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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen Vientiluotto 
Oy:n ulkomaisen luotanoton korkotuesta. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö. 

Esityksessä ehdotetaan, että valtio maksaisi 
Suomen Vientiluotto Oy:lle korkotukea yhtiön 
vuonna 1981 ottamista ulkomaisista lainoista. 
Korkotuki kattaisi 6 % :n vuotuisen koron 
ylittävät korkokustannukset, ja .s~tä myönnettäi
siin yhteensä enintään 105 mdjoonan markan 
lainoihin. Esitys liittyy yhtiön rahoitussuun
nitelman muutoksiin. Aikaisemman suunnitel
man mukaan olisi valtio merkinnyt vuonna 

1981 210 miljoonan markan edestä yhtiön vas
tuudebentuureja, joista yhtiö olisi maksanut 
5 % :n vuotuisen koron. 

Esitys liittyy vuoden 1981 tulo- ja meno
arvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päi
vänä tammikuuta 1981. 

PERUSTELUT. 

1. Nykyinen tilanne. 

Suomen Vientiluotto Oy on valtionenemmis
töinen luotto-osakeyhtiö, jonka tarkoituksena 
on luottoja myöntämällä sekä muilla rahoitus
ja vakuusjärjestelyillä edistää suom.~lai?ten y~i
tysten tavaroiden, palvelusten seka tiedon Ja 
taidon vientiä. Yhtiön toiminta rahoitetaan las
kemalla liikkeeseen vastuudeber.tuureja sekä ot
tamalla muita lainoja kotimaisilta ja kansainvä
lisiltä pääomamarkkinoilta. 

Viennin kehitystä koskevien arvioiden mu
kaan Suomen Vientiluotto Oy:n uuden rahoi
tuksen tarve on vuosina 1981-1985 yhteensä 
4 488 miljoonaa markkaa. Rahoitustarpeen osit
taiseksi kattamiseksi on vuoden 1980 tulo- ja 
menoarviossa hyväksytty vuosia 1981-1985 
varten uusi 1 890 miljoonan markan debentuu
rilainaohjelma. Rahoitussuunnitelman mukaan 
debentuurien vuotuisista 378 miljoonan mar
kan merkinnöistä valtion osuus on 210 mil
joonaa markkaa ja yhtiön osakkaina olevien 
liikepankkien osuudet yhteensä 168 miljoonaa 
markkaa. Kuten aikaisemminkin, tarkoituksena 
on ollut että debentuurilainat olisivat 25 vuo
den pitu'isia kuoletuslainoja. Loppuosa rahoitus-
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tarpeesta eli 2 598 miljoonaa markkaa on tar
koitettu katettavaksi muilla rahoitusjärjestelyil
lä lähinnä ulkomaisella ottolainauksella. 

'Pääosa Suomen Vientiluotto Oy:n rahoitta
masta viennistä laskutetaan ulkomaan valuut
toina. Tämän johdosta on teollisuuden taholta 
toivottu järjestelyjä, jonka mukaan Suomen 
Vientiluotto Oy myöntäisi toimitusluottojen 
rahoituslainansa samassa valuutassa, jossa vien
tikauppa tehdään. 

Hallitus on selvittänyt Suomen Vientiluotto 
Oy:n toiminnan kannattavuutta sekä luototet
tavan viennin rahoituksen kehittämistä. Vienti
teollisuuden kilpailuaseman turvaamiseksi tulisi 
muun ohella pyrkiä siihen, että Suomen Vienti
luotto Oy myöntäisi toimitusluottojen rahoitus
lainoja kokonaan tai osaksi ulkomaan rahan 
määräisinä, mikäli mahdollista viejien laskutus
valuuttoina, sekä lisäisi ulkomaan rahan mää
räisten luottojen antaa suoraan ulkomaisille 
ostajille tai näiden pankeille. Tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi olisi Suomen Vientiluotto Oy 
lähivuosina lisättävä ulkomaisen luotan otta
mista enemmän kuin edellä mainitussa suunni
telmassa on edellytetty. 
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2. Ehdotetut muutokset. 

Edellä sanotun johdosta ehdotetaan Suomen 
Vientiluotto Oy:n rahoitussuunnitelmaa muu
tettavaksi siten, että valtion suunniteltu osuus 
vuoden 1981 debentuurilainasta, joka on 210 
miljoonaa markkaa, korvataan yhtiön ulkomai
sella 105 miljoonan markan ottolainauksella, 
ja yhtiön osakkaina olevat liikepankit merkit
sisivät vastuudebentuureja vuonna 1981 edellä 
selostetusta ohjelmasta 84 miljoonaa markkaa. 
Valtion tulisi tällöin myöntää korkotukena 
Suomen Vientiluotto Oy:lle merkitsemättä jää
viä vastuudebentuureja vastaavan ulkomaisen 
105 miljoonan markan luotanoton efektilvisten 
korkokustannusten ja debentuurien 6 prosen
tin vuotuisen koron välinen erotus. Vuosia 
1982-1985 koskevan rahoitussuunnitelman 

tarkistamisesta aloitetaan neuvottelut vuoden 
1981 alussa. 

3. Esityksen taloudelliset vaikutukset. 

Jos oletetaan, että korkokanta kansainväli
sillä markkinoilla säilyy suunnilleen nykyisellä 
tasolla ja että lainaus tapahtuu lähinnä samoi
na valuuttoina, joina pääosa Suomen Vienti
luotto Oy:n rahoittamaa vientiä laskutetaan, 
on korkotuen tarve vuonna 1981 4,2 miljoonaa 
markkaa. 

Esityksessä valtion tulo- ja menoarvioksi 
vuodelle 1981 on ehdotettu määräraha yhtiölle 
sanottuna vuonna maksettavaa korkotukea var
ten. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
Suomen Vieottiluotto Oy:n ulkomaisen luotanoton korkotuesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 §. 
V altioneuvostolla on oikeus määräämillään 

ehdoilla antaa Suomen Vientiluotto Oy:lle si
toumuksia siitä, että valtio vuosittain maksaa 
yhtiön vuonna 1981 ottamien yhteensä enin
tään 105 000 000 markan ulkomaisten laino
jen korkokustannusten ja vähintään 6 prosen
tin vuotuisen koron välisen erotuksen. 

Sitoumus korkotuen suorittamisesta voi
daan antaa myös edellä tarkoitettujen lainojen 
takaisinmaksamista varten otettavan lainan osal-

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 1980. 

ta. Korkotukea maksetaan kuitenkin enintään 
10 vuoden ajan. 

2 §. 
Ulkomaan rahan määräisen lainan vasta-arvo 

lasketaan valtion sitoum·1sta annettaessa voi
massa olevan Suomen Pankin asianomaisen va
luutan myyntikurssin mukaan. 

3 §. 
Tämä laki tulee voimaan 

kuuta 198 . 
päivänä 
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