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Mikä on muuttunut yritysten rahoitustilanteessa?
• Viimeisen vuoden aikana yritysten rahoituksen kysyntä on ollut
kohtalaisen stabiilia.
• Rahoituksen kysyntä on keskittynyt pääasiassa käyttöpääomatarpeisiin.
• Uudet rahoitukset
• Olemassa olevien vastuiden järjestely

• Yrityskaupat ovat hienoisessa nousussa parin vuoden ”hiljaiselon”
jälkeen.
• Nähtävissä on marginaalien nousua – Basel III?
• Rahoituksen saatavuus on kiristymässä – pankkien välinen
luotonanto?
• Odotettavissa, että Finnveran rooli korostuu pk –yritysten
rahoituskentässä.
21.1.2012

3

Tapahtuneita muutoksia Finnveran rahoituksessa
Suhdannerahoitus
• Finanssikriisin seurauksena Finnvera sai eduskunnalta luvan
aloittaa suhdannerahoituksen myöntäminen maaliskuussa 2009.
Lupa oli määräaikainen ja se päättyi 31.12.2011.
• Suhdannerahoitukseen on juuri saatu jatkoaika vuoden 2012
loppuun saakka, koska
• Talouden näkymät ovat edelleen epävarmat
• Yritysten tilanne saattaa nopeasti heikentyä uudelleen
• Rahoituksen saatavuus saattaa markkinoilla vaikeutua, mm. Basel III
säätelyn myötä

• Tähän mennessä suhdannerahoitusta on myönnetty n. 470 m€
kaikkiaan reilulle 1200 yritykselle
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Tapahtuneita muutoksia Finnveran rahoituksessa
Lyhyen maksuajan vientitakuut läntisiin teollisuusmaihin
• Finanssikriisin myötä Finnvera sai poikkeusluvan myöntää
vientitakuita läntisiin teollisuusmaihin suuntautuneisiin
vientikauppoihin, kun maksuaika oli alle 2 vuotta
• Erityisluvan syy oli se, että ns. markkinaehtoiset luottovakuuttajat
eivät suostuneet enää antamaan uusia luottovakuutuksia ja
irtisanoivat voimassaolevia
• EU-komission määräaikainen lupa on päättynyt 31.12.2011, eikä
Finnvera voi enää antaa lyhyen maksuajan vakuutuksia OECD –
maihin suuntautuneisiin vientikauppoihin
• Finnvera käy jatkuvaa keskustelua TEM:n ja EU-komission kanssa
luottovakuutustilanteesta
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Tulossa olevia muutoksia
Viennin luottomuotoinen rahoitus
• Uuden vienninrahoitusjärjestelmän tavoitteena on turvata
suomalaisten vientiyritysten kilpailuasema.
• Vienninrahoitusjärjestelmä on tarkoitettu pääomatavaroiden
ostajien pitkäaikaiseen rahoitukseen.
• Vientiluottojen rahoitusta on haettava Finnveralta ennen
kauppasopimuksen solmimista.
• Pankki neuvottelee ostajaluottosopimuksen ehdot ja hallinnoi
luottoa. Luotto voidaan siirtää Finnveran omistaman tytäryhtiön
Suomen Vientiluotto Oy:n rahoitettavaksi.
• Järjestelyyn kuuluu aina Finnveran vientitakuu, jolla katetaan
ostajaan liittyvä riski.
21.1.2012

6

”Kvintetin” yhteistyö tiivistymässä
• TEM:n alaisista organisaatioista Finnvera, ELY-Keskus, Tekes,
Finpro ja TE-toimistot ovat tiivistämässä yhteistyötään
• Suomalaiset yritysasiakkaat toivovat julkisilta yrityspalveluilta
asiantuntevaa, laaja-alaista ja nopeaa palvelua. Jotta tämä
toivomus toteutuisi, TEM-konsernin yrityspalvelutoimijoiden välistä
yhteistyötä pitää tiivistää ja syventää.
• Em. toimijat tulevat vaihtamaan asiakkaisiin liittyvää tietoa
enenevässä määrin
• tapahtuu osittain lain perusteella ja osittain asiakkaan suostumuksesta
• tullaa tekemään mm. yhteistä asiakaskäyntejä
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