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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av 2 a och 3 §§ lagen om exportgaranti 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att statsgaran
ticentralen med stöd av en fullmakt av statsrå
det skall kunna bevilja exportgarantier också 
då den risk som sammanhänger med exporten, 
med finansieringen av den eller med det land 
som är föremål för exporten är större än 
normalt eller då exportgaranti beviljas på 
villkor som avviker från de vanliga med tanke 
på riskprövningen. Som maximigräns för an
svarigheten för dessa exportgarantier föreslås 
l 000 miljoner mark. 

Dessutom föreslås i propositionen att maxi
migränsen för den ansvarighet som gäller inve
steringsgarantier skall höjas från 400 miljoner 
mark till l 000 miljoner mark. 

Samtidigt föreslås att maximigränsen för 
ansvarigheten för samtliga exportgarantier som 
statsgaranticentralen beviljar skall höjas från 
25 miljarder mark till 30 miljarder mark. 

MOTIVERING 

1. Politisk specialrisktagning 

I sin exportgarantiverksamhet är Statsgaran
ticentralen, nedan garanticentralen, bunden vid 
det s.k. konsensusavtalet om exportkrediter 
inom Organisationen för ekonomiskt samarbe
te och utveckling (OECD) samt vid de rekom
mendationer och anvisningar som utarbetats 
inom exportgarantianstalternas samarbetsor
gan Bern-Unionen. I dessa har synnerligen i 
detalj reglerats de maximala lånetiderna, de 
räntor som skall iakttas och återbetalningspro
grammens uppbyggnad bl.a. i fråga om de 
olika exportprodukterna. 

I och med att den politiska och ekonomiska 
strukturen inom de tidigare socialistiska län
derna i Sovjetunionen och Öst- och Mellaneu
ropa genomgår förändringar har exportgaran
tianstalterna i de olika länderna på uppdrag av 
sina stater fått sköta specialfinansieringsarrange
mang i fråga om exporten. Dessa arrangemang 
har blivit aktuella i synnerhet i samband med 
förändringarna i de politiska och ekono-
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miska systemen i Öst- och Mellaneuropa. Ifrå
gavarande specialfinansieringsarrangemang 
verkställs vid sidan av exportgarantianstalter
nas vanliga risktagningsverksamhet och med 
sådana villkor som avviker från dessa export
garantianstalters praxis vad gäller normal risk
tagningspolitik. Dylika s.k. garantisystem i 
nationellt intresse administreras enligt uppgifter 
från Bern-Unionen åtminstone av Australiens, 
Belgiens, Förenta Staternas, Kanadas, Storbri
tanniens och Sveriges garantianstalter. Inom 
ramen för dessa system kan garantier beviljas 
ett land också i sådana fall då de inte längre 
kan beviljas på basis av garantianstaltens risk
bedömning av ifrågavarande land. Grund för 
beviljandet av garantierna är främst målen i 
fråga om den handels- och utvecklingssamar
betspolitik som bedrivs i det land som beviljar 
garantin samt främjandet av exporten. Det är 
närmast fråga om situationer där en garantian
stalts maximigräns för ansvarigheten i fråga om 
ett visst land (landslimit) har nåtts eller där 
detta lands andel av garantianstaltens totala 
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ansvarighet skulle bli för stor som en följd av 
tilläggsrisktagningen. Då garantier beviljas in
om ramen för dessa specialfinansieringsarrange
mang skall garantianstalterna iaktta OECD:s 
och Bern-Unionens ovan nämnda rekommen
dationer och anvisningar om exportgaranti
verksamheten. 

Ur statens synvinkel är risktagningen i an
slutning till specialfinansieringsarrangemangen 
av samma slag som i samband med sedvanliga 
exportgarantier. staten svarar i sista hand för 
de förluster som föranleds av att den stat som 
är föremål för kreditgivningen eller det företag 
som får kredit inte klarar av återbetalningen. 

2 a § 2 mom. i lagen om exportgaranti ger 
garanticentralens direktion en möjlighet att 
bevilja exportgarantier också då den risk som 
sammanhänger med exporten till följd av kre
dittidens längd eller någon annan orsak är 
större än normalt. Detta lagrum begränsar 
fullmakten så att den enbart gäller export av 
kapitalvaror till utvecklingsländerna. Lagrum
met kan inte heller tillämpas på investerings
garantier. 

Avsikten med ändringsförslaget är att i mån 
av möjlighet trygga sakenliga verksamhetsför
utsättningar för den finska export som går till 
Sovjetunionen, till de länder som blivit själv
ständiga från Sovjetunionen och till de tidigare 
socialistiska länderna i Öst- och Mellaneuropa. 
Dessutom kan det tänkas att motsvarande 
behov av specialfinansiering också kan upp
komma i länderna i Asien, Afrika och Latin
amerika. För att garanticentralen som utgångs
punkt skall ha samma möjligheter att garantera 
sådana former av exportfinansiering som avvi
ker från normal risktagningspraxis som de 
ovan nämnda exportgarantianstalterna i andra 
stater garanterar, föreslås att 2 a§ 2 mom. i 
lagen om exportgaranti skall ändras. Enligt den 
föreslagna ändringen skall garanticentralen, 
med stöd av en fullmakt som statsrådet gett av 
särskilda skäl, kunna bevilja statliga exportga
rantier som avses i lagen om exportgaranti 
också i de fall då den risk som sammanhänger 
med exporten, med finansieringen av den eller 
med det land som är föremål för exporten är så 
stor att exportgaranti inte kan beviljas med 
garanticentralens normala riskprövning eller då 
exportgaranti beviljas på villkor som avviker 
från de normala med tanke på riskprövningen. 

Enligt vad som föreslås skall det vara stats
rådets uppgift att överväga om det i fråga om 
något land finns behov att avvika från export-

garantiverksamhetens normala riskprövning el
ler garanti villkor. Avsikten är att statsrådet på 
framställning av handels- och industriministe
riet och på basis av ett förslag av garanticen
tralens direktion skall definiera de länder där 
risken är betydande men i fråga om vilka det 
ändå vore nödvändigt att använda fullmakten i 
2 a § 2 mom. lagen om exportgaranti. Innan 
framställningen görs skall handels- och indu
striministeriet begära utlåtande över förslaget 
av utrikesministeriet och finansministeriet. 
statsrådets beslut skall främst basera sig på 
utrikes- och handelspolitiska synpunkter. I 
detta sammanhang skall statsrådet på fram
ställning av handels- och industriministeriet 
fastställa den maximigräns för ansvarigheten 
för ifrågavarande länder till vilken den särskil
da ansvarigheten för exportgarantierna till ett 
visst land kan stiga. Efter detta skall de 
enskilda garantibesluten fattas av garanticen
tralen inom ramen för de fullmakter den har 
fått och med iakttagande av sedvanligt förfa
rande då besluten fattas. Avsikten är att 
åstadkomma ett förfarande där man kan und
vika att dessa specialarrangemang jämställs 
med normal exportgarantiverksamhet. 

Sedan ändringen har gjorts kan garanticen
tralen bevilja exportgarantier t.ex. då det, i 
samband med att beslut fattas om landspoliti
ken beträffande ett land, konstateras att den 
maximigräns för ansvarigheten som reglerar 
garanticentralens risktagning i fråga om detta 
land har nåtts men att det politiskt sett ändå 
anses viktigt med tilläggsrisktagning. Vidare 
vore det efter ändringen i princip möjligt att 
garantera specialfinansieringsarrangemangen 
för exporten på villkor som inte lämpar sig för 
garanticentralens normala risktagningspolitik. 
Sådana villkor som avviker från normal risk
tagning kunde komma i fråga t.ex. i en 
situation där det enligt den landspolitik som 
garanticentralens direktion har fattat beslut om 
endast vore möjligt att ta en kortvarig risk på 
mindre än ett år. På basis av den föreslagna 
lagändringen kunde långvarigare risker trots 
detta garanteras då det av politiska skäl anses 
motiverat. Dessutom kunde som avvikande 
villkor komma i fråga t.ex. en garantitäckning 
som är högre eller lägre än normalt samt en 
höjd eller sänkt garantiavgift. Från de rekom
mendationer och anvisningar av OECD och 
Bern-Unionen som reglerar betalningsvillkoren 
för exporthandeln skall undantag dock inte 
göras. 
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En fördel med det föreslagna systemet är 
också att då garantier beviljas med stöd av det 
föreslagna 2 a § 2 mom. kan beträffande de 
säkerheter som garanticentralen förutsätter 
iakttas den politik i fråga om säkerheter som 
vid ifrågavarande tillfälle råder vid garanticen
tralen, vilket gör att garanticentralens krav på 
motsäkerhet, oberoende av finansieringsvillko
ren, förblir de normala. I enlighet med detta 
kan, t.ex. i en situation där den landspolitik 
garanticentralen iakttar förutsätter att målsta
tens utrikeshandelbank får borgen, från detta 
säkerhetskrav bortses endast i fråga om sådana 
länder där motsvarande kreditanstalt inte ännu 
har grundats men vilka man ändå av politiska 
skäl vill bevilja exportgarantier. Dylika länder 
är t.ex. de baltiska länderna. 

En aktuell motivering till att det föreslagna 
specialgarantiarrangemanget borde åstadkom
mas så snabbt som möjligt sammanhänger med 
skötseln av garantiarrangemangen för finansie
ringen av handeln med Sovjetunionen-Ryss
land. Inom statsrådet överväger man att för 
sådana oavslutade leveranser i anslutning till 
handeln med Sovjetunionen för vilka exportli
cens beviljades före utgången av år 1990 och 
vilka ingick i clearing-handeln mellan Finland 
och Sovjetunionen försöka ordna finansiering 
och exportgaranti. Dylika leveransavtal, som 
härstammar från clearing-perioden, inklusive 
installations-, transport- och leveransövervak
ningsprestationer beräknas det finnas till ett 
värde av högst 750 miljoner mark. För att det 
för den finansiering som behövs för skötseln av 
dessa leveranser skall kunna ges exportgaranti 
måste statsrådet och garanticentralen ges full
makter att avvika från den riskprövning som i 
dagens läge ingår i lagen om exportgaranti. Till 
följd av den instabila situationen i Sovjetunio
nen-Ryssland och med beaktande av att Fin
land torde bli tvunget att delta i eventuella 
arrangemang för att ge Sovjetunionen betal
ningsanstånd med dess skulder, har garanticent
ralens direktion ansett att den inte kan garan
tera en dylik finansiering inom ramen för den 
riskprövning som är förenlig med normal 
praxis. Motsvarande situation torde inom en 
nära framtid uppkomma bl.a. då det gäller att 
garantera den exportfinansiering som inriktar 
sig på de baltiska länderna. 

Den bevillningsfullmakt om 800 miljoner 
mark för export till utvecklingsländerna som 
finns i det nuvarande 2 a § 2 mom. i lagen om 
exportgaranti är helt oanvänd. Maximigränsen 

för bevillningsfullmakten föreslås bli förhöjd 
till l 000 miljoner mark. 

2. Den maximigräns för ansvarig
heten som gäller investerings
garantier 

På basis av 2 b § lagen om exportgaranti kan 
garanticentralen bevilja investeringsgarantier 
för investeringar som finska bolag gör i ut
landet. Investeringsgaranti kan beviljas endast 
för sådan förlustrisk som förorsakas av poli
tiska risker. Med förlust som beror på att en 
politisk risk blir verklighet avses de ekonomis
ka förluster som en finsk investerare förorsakas 
då ett investeringsföretag nationaliseras eller då 
ett investeringsbolags verksamhet förhindras 
till följd av störningar i investeringslandets 
ekonomiska förhållanden. Det är också fråga 
om förlust förorsakad av en politisk risk då 
myndigheterna i investeringslandet förhindrar 
att de investerade medlen eller de intäkter som 
erhållits av investeringarna överförs från inves
teringslandet till tredje land. 

Avsikten med investeringsgarantierna var 
från början att stöda och främja de investe
ringar som går från Finland till utvecklingslän
derna. Med en lagändring som trädde i kraft år 
1989 slopades den begränsning i fråga om 
beviljandet av investeringsgarantier enligt vilk
en föremål för investeringen skulle vara ett 
utvecklingsland. Härvid var målet främst att 
stöda finska företags investeringar i Sovjetunio
nen och de övriga öst- och mellaneuropeiska 
länderna. 

Efterfrågan på investeringsgarantier har varit 
liten. Hittills har fem garantier beviljats, och 
den sammanräknade garantiansvarigheten upp
går till ca 40 miljoner mark. Skälet till detta är 
huvudsakligen den ringa mängd industriella 
investeringar de finska bolagen har gjort i 
utvecklingsländerna. Som en följd av den ovan 
nämnda lagändringen fick garanticentralen 
några ansökningar som gällde investeringar i 
Sovjetunionen. Investeringsgarantier har dock 
inte kunnat beviljas, förutom av skäl som 
sammanhänger med osäkerheten i fråga om 
riskbedömningen också därför att det mellan 
Finland och Sovjetunionen inte fanns något 
avtal om investeringsskydd. Detta avtal har nu 
trätt i kraft. 

Till följd av den ringa efterfrågan på inves
teringsgarantier har det inte funnits något 
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behov att föreslå att maximigränsen för ansva
righeten för garantier om 400 miljoner mark 
skulle höjas. Under den senaste tiden har dock 
flera större investeringsprojekt, främst till ut
vecklingsländerna, varit uppe och det totala 
beloppet av garantiansvarigheten för dessa 
överskrider kännbart den nuvarande maximi
gränsen för ansvarigheten ifall garantierna be
viljas. 

Dessutom möjliggör förändringarna i sam
hällsstrukturen och i de ekonomiska struktu
rerna i Sovjetunionen och de tidigare socialis
tiska länderna samt de baltiska ländernas 
självständighetsprocess en direkt samverkan i 
större omfattning mellan företagen och detta 
har ökat finländarnas villighet att investera i 
detta område. Garanticentralen skall följaktli
gen ha möjlighet att inom ramen för en vidare 
maximigräns för ansvarigheten bevilja investe
ringsgarantier i de fall där detta är möjligt med 
normal riskprövning. 

Med det ovan anförda som grund föreslås 
att 3 § 2 mom. skall ändras så att maximigrän
sen för ansvarigheten för den borgensfullmakt 
som gäller investeringsgarantier höjs från 400 
miljoner mark till l 000 miljoner mark. 

3. Maximigränsen för ansvarighe
ten för hela exportgarantiverk
samheten 

I 3 § lagen om exportgaranti fastställs 25 
miljarder mark som maximibelopp för den 
totala garantiansvarighet som skall beviljas 
med stöd av lagen om exportgaranti. Då detta 
totala ansvar beräknas skall för andra garan
tier än sådana som getts med tanke på förlust
risk till följd av stigande tillverkningskostnader 
beaktas den garantiansvarighet som de export
garantier som trätt i kraft medför i fråga om 
kreditkapitalet i sin helhet, och av den garan
tiansvarighet som bindande garantianbud med
för till hälften. I fråga om de garantier som 
beviljats med tanke på förlustrisk till följd av 
stigande tillverkningskostnader, d.v.s. de s.k. 
K-garantierna, beaktas vid beräknandet av 
garantiansvarigheten den uppskattade totalan
svarigheten för gällande garantier, vilka föror
sakas av en förutsägbar stegring i den inhems
ka kostnadsnivån. För närvarande gäller inga 
K-garantier. 

Totalbeloppet för garantiansvarigheten höj
des år 1989 från 20 miljarder mark till 25 

miljarder mark. Den bokföringsmässiga totala 
garantiansvarigheten enligt lagen om exportga
ranti var vid utgången av år 1989 ca 20 
miljarder mark och vid utgången av år 1990 ca 
15,3 miljarder mark. Garanticentralens gällan
de garantier och bindande garantianbud upp
gick i sin helhet till ca 31,6 miljarder mark vid 
utgången av år 1989 och till ca 21 miljarder 
mark vid utgången av år 1990. 

Till följd av den förhöjning av maximibe
loppen av garantiansvarigheten som föreslås i 2 
a § 2 mom. och 2 b § föreslås också att 3 § 2 
mom. skall ändras så att den maximigräns för 
ansvarigheten som reglerar den totala risktag
ningen inom garanticentralens exportgaranti
verksamhet höjs från 25 miljarder mark till 30 
miljarder mark. 

4. Ärendets beredning 

Propositionen baserar sig på ett initiativ från 
garanticentralen och den har beretts som tjän
steuppdrag vid handels- och industriministeriet 
Propositionen har gått på remiss till Industrins 
Centralförbund, Finlands Exportkredit Ab, fi
nansministeriet och utrikesministeriet. Remiss
instanserna förordar propositionen. Finansmi
nisteriet anser att som ansvarsgräns för stats
rådets specialgaranti åtminstone tills vidare 
skulle räcka l 000 miljoner mark. 

5. Ekonomiska och organisatoris
ka verkningar 

Den föreslagna propositionen bedöms inte 
ha några mera betydande organisatoriska verk
ningar på garanticentralens verksamhet. Ga
rantiansökningarna kommer enligt bedömning
arna inte att öka så mycket att detta skulle öka 
de administrativa utgifterna. Ändringarna för
orsakar inte heller något behov av mera per
sonal. 

De garantier som baserar sig på 2 a § 2 
mom. lagen om exportgaranti skall enligt vad 
som föreslås beviljas med stöd av en fullmakt 
som statsrådet har gett i situationer där slut
resultatet av en riskbedömning som garanticen
tralen har gjort inte ensamt förordar tilläggs
risktagning i ifrågavarande land. Med de ex
portgarantier som skall ges med stöd av stats
rådets fullmakt sammanhänger följaktligen ex
ceptionellt stora risker. Det kan uppskattas att 
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tilläggsrisktagningen i början kommer att öka 
inkomsterna av garantiavgifterna, eftersom 
man torde bli tvungen att ställa högre garan
tiavgifter än normalt. Om förlustrisken eventu
ellt realiseras ökar detta naturligtvis också 
ersättningsutgifterna. Bland annat till följd av 
detta föreslås att statsrådet skall få i uppdrag 
att överväga möjligheten att använda ifrågava
rande tilläggsrisktagning per land. 

De garantiavgifter som garanticentralen upp
bär skall registreras på ett separat konto. Dessa 
inkomster skall främst användas som penning
källa för eventuella ersättningsbehov. Om de 
på detta sätt influtna medlen inte räcker till för 
att täcka ersättningsutgifterna, skall bristen 
täckas med fondöverföringar från statsbudge
ten. Garanticentralen skall följa upp garantiav
gifterna, ersättningarna och ansvarigheten för 
dessa garantier separat från övriga exportga
rantier. 

Beviljandet av investeringsgarantier och upp
skattningen av den förlustrisk de medför skall 
ske inom ramen för garanticentralens normala 
riskprövning. Den ekonomiska verkningen i 
det första skedet är att inkomsterna av garan
tiavgifterna ökar. Om förlustrisken eventuellt 
blir en realitet ökar detta naturligtvis ersätt
ningsutgifterna. Hittills har ingen ersättning 
betalts ut på basis av investeringsgarantierna. 

6. Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft så snart som 
möjligt sedan den har antagits och blivit 
stadfäst. 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs 
Riksdagen följande lagförslag: 
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Lag 
om ändring av 2 a och 3 §§ lagen om exportgaranti 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 14 september 1962 om exportkredit (479/62) 2 a§ 2 mom. och 3 § 2 mom. 

sådana dessa lyder, 2 a§ 2 mom. i lag av den 29 augusti 1969 (532/69) och 3 § 2 mom. ändrat 
genom lag av den 28 juli 1989 (737 /89), som följer: 

2a§ 

Statens exportgarantier, som avses i denna 
lag, kan beviljas med stöd av en fullmakt som 
statsrådet av särskilda skäl har gett också då en 
risk som sammanhänger med exporten, med 
finansieringen av den eller med det land som är 
föremål för exporten är så stor att exportga
ranti inte kan beviljas inom ramen för garan
ticentralens normala riskprövning eller då ex
portgaranti beviijas på villkor som avviker från 
de vanliga med tanke på riskprövningen. 

Helsingfors den 20 december 1991 

3§ 

Den totala garantiansvarigheten för garan
tier som har beviljats med stöd av denna lag får 
uppgå till högst 30 000 miljoner mark. Ansva
righeten för de i 2 a § 2 mom. nämnda garan
tierna får dock uppgå till högst l 000 miljoner 
mark och för de i 2 b § nämnda garantierna till 
högst 1 000 miljoner mark. 

Denna lag träder i kraft den 
199 . 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 

Handels- och industriminister Kauko Juhantalo 
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Bilaga 

Lag 
om ändring av 2 a och 3 §§ lagen om exportgaranti 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 14 september 1962 om exportkredit (479j62) 2 a§ 2 mom. och 3 § 2 mom. 

sådana dessa lyder, 2 a§ 2 mom. i lag av den 29 augusti 1969 (532/69) och 3 § 2 mom. ändrat 
genom lag av den 28 juli 1989 (737 /89), som följer: 

Gällande lydelse 

2a§ 

I samband med export av kapitalvaror till 
utvecklingsländer må dock statens i 2 § av 
denna lag avsedda exportgarantier beviljas 
även då en risk som exporten på grund av 
kredittidens längd eller av annan orsak innebär 
är större än normalt. 

3§ 

Den totala garantiansvarigheten för garan
tier som har beviljats med stöd av denna lag får 
uppgå till högst 25 000 miljoner mark. Ansva
righeten för de i 2 a § 2 mom. nämnda garan
tierna får dock uppgå till högst 800 miljoner 
mark och för de i 2 b § nämnda garantierna till 
högst 400 miljoner mark. 

Föreslagen lydelse 

2a§ 

Statens exportgarantier, som avses i denna 
lag, kan beviljas med stöd av en fullmakt som 
statsrådet av särskilda skäl har gett också då en 
risk som sammanhänger med exporten, med 
finansieringen av den eller med det land som är 
föremålför exporten är så stor att exportgaranti 
inte kan beviljas inom ramen för garanticentra
lens normala riskprövning eller då exportgaranti 
beviljas på villkor som avviker från de vanliga 
med tanke på riskprövningen. 

3§ 

Den totala garantiansvarigheten för garan
tier som har beviljats med stöd av denna lag får 
uppgå till högst 30 000 miljoner mark. Ansva
righeten för de i 2 a § 2 mom. nämnda garan
tierna får dock uppgå till högst l 000 miljoner 
mark och för de i 2 b § nämnda garantierna till 
högst l 000 miljoner mark. 

Denna lag träder 
199 

kraft den 




