmonisering premierleder till större avav
för den statliga riskavtäckningen

exportkrediter ochInternationella överenskommelser om- möjlig-riskproñlen vid projektfmansiering begränsar statens
riskavtäckningheter tillgodose behovexportörernasatt av

vid sådan finansiering

Källskatt innebär kostnadsnackdelar för svensk iexport-
vissa köparländer
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exportkredit-statsstödda5 Den

givningen

statsstöddaförsvenska5.1 Det systemet
exportkrediter mm

Exportkredit.handhas Svenskstatsstödda i Sverige ABDet systemet av
ochexportkrediter på marknadsvillkorBolaget erbjuder också annan

svenskt näringslivfrämjar utvecklingenlångsiktig finansiering som av
med tyngdpunkt i exportnäringen.

syfteSvensk Exportkredit bakgrund,l AB -
uppgifteroch

ochbildadesSvensk Exportkredit 1962AB statengemensamt av
kapitalmark-främsta orsaken till bildadesbankerna. SEKDen att var

bristande institutionella förutsättnignar lämnanadens export-att av
exportkrediter.långa och bundnaindustrins kunder efterfrågade

bakgrunddenna krediterBankerna kunde kunde erbjudainte typ motav
banklagstiftning Riksbankens penningpolitik,gällande och menav

kapitalmarknadenockså grund den omstruktureringpå somav av
A-aktierinrättandet AP-fonderna innebar. Hälften aktiernaav av

och hälften B-aktier tecknades bankerna. SEKtecknades staten,av av
affärs-alltjämt till 50/50 och de fem svenskaägs statenav numer

Föreningssparbanken,bankema, dvs. Handelsbanken, SE-banken,
ÖstgötaNordbanken och Enskilda Bank.

reglerarbolagsordningen finns sedan bildandet bestämmelserI som
förhållandet mellan A-aktieägama och B-aktieägama. Så finns

hembudsskyldighet. Vidare skallexempelvis inom aktieägarlcretsresp.
bolaget träda i likvidation flertalet aktier inom någonägareom av av
aktieseriema begär det.
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Huvudsyftet med SEK stödja den svenska exportindustrinär att
ställa krediter till förfogande vid och tjänster.att exportgenom av varor

Verksamheten skall drivas så den tillfredsställandeatt ger en
avkastning på kapital. Bolaget skall enligt bolagsordningensatsat
erbjuda krediter med löptid högst år. Normalt ligger löptiden20en av
på mellan två och år. inriktningen långa exportkreditertio Genom mot

kunderna främst de exportföretagen. I 1996utgörs störstaav mars
godkände riksdagen ändring bolagsordningen och därmedi SEKen gav

utökat arbetsområde. Uppgiften innefattar därefter kunnaocksåett att
erbjuda långfristig finansiering för utbyggnad infrastrukturen iav

utvecklingsprojektSverige och inom exportindustrin för stärka denatt
svenska industrins internationella konkurrenskraft.

Enligt bolagsordningen har bolaget till uppgift bedrivaatt
finansieringsverksamhet direkt relaterad till svensk ochexport av varor
tjänster. kan bolaget bedriva finansieringsverksamhet förDärutöver att
främja utvecklingen svenskt näringsliv, första handi export-av
industrin. Vidare bolaget får medverka vid finansieringsägs att som
sker i samarbete med internationella mellanstatliga organisationer,
utländska exportkreditinstitut och liknande ellerorganisationer institut.

infördaStaten år i uppdrag hantera det år1978 SEK attgav samma
för statsstödda exportkrediter, det s.k. Systemet ärsystemet s-systemet.

för svenska statsstöddaExportörer kan ansökaöppet exportörer. om
exportkrediter, s.k. s-lån, såväl inhemska utländska bankergenom som
och SEK har s.k. agentbanksavtal med svenska och25 30ettnumer ~
utländska banker. hanterar också för u-krediter.SEK statens system
Sida bedömer och beslutar krediterna enligt de riktlinjer förom u-
landssamarbetet fastställts riksdagen.som av

åtaganden för exportkredi-Statens SEKs den statsstöddaresp.
givningen regleras i avtal från där1990. Staten åtar sig ersättaett att
SEK tertialvis i efterskott för kostnaderna för och SEK åtarsystemet
sig låna erforderliga medel till minsta möjliga kostnad och risl:.att upp

S-systemet innebär i korthet lånar ochSEKatt övertarupp
långivande banks tillavtal med låntagaren. Refinansieringen sker
CIRR-räntenivå. sköterBankerna huvuddelen dokumentationenav av
lånen och för detta uppläggningsavgift och andra avgifter frintar ut en
låntagaren. kompenserasSEK för mellanskillnaden mellinstatenav
kostnaderna för de statsstödda kreditema och intäkterna från frärrst
utlåningen. Understiger kostnaden intäkterna får betalaSEK in
mellanskillnaden till administrationenFör erhålstaten. s-systemet erav
SEK kostnadsersättning motsvarande baspunkter25statenav en
beräknad på utstående lån. Sedan 1990 har statskassansystemet gett ctt
överskott på 753 miljoner kronor. ackumulerade underskottcnDet
sedan 1978 uppgår till miljarder4 kronor. Huvuddelen dessaca av
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underskott hänför till de förstasig åren då räntans-systemet sattesav
till halva marknadsräntan. Genom i kapital 4 redovisade förändringar
har CIRR-räntan successivt sig nivåerna för marknadsräntoma.närrnat

deltarSEK del främjandeti samfinansieringariexportensom en av
med internationella finansieringsorgan, utländska exportkreditorgan
och andra liknande SEK har byggt samarbete medettorgan. upp
internationella finansieringsorgan Världsbanken, ochNIB EBRDsom
för samfinansiera svenska exportaffärer. Bolaget har också avtalatt om
samfinansiering med antal utländska exportkreditorgan brittiskaett t.ex.

ochECGD japanska JEXIM det fråga de allt vanligarenär är om
exportkontrakten omfattar leverantörer och exportkreditorgan frånsom
flera länder.

SEK samarbetar med EIB och för samfinansieraEIF med dessaatt
institut föri svenskt näringsliv intressanta investeringar. Man sedanär
1995 också svensk för distribution globalaEIBs ochagent av
subventionerade långivning för små och medelstora företag i Sverige.
Bolaget också svensk aktieägare i utfärdarEIF. EIF garantier bl.a.är
inom för för tillväxt och miljö i småföretag. Hittillsprogrammetramen
har SEK banker, och IndustrikreditALMI fördelat krediterutgenom
för 150 miljoner kronor till svenska ochsmå medelstora företag.

harSEK vidare statsmakterna fått för upplåning ochav ansvar
utlåning s.k. betalningsbalanslån Sverige deltagit med inomav som

för det s.k. G-24 samarbetet för ekonomierna i Central-stöttaattramen
Östeuropaoch under deras omställning från plan- till marknads-

ekonomi.
SEK verksamt på de internationella kapitalmarknadema,är men

också på olika nationella marknader, dels för säkerställa sinatt egen
upplåning, dels för underlätta svenska tillgång påatt exportörers
lokalvaluta. Bolaget har del i detta arbete introducerat flerasom en nya
finansiella instrument och hjälpt till kapitalmarknader.att öppna nya
Bl.a. tidigt aktiv denpå japanska marknaden vilket bidrog tillvar man

den. Som del i arbetetöppna med underlätta svenskaatt atten
exportföretags satsningar på marknader och få tillgång till lokalnya
valuta SEK långa lån i lokala valutor. Det exemplen påtar senasteupp
detta i Litauen och Sydafrika.är
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utvecklingVerksamhetens5.1.2

sedanändrat inriktningutvecklats kraftigt ochverksamhet harSEKs
fram till början 1970-första tioårsperiodenUnder den1962.starten av

miljardoch nyutlåningen 1970 1blygsamtalet utlåningen cavarvar
krediternadominerade ochvarvsindustrinUtlåning tillkronor.

försäkringsbolagen.AP-fonderna ellerhuvudsak hosrefinansierades i
till Underoch överläts SEK.arrangerades bankernaExportkrediter av

ökadetill följdökade långivningen1970-taletmitten avav
varandetill den krissubventionema idel ifartygskrediter som en

kronortill miljarderLåneportföljen uppgick 1978 3,7varvsindustrin.
från AP-fonderna.miljarder hade lånats2 uppvarav ca

verksamhetinnebar SEKsstatstödsystemet 1978Inrättandet attav
kreditgivning påverksamhet ochstatsstödddelades i renaenenupp

infördesdet statsstöddaOrsaken tillmarknadsvillkor. systemetsatt var,
med subven-kreditkonkurensenden utbreddatidigare nämnts,som

få krediterdet, ellerföljd ingationerade ochräntor att, avsom en
tillkomst innebarmarknadsvillkor.beviljades S-systemetspå att

kraftigt ochlåneportföljkreditgivningen ökade markant. SEKs växte
lån.statsstöddamiljarder avsågtill miljarder, 26uppgick 1983 29 varav

totaladentidpunkten tilluppgick vid den 40%Fartygskrediter av
låneportföljen.

statliga kreditgivningeni densubventionemaBegränsningen av
consensusöverenskommelsen hade inledningsvis,inom för g.a.p.ramen

u-länder, litenefterfrågan frånoch fortsatt höghöga nominella räntor
dockkorn denkrediter. Successivtefterfrågan statsstöddaeffekt på på

inleddes iskuldkrisen,följdtill delsjunka attatt stor somsom en av
sjunkandealltfler u-länder. Följden blevdrabbakomMexico 1982, att
minskadeSärskilttill länder.därmed kreditvolymer dessaochexport

ieftersom antalet investeringarlånga krediterefterfrågan på
minskade.infrastrukturen

efterfrågan på finansieringdvs. exportindustrinsKundernas av
sammansättning,takt med ändringar ihar ändrats i exportensexporten

utländska konkurrenter. harkonkurrens från SEKinriktning och mött
finansieringslösningarockså frånändringar i efterfrågan, sommen nya

ökamedexportkreditgivare erbjuder sinaandra länders exportörer, att
Sedanoch introducera produkter.utlåningen marknadssektomi att nya
ocksåtill exportleasingaffárer,har erbjudit krediter1986 SEK men

exportkund-exportföretagens kortfristigalångfristig refinansiering av
marknadsinvesteringskrediter.fordringar, s.k. flödeskrediter, och De

därkreditgivninginneburit kommit sig åthar SEK ägnaattattsenare



69exportkreditgivningenstatsstöddaDenSOU 1998:23

tydliglikaexportaffärer intetill enskildaden direkta anknytningen är
slagsådantprodukterexportkrediter. Dessatraditionella äri ettavsom

utnyttjatdock ocksåBankerna harbankerna.finns hosliknandeatt
Särskiltexportfordringar.refmansieringflödeskrediter förSEKs av
sådanaanvändasjälva sigbankernakornunder bankkrisen att av

till börjanökadekrediternämndapå dekrediter. Efterfrågan typerna av
bankerna igentill följdminskat bl.a.har1990-talet attavmen nuav

harutlåningutlåning.sådan SEKskonkurrenskraftiga påblivit mer
miljarder.legat kring 15och nyutlåningenfluktueratunder 1990-talet
kring 50genomsnitt legatiockså varieratLåneportföljen har men

miljarder kronor.
skulleexportkrediterefterfrågan påbedömdes stagnera.1993 att

ochkapitaltäcknings-högamycketbakgrund och SEKsdennaMot
skulle lämnadet åretbeslöts SEKkonsolideringsgrad extraatt en

miljard kronor.utdelning på en
nonnallägen,torde, iför s-lånsubventionemaAvvecklingen av

sådanaefterfråganminskadestagnerande ellerinnebära t.o.m. av
varitlån harofferter på sådanaAntaletbeviljade lån.krediter imätt

Ävenmiljarder kronor.beloppsmässigt legat på 20ochoförändrat ca
statssöddaefterfrågan pålångsiktigtpåverkarandra faktorer export-

reglerinternationellasådan de räntorkrediter med fast En ärränta. om
slag.detta Enomgärdar krediteroch amorteringar annanavm.m. som
finansieringendärprojektfinansiering,efterfrågan påökadedenär

innebärProjektfinansieringmed rörligskerföreträdesvis ränta.
frnansieringskostnader baradär lågafinansieringslösningarkomplexa

detNedgången iökad betydelse.risktagande fåroch därfaktorär en
harrörligakortasynnerhet vad räntor,allmänna ränteläget, i avser

Traditionellafastaskillnaden till långahittills ökat export-räntor.
ochutestående utlåningendenf.n. 40%krediter nyut-utgör avca

1996.låningen
tillförklaringviktigårenunder de attUtvecklingen ärsenaste en

finansieringomfattautvidgades till ocksåmandat 1996SEKs att av
näringslivet förutvecklingsprojekt inomochinfrastrnkturinvesteringar

konkurrenskraft. Eninternationelladet är attstärkaatt annansenares
ochexportbegreppetvidgainternationaliseringglobalisering och anses

stärkaomfattaockså börföljd detta,verksamhet, attSEKsatt avsom
konkurrenskraft.internationelladen svenska industrins
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5.1.3 Arbetsfördelningen mellan bankerna och SEK

SEKs utlåning består endera bankernas eller deövertaatt storaav
exportföretagens krediter i bolagets böcker eller attegna egna
refinansiera sådana krediter. jämförelse fleraI med andra
exportkreditgivare har mycket liten direktutlåning till låntagareman

mellanhand. resultat den valda modellen, därDettautan är ett av man
arbetar bankerna. Direktutlåningen har därför hittills varit till ettgenom
fåtal de exportföretagen. harSEK i huvudsak förlitat sig påstörstaav
bankernas kapacitet och kompetens inom utlåningsområdet. De
agentbankavtal slutits innebär bankerna vanligtvis förhandlarattsom
med köpare/låntagare och garantigivare. Bankerna har också handev

ochin, granska de dokument låneavtalen.ingår iatt upprättataom som
sköter vidareDe hanteringen lånen efter utbetalning, vilket innebärav

och amorteringar hanteras bankerna.räntoratt av
Rollfördelningen mellan SEK och bankerna innebär vidare att

bolaget hittills bara i begränsad omfattning bedrivit aktiv
marknadsföring sina och haft begränsadetjänster kontakter med deav
utländska låntagama. Marknadsföringen har huvudsakligen skötts av
bankerna och harSEK inriktat sig på hålla kontakt med de störstaatt
exportföretagen.

SEKs organisation har till följd hur verksamheten uppbyggdärav
tyngd i upplåningssidan medan utlånings-, marknads- ochstor

kreditbedömningssidoma haftinte relativa tyngd. harMensamma man
byggt exportkreditkompetens inom bolaget ochstor ettupp en
kunnande samñnansieringpå med internationella Underorgan. senare
år har börjat byggaSEK kreditbedömnings- och utlåningssidoma.upp

harMan också blivit aktivare det gäller förvärva kunder.när att

5.1.4 Riskpolicyn i SEK

SEKs riskpolicy har hittills inneburit mycket begränsadeatt tarman
kreditrisker i utlåningen. medför bolagetDet normalt direktainteatt tar
risker på låntagaren i riskfyllda länder täcker dessa medutanmer av
garantier och andra säkerheter. Riskpolicyn innebär också bolagetatt
endast begränsade politiska risker. lederDet till accepteradetar att

begränsasgarantigivare till Sverige och flertalet länder inom OECD,
svenska banker, kreditinrättningar och försäkringsbolag först-samt
klassiga banker och försäkringsbolag dei viktigare industriländema.

kanSEK också risker på svenska och nordiska exportföretag.ta
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Riskpolicyn innebär vid EKN-garantier, inne-SEKatt t.ex. som
håller hittills kräver exempelvissjälvrisker på 5 15%, in garantier av-

restriskema. närvarande riksavtäckslånefönnedlande bank på För ca
står för 50%,60% statsgarantier, EKNengagemanget av varavav

banker för och företag för 20%.20% störreca
har hösten beslutat under förutsättning SEKsStyrelsen 1997 attatt,

bolaget kanhöga kreditvärdighet bibehålls och ratingen inte påverkas,
andra risker tidigare konsekvenstagit. Somänta typer avav man en

dockdetta beslut kan projektfinansieringrisker. SEKSEK tarta
fortfarande mycket liten kreditrisk.en

den alltid skallriskpolicy kan sammanfattas såSEKs att vara
kreditvärdighet.förenlig med bolaget skall ha bästa möjliga Dettaatt
företagspolicyn.har sedan tillkomst grundläggande förSEKs varit

upplåningSEKs5.1.5

finansierade verksamhet huvud-Inledningsvis, 1962 1978, SEK sin—
måttligtsakligen lån AP-fondema. Upplåningsbehoveti vargenom

införandet deteftersom utlåningen begränsad. samband medIvar av
utlåningen markant därmed följdestatsstödda ökade och ettsystemet

lades tillökat behov upplåning. Finansieringen verksamhetenav av om
kapitalmarknaderna.främst ske på de svenska och internationellaatt

utvecklats tillbyggde därför finansavdelning,SEK en egen som enupp
mycket kompetent aktör på dessa marknader.

regelbundet belopp, för närvarandelånar minst 40SEK storaupp
världen.miljarder kronor, årligen på kapitalmarknaderna irunt om

förklaras upplåningspolicy. Bolaget har policyDetta SEKs attsomav
helaall beviljad utlåning alla kreditlöften skall täckasgivnasamt

löptiden redan upplånade medel. skall också kunna fortsätta sinSEKav
utlåning under upplåning, inte gårår 1992,även attett om som

kreditlöften tillgenomföra. uppgick beviljad utlåning och1996
kreditlöftenasammanlagt miljarder kronor. på 2135 Avca. ca

miljarder för s-lån miljarder kronor.uppgick löften till 75% eller 16ca.
Vidare återköper del policyn ochSEK, servicen motsom en av
investerarna, årligen delar skuld för öka likviditeten lån.sin i sinaattav

behöver dessutom årligen upplåning.SEK på uteståendeamortera
detta letters of täcksUtöver SEK intent också SEKsutger som av

likviditet.
Genom policyn kan bolaget välja tidpunkt skall ochnär utman

låna för finansieratvingas gå på marknadenutan att ut attupp en
beviljad kredit. har väljaSEK på så kunnat lånasätt näratt upp
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följer SEKMed denna upplåningsstrategivillkoren förmånliga. attär
mellanhandsinstitut.traditionelltkaraktäriserasinte kan ettsom

roll ochriskpolicy, näringspolitiskabalansräkning,starkaSEKs
Tillsammansbästa kreditvärdighet.bolaget harägarstruktur innebär att

fönnåga har upplånings-skicklighet och innovativamed bolagets
uttalade viljankostnaderna varit mycket Den attstatenavgynnsamma.

också ha tolkatsägandet tordelångsiktigt kvar vid SEKstå som enav
med denupplåningskostnaden i ochsänkerimplicit garanti attsom

hittills harlett till SEKhari rating.in SEKs Detta sammantaget attvägs
kanvad andra svenska långivareunderstigerkunnat låna till räntor som

billigaerbjuda exportföretagenmedfört kanlåna till och att manupp
finansieringar.

fördelar harvärlden SEKssjunkande räntenivåer iAllmänt gör att
med rörligakonkurreraroch kreditinrättningarminskat. Banker räntor

långa fastalägre räntor.är änsom

förutsättningarna för SEKsFörändringar i5.1.6

verksamhet

medförse den svenskaverksamhetenursprungligaDen exportenatt
minskat iframgått tidigare avsnittharstatsstödda exportkrediter avsom

långfristigautvecklathar bolagetomfattning. Samtidigt nya
efterfrågan.behov ochbakgrund exportindustrinsfinansieringar mot av

exportlcreditgivningenmarknadsmässigastatsstödda liksom denDen
gångdagens nivåer. Påledning ligga kvar påbedöms SEKs sammaav

ökaprojektfiansieringarinfrastrukturen ochkommer investeringar i att
internationellafrämstfrån andra aktörer,omfattning. Konkurrenseni

öka.förväntas fortsättabanker, har ökat och att
investeringarfinansierakan, tidigareSEK ävennämnts, somsom

deltagande ihänföra till exportsatsningar. SEKsbara indirekt är att
stärker exportnäringensinvesteringarlångsiktig finansiering somav

erbjudabl.a. kankonkurrenskraft innebärinternationella att man
och produktanpass-produktutvecklingarfinansiering företagensav

offentliga institutionerssvenskaockså i finansieringningar, avmen
näringslivets interna-infrastrukturen det stärkerinvesteringar i om

konkurrenskraft.tionella
infrastrukturen utomlandsikan också delta i investeringarSEK om

och kaninternationella konkurrenskraftdet svensk industrisgynnar
beslutatsNetworksdelta finansiering de s.k.i Trans-European somav

deltar finansieringenoch delfinansierar. Bl.a. SEK iEU EIB avav som
Öresundsbron. förlån/varafortsätter förmedlaVidare SEK agentatt
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ochsmå-svenskautvecklingförderasoch EIF iEIB avprogram
företag.medelstora

medför de harföretagenglobaliseringochInternationalisering attav
produktionihopexportorderochländerproduktion i flera sättsatt av

mindredärmed alltblirExportkreditgivningenland.från än ettmer
exportkreditererbjuderbankerinternationell. Deochnationell sommer
International-krediter.sådanaanordnamedinternationelltarbetar att

svenskaerbjuder deinnebär SEKexportföretageniseringen attav
ocksåerbjuderexportkrediter. Manverksamheterutländskaföretagens

långivning.exportkrediter ochutnyttja SEKsföretagnordiska att annan
finansieraexportkreditorgan sigländersandraerbjuderSamtidigt att

kontrakt.utländskaingår isvenska leveranser som
sittmöjlighet utnyttjaharmedför SEKuppgifterna attDe attnya

områdenflerfinansiering inomvid långsiktigtkunnande och kapacitet
ochexportprofilinnebär SEKsFörändringarnatidigare. tonasattän ner

i allmän-långfristig finansieringtyngdpunkt ifå sinverksamheten mer
finansieringlångsiktigfå profil inomdärmedhet. kommerSEK att en

kapitalmarknadenpåoch andra aktörerbankernadenliknar somsom
har.

någraiExportkreditsystemet5.2

konkurrentländer

länder,femiexportkreditgivningenstatligastuderat denharJag
harTyskland.Storbritannien och DessutomFinland,Danmark, Norge,

och garantigivningenstatsstödda kredit-dendelarstuderat vissajag av
Kanada.och ii USA

sådanasåväldär ingårhar valts såländernastuderadeDe att som
skötsdär kreditgivningensådanakreditgivninghar direkt avsom

räntekompensation. Entillinskränker sigrollbankerna och statens
s.k.tillkreditgivningfrån direktövergånginternationellttendens är en
ochför lqeditgivningenbankerna stårdärräntekompensationssystem

underfasträntenivåinskränks tilluppgift att garanterastatens en
Frankrike, Italien,bl.a. Storbritannien,tidigare harkredittiden. Sedan

Danmark ochmedansådanaNederländernaochSpanien system,
till detskäletinfört den ordningen. FrämstaFinland nyligen är att

kapitalmarknadenkredit- ochinternationellautvecklingen på de anses
direktengagerad ibehöverlängremedföra inteatt staten vara

exportkreditgivning.
traditionellaefterfrågan påminskningen itendensEn ärannan

finansieringsbehov hosändradeexportlcrediter hos organen p.g.a.



74 Den statsstödda exportkreditgivningen SOU 1998:23

Den ändrade efterfrågan harexpottörema. sig till ochanpassatman
erbjuder bl.a. finansiering projektrisker och infrastruktur-man nu av

investeringar i såväl utlandet inom det landet. Bolagensom egna
erbjuder också finansiering inom andra områden där långfristiga
krediter efterfrågas vid näringslivets investeringar i utlandet.t.ex.

En tendens via exportkreditorgan erbjuderär att staterannan
riskkapital/ägarkapital equity vid investeringar i utlandet. Bl.a. de
japanska, amerikanska, kanadensiska, och tyska erbjuder stödorganen
med ägarkapitalet vid den industrins investeringar utlandet.iegna
Åtminstone det kanadensiska dessutom berett ägarkapitalär att satsa
vid ektfinansieringarproj där den industrin leverantör. följ andeIäregna
avsnitt redovisar utvecklingenjag i Finland, Danmark, ochNorge
Tyskland, utvecklingen inom riskkapitalstödet i USA och Kanada.samt

Finland5.2. l

Fram till och med 1996 hade Finlands Exportkredit FECAB monopol
på bevilja statsstödda CIRR-baserade exportkrediter. Sedan denatt l
januari 1997 hanteras emellertid ränteutjämningen statsägtettav
aktiebolag, FIDE. FEC därmed flera finska och utländskaär en av
aktörer kan statsstödda exportkrediter.som arrangera

ordningenDen med innebärFIDE både finska och utländskaattnya
kreditinstitutioner godkända bolaget kan bevilja statsstöddaärsom av

Över-exportlcrediter och få statligt räntestöd for denna kreditgivning.
föringen ränterisken sker på så vis FIDE ingår ränteutjämnings-attav
avtal med kreditinstitutvarje ansluter sig till systemet.som

FIDEs roll framgår proposition 164/1996 där det "syftetsägs attav
med det bolag skall grundas det skall verka för främja ochär att attsom
utveckla finskaden förstai hand administreraexporten att ettgenom
ränteutjämningssystem sammanhänger med den offentligtsom
understödda kreditgivningen." sköter förutomFIDE ränteutjärrming
också internationella exportkreditförhandlingar föri OECDt.ex. statens
räkning, och har också till uppgift främja exportfinansieringattman

bland rådgivning.annatgenom
Ansvarsuppdelningen mellan bankerna och innebärFIDE att

bankerna förhandlar och fastställer lånevillkor, lånar medel forev upp
den beviljade krediten och betalar den. Därefter administrerar deut
själva krediten under dess löptid. ansökerHos FIDE banken ränte-om
kompensation. bankernaFIDE för deras upplåningskostnaderersätter
och kostnader för administration med ränta motsvararen som
sexmånaders LIBOR/HELIBOR plus marginal baspunkter.på 25en
Bankerna medFIDE räntenivå låntagarnaersätter ersättersamma som
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Avräkningpåslag.någrabankerna, dvs. den CIRR-räntan utanrena
Överstiger utlåningsräntanportföljbasis.sker regelbundet på
till och vicebankerna FIDEbetalar inupplåningsräntan nettot versa om

från lånasNettoutbetalningar FIDEgäller. överdet motsatta upp
förfogande. FIDEställs tillStatskontoret och FIDEsstatsbudgeten av

administrerakostnader förför täcka sinabaspunktererhåller 10 attatt
systemet.

förestatsstödda exportkreditgivningdenhade monopol påFEC
exportföretagentilldirektutlåningdå den hade formen1997 utanav

kreditgivningdennaVid sidanbankerna.medverkan omav
finska företagsmarknadsvillkorockså påfinansierade FEC export-

Även till köparekreditgivningformen direkthadeaffarer. denna av
utländska banker.eller deras

medsambandFinland, ibildadesBakgrunden till FIDE attatt var
frånför FECbeviljades undantaginträdeförhandlingarna i EU,om

verksamhetdrivaochdirektivbestämmelser irådets rätten att startaom
längden ochhållbartinte iUndantaget ansågsi kreditinstitut. en

verksam-framtidaFECsinleddes Finland 1995 1996diskussion i om-
endera skullebolagetdiskuteradeshet. alternativDe attvarsom

marknadsbaserad eller på CIRR-enbart påverksamhetkoncentrera sin
beaktandemedansåg det,kreditgivning. Regeringenbaserad av

också övrigasidannödvändigt vid FECkonkurrensaspektema, att geav
möjlig-Inrättandet FIDEbevilja s-lån.möjlighetkreditinstitut att av

konkurrensneutraltgjorde system.ett
statligadetfinska regeringenskäl för denviktigtEtt öppnaattannat

deavregleringenbankerför övrigaräntekompensationssystemet avvar
marknaderskapitalmarknadema och dessainternationellainhemska och

längreLångfristigt kapital bedöms intetillväxt.utveckling och envara
anledningnågonenligt regeringen inteDänned finns dettrång sektor.

banker till denderasförse köpare ochför för attstaten att ansvara
Kredit-kreditmöjligheter.med långfristigafinska exportindustrin

marknadenhanterasföljd detta, kunnabör,givningen avavsom en
bäraräntekompensationssystemetblirmedan roll viaattstatens

ränteriskema.
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Finlands exportkredit

finansier-inrättandet specialiseradoch med FIDEFEC iär av en
finansiering. FECinriktad ordna långsiktigpåingsinstitution är attsom

och antalFinlands kommersiella bankeretablerades 1956 största ettav
ochblev 1963finska regeringen majoritetsägareindustriföretag. Den

aktier löstesbankernas och industriföretagenshelägare1992 attgenom
bankernaden finska bankkrisen, gjordein. Bakgrunden att varsomvar

behov kapital.i stort av
industri- och infrastrukturinvesteringar.finansierarFEC export samt

Enligterbjuda fartygskrediter.hade monopol påFEC 1997 attt.o.rn.
den januaririksdagsbeslut upphörde denna monopolställning 1o m

tilldessa krediter fördes FIDE.1998 då stödgivningen i över
fortfarande de 100för verksamhet har varit ochMålgruppen FECs är

liten delFinland. Små- och medelstora företagföretagen i ärstörsta en
verksamhet.FECsav

inhemskabara från Finland, ocksåfinansierar inteFEC export utan
medutomlands. finns ocksåinvesteringar och investeringar Företaget

kan högst riskenpå projektfinansieringsområdet. 25%Det närta av
samarbete med blandfinansierar projekt. har byggtFECettman upp

dela risken.andra multinationella utvecklingsbanker för kunnaatt
projektinhemska industri- och infrastrukturprojektFörutom är som

för Finlands exportsektor prioriteradeviktiga FEC.anses av
byggdehade direktutlåning exportlcrediterEftersom FEC manav

kreditbedömningsverksamhettidigt med attresurserupp en egen
började risker påbedöma köpare och projektrisker. 1990Företaget ta

exportkreditgarantiorganet, Statsgaranti-låntagare, då det finska
garantitäckning och infördecentralen, slutade erbjuda 100% ettatt

helaInledningsvismed självrisker i garantigivningen. FECsystern tog
fördag samarbetar med bankernasjälvrisken böcker, i FECi menegna

fårdela risken. Vid projektfinansieringar risken inte överstiga 10%att
den totala utlåningen.av

finska har under hösten lagt fram förslagDen regeringen 1997 ett
ihop och helstatliga Postbanken. helstatligtslå FEC Ettattom

holdingbolag skall bildas, med och Postbanken självständigaFEC som
dotterbolag. investeringsbank kommer också skapas underEn att
holdingbolaget. syfte skapa konkurrenskraftigRegeringens är att en ny
bankgnipp, kan öka konkurrensen på den finska bankmarknaden.som
Avsikten banken så småningom skall Varje bolagprivatiseras.är att
under holdingbolaget blir kvar självständig enhet och hos FECsom
kommer projekt- exportfinansieringen Beslutethela och koncentreras.
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finländskafattas denochPostbanken FECslå ihop väntasatt av
riksdagen början 1998.i av

Danmark5.2.2

tvådeexportkreditgivningen,statsstöddadenDanmark har senasteI
Även valtDanmark hargrunden. iiåren, organiserats attmanom

kreditmarknadens aktörertillkreditgivningenden direktaöverlämna
behålla räntekompensationssystemet.endaststatlig regioch i

exportlcreditriskerdeförsäkrarExportkreditfonden EKF, somsom
har sedanmarknaden,täcka på den privatakandanska inteexportörer

danskaför detuppdragden 1997 il januari s-systemet.att svara
denharräntekompensationssystemetnuvarande ersattDet

lämnadestidigareu-krediterexportkrediter ochrefmansiering somav
fondEksportfinansieringsfond DEF. DEFDansk somvar enav

ochBankforeningDanskeNationalbank,Danmarks Deninrättades av
tillhandahållamed fondenSyftetSparkasseforening.Danmarks attvar

för finansieraexportkrediteroch långamedellånga exportatt Varorav
forFinansieringsinstituttetadministreradesFondenoch tjänster. av

refinansieringenbartA/S. bedrevHaandvaerkIndustri och Den av
verksamhetFondensdanska banker.beviljadesexportkrediter avsom

deupplåning påochNationalbankenfinansierades genomgenom
förmarknaderna. EKF-systemetinternationella Det ränte-nya

verksamhet ochavslutatmedfört sinhar DEFkompensation attatt
avvecklats.fonden

administrerade exportörer samtDet EKF systemet gernya av
exportkrediter tillerbjudamöjlighetutländska bankerdanska och att

sigkan tillgodogörabankerdock barafast Det ärränta. som
påförändringarnaTankendvs. erbjuda s-lån.ränteutjämning, är att

har behovlängremedför intekapitalmarknadema attatt staten av
krediter,långaränterisken påendast behövererbjuda krediter tautan
ovanförde korta stigerochdvs. risken går räntornaräntan attatt upp

kapitalställa långfristigtbeslutats för lånet.fasta räntenivå Attden som
hantera.förfogande kan marknadentill låntagarnas

uppbyggthuvudsakadministrerade iEKFDet ärs-systemetnya av
betalar CIRR-Låntagarenoch fungerar det finska systemet. en rensom
Upplåningskostnadenbankerna tillbankerna, liksomtill staten.ränta

medLIBOR/CIBORefterbestäms det danskaiäven systemet en
storlek och denefter lånetsmarginal varierarbankmarginal. Denna

Tilläggetplacerathemland i EKF.premieklass låntagarens är avsom
danskatill miljonerbaspunkter för krediter 20varierar från 63 upp
tillpremieklass 25placerat högstakronor och gäldenärslandet i EKFs
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baspunkter för krediter miljoner danska kronor och300över
gäldenärsland placerat premieklass tillägget bas-i Av 20utgörs
punkter för bankernas administrationskostnader.ersättning

Parallellt med för statsstödda exportkrediterEKF-systemetatt
infördes fondenfick också för u-kreditsystemett nyttansvar som
administreras på det ordinariesätt s-systemet.samma som

5.2.3 Norge

hanteras uppdragstatsstödda kreditgivningen påDen statens ettav av
till syftebankerna aktiebolag, Eksportfinans EF. harEFsamägt att

ochfinansiering för exportindustrin bl.a. försig åtägna export varorav
tjänster, etablering produktion och företag utomlands, investeringar iav

kontrakt det råderexportgenererande verksamhet och inhemska där
utländsk uppgift finansierakreditkonkurrens. Bolaget har också till att
verksamheter norska myndigheter ålägger det finansiera. Detattsom

betalningsbalanslånkan gälla den norska beslutaderegeringent.ex. av
till andra länder.

de norska bankernas finansieringbildades 1962 för lösaEF att av
långfristiga de fyraexpoitkrediter. Bolaget tolv banker,ägs av varav

Tidigare kundebankerna aktiekapitalet.95 98%största äger av-
endast affärsbanker delägare. Sparbankerna släpptes in ägaresomvara

de övervägde bygga exportfinansieringsfunktion.när att upp en egen
direkt kredit fråntill i Sverige söker norska EFI exportörermotsats .

refinansiär. likhet medEF alltid långivare och aldrig bär i SEKEFär
ingen risk i kreditema denna alltid garantigivareutan tas av somegen
kan kredit-affärsbanker och garantiinstitut. Man accepterarvara
värderade banker kaninom OECD garantigivare. EF accepterasom

norskaandra dessa kategoriertvå garantigivare,än storat.ex.som
ochde har tillgång till upplåning långfristiga krediterexportörer om av

kreditvärderade.är
behovhar upplåningsavdelning lånar bolagetsEF en egen som upp

likviditet. kunna likvid överupplåningFör sigägnarattav vara man
och del upplåningen används inte för exportkrediter. Detstoren av
finns därför behov för bl.a.hitta alternativa utlåningsmöjligheter,EF att
undersöker möjligheterna få finansiera infrastrukur-inhemskaattman
investeringar godBolaget har hög kreditvärdighet ochm.m. en en
rating sin riskpolicy.p.g.a.

EF har monopol på utlåning till CIRR-villkor och erbjuder vid sidan
detta exportkrediter till marknadsvillkor. Vid s-lån betalar lån-om

endast CIRR-räntan och hanteringskostnader betalasEFstagaren av
CIRR-lån dock liten del portfölj och uppgår tillEFsärstaten. en av
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totalt miljarder år ihögst miljard norska kronor 6- 7 perav caen
exportkrediter.

dock avstårinnebär intedeltar projektfinansiering.i DetEF att man
det svårtkanfrån kravet täckning via garantigivare. Detpå 100% göra

projektfinansieringbehovetingå i konsortier. EF är stortattatt avanser
budgetema tål detför de offentliga inteoch växande b1.a. att upp-

köpar-finns för infrastrukturinvesteringarlåningsbehov oavsettsom
land.

kreditvärdighet erbjudaoch godadirektutlåningkan sinEF genom
ochde norska bankerna. Dettaförmånligare villkorexportkrediter på än

inhemskamedfört endast tvåbankkrisen harden utdragna i Norge att
SverigeSamtidigt har liksom iexportkrediter.banker erbjuder

och konkurrerarinklusive svenska, etablerat sigutländska banker,
därför blandexportkrediter. pågårerbjuda Detaktivt ägarnaatt enom

ochminskarExportfinansieringenoch verksamhet.debatt EFsEFom
verksamheteriverksamheter behöver gå inför kunna hitta EFatt nya

dockBankerna harmed bankernadirekt konkurrerar ägarna.som -
vadförändringar såvälnågra EFhittills valt inte göraatt avserav

ägandet ändamålet.som

Tyskland5.2.4

detochTyskland bankernaExportkreditgivningen hanteras i avav
HuvuddelenWiederaufbau KfW.Kreditanstalt fürstatliga av

det finnsdem själva,lcreditgivning skötsbankernas ettmennumer av
med huvud-bankernasamarbetsbolag, AKA, ägs gemensamtsom av

exportkrediter,bankerna beviljadesaklig uppgift administreraatt av
drivsbankerna. Verksamheten i AKAriskdelning mellanockså förmen

refmansierings-sedan särskildkommersiella villkorpå rent ennumer
Plafond upphört. Att AKABundesbank, den s.k.möjlighet i B,

små tyskainneburit de mångaexportkrediter haradministrerar att
byggaexportkrediter behövabankerna kunnat bevilja utan att egenupp

1950-talet förbildades i börjanadministrativ kompetens. AKA attav
förlångsiktiga kreditertillgång tillbankerna skulle tillförsäkra sig om

KfW.de fick refinansiering i Dettaexportñnansiering, eftersom inte
har därför diskuteratupphört och bankernabehov har attnumer

upplösa AKA.
förbunds-förbundsregeringen och 20%KfW till 80%ägs avav

främjasyftar tillflertal olika uppgifterländerna. harDet attett som
stödomfattar 1näringslivet. Uppgifternautvecklingen det tyskaav

tyskafrämjar dentilllån eller garantier investeringar somgenom
genomförsexporttransalctionereller videkonomin, 2 lån garantier som
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tyska företag och 3 lån och garantier syftar till finansieraattav som
innebärutvecklingsprojekt i u-länder. KfW har roller iDet att som

Sverige innehas bl.a. Sida, ochSEK, NUTEK ALMI. Dessutomav
administrerar särskilda bostadsbyggnadsområdetinomman program
och för stöd till omställningen Ryssland ochekonomierna iprogram av

KfW flexibilitet stödjaövriga OSS-länder. skallDetta närstorger man
den tyska industrins utlandsaffárer.

KfW undantaget från skatter och får delainte sina vinster. Dessär ut
upplåning visserligen direkt harinte ägarnagaranteras staten,av men
uttalat de vid behov kommer KfWs förmåga klaraatt att garantera att
gjorda åtaganden. Bundesbank ställer krav på kapitaleget somsamma

KfW lånapå ordinarie banker. får bara på långa kreditvillkor och allut
upplåning måste ske på kapitalmarknaderna.

KfW har monopol på finansiera på ochCIRR- övriga OECD-att
villkor. s-lån betalar låntagaren, enligt KfW, enbartFör CIRR-räntan

några påslag för administration. KfW bär ränterisken, förutan att
mildra denna effekt får bolaget tillgång till offentliga fonder ERP med

medel begränsas till miljonerpå 4,5% Dessa 250 350 D-räntaen pa. -
mark KfW blandar dessa fonder relationen medår. i 1:3per
marknadsupplånade krediter. kommer till årligMan därigenom upp en

miljoner D-mark for förpå 1.000 1.400 s-lån. stårERP Europeanram -
Recovery och medel ursprungligen utgjordes denProgramme är som av
s.k. Marshallhjälpen.

exportkreditgivning KfW, miljarder D-markAnnan inom 12ca per
lånasår, på marknadsvillkor och koncentreras krediter påpåut

medellånga och långa kredittider. Bankerna och KfW samarbetar ofta i
syndikat långfristigvid exportkreditgivning.

KfW erbjuda företagkan tyska investeringslån för främja tyskaatt
intressen utlandet. sker fall föri Detta på fall-basis. inteMan attanser
dessa lån faller under varken consensusvillkor. KfWBemunions- eller

beredd vid sådana krediter gå till kredittider på 20 år.är att upp
Anledningen till KfW investeringslån följer internationellainteatt s
regler lånen finansierainte företags-är att export utananses
investeringar.

marknadsbaserade utlåningenDen finansieras upplåning pågenom
såväl den tyska de internationella marknadema. KfW harsom samma
rating de bästa globala bankerna. har dock bättreMan ränte-som
marginaler bl.a. det statliga ägandet, också eftersomgenom men man

regelbundet och oftare på marknaden. upplåningenAvmer agerar
kommer från60% den tyska marknaden, 25% från de internationella
och från offentliga17% fonder.

exportkrediterFör på kommersiella villkor debiteras räntaen som
ligger på marknadsnivå, några korssubventioner från denutan
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upplåningskostnademalägreDebl.a. ERP.viaupplåningenoffentliga
statligaden implicitaochägarförhållandensinaharKfW p.g.a.som

underfinansierarKfWkunderna.tillvidarelämnasgarantin
europeiskaandraTysklandsåvälfrånmarknadsutlåningen export som

ländersandrautnyttjarochutnyttjafallen kanländer. deI mansenare
riskavtäckning.förexportgarantiinstitut

harochbranschorganiserad efterexportkreditgivningKfW är mans
och derastyska störstamedkontakter exportörerlöpandegoda och

mycket iMedarbetarnautlandet.ipotentiella köparereella och reser
tillkunderpotentiellaochverkligastuderarköparländer ochviktigare

god kunskapmedarbetareKfWsharDärigenomtyska omexportörer.
viktigastederassåvälmedkontakter exportörernaoch goda som

KN hararbetabankernasliknar sätt attkunder. Systemet mermen
med köparna.direktkontakter

USA5.2.5

federalOPICCoperation ärPrivate InvestmentOverseas en
exportkredit-ordinariedettillsysterorganisationochmyndighet

verksamhet inteEximbank, närmareUSfinansieringsorganet vars
amerikanskafrämjatillkoncentrerasVerksamheten attkommenteras.

investeringsgarantiererbjudautlandetiinvesteringar att somgenom
pågarantierutlandsinvesteringar. Dessavidpolitisk riskskydd för ges

Sverige.länders inklandravillkor somsamma
har OPICgarantigivningentraditionella ettdenVid sidan om

amerikanskatilllânegarantierellerinvesteringslånförprogram
främstinriktatvarithar tidigareutlandet.i Dettainvesteringar program

och beloppenutlandsinvesteringarföretagensmedelstoraochde småpå
ochändratsdettaår harUnderbegränsade.varitinvestering senareper
därverksamhetexpansivtillutvecklatsharprogrammet en

OPICharändringarnaväsentligt. Genomhöjtsbeloppsgränserna
tillägarkapital/riskkapitalkaraktärinvesteringslånbeviljakommit att av

projektbolagnystartadesåvälutlandet,dotterbolag iamerikanska som
ellerLånetnyinvesteringar.skallexisterande bolag görasom

och åter-kredittidergällerdetvillkortill t.ex.lånegarantin närsomges
detEftersomconsensusvillkor.från OECDsavvikerbetalningsvillkor,

leverantörs-formell mening inteoch lånet i ärinvesteringsigrör om en
frågansida det inteamerikansk ärfrånanknuten att enommananser

exportkredit.
denmånvilkenpå ikoncentrerasansökningarBedömningen av

beviljasFöramerikanska intressen.främjar attinvesteringenaktuella
därbolaginvesteringenlånegaranti måste göras ettoch/ellerlån av
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amerikanska intressen har avgörande inflytande. Huvuddelenett av
inköpt utrustning och tjänster skall vidare komma från amerikanska
företag. begränsarOPIC sitt risktagande till efter den tidpunkt då
investeringen genomförts och verksamheten kommit igång. Förluster
under investeringstiden för och OPIC har hosägarna regressrättsvarar
dessa för förluster under den tiden.ev

5.2.6 Kanada

Export Development Corporation of Canada EDC statligtär ett
kreditgivnings- och kreditgarantibolag för stöd till Kanadas export.
Bolaget mycket aktivt det gällerär introduceranär att nya
finansieringsmöjligheter för underlätta för landets fåatt exportörer att
exportorder. EDC har nyligen infört möjlighet gå in med ägarkapitalatt
vid projektfinansiering medför direkta, identifierbara export-som
relaterade fördelar för kanadensiska leverantörer. finnsDet inga krav
på kanadensiska delägare i projektbolaget för skall kunnaEDCatt
ställa med ägarkapital. Investeringen i ägarkapital fårupp per
investering inte överstiga det lägsta 25% projektbolagetsav av
ägarkapital eller miljoner10 kanadensiska dollar.

Syftet hjälpa kanadensiskaär erhållaatt exportorderexportörer att
ställa medellångt investeringskapital till förfogandeatt ochgenom att

fylla det finns mellan tillgängligt och behövligt ägarkapital.gap som
EDCs skallinsats komplementär till marknaden. De investeringarvara

EDC går in i skall sådana där villig lämnaär attsom vara man
exportfinansiering. Avsikten EDC skall ha insyn det bolagär iatt man

delägare ochi investeringenär skall säljas inom normaltatt ut en
fyraårsperiod. beskrivsProgrammet i detalj i bilagamer
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genomgången:Sammanfattande slutsatser av

skiljer från andragäller s-lân sigdetverksamhetSEKs när-
bankernafrämstmotsvarande överatt tar avmanorgan genom

krediterbeviljar normalt direktAndraförmedlade krediter. organ
till låntagama.

efterfråganminskarexportkreditgivningmedflertaletFör organ-
marknadsbaseradeEfterfrågan påexportkrediter.statsstöddapå

såvälhar utvecklatoch institutenökarkrediter export-annan
kreditgivning,långsiktigrelaterad kreditgivning t.ex.annansom

infrastrukturen.inhemskadeninvesteringar i

debatt derasexportkreditorgan pågårländer medI separata om-
behovet dem.framtida roll och av

innebärtillländer gårtendens flerEn över atts-systemär att som-
medan marknadenräntekompensationförstaten ansvararsvarar

för kreditgivningen.

ägarkapital vidtillerbjuder lån eller lånegarantiländerantalEtt-
medställaoch erbjuder sigutlandet någrainvesteringar i att upp

för detdet behövsprojektfinansieringägarkapital vid att egnaom
till projbli leverantörerskall fålandets företag

där såvältvåkomponentssystemsvenskaDet är etts-systemet-
ländersmedverkar medan andraexportkreditgivare ärbank som

exportkredit-bank ellerdär endera baraenkomponentssystem
medverkar.givaren

med bästaupplånareframgångsrik och innovativSEK är en-
företagspolicy.grundlägganderating som
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risktagande iStatens6 export-
finansiering

exportkredit-statsstöddaformnågonindustriländer finnsallaI av
derasfrånrisken exportörema,därgarantisystem, överstaten tar

tillansluter sigländerAllainstitutioner.finansiellaandraellerbanker
garanti-statsstöddaför densiktnollresultat påprincipen ettom

förskallPremierna attolika. sättastolkasprincipernagivningen, men
kostnader ochadministrativa ärochförlustriskergarantiinstitutetstäcka

dennailänderlängd. allakredittidens I tasbaserade påockså uppsom
garantigivningen.handharinstitutionstatligdetjämförelse är somen

ochsyfteExportkreditnämnden6.1 -

bakgrund
i1933tidigareExportkreditnämnden, nämnts,bildadesSverigeI som

vidriskerkommersiella exportpolitiska ochsyfte motgaranteraatt
främjauppgiftmedmyndighet,statlig att1933:245. EKNprop är en

banker,tillgarantier exportörer,lämnasvensk attexport genom
Garantinfinansieringsinstitut. ärleasingbolag ochinvesterare, en

förlustrisker i export-vissaskyddarförsäkring exportören motsom
exportören/exportör-mellankreditavtaletomfattaroch garantinaffáren

användaskangarantiköparen/låntagaren. EKNsbank och somens
finansieringenpå såoch underlättarkreditinstitut sättsäkerhet hos av

exportkrediter.
verka. Denharvilken EKNinomfastställer attRiksdagen avramen

kronor.miljarderpå 100sedan 1995totalramenfastställdariksdagen är
utnyttja 80bemyndigat EKNregeringentotalram har attdennaAv

förfastställdstatsmakternafinnsmilj arder kronor. Härutöver ramen av
miljarder kronor.påinvesteringsgarantier 3

garanti-EKNskötergarantigivningenordinariedenFörutom
Baltramenuppdrag.Baltramen på regeringenss.k.under dengivningen

därmedfickochinrättades 1993 EKNmiljard kronorpå 1 av
ochtillförutfärda garantieruppdrag exportregeringen i att

inomförlustereventuellaRyssland.och FörBaltikumiinvesteringar
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ÅrBaltramen har medel i statsbudgetens biståndsanslag. 1995satts av
utvidgades till miljarder2 kronor och ländergruppen utökadesramen
till under förhållandenvissa också omfatta Ukraina, Vitryssland ochatt

ÅrKazakstan. 1996 beslutade regeringen ytterligare ändringarom av
riktlinj för Baltramen.erna

EKN administrerar också biståndsgarantier för Sidas räkning.
Biståndsgaranti har hittills lämnats i anslutning till u-krediter. Sida har

också möjlighet utfärda biståndsgarantier direkt till långivareattnumer
knytning till u-krediter. EKN sig de enskilda garanti-utan överyttrar

ärendena, främst förlustriskerna, Sida beslutar och bär,över men som
garantimyndighet, huvudansvaret för biståndsgarantierna. Om denna
garantigivning resulterar i underskott, skall det belasta biståndsanslaget.

För underlätta samñnansieringar i exportaffärer med leveranseratt
från fler land har träffatEKN avtal samordnande garantier,än ett om
återförsäkring med rad nationella andra länder.garantiinstitut im.m. en
EKN har också samñnansieringsavtal med antal multinationellaett
finansieringsinstitut.

l Verksamhetenl
.

Exportörer kan försäkra sig risken fåinte betalt köpare,sinamot att av
och banker inte få betalt för lån till utländska ellerimportörermot att
deras banker risken få betaltinte under bekräftad remburs.samt mot att

bådeFör och banker finns det möjlighet försäkra sigexportörer att mot
risken inte få dröjsmålsräntan under karenstiden betald. Exportörenatt
kan också försäkra sig risken fåinte betalt för upparbetadeemot att
kostnader köparen bryter kontraktet. Investerare kan försäkra sinom
investering i utlandet politisk risk, konfiskation och hinder förmot t.ex.
överföring vinster.av

EKN kan också täcka risken lagerhållna elleratt exportörenav varor
egendom används arbeteni utomlands beslag.i ocksåDet ärtassom
möjligt risken för obehörigt utnyttjande svensk eller utländskatt av
bank utställd säkerhet, bond, täckt i samband med svensken
exportaffär. Slutligen erbjuder EKN vid civila flygplan denexport av
s.k. SLV-garantin. innebärDen EKN restvärdet deatt garanterar av
uthyrda flygplanen under tidpunktvarj leaseperioden.e av

Inom EKNs garantisystem självrisk Syftet med självriskentas ut.en
garantitagaren i första handär tvingas tillatt prövningen egen av

risken också han/hon aktivt arbetar för begränsaatt attmen
förlustrisken och vid skada arbetar för minska risken för slutligatten
förlust. Självrisken har hittills uppgått till normalt vid10% politiska
händelser. För kommersiella händelser har självrisken hittills normalt
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heltkreditvärdighet inteköparensDåuppgått till 15%. anses
tillförhållandeför isökta beloppeteller dettillfredsställande är stort

Vid affärerbli aktuell.självriskhögreställning, kanköparens somen
köparensellerlån till köparenbankfinansieras ettatt gergenom en

ochhändelserpolitiskatill viduppgått 5%självrisken hittillsbank har
kommersiella.till vid10%

därexportmarknaderframför allt påefterfrågasrisktäckningEKNs
alternativtilloch/eller möjlighetenlokal finansieringmöjligheterna till

koncentreraddelEfterfrågan tillbegränsade.riskavtäckning är storär
förstärksKoncentrationstendensenmarknader.antaltill relativt litetett

tillleveranserfrågautsträckningdet iytterligare ärstoratt omav
affärförkontraktsvärdet varjeinfrastrukturprojekt, därindustri- eller

långa. EKNsnormaltlcredittidemaochofta betydande ärär
förlångfristiga garantierinslag storagarantiportfölj har ett stort av

marknader.fåprojekt på
garantigivning. Deoch kortlång/medellångVerksamheten delas in i

ochregelverk.internationella Kortaolikaunderlydertvå systemen
Kortabehov hos garantitagama.olikafyller ocksålånga garantier

fordringarrisksäkra garantitagamasföranvänds främstgarantier att
ochrisktäckningför bådeutnyttjasgarantier attförlust. Långamot

garantiemalångaexpoitkrediter. Desäkerställa finansiering genom
5-8,5löperflesta kreditemaår.från till tio Delöper alltpå överett

tillbegränsasde principide kortafrånår. skiljer sigDe attgenom
medsådanaoftastkapitalvarorfinansiering tyngreexport avav

antal företagmindredirekt berörtjänster, samtanslutning till ett mer
finnsmarknaden. Detden privataalternativ påsällan kan ersättas enav

projektfinansierings-inriktaslånga garantiematendens till de motatt
löpandemycketomfattargarantigivningenkortfristigaaffárer. Den

frånförsäkras årkreditrisken kankunder därtill fastaleveranser, ofta

ar.
kortaEKNsdirektiven förändrabeslutade 1997Regeringen att

innebärbestämmelser.väntade Detbl.a. till följd EUsgarantigivning av
ansökanlängrejanuari 1998 inteoch med denfrån 1 emotEKN taratt
flertaletinomköparekommersiella risker på privataförgarantiom

ingångnaRedantvå år.understigerOECD-länder då risktiden
frågadetlöper elleråtagandenafullföljs dock.åtaganden När ärut om

denpåkreditförsäkrare träda in. Kvaråtaganden förutsetts privatanya
kommersiella riskeralla länderpolitiska risker påkorta sidan blir samt

tredjedelardel tvåkvarvarandeländer.på icke-OECD Denna utgör cza
totala kortaEKNs engagemang.av

marknader. Dettasärskilt viktig på vissagarantigivningEKNs är
totala Avandel denvid betraktande EKNs exporten.avavsyns

och30%,exempelvisLatinamerika försäkrar EKNtill runtexporten av
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till Mellanöstern Endast15 20%. procentexporten garanterar enman -
till i-länderexporten garanteras.av

år 1996,Tabell6.1.1 EKN utfärdade garantiförbindelserAv
miljoner kronor:

denEKNs andel av
totala exporten

Lång Total 1996Kort
I-länder 911 4.193 0,9%3.281
Central- 1.4811.179 302 5%
Östeuropa

Latinamerika 971 2.758 3.729 31%
Afrika 266 950 10,4%684
Mellanöstern 1.243 330 1.572 17,2%
Asien 1.060 2.961 4.021 8,7%
Totalt 8.418 7.528 15.947 2,8%
Källa: EKN

1990-taletKoncentrationsgraden högre underi EKNs garantigivningär
följdunder de föregående decennierna, framför allt tillän närmast av

portföljen.ökad koncentration till de till fem länderna istörstatreen
Räknat andel fasta åtaganden, svarade vid slutet 1996EKNs avsom av
de portföljen förtio länderna för de femi 70%,största största c:a0:a

för50% och de Kina, Indien och Turkiet 40%störstatre c:a av
för de kortaregarantigivningen. Koncentrationen inte lika högär

År viktigaste kundernaför de längre. stod degarantierna 1995 25som
för premievolym.80% den korta garantigivningens totalaav

1995/96förbindelsegarantigivning under verksamhetsåretEKNs
fördelad verkstadsproduktema dominerar. Depå visar attvarugmpper

skogsindustri-står för tredjedel följtengagemanget,encza av av
produkter. maskiner.verkstadsprodukter dominerarInom gruppen

före denInom har skiljt på garantier utfärdadeEKN 1997tornman
juli nyal 1990 gamla verksamheten och from juli 19901

verksamheten. den gamla verksamheten gällde tidigareFör EKNatt
skulle förlusten, och fick räntekompensation för denminimera man
nettoupplåning behövdes för finansiera skaderegleringarna.attsom
Den verksamheten skulle ihop på sikt och eventuella förlusternya
skulle kompenseras premiehöjningar. har upphörtUppdelningengenom
fr.o.m. och1998 räntekompensationen för den gamla verksamheten kan
enligt fr.o.mbort eftersom bl.a. de åter-1999,tas storaprognos
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täcka skade-förbehöver lånainteEKNvinningama attgör att
iverksamhetenbedrev1996regleringama. ettT.o.m. man

innehållaavsågsNormalsystemetoch LT-system.normalsystem ett
risktidendärmedellånga risktiderochfrämst kortaaffärer på var

Tillkunde nås. LT-riskspridningtillfredsställandeochöverblickbar
risktiderlångamedframför allt krediterandra risker,fördessystemet

affärenskullefå i LT-systemetoch belopp.på För upptasattstora av
1997januarigenomföra. Den 1skälnäringspolitiska intressant attvara

verksamheten idess bedrivsihop och sedanbåda ettslogs de systemen
ordinarie system.

premieintäkter.ochåtervinningarintäkter bestårEKNs av
miljonermånader 52912kalenderåret 1996Premieintäkterna var

affärs-resultatbl.a.premieintäkternakronor. De attär ettstora av
Återvinningama miljonerår 373lhög.volymen har varit sammavar

frånskaderegleringarföljdökat tillkronor. harDessa att storaav
skade-utgifter består1980-talet återvinns. EKNsskuldkrisen på avnu

Skadeutbetalningamakostnader för administration.ochersättningar var
1994/95verksamhetsåretkronor. Sedan34lmiljonerkalenderåret 1996

Förhållandetskadeutbetalningama.varithar återvinningama större än
omvända.dettioårsperioden varitunder denhar tidigare senaste

överskott för EKNuppstod kassamässigt1995/96Verksamhetsåret ett
underskottackumulerade kassamässigakronor. EKNspå miljarder2

hänförde sigUnderskottetmiljarder kronor.slutet 1996 0,5ivar av
finns19981980-talet. januariskuldkrisens dagar på Ifrämst från ett

harmiljarder.överskott på Därutöverkassamässigt 0,7ackumulerat cza
upplåning iförräntekompensationstatsbudgetenEKN via som

sammanlagt 2,9fåttgamla verksamhetenför denRiksgäldskontoret
miljarder kronor.

tidenförändringGarantigivningens6.1.2 över

Dååren.hargarantigivningen varieratSyftet med den statliga över
stimulans åthuvudsyftetskapadesgarantisystemet att genomvar

också viktigaKonkurrensskälsysselsättningen.stimuleraexporten var
verksamheten,dockandra världskriget hadetidpunkt. Eftervid denna

ochhandels-tillgodosekommitbetydande utsträckning,tidvis i att
aktuellt iblev återSysselsättningsargumentetändamål.valutapolitiska

påkalladeprop 1959:122och ändringar 1959slutet 1950-talet varav
ändrades1989/90:44och medsysselsättningsläget industrin.i I propav

längresysselsättningsskäl kan intekortsiktigasyfte ochEKNs vara
näringspolitiskastället skallför garantier.motiv I argument styra

garantigivningen.
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Garantiverksamheten liten omfattning fram till 1970-talet dåvar av
förändringar i verksamhet inträffade.EKNs började anlitasEKN istora

växande antal affärer med projekt- och kapitalvaror tillett större öst-
och u-länder. utfästelserEngagemanget i från fem miljardersteg cza
kronor i början 1970-talet till miljarder vid slutet. Premiema70av cza
låg miljoner vid börjantio år decenniet gångertio0:a per av men
högre vid slutet. inslagEtt också de s.k. storaffärema, dvs.nytt var
affärer med garantibelopp överstigande miljoner Andelen200 kronor.
storaffärer kraftigt till mellan och under55 75% de sista årensteg av
l970-talet. innebar riskkoncentration.Detta en

efterfråganDen på fortsattegarantier in på l980-talet, istora men
och med realräntoma vände utvecklingen. många skuld-Deatt steg
belastade och östländemas betalningskris inleddes. statsstöddaDenu-
kreditgivningen minskade därefter kraftigt. Från då1980, garanti-
verksamheten nådde och tillsin slutet 1980-talet sjönk EKNstopp, av
samlade utfästelser och förbindelseri från till70engagemang c:a c:a
50 miljarder kronor. Tyngdpunkten i försköts redanengagemanget
under delen 1970-talet affärertill med allt längre kredittid,senare av
8 10 år. speglade de både alltDetta de längre krediter kon-isom-
kurrens mellan industriländema medgavs under denna tid och
karaktären depå objekt exporterades allt omfattningi större t.ex.som
kraftverk och telekommunikationsanläggningar.

slutetI 1970-talet beslutades skulleEKN ha normaltatt ettav
för korta och vissa medellånga affärer n-systemetsystem samt ett

samhällssystem s-systemet för längre affärer. tillN-garantier gavs
affärer där riskerna överblickbara och tillfredsställande risk-var
spridning kunde nås. Garantigivningen skulle ske med målet att
verksamheten skulle gå ihop. Till fördes andra risker,s-systemet
framför allt de långa kreditema. Om affär med hänsyn tillen
branschens eller företagets betydelse för samhället bedömdes som
angelägen i nationens intresse hem kunde garanti medges.att ta

Då utvecklingen under de fyra första åren visade pås-systemetav
växande problem inför framtiden föreslog förEKN 1982 kriteriernaatt
s-garantin borde ändras i restriktiv riktning prop 1982/83:l00. Man
genomförde tydligare gränsdragning mellan ochn-systemeten s-

vilket medförde praktiskt alla LT-garantiersystemet att taget störreav
omfattning fördes till l989/90:44 föreslogsIs-systemet. prop en
ytterligare skärpning garantigivningen lämnades samhälls-av som av
skäl. detI skulle affäremasLT-systemet betydelse fortsättningsvisnya
bedömas förhållandei till de mål ställts för näringspolitiken.som upp
Man ställde sig avvisande till tanken skulleLT-garanti medatt ges
hänsyn till krislägen i landet för branscher, företag.regioner och EKN-
garanti ansågs också ineffektivt instrument för överbryggaett attvara
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LT-verksamheten,sysselsättningssvackor enskilda företag.tillfälliga i
med bedömningkompletteradesdär riskbedömningen aven

Sedan 1997skulle sikt självbärande. januarisamhällsintresset, på vara
nämnts medtidigare i ordinariedrivs verksamhetEKNs ett systernsom

självbärande tiden.resultatkravet överatt vara
klart1980-taletbedömdes underSkadeutvecklingen i EKN som

flertalet andra1989/90:44, liksom förotillfredsställande t.ex. prop
80-talet ökadeslutet ochindustriländerna. 1970-garantiinstitut i Mot av

har främst varitbåde antal och storlek.skadefallen dramatiskt, i Det
Nordkorea underskadefallen. Skadefall påutlöstpolitisk risk som

åderlåtning de EKNallvarlig1970-talet medförde t.ex. avaven
skaderegleringamaUnder 1982/83upplagda nyttsattereservema.

påhade därmed hamnatSkaderegleringamarekord med miljoner.800
Skadeutbetal-framöver.tämligen konstant tio årförblevnivåen som

MkrMkr till 3401993/94 nedåt från 1100vände frånningarna c:ac:a
1996.

Återvinningsverksamheten tillbegränsadursprungligen för EKNvar
1980-talet blevskada. Underfall kommersielllitet antalett av

kortareförhandlingarhuvudsakligen hänfört tillåtervinningsarbetet om
och gäldenärs-mellan långivarländerbetalningsuppskoveller längre

Parisklubben behandlasParisklubben.för den s.k. Iländer inom ramen
statsstöddamed andra ländersländer tillsammansfordringar påEKNs

formlättnader imedgavs här endastfordringar. Från början av
ländernasdevilket lösteuppskjutna betalningar, inte utsattamest

utsträckningdärför växandeKreditorländema har iskuldproblem.
uteståendefattigaste ländernasdelar demedgivit avskrivningar avav
genomföragäldenärslandet åtar sigskulder, under förutsättning attatt

medekonomiska reformer i samarbete IMF.
deändrats förför verksamheten har EKNFörutsättningarna senaste

skuld-köpare, ocksåökad andelåren privata attgenommengenom
Återvinningama ligga kvarbedömskrisens effekter börjat övervinnas.

underskott har förbytts ikassamässigahög och tidigarepå nivåen
miljardertillberäknas uppgå 1,2överskott. beräknas för 1997Detta c:a

succesessivt börjatfanns skuldkrisen, harkronor. innanReserver, som
Överskotten förutsättningaruppskattas under vissabyggas igen.upp

betala igenår kommerkunna innebära inom någraEKN ränte-attatt
Förändringarnasammanlagt miljarder kronor.kompensationen på 2,9

de behovinnebär vidare kan fokusera sig påEKN mötaattatt av
också andraprojketfinansieringförändringar bl.a. ökad mensom

verksamheten och organisa-ändrade ställer påexportmönster m.m.
tionen.
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Riskbedömning6.1.3

skulle underlättaAvsikten vid inrättandet EKN att statenvarav
riskerna.främst täcka de politiska Deexportutvecklingen, attgenom

tillägg till garantinkommersiella riskerna har oftast motsetts ettsom
bedöma bådahar därmed byggts förpolitisk risk. kompetensEn attupp

den politiska riskbedömningen har varitkategorierna risker,av men
dominerande.

köparföretagfortlöpande riskbilden på de länder,analyserarEKN
verksamhet.garantbanker förekommer ilåntagar- och EKNssamt som

samlad bedömning inriktad på garantiärenden.Riskbedörrmingen är en
finansiellapolitiska ekonomiska ochlandbedömning ingårI en

analyserar titta påfaktorer. politiska situationen EKNDen attgenom
förutsägbarhet. ekonomiska situationenfaktorer stabilitet och Densom

sparande och diversi-bedöms grundval tillväxt,bland påannat av
fiering. finansiella undersökerLandets situation EKN attgenom

till dessanalysera landets skuldsättning i relationen export,
bytesbalans,valutareserver uppmärksammar landetsEKN ävenmm.

sårbarheten iinflation och budgetbalans Vidare undersöker manmm.
eventuelltlandets ekonomins storlek ochekonomi, grundat bl.a. på

studera betal-beroende få Viktigtnågra är ävenexportvaror. attav
ningserfarenheter.

infrastrukturprojekt medtraditionell exportkreditEn i t.ex. en
Låneavtaletsoffentlig köpare innehåller begränsad kommersiell risk.en

och projektetsfullgörande säkerställs statligt borgensåtagandegenom
bärkraft sammankopplas exportfinansieringen.behöver då medinte

från köparlandet.köpare statsgarantierNumera dominerar privata utan
Även köparsidaninfrastrukturinvesteringar blir det vanligarevid att

skallredovisats tidigare kapitel, projektetönskar enligt vad i attsom
sådanafinansieras sedvanliga säkerheter från Alternativt ärutan staten.

riskelementen blirsäkerheter möjliga få. kommersiellainte Deatt
därför, framhållits, omfattande vad detidigare idag än varmersom
tidigare.

Ökningen andelen projektfinansieringarprivata köpare inkl.av
ställer krav kunna bedöma de utvidgad politiskpå riskeratt nya av
karaktär behöver hantera detillkommer. kunnaDessutomsom man
särskilda problem företag.det innebär värdera nystartadeattsom

har för del framför allt fråga projekt inomDet EKNs varit om
telekommunikationssektom. Tendensen också projekt idockär att
andra branscher kraftgenerering kraftöverföring, blir aktuellaocht.ex.
för denna finansiering. Projektfinansiering förekommer Vidaretyp av
vid industriinvesteringar, exempelvis skogsprojekt, vidävenstora men
mindre projekt livsmedels- läkemedelsområdetinom och ärt.ex.
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medför dennaaktuella. organisationprojektñnansieringar För EKNs
bedömnings-krav utrednings- ochutveckling väsentligt påstörre

landbedöma risken påkapacitet. Istället för tidigare nämnt ettatt som
kräverrisken enskilda projekt, vilketmåste bedöma påEKN ennu

roll delvis ändrats.Vidare EKNdelvis kapacitet. EKNs ärattny
parallellt med bankerna förarbetaraktiv attpart somnumer en

åtskildTidigare garantigivningensäkerställa finansieringen. mervar
finansieringen.från arbetet med ordnaatt

miljö-frånuppdrag regeringenhar inte någotEKN göraatt
hurrisksynpunkt, dvs.projektkonsekvensbedömningar änannat urav

betalningsförmåga.projektsmiljöaspekter påverkar ett

Ändringar garantigivningi6.1.4 EKNs

fram förslag till och beslutatUnder utredningens gång har lagtEKN om
fleraDärmed har tillmötesgåttflera ändringar verksamheten. EKNi av

harändringarexportindustrins önskemål i garantisystemet. EKNom
rembursgaranti-föreslagit ändringar täckningsgradeni samt ett nytt

Vidarebeslut riksdag och regering.förslag krävertvåDessasystem. av
särskildainklusive dehar beslut fattats ändring i premiesättningenom

volympåslagen. -
täckningsgraden fortsättningenföreslår regeringen iEKN att

politiska risker. kom-normalt skall kunna uppgå till på För100 %
100%mersiella risker skall täckningsgraden normalt 90%,vara men

eller offentligabör kunna medgestäckning ärnär stater organ
både köpar- och leverantörskrediter. EKNgäldenärer. Förslaget gäller

skall kunna självrisken frånföreslår också banker exportörenöveratt ta
leverantörskrediter.vid refinansiering av

tillför politiska risker skallhar beslutat premiernaEKN att anpassas
officielltdessade inom överenskomna miniminivåema innanOECD

harländer där redanträder lqaft. påslag tagit påi De EKN ut mansom
medPåslagen skallhögt åtagande slopas också. ersättasett

risker, intemed för kommersiellareserveringar. Systemet premier som
OECD-överenskommelsen, skall ocksåingår i över.ses
föreslagna ändringarna rembursgarantisystemet innebär bl.a.iDe att

kredittidenlång rembursgaranti införs, för vilken den maximalaen ny
föreslåsblir fem Risktiden dock begränsad. Vidareår. inteär en

obegränsad maximala kredit-risktid för korta rembursgarantier. Den
tiden innebärpå år oförändrad. Vidare föreslås ändringär attett somen
det betalbaramöjligt försäkra garanterade remburser iär äratt som
Sverige eller utlandet.

4-18-0167
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allmännaEKNs villkor har också omarbetats, på sättett svararsom
behov vid garantigivningen.mot nya
har ocksåEKN organiserat sin verksamhet till kund- ochom en

branschinriktad garantigivning b1.a. för få den djupare bransch-att
kunskap nödvändig för kunna bedöma riskerna i de ökadeär attsom

projektfinansieringar.antalet

6.2 Andra länders garantigivning

Garantisystemen i andra länder liknar i drag det svenska. Ungefärstora
produkter erbjuds både villkor ochexportörema,samma men

premiesättning skiljer för närvarandesig åt. det svårtDet gör äratt att
direkt jämföra vissa länder, Frankrike, Italien ochsystemen, t.ex.men
Spanien, USA, har hittills erbjudit lägre Skillnaderna ochpremier.samt
deras betydelse har nyligen studerats i Svensk projektexportrapporten

lcraftsamling. följd skillnader villkorenEn i är atten annan av-
finansiering där flera institut inblandade, blivit allt vanligare,är som
försvåras. underlätta samfinansieringarFör mellan instituten sluteratt
de olika avtal samordnande garantier och återförsäkring. Detom
internationella arbetet med likställa villkor och premienivåer skallatt
b1.a. den bakgrunden.motses

Liksom har de utländskaEKN instituten under den senaste
tioårsperioden lagt mycket kraft på försöka mildra effekternaattner av
skuldkrisen på verksamhetens resultat. inriktas verksamhetenNu mot

de krav b1.a. projektñnansieringen ställer påmötaatt nya som
verksamheten.

6.2.1 Finland

Den finska motsvarigheten till FGB,EKN Statsgaranticentralenär
har funnits nuvarande form sedan huvudsakligai sin 1989. FGBssom

uppgifter främja och förbättra verksamhetsförutsätt-är att exporten
ningarna för små- och medelstora industriföretag. Garanticentralen
erbjuder företag både ochexportgarantier statsgarantier. FGBFör
gäller i likhet med för inkomsterna från siktEKN garantiema påatt
skall täcka både administrativa kostnader och utbetalade skador.

Med hjälp exportkreditgarantierna kan ellerexportörav en en
finansiär skydda de kreditriskersig hänför sig till ellermot exportsom
förbättra möjligheterna finansieringtill har fleraFGBexporten.av

garantier, det svenska erbjuder.i principtyper systemetsammaav som
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projekt-byggt kompetens inomhar sedan flera årFGB egenupp en
sådanafinansiering har speciell enhet för riskbedömningoch avman en

projekt.
kommersiellaTäckningsgraden för allmänhet förgarantier i 85%är

finansieringsgarantiför politiska risker. S.k.risker och 95%85 —
Täckningsgradenlämnas vid refinansieringtill långivare exportören.av

säkerhet förKöparkreditgarantinför sådana garantier.100% utgörär en
orsakas utländske köparen,långivaren förluster denmot som av

betalningstid kanköparlandet. Vid med långköparens bank eller export
varvskrediter,köparkreditgarantins täckning 100% vid bl.a. annarsvara

kantäclqiingsgraden den för andra garantier. Exportörenär samma som
förmån förförsäkra säkerheter, s.k. bonds, ställs tillockså ensom

tillkan lämnasutländsk köpare. produkt kallas motgaranti ochDenna
för 85-95%eller banker. Garantitäckningen motgaranti ärexportörer

för för banken. Rembursgaranti skyddar bankenoch 100%exportören
till bekräftelsekommersiella och politiska risker hänför sigmot som av
denremburser. Garantitäckningen för rembursgaranti är samma som
finskeför Investeringsgarantin skyddar den investera-övriga garantier.

samband med utlandsinvesteringar. Garantitäclmingenrisker imotren
politiska risker.högst och omfattar bara skydd90%är mot

för inhemska risker, till skillnaderbjuder också StatsgarantierFGB
medfrån del verksamheten kan jämförasEKN. Denna närmastav

och delar verksamheter. Statsgarantiersvenska NUTEKsALMIs av
finansieringkan och medelstora företag använda säkerhet vidsmå- som

krävs förinvesteringar och driftskapital. motsäkerhetDenav som
betryggande. hjälper företagengarantin behöver inte Statsgarantinvara

har regionkontor Lahtis,sänka sina driftskostnader. FGB iatt egna
Åbo.Uleåborg, Seinäjoki, Tammerfors och Vidare utnyttjar FGB Keras

meddvs finska motsvarighet lokala kontor för få kontaktALMIs att
exportörer.

kommersiella f.n.Garantier avseende korta risker hanteras FGB.av
skall flyttas bolagAvsikten dock verksamheten tillär överatt ett nytt

till l/3 via och till 2/3 två privataFGBägs statensom av av
kreditförsäkrare.

utredning Handels- och industriministeriet föreslagitEn under har
ändringar den statliga specialfinansieringsverksamheten. Utredningeni
hade till uppgift utreda den statliga special-organisationenatt av
finansieringsverksamheten, bl.a. Finnfund och FGB.FIDE, Kera,
Utredningen har föreslagit alla specialfinansieringstjänster äratt som
riktade till exportföretag, till de företagensmå och medelstorasamt
samlas ihop i bolag eller koncern. förändringar harIngaett en
föreslagits i de enskilda finansieringsinstmmenten. organisa-Genom
tionsändringen frågaskulle menade utredningen, Vinna fördelar iman,
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tillgångskulle få bättreKundernaeffektivitet.effekter ochstödetsom
distributionsnätregionaltrikstäckandetill samtliga tjänster ettgenom

regionala organisationer.nuvarandeoch FGBsbildat Kerasav

Storbritannien6.2.2

förbildades 1919ECGD, attCredits Department,GuaranteeExport
företag investeraroch brittiskabrittiskaunderlätta för exportörer som

ECGDoch garantier.försäkringarerbjuda främstutomlands attgenom
resultat.balanseratnårskall arbeta så ettatt man

År kreditförsäk-för kortaavdelningprivatiserades ECGDs1991
kundeEfter dettaholländska NCM.såldes tillverksamhetenochringar,

EmellertidECGD.garantieroch långamedellångabara garanteras av
återförsälcringmöjlighet tillbegränsadfortfarandeerbjuder ECGD en

Återförsäkringen erbjudsmarknaden.komplettera den privataför att
risktider.kortareNCM, förbarainteförsäkringsgivareprivata

och detrisk,kommersiellpolitisk och ärbådeförsäkrarECGD mot
täckningnormalt 100%ECGDbåda två.försäkraobligatoriskt att ger

vidsåväloch andra finansiärer,bankerriktadegarantierför sina mot
leverantörs-refmansieringvid exportörernasköparkrediter avsom

vissvid refinansiering,med,ovillkorligaGarantiernakrediter. är
igarantier har ECGDandrapå För stortexportören.regressrätt samma

dokument-till ECGDEKNandra institut. Ivillkor tarmotsatssom
idokumentationenoch bedömerininnebär bl.a.risker. Det taratt man

förväg.
täckaECGDkankreditinstitutEngelska exportörer samt genom

riskerexportkrediter ilångfristigamedel- och settstortmot somsamma
politiskatäckade kaninnebärkan. Detandra länders attexportörer

för täckafå garantikan ocksårisker. Exportören atteller kommersiella
fordranbryts innankontraktetorsakadefordringsförluster attav

säkerheterutnyttjandeför otillbörligtriskentäckeruppstår. ECGD av
ellerförskotts-fullgörande-,drar påförmånstagarenbond dvs. att en

täcka sinkanfelat. Vidareanbudsbond, exportörenexportörenattutan
Investeringsgaranti kanaffär.anbudsfasen förvalutarisk under en

utomlands.vid investeringarpolitiska riskertäckaförerhållas att
orsakadeförlusterförsäkra sigför långivarenmöjligtDet motattär

projektfinansierings-vidkommersiella händelserpolitiska ochbådeav
projekt-skall delta iför ECGDvillkorRiskdelningaffärer. är attett

lån100%Normalt kan ECGDfinansiering. garantera represen-somav
projektet.totala kapitalet idettill 40%terar avupp
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6.2.3 Danmark

Exportkreditfonden EKF erbjuder danska försäkra deexportörer att
exportkreditrisker inte täcks marlcnaden. etableradesEKF 1996,som av
efter statlig utredning året innan förslag till för-att presenteraten
ändringar på exportkreditområdet. Utredningen pekade b1.a. på detatt
dåvarande danska alltför komplext och splittrat försystemet var
användarna. Avsikten med bilda EKF lägga all statligatt attvar
medverkan i exportñnansieringen på ställe därmedochett göra

enklare. blandade krediternaDe och investeringsgarantiemasystemet
lades under hänsynmed till deras biståndsorientering.separata organ,

harEKF krav på sikt balanserasig på intäkter och kostnader.att
EKF erbjuder täckning till både och banker för politiskexportörer

och/eller kommersiell risk. riskerDe inte täcks marknadensom av
nämligenEKF, alla politiska risker kort, medel ochgaranteras av

lång, långa kommersiella risker korta kommersiella risker påsamt
Östeuropa.icke-OECD länder, främst i Central- och Garantiema iär

lika de andra garantiinstitut erbjuder.stort sett som
korta marknadsmässigaDen sidan privatiserades områ-1992. Detta

de täcks helt denvia privata försäkringsmarlcnaden eller banker.genom
krediterFör på till år täckningEKF indirekt tillett exportörenupp ger

återförsäkra både politiska och kommersiella risker. Riskenattgenom
initialt något de kreditförsäkringsbolag hartas av av som man

återförsäkringsavtal med.

6.2.4 Norge

Garanti-Instituttet for Eksportkreditt, GIEK, statlig affärsdrivandeär ett
verk utfärdar garantier och kreditförsäkringar för exportkrediter.som
GIEKs mål främja norsk och tjänster, norskaär att export samtav varor
investeringar i utlandet utfärda garantier och kredit-attgenom
försäkringar avlastar norska kreditrisker på utländskaexportörersom
köpare och/eller samarbetspartners.

Premierna skall täcka kostnaderna för förluster och administration.
Skulle premieinkomster och inte täcka skadeutbetalningarev reserver
får institutet låna i Finansdepartementet.räntamot

GIEKs verksamhet, finansiering och organisation har iöversetts
början 1990-talet. Som följd fick GIEK friareöversynenav en av en
ställning, styrelse med mindre inslag departements- ochny av
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intresseföreträdare. fickGIEK också friare ekonomisk ställningen
statsbudgeten.gentemot

följdSom verksamheten indelad i fyraöversynen ären av numer
olika områden; korta kundkreditförsäkringar Forretningsdelen, medel-
långa och långa garantier Samfunnsdelen, särskilda garantier
beslutade Stortinget, f.n. endast särskilda för f.d.garantier Sovjet-av
unionen och Baltikum, och den gamla portföljen, omfattar bl.a.som

utfärdadegarantier före den 1 januari 1994. administrerarDessutom
GIEK på uppdrag Utrikesdepartementet särskilda garantier förav
investeringar och till utvecklingsländer och anbudsgarantier förexport
Närings- och handelsdepartementets räkning. harI Norge ännuman
inte fattat beslut avveckla de statliga garantiema för kortaattom
kommersiella risker. Diskussioner förpågår närvarande hurom en
sådan avveckling skall utformas. En anledning till lösning dröjt äratt en

GIEK främst försäkrar de många små och medelstoraatt export-
företagens kommersiella risker, dessa företag haft svårt attsom
privata kreditförsäkringar för.

GIEKs garantigivning liknar i övrigt i huvudsak EKNs. Institutet
hade tidigare med riskdelning innebar GIEKett system rata attpro som
endast 50% köparrisken medan garantitagaren Dettatog tog resten.av

har övergivits och GIEK 90 för kommersiella95% ochsystem tarnu —
politiska risker. GIEK kan till 100% täckning enskilda affäreriupp

affären löper väl. Hittills har inte denna möjlighet.utnyttjatom man
Banker självrisker från vid refinansieringtar exportörer även av
leverantörskrediter. enligtDet GIEK möjligt för garantitagareär att
återförsäkra självriskerna. matcharGIEK utländska premier, detom
behövs för den norska skall vinna order.exportörenatt en

GIEKs verksamhet utvärderades under 1997. huvudsak inriktadesI
utvärderingen studera hur de förändringar i verk-GlEKsmot att
samhetsfinansiering och organisation, beslutades med anledningsom

hade fallit Som delöversynen, i utvärderingen inhämtadeut.av en man
näringslivets behov garantier. Genomgående tillfrågadedeärav
kunderna positiva till GIEK och dess verksamhet. bedömerDe att
GIEK framtideni kommer spelaäven viktig roll för norskatt export.en
Garantierna och garantivillkoren i huvudsak riktigtuppges vara
utformade för näringslivets behov konkurrenskraftigmötaatt av
finansiering. Kritik riktas förstai hand riskovillighet, långsammot
ärendebehandling och viss inflexibilitet, GIEK kräverattsamt en
omfattande dokumentation.
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genomgången:Sammanfattande slutsatser av

liknande produkter villkorhar garantiinstituten och tjänster,I stort-
riskvilja skiljer dockpremienivåer och sig åt.

tills högre jämfört medpremier har i genomsnitt varitEKNs nu-
konkurrentländema.

ändringar föreslagit och/ellerförslag till EKN regeringenDe som-
beslutat likställer huvudsak svenska och utländskai exportörer.om

Övergången från offentliga köpare och dominans för rena-
landrisker till köpare, ochprivata samt export- export-nya

detfinansieringsupplägg ställer krav på garantiinstituten närnya
gäller risker produkterbedömningen av nya nya m.m.

minska skuld-Verksamheten har hög grad varit utformad föri att-
krisens verkningar på garantigivningen.

resultaten verksamheten finansielltDe positiva i har givit utrymme-
för förändringar.
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och förslagSlutsatser7

har, beskrivits kapitelde tio åren i 2Under senaste som -
förändringar inriktning ochi sammansättning, uppläggning,exportens

definansiering inträffat. förändringar och utvecklingenDessa av
internationella kredit- och kapitalmarknadema påverkar behovet av

exportñnansieringsområdet. detta kapitelstatliga insatser på I
sammanfattar dessa förändringar och hur de påverkarjag statens

området. Med utgångspunkt den redovisningen lämnarinsatser inom i
förslag till medverkan exportfinansieringen behöverjag hur istatens

ändras.

för medverkan iGrunderna7.1 statens

exportñnansieringen har ändrats

förutsättningarändrade7.1.1 Exportens

ändrats deFörutsättningarna för har under tio åren.export senaste
förliberaliseringar världshandeln avtal inomFortsatta ramenav genom

frittGATT/WTO har lett till hindren påtagligt minskat för attatt
konkurrera världsmarknaden både det gäller och tjänster.på när varor
Fördjupningen samarbetet för regionalainom organisationerav ramen

den Europeiska unionen har också haft betydelsefull roll.som en
Övergången till marknadsekonomi i tidigare planekonomier har
ytterligare förbättrat förutsättningarna för fri handel. Hittillsvarande
tillväxt i länderna i Ost- och Sydostasien har också skapat ökade
möjligheter för handel. Skuldlcrisen kraftigt påverkade flertaletsom u-
länder, inte minst i Latinamerika, har till delar övervunnits ochstora
tidigare mycket skuldtyngda länder har börjat balansåter i sina
ekonomier. börjar därför återkomma handelspartners iDe som
traditionell omfattning.
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Utvecklingen har medfört alla marknader någon storleknästanatt av
och betydelse för handel och/eller investeringar. Företagenär öppna
har utnyttjat dessa förutsättningar och etablerat försäljning ellernya
produktion på olika marknader och konkurrerar där med lokala företag.
Omvänt företagen ökad konkurrens på sina traditionellamöter
marknader. multinationellaDe svenska företagen har ökat sinstora
försäljning till och också etablerat produktion eller pâär väg göraatt
det på flertalet betydelsefulla marknader. Omorienteringen från
produktions- till marknadsorientering inom företagen har ytterligare

Ävenförstärkt behovet etablera produktion lokala marknader.påattav
de mindre företagen etablerar sig i utlandet, då främst påmen

Östersjöområdet.närmarknaderna Norden ochi i övriga Europa inkl
viktig följd de redovisade förändringarnaEn ökadärav en

specialisering och globalisering ochinom mellan företagen. Det
innebär handeln ökar snabbare ökningen produktionenänatt av av

och tjänster. medför ocksåDen intemhandeln deinom störstaattvaror
koncemema och hälften samladeSverigesväxer än exportmer av

i dag de företagens intemhandel. Globaliseringenutgörs storaav
innebär vidare de företagen har expanderat utomlands, ochstörstaatt
denna expansion snabbare produktionsökningama i Sverige.är än
Ungefär 2/3 dessa företags utlandsförsäljning härstammar från derasav
utländska anläggningar.

Parallellt med detta ökar den andel de små och medelstoraav
företagens produktion företagMånga dessa har tagitexporteras.som av

de möjligheterpå bl.a. marknad tillEUs inre och övergångenvara som
Östeuropamarknadsekonomi främst Central-i och inneburit.

Recessionen i börjat 1990-talet har också inneburit antalstortatt ettav
företag började eller ökade desin Tidigare mindreexportera export. var
företagen första hand indirektai dvs. deexportörer, var
underleverantörer till de etablerade exportföretagen. Dettastora
förhållande gäller visserligen fortfarande, exportindustrin de små-är
och medelstora företagens kunder. samtidigt har andelenMenstörsta
direktexport ökat och för små och medelstora företag med 20änmer
anställda direktexporten, andel dessa företags samladeär som av
produktion, den indirekta indirekta ochDenstörre än exporten.numer
direkta för 15 20% den samladeexporten svarar ca resp. ca av
produktionen hos de små och medelstora företagen.

Exportens andel harBNP ökat bl.a. följd detav som en av
redovisade. Sverige har andelI frånstigit 30 till 40%exportens ca ca

BNP. Sverige blir således alltmer beroende för sinexportenav av
välståndsutveckling. allt flerTrots de mindre företagen börjatatt av

och andel deras samlade produktion har Ökatexportera att exportens av
vilar på konkurrenskraften hos de och internationelltexporten stora
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verksamma företagen. företag verksammaDessa inom fåtalär ett
branscher, främst inom investeringsvaru- och infrastrukturornrådet.
Totalt står de företagen för 2/3 den svenskastörsta exporten.av
Samtidigt blir dessa företag fortsattasin internationalisering alltgenom
mindre beroende Sverige produktionsplats.av som

Länderfördelningen har under år ändrats.exportenav senare
Tidigare skuldtyngda u-länder har återkommit kunder ochsom

Östeuropamarknader Asien och Central- och har ökat sinasom
andelar. Tillväxten har lett till behov byggastora att utav
infrastrukturen, vilket medfört ökade försäljningsmöjligheter för
svenska Exporten till dessa marknader och tjänsterexportörer. av varor
för infrastrukturinvesteringar eller investeringar i industrianläggningar
genomförs ofta formi s.k. projektexport, dvs. försäljningav av
nyckelfárdiga anläggningar. Detta köpamas begränsadestyrs av
förmåga själva leda och genomföra de komplicerade projektatt som
dessa investeringar innebär.

Kapitalmarknadema7.1.2 har ändrat utseende

Samtidigt med ändrade förutsättningar har kapital- ochexportens
kreditmarknaderna under de tio åren genomgått kraftigsenaste en
förändring och på gång vuxit kraftigt. Nya instrumentsamma som
värdepapperiseringar, obligationsderivat och forfaiting medför attm.m.

aktörer kommit in på marknaden. Med de instrumenten harnya nya
kunnat ñnansieringslösningar till såväl låntagarensman anpassa som

långivarens riskprofil och förmåga. har lett till riskerDetta att som
tidigare kunde finansierasinte på kapitalmarknadema möjligaär attnu
finansiera den Marknadens aptit på riskfyllda marknadervägen. mer
beror framför allt på avkastningskraven ställs förgrunden.i Enatt

anledning offentliga upplåningsbehov har minskatär attannan organs
bl.a. resultat budgetpolitik och placerama därförett stramare attsom av
söker alternativa placeringsmöjligheter. Därvid har finansiering av
investeringar i riskfyllda länder kommit framståattmer som mer
intressant.

Utvecklingen har lett till långfristigt kapital längreinteatt är en
bristvara bara kan tillhandahållas specialinstitut inrättadesom genom
för sådan finansiering. Andra finansiärer inkl bankerna kan tillhanda-
hålla långfristigt kapital för exportfinansiering. Köpama själva hart.ex.
också i många fall direkt tillgång till de internationellanumer
kapitalmarknadema obligationslån, private placements ochgenom
andra instrument. Upplåningen således i till tidigare inteutgör motsats
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till långfristiga krediter.begränsning för få tillgång Däremotnågon att
risktagningskapaciteten begränsning.är en

fler alternativaalltså lett till köparen idag harUtvecklingen har att
och köparen högre gradfinansieringsmöjligheter tidigare i änän att

och/eller finansiären angåendeställa krav påtidigare kan exportören
finansieringslösningarvilka skalllösningar Depresenteras. somsom

kreditgivarefram också tillgängliga för ochvuxit exportörerär som
möjligheterexportfinansiering. innebär de har flerskall ordna Det att

ställer. har lett tillfinansieringar köparen Dettalösa de krav påatt som
flexibilitet och kapacitetmellan finansiärer och ökadÖkad konkurrens

för och köpare.exportörer
svenskamöjliga förFlertalet de instrumenten är exportörernyaav

fall, värdepapperisering, kanbegränsningar.utnyttja I ettatt utan
problem för Sådanaavsaknad lagstiftning innebära exportörema.av

genomföra och finansiera i Sverigelösningar inte möjligaär utanatt
problem för deutlandet. innebär någotmåste finansieras i Det inte

banker ochredan dag utnyttjar internationellaistörre exportörer som
kan detför finansiera sig. övrigakreditinrättningar För exportöreratt

genomförautomlands fördock problem de behöver attett attvara
sådana lösningar.

lett tillkapitalmarknaden har ocksåFörändringarna på att
kredit-finansieringslösningar forfaiting ochexisterande privata som

kreditförsäkringarrisker.försäkring fått kapacitet Privatastörre att ta
tillrisktider- tvåinriktade löpande på kortatidigare på export uppvar

harindustriländer. Under årår och endast på privata köpare i senare-
europeiska företagen,mellan flera dedet skett samgående störstaav

internationellt verkande företag dominerarvilket lett till några fåatt
europeiskade flestabranschen. verksamma påFöretagen är

defall eller köpt de delarmarknader. har i många tagitDe över avupp
detta område,verksamhet inomstatliga exportkreditgarantiorganens

fr.o.m. tillåtabl.a. till beslut 1998 inteanpassning EUs attomsom en
marknadsmässiga risker.statliga exportkreditgarantier för s.k.

exportkredit-det fram marknad för privataSverige har vuxitI en
köpare industriländer. Minstförsäkringar vid till privata i treexport

bolag erbjuder riskavtäckning.
tillkreditförsäkrarna har utvidgat risktagandeprivata sittDe att

riskfyllda marknader. Exempelvis det möjligtomfatta är attmer numer
erhålla kreditförsäkringar köpare vissa länder iprivata på privata i

föroch krisen och Sydostasien ocksåCentraleuropa innan i 0st-
ocksåtill flera länder den Risktiderna börjari regionen.export

förlängas det dag möjligt kunna tå risktäclcning på tvåoch i överär att
fem möjligt riskavtäcka påårs risktid. talas till årDet äratt attuppom

den marknaden.privata
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omfattning.ökatalternativen irisker har de privatapolitiskaFör
flerriskavtäckning påkan idag erbjudaerbjuder forfaitingFöretag som

risktider tidigare. Debelopp och längremarknader, högre senasteän
Sverige.forfaiting etablerat sig iarbetar medhar företagåren som

traditionellariskavtäckadock bara föranvändsForfaiting att
politiskaförsäkringsmarknaden förOckså den privataexportkrediter.

förhållandeerbjuder riskavtäckning.och Irisker har vaknat till liv igen
flereftersomuthålligsatsningtill tidigare torde denna vara mernya

analysresurser.skaffat sigaktörer har egna
affärersidan flerinnebär åbeskrivna utvecklingen änDen attena

säljaren.hjälp Dettafinansieras köparnatidigare kan utan avav
Åexportaffarer.ordnar finansieringbehovet säljarenpåverkar att avav

affärer behöverinneburit för dehar det ocksåandra sidan att som
det vuxitexportkrediter nödvändiga, hardvs. därsäljarfinansieras, är

kreditgivning.riskavtäckning ochtill bådefram fler alternativ
mer konkurrensutsatt.med andra ord blivitExportkreditgivningen har

påinvesteringsvarorkapital- och7.1.3 Exporten av
behöverriskfyllda, marknadersvåra, mer

exportfinansierasfortfarande

det förra avsnittet,behöver, vad jag iExportfinansiering sagttrots
andelkapital- och investeringsvaror. Denanvändas vid export avav

medellång ochkrediter meddenna säljarfinansierasexport genomsom
svenskamiljarderlång kredittid till 30 år. Denuppgår 25 exportenper-

miljarder,påså. projektexporten 50sådana Avär större än caav varor
industriländer,andra länderhuvudsak till köpare ii går änsom

medanmed hjälp exportkrediterfinansieras ungefär 60%50 restenav-
ochordnar således själv finansieringenkan köparfinansieras. Köparen

kontantförsäljning.fråga Trotssäljarens synvinkel blir det då om enur
omfattning förhållandebegränsade iden säljarfinansierade exportens

säljarfinansieradeaspekter.den viktig fler Dentill totalexporten är ur
marknadertill flera viktiga tillväxtdominerar försäljningenexporten

totaltbetydelsefull andeloch för flera företag denutgör exportenen av
blir nödvändignya marknader. Säljarfinansieringoch till många när

inträffarfinansieringen på hand.köparen inte kan ordna Dettaegen
förköparlandet eller köparen innebäraendera till följd storatt ansesav

inhemskköparlandet saknasrisk krediter till eller det ilämna attatt en
internationellaköparen har tillgång till dekapitalmarknad eller inteatt

kredit- och kapitalmarknadema.
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Marknaden för exportlqediter har tidigare blivitnämntssom
konkurrensutsatt och aktörer har tillkommit. Bankerna tillhanda-nya
håller krediter för säljarfinansierade affärer på lång kredittid. Deras
andel uppskattningsvisuppgår till mellan 50 60% alla långfristigaav-
exportkrediter. Tidigare SEK eller refinansierade delövertog storen

dessa lån, bankerna själva både för ochut-av men numer svarar
upplåning. Statliga finansiärer SEK och Sida förstår 20-25%.som
Världsbanken, ochEBRD NIB liksom fungerarEIB också som
finansiärer SEK, också Sida, utnyttjas i mindreexport.av men
omfattning under 1970- och 1980-talen. förklarasän Detta delvis av
förändringarna kapitalmarknademapå och avvecklingenav av
subventionema i den statsstödda exportkreditgivningen gjortsom
sådana krediter mindre intressanta.

Företagen älva, huvudsakligen formi risktagandesvarar av genom
leverantörslcrediter, för 15 20% den långfristigaav-
exportfinansieringen bl.a. till följd svårigheter hitta finansiering iattav
samband med projektfinansiering. Det innebär företagensatt
balansräkningar låses risktagande. Exportörernaett tarupp av
finansiella risker på minst 6 miljarder vid5 sidan de tekniska ochom-
fullgöranderisker affärerna ändå innebär. riskavtäckerStatensom ca
50% de långfristiga exportkreditema, medan privata aktörer inkl.av
banker, privata riskavtäckare och kapitalmarknaden högsttar resten,
30 35%.-

Långfristig exportñnansiering litet specialiserat område iär ett som
Sverige årligen omfattar 100 affärer.200 specialkompetensKravet på-
har ökat bl.a. ökningen antalet affärer där projektfinansieringgenom av
används. ocksåMen traditionella exportaffärer blir komplexa ochmer

Ökningeninnefattar ofta leveranser från flera länder i affär.samma av
andelen privata köpare innebär riskbilden i affärerna blivitatt mer

I Sverige liksom i övriga Norden det mindre antalsammansatt. är ett
svenska och utländska finansiärer erbjuder exportkrediter. allaIsom
dessa länder de internationellt verkande bankerna allttar stora störreen
andel de långa exportkreditema. orsak tillEn detta övergången tillärav

komplicerade affärsupplägg vid inkl. projektñnansiering.exportmer
Sådana affärer ställer krav på analyskapacitet och goda kunskaperstora

köparen och den lokala marknaden. De internationellt verkandeom
bankerna har sina väl utbyggda kontor depå flestanätgenom av
marknader möjligheter tillgång till lokal informationstora att om
köparna och deras projekt. kanägare, Det svårt församt om nya vara
mindre aktörer bygga och behålla den analys- ochatt upp annan
kompetens behövs för kunna i synnerhetattsom arrangera
projektfinansieringar. Projektens storlek också i sig skäl för deär ett att
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leadoftast har s.k.internationella bankerna ansvaretstora som
för finansieringen.managers

exportkrediter hårderbjudaKonkurrensen mellan aktörerna äratt
krediter. Export-särskilt det gäller de största exportöremasnär

projektñnansierings-ochföretagens kompetens inom export-stora
upprätthålls.området konkurrensengör att

korta kredittider riskavtäckskreditfinansieras pådenAv export som
för30%, remburser står 50omkring miljarder kronor70 75 cavarav—

ochkreditförsäkringsbolag för miljardermiljarder, 11 16privata -
korta kreditvillkorför miljarder. Andelen riskavtäckt påEKN 9 export

traditionSvenska företag saknar hög grad pålåg internationellt iär sett.
till företag andrariskavtäcka försäljning i i EU-sin motsats t.ex.att

länder.
risk-riskpolicy grund för sinföretagen har vanligenDe stora en som

kan också ofta klara riskavtäckningen internt. Externtavtäckning. De
och/eller marknader.riskavtäcker vanligen vissa köpare Deman av

riskerhar behov kunna täcka sinamindre företagen externt.att avav
möjligheter de harvilka risker de och vilkaDeras kunskaper atttarom

behöva upplysas vilkatäcka f.n. låga. skulledem Företagenär omav
få med skaffa sig denlcreditrisker de vid bl.a. och hjälpexport atttar

derassärskilt allt andelnödvändiga kunskapen, störresom en av
också till riskfyllda marknader.kommer frånomsättning export

ektfinansieringsmodellen får ökadProj7.1.4

användning

jämfört med slutet 1980-talet privatatydlig förändring iEn är attav
huvudmän för infrastruktur-köpare stårdominerar och privataatt

ochinvesteringar i telekommunikations-, energi-, vägsystemtransport-
förhar fått koncession eller licensm.fl. områden. bolagPrivata att

bl.a. följd omlägg-uppföra och driva sådana anläggningar som en av
den tekniskaden budgetpolitiken ocksåningar statliga p.g.a.av men

ochlika tydlig både industri-utvecklingen. Utvecklingen iär
offentligabudgetbalans, begränsar denutvecklingsländer. påKrav som

för utvecklingen fortsätter.sektorns upplåningsmöjligheter, talar att
till projekt och anläggningar,Förändringarna har lett att exporten av

genomförs köpare och dåi högre grad för tio år sedan, privataän av
fallen köparenmånga gånger projektñnansieringar. deI ärsenaresom

ofta särskilt inrättade projektbolag. och amorteringar måsteRäntor
därför ånandefönnåga.högre grad kopplas till investeringens intji Detta
i till traditionella exportkrediter för investeringar imotsats

återbetal-infrastrukturen då långivaren bedömer köparens generella
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ningsfönnåga och kan kräva från köparlandets centralbankgarantier
eller Vid industri-regering. privata investeringar, investeringar it.ex.
anläggningar genomförda etablerade företag har säljaren ellerav
finansiären begärt och fått bankgarantier eller lånat till köparensut
lokala bankförbindelse. ökar användningen projektfinansieringarNu av

vid industriinvesteringar.även
Projektfinansiering används vid anläggningsexport till risk-mer

fyllda länder och vanligtvis affärerna Oftapå relativt belopp.är ärstora
det flera företag levererar till projekt och leverantörerna ärettsom
hemmahörande flertal länder. till industriländer tilli Exporten utgörsett

del komponentleveranser eftersom investeraren vanligen harstörre av
den kompetens behövs för projektledning. i dessa länderMen ävensom
ökar användningen projektñnansieringsmodellen bl.a. till följdav av
privatiseringar och modellens fördelar.

Projektfinansiering innebär för7.1.5 riskernya
finansiärer och exportörer

De förändringar riskbilden för finansiärerna fråni övergångensom
offentliga till köpare förstärksprivata innebär ytterligare vid projekt-
finansieringar. kommersiellaDe riskerna blir annorlunda vid nyeta-
blerade projektbolag vid etablerade företag och i denän väger tyngre
totala riskbedömningen. Till detta kommer riskernade politiskaatt
ändrar karaktär. Allmänna landrisker rörande betalningsförmågant.ex.
minskar betydelse faktoreri och valuta- och ränteförändringar fårsom
ökad betydelse. Likaså blir faktorer stabilitet i det legalarörsom

och egendomsskydd betydelsefulla in. Vidsystemet vägaattm.m. mer
exempelvis energiinvesteringar energiproducenten ofta beroendeär av

offentliga distributörer köper energin till överenskomna priser.att
Vidare beroende äganderätten urholkasinte ellerär att attman av
anläggningarna konfiskeras och givna koncessioner dras in.att
Skattelagstiftningen kan självfallet också påverka fort-projektens
bestånd. Finansieringsmodellen ställer krav låne-på och garantigivare

kunna de annorlunda riskbedönmingar detta medför, ocksåatt göra men
på de löpande följa riskutvecklingen i projekten.att

Den annorlunda riskbilden, innebär begränsade möjlighetersom mer
erhålla säkerheter från köpare eller deras banker motsv,att gör att

riskerna i mindre utsträckning i andra exportaffärer bankmässiga.än är
Det ställer ofta ökade krav på medverkan vid finansieringen från

Medverkan omfattar inte bara ordna finansieringexportören. att av
själva köpet och tjänster också ordna ägarkapital tillutan attav varor
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medställakravet påVidare ökarsjälva investeringen. att upp
änsteinköpen.ochfinansieringkreditgivamassäkerheter för varu-av

jämfört med ordinarieannorlundaocksåriskernaTidsprofilen på är
intjänandeförmåganbudgeteradehar denbolaget detaffärer. Visar att

bankfinansieringsnabbt ochlcreditvärdighetförbättras dess resp.
påblir då möjlig. Kravetkapitalmarknademafinansiering på
dåuppbyggnadsfasen,tilldärför vanligtvisbegränsasmedverkan

riskavtäckaresåvälgällerriskläget Detta exportörenstörst.är somsom
kommaplanenligtallt gårde kansamtidigtinnebär att urommen --

exportfinansi-traditionellavidsnabbareav riskenen del änstor
eringar.

Förslag7.2

exportfinansieringenroll iStatens7.2.1

sammanfatta deföregåendedetväsentligt idetharJag attansett
förförutsättningarnafrågade åren iskettförändringar senaste omsom

fort-tid harUnder dennaexportfinansieringen.roll i statenstatens
samladNågonstöd till finansieringen.sitt översynlöpande anpassat av

skett.emellertid inte Denharexportfinansieringenmedverkan istatens
kandenutvecklingenläget ochjag gjortavstämning nusomav nusom

och för exportnäringenviktigharvid handenbedömas att staten enger
eftersomminstintefortsättningen. Dettaspela iavgörande roll ävenatt

till finansieringenstödslopa sinahellerandra länder inte övervägt att
harnäringenkonstateraangelägethärDet attär attexporten. enav

andraförhållande tillekonomi. Ibetydelse för Sverigesutomordentlig
harrelativtexportföretagensärskilt deländer det settstoraär som

slutsatsMin allmännaoch exportintäkter.sysselsättningvikt förstörre
internationellaställts i detdeinomär att staten uppramar som

gällerexportnäringen såvittverka förbörsamarbetet aktivt att
möjliga stöd.får bästaprodukter och tjänsterdessfinansieringen av

finansieringsförutsättningamaochvad gällerUtvecklingen exporten
ändras ochavseenden behöverroll vissaimebär istatensatt anpassas.

medverkanförrganisationen statens

medverkan igällerstrukturen detorganisatoriskaDen när statens
flertaletiSverige, liksomolika olika länder. Iexportfinansiering iär
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övriga europeiska länder har olika förman organ som svarar
kreditgivning och för riskavtäckning. främstI USA, Kanada och Japan
har valt hålla ihop den statsstödda verksamhetenatt i eximbanker.man
Som jag redovisat tidigare skiljer sig motiv för medverka istatens att
kreditgivning garantigivning åt. Utvecklingen på kapitalmarlcnad-resp.

har enligt min uppfattning förstärkt dessa skillnader. Jagema anser
därför inte det finns några skäl för samla denatt statsstöddaatt
exportfinansieringen i eximbank.en

harJag också andra organisationsmodeller,prövat bl.a. iatt som
Frankrike och Tyskland överlåta administrationen den statsstöddaav
garantigivningen till privat bolag. De årens utvecklingett senaste som
bl.a. innebär EKNs roll ändrats såatt aktivt arbetar parallelltatt man
med bankerna för säkerställa finansieringar talaratt sådanmot en
lösning. finnsDet därför inget talar för tysk-fransk lösning.som nu en

Jag föreslår denna bakgrund behållermot nuvarandeatt staten
uppdelning, där organisatoriskt delat på risktagande ochansvaret är
kreditförsörjning behålls.

Allt fler företag etablerar produktionsställen i fler länder och i
exportaffarer blir det vanligare leveranser hämtas från fleratt än en av
dessa anläggningar. Ett ökande antal exportaffarer vidaresätts samman
med leveranser från flerai länder.exportörer Detta skapar komplexa
ñnansieringslösningar ytterligare kompliceras den statligaattsom av
exportfinansieringen f.n. huvudsaki nationellt organiserad.är Vid
statlig medverkan i exportñnansiering med leveranser från flera länder
behöver institut från antal exportländer samarbeta och fleraett avtal om
samfinansiering redan mellan instituten. För underlätta sådanattm.m.
samfinansiering behövs också likvärdiga garantivillkor. Dettamer
ställer i sin krav på fortsatt harmoniseringtur villkor och premierav
mellan de statliga instituten för sådana samñnansieringar inte skallatt
bli resurskrävande för de sökande och instituten. Harmoniseringsarbetet
inom EU och OECD behöver därför fortsätta. Den statstödda export-
finansieringen motiveras främst näringspolitiska skäl, och det finnsav

övergripande enighet exportländema inte skall konkurreraatten om
med statliga subventioner. Premiehannoniseringen behöver därför
omfatta inte bara politiska också kommersiella risker.utan Vidare bör
syftet garantivillkoren skall likaatt i alla i-länder. Det minvara ärvara
uppfattning Sverige bör driva på sådanatt utveckling. På sikt kan deen
nationella riskavtäckningssystemen åtminstone inom kommaEU bliatt
så samordnade organisatoriskäven sammanslagningatt kan kommaen

fråga.i Också inom kreditgivningssidan kan sammanslagningar över
nationsgränsema bli aktuella.

En fråga den organisatoriskarör strukturen gäller han-annan som
teringen medverkan i riskkapitalförsörjning.statens återkommerJagav
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KfWTysklandländer,sakfrågan. Någrai t.ex. genomsenare
ExportEDCKanadaWiederaufbau,förKreditanstalt genom
PrivateOverseasOPICochCompany USADevelopment genom

avdel-ellers.k fönstersärskildaCompany, har inrättatInvestment
riskkapitalförsörjning. Manhanterardessaningar inom somorgan

harfönster hos SEK. Jagmotsvarandeskulle kunna överväga öppnaatt
riktningen. Iförslag dennågot istöd för läggafunnitemellertid inte att

Industrifonden,hanteratsdennahittills frågorharSverige art avav
skall finnasdetkräver bl.a.Swedfund dessaSida ochALMI, att enmen

svensk i investeringen.part

exportkreditgivningenStatens roll inom

skiftatharexportkreditgivningenmedverkan överiförMotiven statens
tilltillgångfinnshuvudtagetdetsäkerställatiden; från överattatt

subventioneradetillhandahållatilllöptid,med långkrediter att
lång-och säkerbilligtillhandahållaexportkrediter och till att numer

fristig utlåning.
hadeSEK,delstatligt ägda institutellerofta hel-Särskilda, som

detillfanns tillgångdetsäkerställauppgiftursprungligen till attatt
lcreditinrättningaroch andrabankernaexportkrediterlångfristiga som

påAvregleringamaerbjuda.kundeintekreditregleringartill följd av
sådanerbjudakanoch andrabankerinnebärkapitalmarknaden att

och intemarknadenpåKonkurrenssituationenlångfristig kreditgivning.
påetablerat sigbankernainternationelladedet faktumminst storaatt

tillutvecklatsexportkreditgivningensvenska marknadenden gör att en
konkurrerar.aktörerfinns fleranormalläget,där det, imarknad som

exportkreditgivningenmedverkan iförursprungliga motivetDet statens
upphört gälla.därmedhar att

subventionerade krediter. DetillhandahållandetgällerDetsamma av
kreditkonkurrens1970-taletsintroducerades undersubventioner som

för fr.o.m. 1995avtal minskatsinternationellasuccessivahar attgenom
förinomåterstårpraktiken upphöra. Deti är att staten ramen s-som

innebär.kreditlöftetkostnadsfri ränteoptionlämnarsystemet somen
till användningbarakommerFasträntelcrediter inom s-systemet numer

kommabedömslångafrämst deundantagsvis och då atträntornanär
stiga.

exportkreditgivningvidmedverkantredje för ärmotivetDet statens
dvs.långfristig utlåning,och säkerpå billigtillgångenatt trygga vara

starkafortfarande giltigt. Detmotivlender of last Detta ärresort.
ochkapitalvarorsvenskadeninslaget inom exporten tunga avav

särskiltställermindre antal branscher,för storainvesteringsvaror ett
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krav på exportföretagen har jämn tillgång på konkurrenskraftigatt en
långfristig exportkreditgivning. Genom SEK skall staten garantera
svenska de, läget kapitalmarknaden,på kanexportörer att oavsett
erbjuda köparesina exportkrediter. förDenna SEK primära uppgift har
exportföretagen samfallt pekat på nödvändig.som

Enligt uppfattningmin talar sålunda näringspolitiska skäl för att
fortsattSEK sig i erbjuda exportkrediter tillstaten attgenom engagerar

konkurrenskraftiga villkor. behov kvarstårDetta enligt uppfattningmin
svenska och utländska banker, med lika goda utlånings-trots att

möjligheter SEK, ordnar exportkrediter för svenska exportörer.som
föreslår därförJag fortsättningeni SEKävenatt staten genom

medverkar i exportkreditgivningen för säkerställa krediter tillatt
konkurrenskraftiga villkor i dåliga tider och detta kanäven att göras av

aktör med bas i Sverige. föreslårJag vidare denna utlåningatten
liksom dag skalli ske med sådana säkerheter inom tillgängligt
riskkapital så SEK inte riskerar högasina kreditvärdighet.att

Jag har också under utredningsarbetet kunnat konstatera SEKsatt
goodwill kreativ och framgångsrik aktör på kapitalmarknaden ärsom
mycket stark. finnsDet starkt positivt värde i SEKs varumärke.ett

föreslås gåSverige till räntekompensationssystemöver ett rent

Det svenska för hantering CIRR-lån innebär bara SEKsystemet attav
har haft möjlighet lämna sådana lån. Denna ordning naturligatt närvar
SEK kreditregleringama dominerade den långfristigap.g.a.
exportkreditgivningen. Avregleringen på kapitalmarknaderna har som
jag tidigare påpekat medfört bankerna blivit de aktörernaatt största
inom långfristig exportkreditgivning. nuvarandeI situation där banker
och konkurrerarSEK krediter medför SEKs ensamrätt närom samma
det gäller s-lån bolaget får information konkurrenternas affäreratt om
och därmed får konkurrensfördel. beviljaAtt räntekompensation ären
vidare myndighetsutövning, krävt speciallag för skallSEKattsom en
kunna bevilja s-lån. finnsDet därför enligt uppfattningmin inga
förutsättningar behålla nuvarande lösning samtidigtSEK lämnaratt när
marknadsbaserade lån i konkurrens med banker och andra
kreditinrättningar. Detta SEKs hantera s-lånen förtrots att sätt att staten
torde kostnadseffektivt andra lösningar, beräkningarän ivara mer som
avsnitt 7.2.6 pekar mot.

Enda förutsättningen behålla nuvarande ordning SEKatt är att
koncentrerar sig på s-lån och upphör med den konkurrensutsatta
verksamheten. Den näringspolitiska roll SEK enligt min meningsom
bör spela och jag redovisat i föregående skulleavsnitt medsom en
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tillsjunkaskulleUtlåningenupprätthållas.kunnalösning intesådan
spela denkunnadärmed inteskulleoch SEKnivådagensunder 10% av

krediterdeerbjudakunnaoch inteorganisationnuvaranderoll
behovharexportindustrin av.

upphandlingmedalternativ,två systemettharJag avprövat
tillövergårdär ett rentochs-lån statenhanteringen annatettav

alternativetdet sistaförordarJagräntekompensationssystem. av
skäl.följ ande

administrerarbaraiutomlands s-systemenTendensen är att staten
till-kreditinrättningarandrabanker ochmedanräntekompensationen

dennaharländereuropeiskaFlerakrediterna.handahåller numer
sådanainföraFinland valtochDanmarkhar attochlösning senast

med-innebärkapitalmarknadema att statenspåFörändringarnasystem.
långapåexportkrediterskall finnasdetförbehövsinteverkan att

endastlåntagamadärräntekompensationssystem,risktider. Ett rent
villkorsvenskaockså exportörerskullebetalar CIRR-räntan, sammage
skaparkonkurrentländema. Statenviktigaredeiexportöremasom

statsstödda ettdet systemetkonkurrens inomockså genom
handlarskulleanbudssystem statenEtträntekompensationssystem. om

ledaför s-lånen,kreditgivningeninkl.helahanteringen systemetavupp
ochmed insyndagensnackdelar systemtill somsamma
däruppdraget. Etterhållit systemdenkonkurrensfördelar för som
ochkrångligtadministrativtskulle blihandladess-lånenskilda upp

dyrt.
nuvarandeIför låntagarna.förbilligarmodellenföreslagnaDen

hanteringskostnad. Ettbankernasbetalalåntagamafårsvenska system
finskamed detenlighet systemetiräntekompensationssystemrent

administrationsersättningdeninkluderas ikostnaderdessainnebär att
svenskadetskulle systemetfrån Detta görafårlångivaren staten.som

svenskhoskonkurrenskraftenökaochutländskamedlikvärdigt system
tillgårSverige rentettalltså överföreslår attJagexport.

utfärdapåSEKsoch ensamrätt atträntekompenssationssystem att
avskaffas.s-lånstatliga

riskavtäckningStatens

kompletteramedhar motiveratsriskavtäckning attimedverkanStatens
mark-riskfylldarisker påpolitiskagällerdetmarknaden främst när

exportkreditertraditionellaförrisktäckninggällerdetnader. När mer
Statligamarknaden.den privatafrånuppståttkonkurrensökadtorde en

efter-sjunkandefåttbrittiska hardetexportlcreditgarantiorgan, t.ex.
denTrotskonkurrens.ökad privatföljdtillgarantierfrågan på av
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utveckling varit de åren med kapacitet försenaste större privatasom
lösningar, banker,via kreditförsäkrare, och kapitalmarknadslösningar

kvarstår behovet riskavtäckningstatens på flera viktigam.m. av
exportmarknader. Det sig marknaderrör i u-ländema också iom men

Östeuropaomställningsekonomiema i Central- och och tillväxt-
ekonomiema i Ost- och Sydostasien. Den privata marknaden kan inte

ha kapacitetsägas till alla delar täcka de behovatt på riskavtäckning
finns på dessa marknader. Sveriges industriprofil med tyngdpunktsom

i utrustning för industri- och infrastrukturinvesteringar har här jämfört
med många andra länder tydligt behov statligett riskavtäckning.av
Den privata marknaden torde vidare känslig för finansiellavara mer
kriser den karaktär drabbar de asiatiska marknadema.av som nu
Statens kapacitet behövs därför också beredskap närsom en
privatkapacitet försvinner eller drastiskt minskas.

Den ökade användningen projektfinansiering förstärker enligtav
min uppfattning behovet statlig riskavtäckning EKN. Somav genom
jag tidigare konstaterat innebär projektfinansiering riskeratt nya
uppstår och riskprofilen ändras. Det finnsatt behov statligstora av
riskavtäckning i synnerhet i inledningsskedet då riskerna svåraär att
hitta riskavtäckare för. Statens i enskilda affärer bordeengagemang
kunna bli kortvarigt vid traditionellaän exportkrediter därmer staten
vanligen behöver ligga kvar hela risktiden.

Jag har sammanfattningsvis inte funnit stöd för föreslå ändringaratt
i EKNs garantigivning, verksamheten bör behållasutan i nuvarande
omfattning och huvudsakliga utformning. Jag har också funnit att
starka skäl talar för risktagande eller riskavtäckningatt statens i fråga

exportfinansieringen entydigt koncentreras till EKN med undantagom
de uppgifter vilar på Sida garantimyndighet. Mitt förslagav som som

rörande garantigivningen och också rörande kreditgivningen innebär att
jag föreslår risktagande vidatt statens statsstödd exportfinansiering
liksom hittills bör koncentreras till nämligenett EKN.organ,

Staten och riskkapitalförsörjningen

Vid traditionella exportkrediter det främst frågaär krediter för attom
finansiera inköp och tjänster. Vid projektfinansiering tvingasav varor

i ökadexportörema utsträckning delta med eller ordna andelnumer en
projektbolagets ägarkapitalförsörjning. P.g.a. detav nyetableratatt är

kan det svårt locka till sig behövligtatt ägarkapital. Detta medförvara i
sin bolaget inte kan lånatur att det kapital behövs förexternaupp som

kunna genomföraatt investeringen. Därför vänder tillsigman
leverantörerna och kräver de enderaatt andra investeraresgaranterar
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för komma iägarkapitalde själva investerarellerägarkapital attatt
åtagandenfinansiellainnebär detbåda fallenleverantörer. Ifråga som

genomföradennes möjligheterbegränsarför attexportören nyasom
exportaffárer.

kon-tagithartydligt Kanada,iländer,några statenI mest
ektfinansieringarvid projinfört möjligheterochdettasekvenserna attav

skallbehövs förägarkapital detta exportörenutlandet tillskjutai attom
andraacceptabla. Ioch riskerna i övrigtgenomföra affären ärkunna

utgålånegarantierlån elleroch kanTyskland Japanländer USA,t.ex.
ocksåförstarka skäl talarutlandet.i Jag attvid investeringar attanser
kunnasådana lägenför imöjligheterinförabörSverige attstaten
detprojektfinansieringarägarkapital vid ärellertillskjuta garantera om

for orderfrågaskall komma isvenska företagförförutsättning atten
exportkredit-erhållakunnaacceptabla förövrigtoch riskerna i attär

garanti.
skallutformas ochstöd skallsådanthurFrågan är ett somvem

investeringar ifinns vidägartillskottstöd fördet.administrera De som
skall hadessutombiståndsrelaterade investeringarutlandet somavser
erbjudamöjlighetdagsaknas iägarintressen. Däremot attsvenska

starkafinnsdär detsaknassvenska ägarintressendärägartillskott men
exportintressen.

uppkommermed deägartillskottvidRiskerna överensstämmer som
börtalar för EKNbolag. Dettillvid kreditgivning attsamma

länderrisktagande påsigdetliksomadministrera dem, rör ettatt om
medellikvidatillskjutafrågandockföretag.och utländska Det attär om

Industrifondengarantigivare.eftersomsaknar sådanaoch ärEKN man
främstprojektfinansieringar,ochägarkapitaltillskottmedarbetar dagi

utlandssatsningar.vidföretag,och medelstoramindretill svenska även
skallrisker.politiska SEKvid bedömahar ingenfondenMen attvana

riskerochutlåning inteerbjuda fördelaktigfrämstförslag taenligt mitt
ägarkapitaltillskottmedfråga Hurslag det härdet ett systemär om.av

utredasdärförbehöverskall byggasprojektfinansieringarvid upp
riskdelningvilka behovbedömaockså ingådetta börI attnärmare. av

får iföreslår EKNbehövlig. Jagkanmed attexportören varasom
statligtutreda behovetIndustrifonden,medtillsammansuppdrag att, av

och därmedprojektfinansieringvidägarkapitaltillskott samman-
hängande frågor.

små exporterande företagmedelstoraochStödet till

lcredit- ochstatstöddaidag denföretag utnyttjarmedelstoraSmå och
viktigtde Ettomfattning vadmindrei gör.garantigivningen än stora
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skäl för detta småföretagen överlag inte har produkterär säljsatt som
på de kredittider motiverar leverantörs- eller bankfinansieradesom
långfristiga krediter. finns dockDet företag aktiva projekt-ärsom

eller säljer kapitalvaror långapå kredittider.exportörer Dessasom
bolag har behov de exportkrediter och risk-storasamma som av
täckning. saknarDäremot de ofta för orientera sig på kredit-attresurser
marknaden för undersöka vilka lämpliga alternativ finns.att som
Eftersom de inte har kontakter med olika finansiärer kan desamma
behöva få råd för hittaEKN lämpliga finansierings-t.ex. attav

iuppgiftmöjligheter. föreslåsEKN därför få hjälpa små projekt-att
och levererar på långa kredittiderexportörer exportörer attsom

kunskap och kontakt med de fmansieringsaltemativ finns.om som
dominerandeDen andelen små och medelstora exportföretag säljer

på korta kredittider och har då främst behov riskavtäckning för deav
leverantörskrediter beviljar. Behovet riskavtäckning gäller iman av
första hand kommersiella risker, eftersom de främst säljer till övriga
Norden och behov risktäckningEU. Detta skall fr.o.m. 1998av
tillgodoses den privata marknaden. Behovet täckning för politiskaav av
risker torde dock öka i takt med de mindre och medelstora företagenatt

Östersjönökar sin till marknader och till andra delarexport runt av
Östeuropa.Central- och Enligt Exportrådets sammanställning av

exportstatistiken de bolagensmå andel sinexporterar störreen av
produktion dit vad de dessaPâ marknader det inteän gör.stora är ännu
möjligt till alla delar erhålla risktäckningprivat och fleraatt även om av
de aktuella länderna inleder medlemsskapsförhandlingar med EUsnart
torde det, åtminstone övergångsvis, finnas behov EKN-risk-ett stort av
täckning. De mindre företagen inte i tillräcklig grad medvetnaär om
denna möjlighet. föreslår därförJag EKN, tillsammans medatt t.ex.
ALMI, ökar informationsinsatsema till de mindre exportföretagen om
möjligheterna kunna få täckning för korta politiska och kom-att
mersiella risker från på dessaEKN och andra marknader. Detta även
efter det upphörtEKN med kort kommersiell risktäckning föratt export
till flertalet OECD-länder.

De ochsmå medelstora exporterande företagen har alltså
genomgående begränsade kunskaper vilka stöd de kan erhålla förom
riskavtäckning. offentligaDen organisationen för stöd inkl. finansi-
eringsstöd till små och medelstora företag dock splittrad flerapåär
offentliga bl.a. NUTEK, Exportrådet, ALMI-företagen, läns-organ
styrelser och kommuner m.fl. Insatserna inkl. informationen vilkaom
stödinsatser finns också splittrade och det finnsär ingen harsom som
övergripande överblick eller för samordna insatserna. Frånattansvar
företagens sida blir organisationen och insatserna för företagsstöd inkl.
riskavtäckning och laeditgivning vid svårgenomträngliga.export
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förbetydelseoch dessexportfmansieringkunskapenDessutom är om
lokalaregionala ochdeexportaffárer blandgenomföramöjligheten att

därför påläggsOtillräckligalåg.genomgåendeaktörerna nerresurser
och medelstoratill de smådessa frågoroch råd iinformeraatt geom

företagen.exporterande
skulleregionalt,informationenefterfrågarföretagensmåDe men

uppfattningdärför enligt minställe.samlat på Detbehöva få den ärett
exportcentraföroch inom statensnaturligt ALMIatt somramen

också sköterföretagenoch medelstorade småutvecklingför avorgan
stöd tillerhållamöjligheterföretagtill dessainformationen attom
omfattakandåtalar informationenALMIexportfinansieringen. För att

riskerkommersiellainkl. deriskavtäckningtillmöjligheteralla som
nödvändigtdetdettamöjliggöraerbjuda. Förlängre kan ärinteEKN att

läggs påverksamhet såomprioriterar sin störreALMI attatt resurser
mellanförmedla kontakteroch på kunnaexportfinansieringsfrågor att

ochExportrådetmedtillsammansEKNoch EKN.företagen t.ex.
framfå uppdraghuvudansvarig, imed EKN taföreslås, attALMI som

stödjamöjligheterinformeraför attstatensattett omprogram
exportfinansiering.småföretagens

destödbehovallmäntharmindre företagenDe sett somavsamma
rörelsekapital vidföreller kreditergarantierdet gällerNärstörre.

särskilt stödbehov.mindre företagendock deexportorder harstora ett
där USländer i USAandrafinansieringsmöjligheter finns iSådana t.ex.

exportföretagen igarantiforrn för de småsärskildEximbank har atten
möjlighethar ALMIrörelsekrediter. Sverigetill Ilånabank skall kunna

bankfinansieradeföreller garantierrörelsekrediterbeviljaatt
exportsatsningar.videxpanderande företag,tillrörelsekrediter även

dedåligt kändafått framvad harenligt jagmöjligheterDessa är av
därför ALMIföretagen. Jagexporterande ettmindre att somanser

detta sigvisarmöjligheter.dessa Förstbör informeraförsta steg omom
medbörjagotillräckligt överväga ett systematt statenanser

därförföreslåradministrerade EKN. Jagrörelsekreditgarantier t.ex. av
ocksåföreslagits,vadfår uppdragiALMI utöveratt,att nysssom

ellerrörelsekreditererhållamöjligheternaupplysasärskilt attom
exportaffárer.rörelsekrediter vidförgarantier

multinationellasamfinansieringarna medInsatser för utökaatt
finansiärer

multinationella finansiäreridag medsamfinansieraroch SEKEKN som
bolagenheter ellerinklusive med deVärldsbanken, och EBRD,NIB

harHittillsinvesteringar.utlåning till privataförIFCt.ex. som svarar
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samfinansieringama fåvarit vilket till del förklaras skillnader istor av
roller. Dessa rollskillnader innebär b1.a. de multinationellaatt
finansiärerna kommer in tidigare i arbetet med projekt och deett att
beaktar andra aspekter de nationella instituten.än multinationellaDe
finansiärema börjar arbeta med projekt innan leverantört.ex. att ett är
utsedd. dettaI stadium kan inte binda sig för leverantör. Rör detman
sig dessutom offentliga investeringar dominerar de objektom som—

dessa institut finansierar- leverantörmåste upphandlas via anbud.som
Detta minskar möjligheterna vid finansiering offentligt ägdaatt av
projekt tidigt säkerställa samfinansiering. Bristen på samarbete hänför

därförsig i utsträckning till skillnaderna i roller.stor
Det bör dock enligt min uppfattning möjligt öka antaletattvara

samfinansieringar det gäller finansieringarnär privata investeringarav
då kravet på offentlig upphandling inte gäller. Vid sådana investeringar
torde skillnader handläggningstidemai anledning till attvara en
samfinansieringama få. kommaEtt det problemetär sätt kanatt runt

EKN kommer med multinationell finansiäratt överensvara attresp. om
EKN inledningsvis, sin andel, bereddutöver övergångsvisär att taegen
på sig dennes andel och den delen lyfts den multinationellaatt närav
finansiären fattat sitt beslut. Ett kan Danmarksannat attvara som
motsvarighet till Swedfund, fåIFU, ramkredit från IFC fören
projektfinansieringar i privata projket. börEKN därför ta upp
diskussioner med de multinationella institut risker på privatatarsom
investeringar för försöka hitta lösningar b1.a. kanatt överbryggasom
rollskillnadema.

Sverige idag inte medlem i alla de institutär finansierar privatasom
investeringar. Enligt den information jag inhämtat detta någotinteär
hinder för svenska företag ändå utnyttja dessa finansierings-att
möjligheter. EKN bör därför tillsammans med Exportrådet informera
företagen dessa möjligheter. dettaOm ändå skulle visa sig attom
medlemskap krävs föreslår jag Sverige bliatt överväger att
medlem/delägare i de multinationella institut finansierar privatasom
investeringar. Detta bakgrund de privata projektfinansieringar-mot av

ökade betydelse.nas
Andra lämpliga åtgärder kan öka bevakningen vid multi-attvara

nationell finansiering såväl offentliga privata investeringar såav som
svenska kommer medatt på listanexportörer tilltänkta leveran-över

till projekten.törer I EBRDs ECLAT beslutart.ex. bankenprogram
vilka leverantörer skall tillfrågas. Att bevaka så sker inte iatt ärsom
första hand för EKN och SEK. Iställetett det uppgift föräransvar en
de enskilda företagen med stöd de exportfrämjande Stöd iav organen.
företagens arbete kan också från utrikesförvaltningen och Sverigesges

vid de multinationella finansieringsorganen.representanter I Sveriges
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viktigare konkurrentländer ökar föransträngningama utnyttjaatt
utrikesförvaltningen m.fl. för exportfrämjande harinsatser och Sverige
också beslutat sig för på detta Samordnade insatser isätt. görsatt agera

från de politiska och från de handelspolitiska ochUSAt.ex. organen
för för amerikanskexportfrämjande säkra exportorderattorganen

industri. betonar behovet sådan kraftsamling också iDetta av en
ankommer klargöraSverige. detta det på EKN och SEKUtöver att att

de beredda samfinansiera de fall svenska företag tilliär att utses
leverantörer.

uppgifter och ägande7.2.2 SEKs

SEKs förändrade situation

Förändringarna kredit- och kapitalmarknadema liksompå inter-
nationalisering och globalisering, tidigare redogjort för,har jagsom
ändrat förutsättningarna för påverkas ocksåSEK. Förutsättningarna av
de föreslagit administrationenändringar jag i i s-systemet.av

Intemationaliseringar exportföretag och avregleringar kapital-av av
dominerandemarknadema har lett till SEK inte haratt sammam.m.

ställning tidigare det gäller tillhandahålla långanär att export-som
krediter. Exportkreditgivningen vidare längre huvudsakinte iär

anordnarnationell intemationell. Utländska och svenska bankerutan
långfristiga vid svenska företags exportaffárer.exportkrediter
Utländska erbjuder också exportkrediter för svenskaexportkreditorgan
företag exportaffärer.med verksamhet utlandet inkl deras svenska Påi

erbjuder nordiska företag med verksamhet i SverigeSEKsättsamma
hos därfinansiera leveranser från sina utländska anläggningarSEKatt

det finns Exportföretagenssvenskt intresse. kompetens inomett stora
exportfinansieringsområdet har medfört de på sätt änannatatt ett
tidigare skall få lämna exportkredit.styr vem som

har medfört exportkreditgivningen blivitDetta sammantaget att
konkurrensutsatt. följd detta förSEK är utsattsom en av numer
konkurrens få erbjuda exportkrediter. Konkurrensen kommerattom
inte bara från svenska banker ökande från dei utsträckningutan stora
internationella bankerna. Konkurrens kommer från andra finansi-också
eringslösningar bl.a. investmentbanker och värdepapperierings-genom
alternativ.

utländska bankernas etablering den svenska marknaden förDe på
långfristig exportkreditgivning innebär för SEKs del dessutom att
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bolaget inte bara eller refinansierar ägarbankemaövertarnumer av
utfärdade exportkrediter, också detta för utländska banker.görutan
Bolaget har agentbankavtal med ägarbankema sådana avtal medutöver

utländska banker.20ca
Ändrad efterfrågan finansiering frånpå har lett tillexportnäringen

Verksamhet har breddats förstSEKs till bl.a. marknadsinvesterings-att
lån och flödeskrediter och, efter det riksdagen godkänt ändringenatt av
bolagsordningen till långsiktig finansiering investeringaräven av som
stärker det svenska näringslivets internationella konkurrenskraft. Till de

räknas bl.a. produktutvecklinginvesteringar i och produkt-senare
anpassning exportprodukter. Dit räknas också investeringar iav
infrastrukturen i Sverige och utomlands de stärker näringslivetsom
konkurrenskraft. förFinansiering sådana ändamål tillhandahålls också

banker och andra finansiärer. har dessa uppfattatsSEKav av som
konkurrent deinom nämnda områdena.

Utvecklingen innebär förhållandet mellan och bankernaSEKatt
succesivt förskjutits från tidigare kompletterat varandra till bliatt att

direkta konkurrenter. gäller både långfristigaDetta exportkreditermer
och den långfristiga finansiering erbjuder förSEK stärka närings-att
livets internationella konkurrenskraft. SEK och banker och andra till-
handahållare långfristiga krediter konkurrerar således erbjudaattav om
sådan finansiering.

Ägarkonstruktionen med delati SEK ägande 50/50 mellan staten
A-aktieägare och fem svenska banker B-aktieägaresom numera som

har sitt i roll fyllaSEKs igen den lucka kredit-attursprung som
regleringama ledde till för exportfinansieringen. Under tid harsenare
B-aktieägama initierat diskussion SEKs roll och inriktning påen om
verksamheten. tidigare redovisade förändringarnaDe i omvärldSEKs
och förhållandetdet konkurrensen ökat mellan bankerna och SEKatt
har lett till diskussionen tilltagit inom B-aktieägaregxuppen derasatt om
behov SEK och därmed vilken roll och verksamhet bolaget skall ha iav
framtiden.

bankernaMajoriteten kunnasig inte kvarstå delägare iav anser som
SEK, vilken inriktning eller omfattning den fortsatta verksam-oavsett
heten kommer hänvisarDe framförallt till bolagetsatt attges.
utveckling medfört delägare i konkurrent till själv.sigäratt man en
Man vill heller inte avkastningsskäl fortsätta binda kapital iattav
bolaget.

Enligt min uppfattning nuvarande ägarkonstruktion olämplig.är
Även skillnaderna i på SEKs framtid mellan harägargruppernasynen
lett till läsningar. därför detJag nödvändigt ochäratt att statenanser
bankerna löser ägarfrågan. Staten bör i samband med det ställning tillta
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uppgifter för finansiering den svenskaroll ochSEKs export-av
näringen.

SEK för exportnäringenbehövs

Näringspolitiska Vilka tidigare redogjort för i avsnitt 7.2.1,motiv, jag
framtiden stödjer behovtalar för i exportnäringensävenstatenatt av

fortsattlångfristig finansiering i SEK. De motivägareattgenom vara
tidigare redogjort för,för kvarstå i SEK, jagägarestaten att somsom

till ska ha avgörandebör enligt uppfattning ledamin att staten ett
synvinkel det väsentligtinflytande bolaget. långivaresi Ur SEKs är att

för såväl avseendetydligt klargör ägarpolicy SEKstaten en
verksamhet.långsiktigheten ägandet inriktningen på bolagetsi som

lagt till grundUtgångspunkten de näringspolitiska motiven jagi som
uppgifterför de förslag redovisade avsnitt framtidajag i 7.2.1 SEKsom

redovisat tidigare,och roll stöds, jag exportnäringen. Mansom av
det vid sidan de alternativenbetonar samfällt vikten privataomav

fortsatt finns kreditgivare där harSEKs staten etttyp, ansvar.en av
framhåller fortsättningen bör kunnaNäringen SEK iävenatt

långfristiga exportkrediter till konkurrenskraftiga villkor,tillhandahålla
särskilt viktigt tider instabilitet på kredit- ochnågot iär avsom

ha förståelse för behovetkapitalmarknadema. Bankerna attsynes av
näringspolitiskt motiveradeägande tillhandahålleri SEKstaten genom

dock vikten arbetar underexportlcrediter. betonar SEKMan attav
med bankernas.villkor jämförbaraärsom

föreslagit skallenlighet med vad jag i avsnitt 7.2.1 SEK iI även
framtiden finansiering för Betoning-erbjuda långfristig exportnäringen.

upplåning kan erbjuda lånligger jag det i SEK sinatten som ser genom
till konkurrenskraftiga utlåningskostnader. alltså väsentligtDet är att

har hög kreditvärdighet bästa möjliga rating.SEK Deten som ger
innebär nuvarande riskpolicy med krav på säkerheterSEKsatt som
täckning för kreditriskema utlåningen för riskkapitalet ii inom ramen
princip måste behållas. långsiktiga statliga ägarinflytandet ocksåDet är
betydelsefullt.

Ökat statligt risktagande hos SEK

Enligt direktiven har jag haft till uppgift bl.a. behovet ökatprövaatt av
statligt risktagande exportkreditgivningen. del arbetet medi Som ien

ställning till det finns sådant behov har haft uppdragjag iatt ta ettom
inhämta synpunkter från B-aktieägama i SEK, dvs. bankerna. Jagatt
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har inhämtat skriftliga synpunkter från dessa och kompletterat det med
diskussioner med dem.

Bankerna ökatsig statligt risktagande ochi SEKmotsätter ett anser
risktagandet fortsättningsvis hålls förinom EKNsävenatt ramen

verksamhet. detMan rationellt ökat statligt risk-att ettser som mer
tagande samordnas Bankerna har också framhållitEKN. att ettgenom
ändrat och eventuellt ökat risktagande inom SEKs nuvarande verk-
samhet förenligtinte med B-aktieägamas intressen. dennaFörär
slutsats två huvudskäl:anger man

ökat risktagande får underinte några omständigheter få till följdett-
SEK riskerar sänkt ratingatt

vidare det på principiella grunder inte acceptabelt skallSEKär att-
in risker böckeri sina aktieägarna för sig inte bereddata är attsom var
in i sina respektive böcker.ta

framhållerMan vidare hittillsvarandeSEKs verksamhet haratt
byggt mycket begränsatpå risktagande. ökat risktagandeEtt skulle,ett
enligt bankerna, påverka och upplåningsförmågaSEKs rating och på
sikt kunna utradera nuvarande upplåningsfördelarSEKs svenskavisavi
och utländska banker.

synpunkterDe exportindustrin framfört till mig innebär, jagsom
tidigare redovisat, betonar SEK viktigt föratt äratt export-man
näringen. Bolagets betydelse särskilt ligga i det kan säkerställaattanses
långfristig kostnadseffektiv utlåning och detta kan ske vidävenatt
orostider.

Exportindustrin har emellertid också uttalat önskar detatt attman
hos skallSEK skapas möjligheter till verkligt risktagande genom av-
sättning riskmedel enskilda falli matchar subventionersamt attav man
i refrnansieringen.

För del jag risktagande framöver skallSEKsatt ävenegen anser
sådant det förenligt med bästa möjliga rating. SEKsäratt storavara

fördel ligger bankerna och exportnäringen framhållit, bolagetattsom
kan erbjuda billig och säker tillgång till långfristiga exportkrediter.
Bolagets låga upplåningskostnader, låga utlåningskostnadersom genom
förs till låntagama, bygger på i dag begränsade risker,över att tarman
har tillgängligt riskkapital och stark balansräkning. Detta,ett stort en
tillsammans med det statliga långsiktiga ägandet, grunden tillär att man
har hög kreditvärdighet och rating. Med ökat risktagande skulleett
denna fördel inte kunna behållas det ökade risktagandetattgenom
skulle slå igenom i lägre kreditvärdighet och lägre rating. har alltsåJag
funnit avgörande skäl talar ökat statligt risktagande inomatt mot ett
SEK. Det innebär också för risktagandeSEKs läggs fastatt ansvaret av
bolagets styrelse inom för fastställd kreditvärdighetspolicy ochramen
tillgängligt riskkapital.
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risktagande exportfinansieringen bördirekta i jagStatens som
kommerframhållit ligga hos i avsnitt 7.2.4i avsnitt 7.2.1 EKN. Jag att

och vilkaredovisat hur det skall utvecklasredovisa jag att nyaanser
risker det för motiveratinom EKN är att ta.ramen

Ägandet SEKav

tidigareägarkonstruktionen framhållit inuvarande jagDen är, som
saknas också redovisatdetta längre rationell. jagavsnitt, inte Det som

har klart bådeförutsättningar för behålla den. Bankernatidigare att
med inte längreskriftligt och muntligt i kontakter mig redovisat att man

Bankerna harför den nuvarande ägarstrukturen i SEK.några motivser
hos B-aktieägama finns intresseockså markerat det inte någon attatt av

Även fördet finns några motivöka aktieinnehav. jag intesitt attanser
innebärägarstruktur. Nuvarande förhållandebehålla nuvarandeatt som

vilket fårredovisat svårigheter ägarfunktioner bolagetjag utöva motatt
bakgrundpåtagligt effekter på det. föreslår dennanegativa Jag attmot

B-aktieägandet nuvarande form upplöses och B-aktieägamai SEK i att
ägandet.möjlighet attges ur

eller alternativ förändra ägandetfinns olika modellerDet att av
och villkorenSjälvfallet och bankernaSEK. måste sättetstaten enas om

frågan ochför har olika metoder lösatransaktionen. Jag prövat att
förutsättningarfunnit det bör finnas goda nå överens-attatt en

självfallet ske påägarförändringen måstekommelse. Hanteringen ettav
sådant bolagets rating inte äventyras.sätt att

uppgift förföreslår förhandlare medregeringenJag attatt utser en
derasräkning träffa avtal med B-aktieägamastatens snarast om

skeaktieinnehav. samband med detta bör också SEKsI översynen av
och andra frågor påverkasbolagsordning avseende röstregler som av

förändringarna ägarstrukturen.av
och administra-Genomförs förslag rörande ägarförändringarmina

förtionen CIRR-lånen kommer fortsättaSEK att vara enm.m.av
aktör marknaden för exportfmansiering.exportnäringen nyttig på Före-

verksamhet bör enligt gällande bolags-målet för bolagets kvarstå
Finansieringsverksamheten skall därmed direkt relateradordning. vara

till svensk och eller främja utvecklingentjänsterexport av varor av
svenskt näringsliv, första hand exportindustrin.i

fort-Förändringarna i ägarstrukturen kommer leda till SEK iattatt
utlåningsärendenasättningen i ökad grad själv behöver hantera även

under lånetiden. konsekvens blir SEK behöver bygga sinaEn att ut
organisation marknadsförings- och utlåningssidan. påpå Kompetens
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projektfinansiering behöver utökas. kommer hittills kunnaSEK attsom
aktiv till de multilaterala ochinstituten EIB NIB.partnervara en som

SEK kommer också liksom hittills för räkning kunnaatt statens ta
på speciella uppgifter för bolagsordningen och risk-sig inom ramen
tagandet.

det nödvändigt tydlig ägarrollFör iägare är utövastaten attsom en
enlighet med vad framfört tidigare. bör ske påjag Styrningen sätt som

vanligt för publika bolag. innebär bl.a. det bolagetsDet iär attnumera
förutomstyrelse direkta bör ingåägarrepresentanter personer som

bolagetserfarenhet från finansieringsområdet kan bidra tillgenom
framgång.

Administrationen räntekompensations-7.2.3 av

systemet

har föreslagit Sverige övergår tillI avsnitt 7.2.1 jag ett rentatt
finns flera europeiska länder, bl.a.räntekompensationssystem i isom

kanDanmark och Finland. detta avsnitt redovisas hurI systemet
utformas.

finns administrera räntekompensationssystemetDet två sätt att om
det skiljs från kreditgivningen, Finland bilda särskiltiärett att ettsom
bolag eller särskild myndighet för detta ändamål. Ett ärannat atten

bl.a. Danmark och Storbritannien handi garantiinstitutet tarsom om
uppgiften. det första alternativet talar det markerarFör ränte-att
kompensationens fristående ställning från garantigivningen. En
långivare behöver ansöka för få räntekompensation.inte garanti attom

nackdel uppgiften blir mycket liten. har nämligen svårtEn Jagär attatt
periodvis, öka CIRR-krediterefterfrågan kommer påänatt att, annatse

från dagens det andra alternativet talarnivåer. För EKN äratt en
med exportkreditgivama. vidare Välnaturlig samarbetspartner EKN är

förinsatt frågeställningarna redan dagi iatt ansvarargenom man
tillämpningen consensusreglema i Sverige och medverkar i OECD:sav

rörande statsstödda exportkrediter. föreslår därförJagexpertgrupper att
administrationen räntekompensationen förs till EKN. Iöverav
huvudsak bör kunna från det finska det svenskautgå närsystemetman
räntekompensationssystemet utformas. Administrationen ränte-av
kompensationssystemet för blandade krediter behöver utredas
ytterligare beslut fattas.innan

uppfattning utländskaEnligt min bör SEK och de svenska och
banker beviljar långfristiga exportkrediter för svenskasom
exportföretags kunder kunna erbjuda finansiering till CIRR-villkor. För

kunna erbjuda sådana krediter föreslås bankerna behöva ingåatt ett
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avtal föreslåsmed Avtalet b1.a. innehålla de kravEKN. på bankerna
ställer för de skall kunna komma fråga föri s-lån.staten attsom

tänkbara krav kanExempel på och kapitaltäckningratingattvara
till lägstauppgår viss nivå, bankerna har lägsta kunskapvisssamt atten

och rörande exportkrediter.kompetens Avtalet kan också behövaom
innehålla andra uppgifter eventuella avgifter, rutiner för sökaattsom
räntekompensation och beräkning räntekompensationen.av

Övergången till räntekompensationssystemett rent gör att man
behöver ställning till hur skall fastställa bankernas upplånings-ta man
kostnad för s-lånen för kunna beräkna ränteersättningens storlek. Enatt
lösning likhetSverige, i med övriga länder med liknandeär att system,
arbetar med schablonräntor och frånutgår sexmånaders STIBOR/LIB-
OR beroende valuta förnoteringar på beräkna räntekostnaden. Denatt
noteringen kan på godtagbart avspegla upplåningskostnademasättett

Ävenför exportkrediter också för i Sverige verksamma banker. andra
lösningar kan det gäller fastställa bankernasövervägas när att
upplåningskostnader. Ränteintäktema de faktiska bankenspåutgörs av
utestående s-lån. Avräkningen för fastställa vilken räntekompensa-att

bankerna skall få respektive vilkention ränteersättning bankerna skall
betala till kan ske halvårsvis från kredits starttidpunkt.staten resp.
Resp. banks samlade lånestock bör till utgångspunkt för fastställatas att

till/kompensationenersättningen från bör ligga på bankernaDetstaten.
räkna mellanskillnaden och ansöka kompensation alt.att ut attom

leverera tillin överskottet staten.
täcka sina kostnader för hantera s-lånen bör bankerna fåFör att att

hanteringsavgift. ersättning får dag för hanteraDen SEK i atten som
uppgår till Finland erhåller de och0,25% I 0,15 isystemet pa. pa

Danmark bör kunna0,20% nivåer utgångspunkter förDessa attpa. vara
bestämma bankernasnivån på ersättning. Avgiften läggs till den
kompensation bankerna har få från respektive räknasrätt att statensom

från den ersättning bankerna skall betala tillin staten.av
För betala hanteringskostnad för kan modellEKNsatt s-systemet en

de anslutna bankerna får betala såväl anslutningsavgiftattvara en som
årsavgift. Staten kan också likhet med det finskaiöverväga atten

införa ansökningsavgifter och behålla nuvarande medsystemet system
löftesprovisioner för utestående outnyttjade erbjudanden. Därutöver
torde det behövas administrationsersättning form räntepåslagien av

dras från den ersättning bankerna betalar till/får kompensationisom
från Med hänsyn till redan arbetar med frågor rörandeEKNstaten. att
CIRR-systemet ökningamabör i administrationskostnader förEKNs att
också hantera räntekompensationen bli begränsad. Totalt bör
lanteringskostnaderna kunna hållas förinom dagens system.ramen

5-18-0167
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avgifter tillandraföreslås betala CIRR-räntaLäntagama utanen ren
innebäraför demberäknasriskersättning. Detförbankerna än enev.

kronor.fem miljonerårlig besparing på uppemot
och slutahanterabliruppgift i CIRR-systemetEKNs systemetatt

ingår detVidaretillvill ansluta sigbanker attavtal med systemet.som
bankernaskontrolleras-lån ochärendenenskildabesluta i attom

behöver EKNhanteringenräntekompensation. Förberäkningar av
bör hållasVerksamhetenoch administrativabygga rutiner resurser.upp

föroch hanteras Dettagarantiverksamhetenfrån attisär separat.
kombinerasbehöverräntekompensation inteansökanmarkera att om

exportlcreditgaranti.ansökanmed om
haft tillharden tid jagför mig påmöjligtvarithar inteDet att

föreslår därför EKNförslag.detaljerat Jagutformaförfogande attettatt
upplånings-fastställa bankernasinkl.uppdrag utformafår i systemet

för hanteringenersättningenmed demförhandlakostnad och omom
medenlighetiräntekompensationssysteminförabeslutar ettattstaten

förslag.mitt

inriktningen EKNsrörandeFörslag7.2.4 avm.m.
Verksamhet

och kon-kunderblanduppfattning EKNsgenomgåendeDet är en
tillverksamhetroll ochsinsnabbtkurrenter EKN anpassatatt nya
kravtill deorganisationhar också sinbehov. EKN anpassat ennya

inomExempelvis harställer.andel projektfmansieringarökad man
harochbranschinriktad organisationtillgarantiområdet återgått manen
vidriskeroch följabedömasin kompetensbeslutat bygga attatt upp

projektfinansieringar.

garantisystemetändringar iföreslagitgenomförtEKN har resp.
önskemåltillmötesgår kundernashuvudsakisom

framförtgarantitagamagarantisystemetbehov ändringar iDe somav
förbättringpremiekostnadema ochförsta hand sänkninghar i rört avav

lyftastorlek och möjlighetersjälvriskemasgarantivillkoren, främst att
sänkautredningens gång beslutathar undersjälvrisker. EKN attav

förpremiesättningenpolitiska risker ochförpremierna överatt se
föreslagit regeringenhar vidarekommersiella risker. EKN att

skall liggarisker nonnaltför politiskatäckningsgraden i fortsättningen
beslutatharkommersiella på 90%. Vidareoch förpå 100% attman

vid refinansieringöverföras på bankernasjälvrisken skall kunna av
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leverantörskrediter. Slutligen har blivitEKN för matchaöppen attmer
andra garantiinstituts premie- och andra garantivillkor i enskilda affärer

strategisk betydelse för den svenska exportören.av
Överenskommelsen inom innebär, tidigareconsensusgruppen som

den premiekonkurrens funnitsnämnts, mellan garantinstitutenatt som
till delar försvinner för politiska riskerstora premierna ochnär
klassificeringen enskilda köparländer samordnas. beslutEKNsav
innebär EKN i förväg inför de överenskomna nivåerna.att Premiema
blir därför i till tidigare, då de högre genomsnittet imotsats änvar
konkurrentländema, minst lika låga. Självrisknivåema kommer om
EKNs förslag fastställs ligga på eller lägre konkurrent-att änsamma
ländernas.

Villkorsharrnoniseringen inom kanEU vidare de blivitnär genom-
förda komma innebära medlemsländemas villkor bliratt att mer
likvärdiga och möjliga jämföra. borde underlättaDet denatt
samordnade garantigivning mellan de nationella instituten utveck-som
lingen ställer krav på och garantitagama framfört önskemålsom om.
Garantitagama har vidare framfört önskemål insatser för attom anpassa
garantivillkoren till projektfinansieringsmodellen, så amorteringaratt
och räntebetalningar bättre kan kopplas till projektens återbetal-
ningsförmåga. förslagDet nyligen presenteratssom av consensus-

torde till delar lösa de problem vid projektñnansieringarstoragruppen
garantitagama redovisat för mig.som

Det redovisade innebär de önskemål på EKN garantitagamaatt som
framfört i huvudsak har uppfyllts eller kommer tillgodoses inomatt

för pågående arbete nationellt och internationellt. villJag särskiltramen
betona betydelsen EKN matchar andra institutets villkor vidattav
enskilda affärer. Med hänsyn till den betydelse den kapitalvaru- och
anläggningsexporterande industrin har för utveckling detexportens är
min uppfattning det betydelse erbjuderär EKN matchningatt stor attav
särskilt vid strategiskt viktiga affärer komma in påt.ex. attsom nya
marknader eller sälja produkter eller tillämpningar.nya

Genomgången förslagEKNs till ändringar visar kanjagattav
koncentrera mig på principiella frågor rörande EKNs verksamhet.

förmågaEKNs bedöma och följaatt kreditrisker inom
projektñnansieringsområdet m.m.

Den ökade andelen affärer med privata köpare inkl. projekt-
finansieringar ökar behovet långivare och haratt staten, exportörerav
kunskap sådana affarsupplägg och kompetens för bedömaattom
kreditrisker vid sådana affärer. behövsDen också för kunna följaatt
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projekt-med köpare bl.a. sådana därriskutvecklingen i affärer privata
exportföretagen har byggtanvänds.finansieringsmodellen De stora upp

tillgång till dennödvändigt harsådan kompetens. EKNDet är att
kreditbedömningarför kunnakrävssärskilda kompetens göraattsom

behovet anlitaprojektfinansieringar ochvid avgöra att externav
följabehöver också kunnaenskilda affärer.specialistkompetens i EKN

projketñnansieringsaffärer.garanterade Manriskutvecklingen bl.a. i
för detta arbete.specialistkompetens Dennahar beslutat anställaatt

också fortsättaförstärkas. behöverytterligare EKNkompetens behöver
förmåga bedömningarallmännabygga organisationens göraattatt upp

denför kunnafinansieringslösningar.sådana Detta att varaav
vidfinansiärema har behovexportindustrin ochriskavtäckare avsom

projt.ex.
branscher.mellanprojektñnansieringar varierarUtformningen av
specialist-byggerrimligt krävadärför inte EKNDet attär att upp

projektfinansieringar.alla Iför bedömningkompetens typer avav
specialistfrågorföranlita den kompetensstället kan externa somman

specialist-grad inhemskdag saknas i högtill förfogande.står I
andra statligaefterfrågan från ochkompetens, EKNt.ex. organmen

bordeetableras.till sådan kompetens EKNtorde medverkaSida attsom
hosbyggtsden specialistkompetensockså kunna utnyttja uppsom

kunna ökaskall ha möjlighetföreslårandra aktörer. EKNJag attatt
anställa medadministrationskostnader både försina att personer

anlita den specialistkompetensområdet och kunnakompetens inom att
ansökningar.bedöma enskildabehövs för attsom

Milj öprövning

aktualiseratstidigaremiljöprövning harFrågan nämnts avsomom
redan i dagNaturskyddsföreningen. EKNSvenska prövar

kreditrisken. pågårpåverkan på Detmiljökonsekvensernas ett
eventuellaför utformaarbeteinternationellt inom OECD:s attram

ansökan miljögarantier, prövningmiljöprövning vidregler för enom
redan utför.och några nationella institutinternationellade organensom

risk,viktigt för begränsadet EKNJag är statensatt attatt menanser
risk-bedömer hur miljörisker påverkarandra skäl, statensäven av

miljökonsekvenserna bedömasDärmed kommertagande. näratt man
skallaktivtLikaså jag Sverigebeviljar statliga garantier. attanser

hur miljö-internationellt ska kommaarbeta för överensatt omman
ska gå till.prövning

gäller riskpröv-frågans vikt redan i dag detMed hänsyn till när
bedömaskaffar sig kompetensningen föreslår jag EKN attatt egen
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skall uppgiftmiljökonsekvensanalyser. i första hand ha tillDenne att
miljökonsekvensema, ocksåbedöma kreditriskerna ligger i mensom

sökande gjorda miljökonsekvens-bedöma kvaliteten de dei av
uppgiften ligger också kunna behovetanalyserna. I avgöraatt attav

kankompetens för bedöma analyserna. inteanlita Detattextern varaev
hand bör denuppgift sådana bedömningar. förstaIEKNs göraatt egna

konsekvensbedömningar finns och desökande för göraattattsvara
kompletteringar kan bli nödvändiga.som

föreslås på förutnyttja utvecklingen kapitalmarknadenEKN att
verksamhetutveckla sin egen

kapitalmarknaden ökar möjligheterna förFörändringarna på EKN att
tidigare. Möjligheterna har tidigarekunna lyfta risker jämfört medav

aktörer villigabegränsats det funnits privata varitinte att taatt somav
Vidare harriskportföljen för det långadelar avöver engagemanget.

nationellakomma mellan dedet hittills inte varit möjligt överensatt
byta risker med varandra förgarantiinstituten attatt merom

balanserade portföljer.
aktörer bl.a. återförsäkrarekontakter jag haft med privata privataDe

lyftaoch investmentbanker vid handen deras aptit påatt att avger
projektfinansiering besvärliga marknaderpolitiska risker vid påäven

Avlyft marlmaden, framföralltfrån de nationella har ökat. tillinstituten
leda tillmarknader där ha skulle kunnapå attstortman engagemang,

första hand påkapacitet frigjordes för åtaganden. Lyfte iEKNnya
med återståendeportföljbasis har löpt antal år ochgarantier ettav som

för åtagandenrisktid till fem skulle skapaspå år utanutrymmetre nya
den totala ökar. På så behöverexponeringen sätt storaatt engagemang

likapå enskilda länder och inte bli begränsning.exportörer storen
snabba förändring sker på denkommer denI övrigt som

ochkapitalmarknaden värdepapperiseringinternationella genom
enligt meningutvecklande olika upplåningsinstrument min attav

det förfortlöpande finansieringsförutsättningama.påverka Jag attanser
också får lagstiftningexportfinanseringen önskvärt vi i Sverigeär att en

fall det sannolikt den inhemskavärdepapperisering. såI är attom
kapitalmarknaden förändras. EMU-projektets konsekvenserkommer att

obligationsmarknaderna påverka finansi-vad kommer även attavser
eringsförutsättningama.

förändringar sålunda kan förutses kommer ställaDe attsom nya
krav utgår ifrånpå anpassning EKNs garantigivning. Jag EKNattav
framöver kommer avdela för analysera utvecklingen påatt attresurser
kapitalmarknaden de finansieringsmöjligheteroch utnyttja som
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Möjligheten byta risker med andra nationellakommer uppstå. attatt
bör också tillgarantiinstitut tas vara.

Källskatter7.2.5

för och liknande betalningar fördyrarKällskatter exportlandeti ränte-
dubbelbeskattningsavtal jämfört medSkillnader i Sverigesexporten.

konkurrentländemas några importländcr inneburithar åtminstone i att
företag order. eftersom Sverige, i tillsvenska Detta motsatstappat

dessa lyckats få undantag för källskattkonkurrentländer, i länder inte
finansierats ochpå statsstödda krediter både sådana SEKsom av

bådesådana medveten import-EKN. Jag är attgaranterats omsom av
för det skall möjligtoch exportlandet behöver överens attattvara vara

ändra dubbelbeskattningsavtalen. Samtidigt det viktigt regeringenär att
vikt vid få bort de skillnaderi fortsättningen läggeräven stor att som

avtalen förhållande till konkurrentländemas.kan finnas i de svenska i
fådärför till omförhandlingar för bortRegeringen bör initiativ attta

källskatter exportkrediter och alla statsstöddavid statsstödda attm.m.
skallexportkrediter inkl. garanterade krediter, och krediter,EKN SEKs

räknas och de exportfrämjandestatliga. EKN, SEK organen mensom
har anledningockså exportindustrin och dess intresseorganisationer att

avtalfölja omförhandlingama och uppmärksamma regeringen på som
konkurrensnackdelar för svensk exportindustri.ger

kostnadsmässiga konsekvenser7.2.6 Förslagens

tillde förslag redovisat bedömer jag endast övergångenAv jag att ett,
räntekompensationssystem, kan få budgetmässiga konse-ett rent

kvenser. Förslagen ändringar garantigivning, rörelse-i EKNsom om
krediter eller från och informationsinsatsergarantier ALMI om

små och medelstora företag innebär enligt min bedömninggentemot
omprioriteringar inom för redan beslutade nivåer.ramen

Ökade kostnader för för hanteringen s-lånen kan uppståstaten av
och det beror första hand på upplåningskostnadema kan bli högrei att

dagens. Upplåningsräntan för dagens ligger vanligen underän system
den föreslagna LIBOIUSTIBOR. kostnads-baserad på Hur stor
skillnaden blir första hand ränteutvecklingen, hurberor i på på stor
omfattning CIRR-lån får framtiden begränsai och möjligheterna att
räntedifferensen swaptekniker eller finnautnyttjaatt attgenom
alternativa fastställa upplåningskostnader.bankernas Hant-sätt att

beräknas,eringskostnadema för och bankernas administrationEKNs
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tidigare kunna hållas inomnämnts, för dagenssom systemramen
0,25% Beräknat på 1996 års volym på s-lånen och oförändratpa.
0,25% för ersättning för hantering lånen och inkl. kostnaden förpa. av
räntedifferensen uppskattas räntekompensationssystem skulleatt ett
varit 25 40 miljoner kronor dyrare dagens.än-

Denna utgiftsökning/inkomstminslming kommer inte faktisktatt
uppstå. Systemet skulle omfatta s-lån, nyutlåningen bedöms bestånya
enligt samfällda bedömningar i alla de länder jag besökt. Utgifts-
ökningen/inkomstminslcrlingen uppskattas, tidigare antagandenom
behålls och med nuvarande räntenivåer, vid fullt utbyggtett system
uppskattas till 15 24 miljoner kronor. förstaDet året uppskattas det-
uppgå till miljoner2 -3 kronor. Utnyttjas möjligheter minskaatt
kostnaderna för räntedifferenser på jag beskrivit kansätt detovan
begränsa det ökade anslagsbehovet till 10- miljoner12 kronor.ca
Ytterligare begränsningar kan eventuellt åstadkommas att statengenom
med utställama CIRR-lån kommer överens räntesats änav om en annan
sexmånaders LIBOR grund för beräkna upplåningskostnaden.attsom

harJag olika möjligheterprövat utgiftsminslmingar elleratt genom
inkomstökningar inom det område jag kompensera försett över
utgiftsökningen. bedömerJag det finns goda möjligheter för dettaatt

öka inkomster från området.att t.ex. statensgenom
ökadeDe satsningar på kompetens för bedöma lcreditrisker vidatt

projektfinansieringar nödvändiga för EKN skallär kunnaatt anpassa
sig till exportindustrins förändrade efterfrågan och kan komma att
medföra ökade administrativa kostnader. denI mån blir falletså detär
naturligt dessa kostnader, likheti med administrativaatt övriga
kostnader, finansieras via premierna garantitagama. förInsatser attav
bedöma miljökonsekvenser bör belasta den sökande i särskild ordning.
Som följd det redovisade jag förbudEKNs för höjaatten attav anser
sina administrativa kostnader bör bort för tillåta de föreslagnatas att
åtgärderna.
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Bilaga 1

Jiml Hl
WW

E914

Kommittédirektiv
Dir.

1997:64exportñnansieringssystemetstatsstöddaDet
I1’l.Il’1.

regeringssammanträde den april 1997.3Beslut vid

Sammanfattning uppdragetav

detuppgifttillkallas medutredaresärskild översynEn göraatt aven
skallUtredarenexportñnansieringssystemet övervägastatsstödda m.m..

bakgrundbl.a.motiverade i dettaförändringar system, motär avom
detutvecklingenoch ektexporten,kapitalvaru- projden svenskastora av

omvärldenförändringar ioch deinternationella samarbetet ägt rumsom
skallUtredarenfinansmarknadema.påunder inte minstår,senare

septemberarbete före utgångenavsluta sittskyndsamt ocharbeta av
1997.

Bakgrund

omfattarfrämstexportñnansieringssystemetstatsstöddaDet som
hosoch lqeditgivningExportlaeditnämnden EKNgarantigivning hos
tillbetydelse förSEK harSvensk Exportkredit ABAB exportenstor

länderu-länder och igäller första handmarknader. ivissa Detta
ÄvenÖsteuropa andrapåinklusive OSS-området.ochCentral-

betydelse. och AB SEKstöd EKNmarknader kan detta storvara av
internationellasamñnansiering medrollspelar också viktig ien

ñnansieringsorgan.
projektgenomföra igrad inriktade påSvenska företag i högär att
varje årkapitalvaror Riksdagenandra länder. Exporten är tarstor.av

behandlingensamband medverksamheten EKN iställning till inom av
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budgetpropositionen. Vad gäller beslutadesAB SEK och1995 1996
utvidgning den marknadsmässiga verksamheten avseendeom av

finansiering i samarbete med internationella institutioner och
långivning till svenska projekt i vissa fall.

Regeringens principiella inställning

Sverige behöver bred expansion näringslivet för atten av
sysselsättningen skall öka. Näringspolitiken därför inriktad påär att
skapa goda förutsättningar för näringslivet allmänhet.i Det viktigtär att
de svenska företagen har möjlighet konkurrera affärer ochatt om
projekt på alla marknader.

Exportfinansieringssystemet spelar här viktig roll och kan oftaen
avgörande betydelse för svenska företag skall kunnaattvara av vara

konkurrenskraftiga. Utgångspunkten bör de svenska företagenattvara
skall erbjudas finansieringsmöjligheter i vadstort sett motsvararsom
deras konkurrenter i andra länder erhåller. skallInsatserna stå i
överensstämmelse med internationella åtaganden. Systemet skall vara
uthålligt och stabilt bör samtidigt kontinuerligt tillmen anpassas
förändrade omständigheter. viktigEn utgångspunkt, också följersom

internationella åtaganden, inga statliga subventioner skallär utgå.attav

Förändrad omvärld

Marknaden för de företag kapitalvaror och genomförexporterarsom
projekt har förändrats kraftigt under år. traditionellaDensenare
köparen, offentligt företag eller myndighet,ett ägt ofta meden en
statlig garanti för sina lån, har i många fall köpare.privatersatts av en
Risktagandet har därmed förskjutits från relativtatt ettavse
standardiserat upplägg med statlig garanti från köparlandet till en
skräddarsydd, ofta kassaflödesanpassad, finansiering statligutan
garanti, där avkastningen i projektet den viktigaste säkerheten.är
Riskerna har också förändrats på finansieringensättannat attgenom
för den privata köparen genomförs i länder med bristfällig lagstiftning
och osäker tillämpning denna. En förändring ocksåär attav annan
projekt i-länderi allt oftare genomförs på projektfinansieringsbasis, och

det då i många fall ställs kravatt på finansiering från säljaren. Vidare
har de statsstödda krediterna till följd ändrade internationella reglerav
och andra faktorer fått mindre betydelse finansieringskälla.som

Finansieringslösningarna har under år blivitsenare mer
komplicerade, bl.a. eftersom fler tidigare involveradeän iparter är
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affärerna och kapitalinsats ofta krävs. formerNyaatt egetgenom av av
finansiering har tillkommit, s.k. värdepapperisering ocht.ex. genom

former för utlåning. Exempel på statliga blivitinstitutnya som mer
aktiva ifråga kommersiellt finansieringinriktad det amerikanskaärom
OPIC Overseas Private Investment Corporation och det tyska KfW
Kreditanstalt fur Wiederaufbau.

svenska bankmarknaden har, exportfmansierings-Den inte minst på
sidan, förändringargenomgått sedan många utländska bankerstora
etablerat Sverige. banker oftasig i Dessa engagerade i finansieringenär

svenska företags exportaffärer. internationella bankernaDe störreav
med god har upplåningssidan"rating" på konkurrensfördelar jämfört
med svenska banker och kreditinstitut. Därutöver visar de ofta störreen
riskbenägenhet och riskkapacitet. Marknaden har också påverkats av
den Europeiska utvecklingsbankens EBRD tillkomst och medelattav
från Europeiska investeringsbanken EIB kan utnyttjas frånnumera
svensk sida. Vidare ställs miljörelaterade krav högre omfattningi av
såväl statliga och privata finansiärer andra marknadsaktörer.som

Sammantaget innebär förändringarna fåttsvenska exportöreratt
bättre tillgång till finansiering samtidigt konkurrenternavissasom av
kan ha konkurrensfördelar bättre finansieringsstöd.ettgenom

Uppdraget

Regeringen uppdrar utredareåt med huvudsaklig inriktning påatten
kreditgivningen det statsstödda exportfinansierings-göra översynen av

och de regler påverkar möjligheterna för svenskasystemet m.m. som
erbjuda konkurrenskraftiga finansieringslösningar.exportörer att

Utredningen skall redovisa hur viktigare förändringar omvärldeni
påverkar detta bedömsså motiverat, lägga framsystem samt, om
förslag till förändringar.

uppgiftEn för utredningen identifiera och analyseraär attannan
lagstiftning och regelverk olikapå påverkar konkurrens-sättsom
situationen avseende exportfinansiering. Exempel på detta dubbel-är
beskattningsregler och former för utlåning. Med tanke på den kortanya
tid för utredningen kan i dessa avseenden förslag tillavsattssom
fortsatt utredningsarbete på de områden där utredningenpresenteras
inte hinner få fram tillräckligt underlag för lägga förslag.att

Utredningen skall granska den struktur vilken statensom genom
insatser kanaliseras effektiv. Utredningen skall vad gäller riktlinjernaär
for kredit- och garantigivningen i huvudsak behandla principiella fråge-
ställningar. Utredaren skall bl.a. kartlägga speciella börinsatserom
vidtas till stöd för de mindre och medelstora företagen detsamt om
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samband med såvälför ökade risker ifinns förutsättningar att staten tar
regel-förändringarKonsekvenser förväntadelån garantier. avsom av

bedöm-analyseras. Vidare skallverket och OECD skallinom EU en
internationellaoch samarbete medning SEK:sAB EKN:sgöras av

finansieringsorgan.
näringslivet,skall inhämta synpunkter från banker,Utredningen

b1.a.och utgånäringslivets organisationer och fackliga organisationer
Jämförelserfrån pågående utvecklingsarbete berörda organisationer.i

konkurrentländer.statsstödda viktigarebör med de igöras systemen
detta direktiv,kan frågor inte iUtredaren nämnsäven ta omupp som

med hänsyn till syftet med uppdraget.det bedöms angeläget

områden särskiltDe skall prövas är:som

nuvarandenackdelar med-den organisatoriska strukturen, b1.a. för- och
ochsamspelet mellan kredit-alternativ till denna, inklusivestruktur och

eventuellt behov lösningar;garantigivningen; av nya

deb1.a. bedöma-den statsstödda exportkreditgivningen, om av
ändras någrabeslutade riktlinjerna bör iriksdagen och regeringen

krediterstatsstödda ABväsentliga avseenden; deöverväga somom
andra aktörer;kan lämnaslämnar på uppdragSEK ävenstatenav av

projektfinansier-exportlcreditgivning ochi-statens engagemang annan
finansieringsverk-effektivhur intresseing, överväga attstatens av en

ochprojektfinansiering inominriktad exportlcrediter ochsamhet på
ökadedet finns behovkan tillgodoses;landet prövautom avom

frågor inhämtaskall dessamöjligheter till risktagande; utredningen i
delägaresynpunkter från övriga i AB SEK.

debedömaexportkreditgarantigivningen, b1.a.den statsstödda avom-
ändras i någraoch beslutade riktlinjerna börriksdagen regeringen

avseenden;väsentliga
statliganuvarandeframlagda förslag skall inomSamtliga rymmas

framförasåtaganden. Vidare skall endast förslagekonomiska som
EU-regler internationella åtaganden.ligger linje med ochi

samtligadirektiv tillutredarens arbete gäller regeringensFör
regionalpolitiska konse-kommittéer och särskilda utredare redovisaatt

dir.åtagandenkvenser dir. 1992:50 och offentligaprövaatt
1994:23.
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uppdragetRedovisning av

slutbetänkandearbete isittresultatetredovisa ettskallUtredaren av
september 1997.före utgången av

handelsdepartementetochNärings-
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Internationellt samarbete, överens-

reglerkommelser och

statsstöddgällandedär frågorforafinns flera internationella export-Det
och Bemunionen.OECD, EUfrämstafinansiering diskuteras. De ärtre

tillsyftarförhandlingarförsOECDsI somconsensusgrupp
harsnedvrider handeln. Dettastatligt stödavveckling sådant somav

huvudfrågaexportkrediter.statsstödda Enförbl.a. resulterat i riktlinjer
relateradeochgarantipremierharmoniseringpå tid har varit avsenare

villkor.
statligbegränsningbeslutathar nyligenEU-kommissionen avom en

närvarande för-risker.marknadsmässiga Förkreditförsäkring s.k.av
statsstöddabestämmelserna förbereds direktiv harmoniseringett avom

exportaffärer.och långamedellångalcreditförsäkringar avseende
somför garantiinstitutsamarbetsorganisationBemunionen är en

rapporteringssystembetalningsvillkor,bl.a. diskuterarEKN, där man
och informationsutbyte.

OECD

syftar tillförhandlingarförsden kalladeI så somconsensusgruppen
handeln.snedvriderexportkreditstödsådant statligtavveckling somav

År överenskommelseför OECDskapades inom1978 omenramen
förkortfattatredogörsNedankrediter.riktlinjer för statsstödda

tillBakgrundenöverenskommelse.denna överens-innehållet i
denconsensusöverenskommelsen,kommelsen, benämns varsom

exportkreditområdetförekom påomfattande subventionering som
delentillharsubventionerunder 1970-talet. Dessa störstasenare
andraifattat beslutavvecklats. Sedan 1970-talet har ävengruppen

enadesu-lcrediter. Nyligenfrågor, villkor för bundnat.ex. man om
s.k.relaterade villkor, det Knaepen-riktlinjer för garantipremier och

projektñnansiering,bl.a.diskussionerpaketet. närvarande försFör om
s.k marknadsfönster och översyn s-systemet.av
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OECD-överenskommelsen

OECDs consensusöverenskommelse reglerar användandet stats-av
stödda exportkrediter. Konkurrens mellan från berördaexportörer
länder skall och den bör baseras på kvalitet och pris, ochuppmuntras,

Överenskommelseninte på de fördelaktiga statsstödet. gällermest
statsstödda exportkrediter med återbetalningsperiod på två år elleren
mer.

Särskilda riktlinjer finns för fartyg-,i lcraftverk-, käm-export
kraftverk- och flygsektorema. framförDet allt återbetalningstid ochär
bestämmelser kring skiljer dessa jämfört med det ordinarieräntan som
regelverket. Militär utrustning och jordbruksprodukter omfattas inte
alls överenskommelsenav

Överenskommelsen innebär bl.a. minst värdet15% påatt av
exportkontraktet måste betalas kontant. skall ske föreDetta eller i
samband med krediten träder kraft.i Resten, 85%, kan alltsåatt
finansieras.

Den maximala återbetalningstiden beroendevarierar på klassifika-
tionen importlandet. Länderna delas in enligt Världsbankensav
graderingslista. Världsbankens lista baseras på och omrälmasBNP,
varje år. Länderna delas in i kategori l BNP capita 5435överper
USD, de finns med Världsbankenspåär lista, och kategori 2som som
alla andra länder. För länderna kategorii 1 den maximalaär
återbetalningstiden normalt år upp till5 8 kanår accepteras, och för
länderna i kategori 2 den 10 år.är

Amorteringar skall normalt ske formi lika och regelbundnaav
avbetalningar sjätte månad förstaDen amorteringen skall intevar .

6 månader efter kreditengöras harän i kraft.att trättsenare
Statsstödda exportkrediter formi direkta krediter/finansiering,av

reñnansiering eller ränteutjämning skall använda minimiräntor, s.k. s-
Commercial Interest Referenceräntor Rate. Denna normaltmotsvarar
på femåriga statsobligationerräntan den 15:e i varje månad plus en

procentenhet.
Vissa lokala kostnader kan finansieras. Den lokala andelen får inte

överstiga förskottet i affären, dvs. normalt inte 15%.större änvara
Om under förhållanden beslutar förpart sig avvikaextrema atten

från reglerna skall de andra få meddelande detta minst tioparterna om
dagar innan åtagandet träder i kraft.
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villkoroch relateradePremier

hösteninleddes 1994överenskommelseEfter i consensusgmppen
relateradeochfram riktlinjer för premiersyfte förhandlaarbete i att

iområde hade tidigare inte ingåttvillkor. Detta consensus-
nåddes principöverens-juni 1997överenskommelsen. 20Den en

träderKnaepen-paketet. riktlinjernas.k. Dekommelse i frågan, det nya
inarbetaskommer delvisaprili kraft den 1999. Detl attenatsman om

consensusöverenskommelsen. Premienivåerna ioch bli delen av
skallstatsrisk och landrisk. Premiemaförpaketet miniminivåerär

högrefrittoch det stårtillämpas på alla garantier att ta utparterna
Köparländema kommeröverenskomna miniminivåema.premier deän

modell.hjälppremieklasser medklassificeras i sjuatt av en gemensam
högfrämst gällt hur olikarelaterade villkor harFrågan angående

förslaget kommeråterspeglas premien. Enligttäckningsgrad skall i
täckningsgraden liggerhögre för garantier därnonnalpremien bliatt

relativa påslaget ökaroch under för lägre.standardnivån 95% Detöver
dock relativtSkillnaderna i premiede premieklassema.i ärsämre

bedömas defastställts skall framöverpremienivåerringa. De motsom
får uppfattningverksamheten såresultat uppstår i att omman ensom

riskerna.premierna motsvarar

Projektfinansiering

dekritiserats för intehar de årenConsensusreglerna ärattsenaste
den endaprojektrisker, dvs. affärer därtill finansieringanpassade av

har därförframtida kassaflöde. diskussionsäkerheten Enutgörs ettav
till dennaconsensusreglema bättre kaninletts för huratt anpassasse

fattasbeslut detta kunnaEventuellt kommerfinansiering. atttyp omav
ökadsannolikt innebäralösning kommeri under våren 1998. En att

flexibilitet, bl.a. vid betalning amorteringarna.av
förhandlingarnagrund fördet förslag kommerI utgöraattsom

allmänprojektfmansiering, ställetdefinieras inte i presenterasutan en
blandbeskrivning med tillhörande kriterier. Kriterierna är annat att

projektet,det skall finnas speciellt projektföretag, enkom skapat förett
och skall delad mellan projektet.risken iatt partnemavara

Ökad förstaflexibilitet rekommenderas bl.a. för tidpunkten för den
och profil. bedömsamorteringen amorteringamas Transparens som

skall hamycket viktigt detta sammanhang bl.a. för konkurrenteri att
möjlighet matcha villkor. Därför föreslås notifieringsproceduratt en

den ökadeinnebär den har för avsikt utnyttjaattattsom som
flexibiliteten skall notifiera detta dagar i förväg.20
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fråganMarknadsfönster miljösamt om

Inom pågår för närvarande genomgång denconsensusgruppen en av
verksamhet s.ki marknadsfönster bedrivs vissa export-som av
kreditinstitut. Syftet få fram uppgifter dessa organisationerär att om
och sambandet mellan verksamheten rörande statsstödda ochom
kommersiella krediter i marknadsfönstret. Bakgrunden till diskussionen

frågan de länderi har sådana organisationer kanär exportörerom som
Ännufå otillbörliga fördelar. har slutsatseringa dragits i OECD

angående detta.
Frågan hur miljöaspekter skulle kunna beaktas i statsstöddaom

exportñnansieringssystemen har stått på dagordningen i OECDs
exportkreditgrupp flerai år och har där diskuterat olikaman
möjligheter komma framåt området.på vinna kunskapFöratt störreatt
har i tills vidare på frivillig basis utbytaenats attman gruppen om
information vissa projekt och vidare dra lärdom deattom av
erfarenheter finns hos organisationer har någon formsom som av
miljöprövning exportkredit-i sin eller exportkreditgarantigivning. Vid
det i OECDs exportkreditgrupp i början novembermötetsenaste av

redovisade1997 för Världsbanken och den amerikanskarepresentanter
Eximbank sina erfarenheter.

Översyn CIRRav

försDet kontinuerligt diskussion böröversyn s-systemeten om en av
genomföras. Somliga borde blis-räntomat.ex. attanser mer
marlcnadsnära och uppdateras oftare gång månaden, vilketiän en nu

Ännu har emellertid inget beslut någon fattats.görs. översynom ny

EU

har deInom EU åren diskuterat reglering ländernas stödsenasteman av
för korta kommersiella exportlcrediter och harmonisering medlems-av
ländernas garantigivning för medel- och långfristiga krediter.

Begränsning statlig kreditförsälcring marknadsmässiga riskerav av

september utfärdadeI 1997 EU-kommissionen meddelande på bevisett
tillämpning artikel och92 93 i Romfördraget kortfristigpåav av

exportkreditförsälqing. Statliga skall framövergarantier inte tillåtas för
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kalladeså marknadsmässiga risker. Reglerna gäller den 1/1from
för första hand1998 i period fem år.en av

Avsikten undanröja den snedvridning beror statligtpåär att som
stöd den sektor exportkreditförsäkringsbranscheninom där detav
förekommer konkurrens mellan offentliga eller offentligt understödda
och exportkreditförsälcringsföretag.privata Medddelandet omfattar
endast så kallade kommersiella risker på privata köpare till skillnad
från politiska risker samband med handeli inom gemenskapen och
med majoriteten OECD-ländema där risktiden mindre två år.är änav
Dessa risker betecknas marlcnadsmässiga. Meddelandet berörsom
alltså inte försäkringar för medel- och långfristiga exportkrediter.

Bakgrunden till meddelandet offentliga eller offentligtär att
understödda exportlcreditförsälcringsföretag verksamma försom var

räkning eller med statliga delar marknaden förgarantier påstatens av
kortfristiga exportkrediter konkurrensi med privata försäkringsföretag
hade finansiella fördelarVissa kunde orsaka snedvridningsom en av
konkurrensen. fördelarBland sådana statliga för långarantiernämns
eller förlusttäclming, skillnader krav reservkapital,i på nedsättning
eller befrielse från skatter och beviljande statligt stöd ellerav
kapitaltillskott från staten.

Harmonisering bestämmelserna för statsstöddaav

kreditförsäkringar avseende medellånga och långa
exportaffarer

I juni presenterade kommissionen förslag till direktiv1997 ett om
harmonisering huvudbestämmelsema för lcreditförsälcringar förav
medellånga och långa exportaffárer med risktid på två år.minsten
Senare har det luxemburgska ordförandeskapet bakgrundmot av
medlemsstaternas synpunkter framlagt version sedan ären ny som
tänkt kunna under början Förslaget1998. förstaatt antas är ett stegav

harmonisering inom och innebär framförEU alltmot störreatten
öppenhet åstadkoms de anmälningsförfaranden föreslås.genom som
Direktivförslaget till den OECD-överenskommelseär anpassat om

ochpremier relaterade villkor träffats i juni Tanken1997. är attsom
medlemsstaterna skall tillämpa direktivet från den aprill 1999.
Kommissionen skall enligt förslaget den december31 år 2000senast

till rådet erfarenheterna tillämpningen direktivet.rapportera om av av
förslaget konstaterasI medellånga och långa krediter spelaratt en

viktig roll i internationell handel och viktigt handelspolitisktutgör ett
instrument. Skillnader medlemsstaternasi statsstödda försystem
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leda tilloch långa exportaffärer kanför medellångakreditfdrséikringar
snedvrids.gemenskapenföretag inomkonkurrensen mellanatt

beståndsdelardel huvudsakligaprincipDirektivet harmoniserar i en
innehålleraffärer.medellånga och långa T.ex.försäkringsskyddet föri

får täckas,riskerrisker, vilkadefinitionerdet somavgemensamma
längd, försäkrings-karenstidensdefinition gäldenärens status,av

tillämpas.täckningsgrad skallvilkendockskyddets omfattning, som
skade-berättigar tillskadeorsakerdirektivet vilkaVidare i somanges

skall till.hur skadeersättningbestämmelserersättning samt om
kreditrisk.tillverknings- och DedirektivettäcksriskerDe äravsom
omfattningenden risk täcks,skalldebiteraspremier motsvara somsom

tillräckligaförsäkringsskydd ochhos detoch kvaliteten som ges vara
Premienivåndriftskostnader och förluster.täckaför lång siktpåatt

Täckningsgraden kanrimlig riskbedömning.skall grundas på en
helt ellerförsäkringstagarenfår tillåtaFörsäkringsgivarenvariera. att

älvriskandelen.delvis överlåta
fyra formeranmälan enligt deskallFörsäkringsgivaren göra av

informationssyfte,anmälanårlig ianmälan Dessa ärsom anges.
efterhands-informationssyfte ochförhandsanmälan ibeslutsanmälan,

informationssyfte.anmälan i
Årlig innebär Försäkringsgivare iinformationssyfteanmälan i att

ochförsäkringsgivareövrigaskall underrättaslutet varje årav
Besluts-under det gångna året.verksamhetkommissionen sinom

finnsdetskall definierashur gäldenärsanmälan status omavser en
gemenskapen.eller banker ianbud frånkonkurrerande exportörer

försäkringsgivareskyldighet förhandlarFörhandsanmälan attom
törsäkringsgivare innanoch övrigainformera kommissionen man

bättredirektivetibestämmelsernaavviker från att gegenom
Efterhands-lägre premier.försäkringsvillkor t.ex. att ta utgenom
och övrigainformationssyfte skall till kommissionenanmälan i göras

direktivetbestämmelserna iavviker frånförsäkrigsgivare manom
försäkringsvillkor.sämreattgenom ge

Bernunionen

samarbetsorgan för garantiinstitut EKN.Bernunionen är ett som
Medlem-medlemmar.har 40 garantiinstitutBemunionen över som

betalnings-överenskommelserunder lopp nåtthar årens ommarna
Gällande regleroch informationsutbyte.villkor, rapporteringssystem

ochkategorier för tjänster. Dessatillämpas sju olikapå är;varor
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halvfabrikatochRåmaterial
och -tjänsterKonsumtionsvaror

relaterad serviceinklusivekonsumtionsvarorVaraktiga
relateradgoods inklusiveintermediateDelar eller komponenter4.

service,
relaterad serviceinklusiveQuasi-kapitalvaror

projochKapitalvaror
Kompletta anläggningar.

ochråmaterialförmånadermaximaltlängdKreditens är sex
varaktigaoch tjänster. Förför konsumtionsvarorochhalvfabrikat

månaderkredittid på 6normaltgällerkonsumtionsvaror menen
kredittid pågällereller komponenterdelartvå år.maximalt För en

berorquasikapitalvarormaximalt år. För5månadernormalt 6 men
kapitalvarordock år. Förstorlek 5ordemspåkredittiden är maxmen

komplettaliksom föreller längre,kredittiden år5ekttjänsteroch proj är
anläggningar.

Förförsta kategorierna.de tvånödvändigt iHandpenning inteär
underkreditennödvändiginte ärhandpenninggällerövriga äratt om

på minst 15%skall förskottellerårlqedittiden tvåtvå år. Om ettär mer
erläggas.

halvfabrikat ochråmaterial ochreglerad förinteAmortering är
gällerandra kategoriersamtliga attoch tjänster. Förkonsumtionsvaror-
kreditenunder år. Omför krediterbestämmelserfinns någradet inte ett

regelbundnaochlikaske iskall amorteringårpålöper över ett
Vidutestående saldo.påinklusivemånad,betalningar sjätte räntavar

annuitetsbetalningar.halvårsvisaleasing accepteras
fåtal fall,i någrafår medlemmarnareglerdessa göraFrån avsteg

deandranågrakrediter. Gör änblandadevid avsteg somt.ex. man
andra medlemmarnaunderrätta demåstereglernainämns omman

förhållningsreglerockså särskildafinnsomedelbart.detta Det om
information.och utbyterapporteringssystem av
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Bilaga 3

GUIDELINESPROGRAM INVESTMENTEDC EQUITY —

GeneralI

direct,in transactions whichinvest equityEDC generatemay
subjectidentifiable export-related benefits Canada,substantial, toto

wouldTypically, the value of EDCs investmentguidelines.program
of the total capital invested and Cdn.exeed the lesser of 25%not

which exceed these$10.0 million. investmentsEquity amounts
all requireGovemor-in-Council authorization; investmentsrequire

Board approval.EDC

ectives of EDCs Equity ProgramII Obj

opportunitiesCanadian in securingassist companiesT0 export
capital.of medium-tennthrough the provision investment

venture/deve-of supplemental capital;provideT0 nota source
lopmental capital.

and debt.of equityleverage public and private—sect0rT0 sources
minority investor i.e.fill equity market gapsTo notas a

private/publicofdisplace alternatethe intention to sources
capital.

enhance other financial services.EDCsT0

GuidelinesIII Equity Investment

includeactivitiesThe principal guidelines goveming EDCs equity
the following:

RiskTransaction Assessment:
deemed acceptable;overall riskstransaction are

managment/ capability and expertise.focusstrong sponsoron
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Return Investment:on
EDCs be with risks,transactions andreturn must commensurate
mirror market benchmarks.

Exit Strtegy:
be articulated up-front;strategy must

investment be structured economic impera-to to createso as an
ive/inducement facilitate/realize EDCs exit;to

be realisticallyexit achievable within frametimemust a
the ofappropriate investment, and should normallyto type occur

less than fromin 4 investment.years

Export-Related Benefits Canada:to
benefitsEDC equity Canada which identifia-must support to are

le, quantifiable, and directly related the investment;to
includes both up—front and follow-on/potential benefits;
EDC up-front multiplier effect its investment i.e.expects an on
the ratio of direct Canadian benefits equity of leastEDCto at
2:1.

Board Representation:
Where obtainappropriate, board representation;
always rightseek appoint board director.to a

IV Contact Information
information regardingFor EDCs equity pleasemore program,

contact:

Mr. Peter Jones
Vice President
Equity Team
Phone: 613 598-3110
Fax: 613 597-8599
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