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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag 
om ändring av lagen om räntestöd till Finlands Exportkredit 
Ab och om ersättning för bolagets valutakursförluster samt 
om statsborgen för bolagets kreditgivning 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

Med stöd av lagen om räntestöd till Finlands 
Exportkredit Ab och om ersättning för bola
gets valutakursförluster samt om statsborgen 
för bolagets kreditgivning kan staten till Fin
lands Exportkredit Ab betala räntestöd främst 
för finansiering av krediter som beviljats för 
finansiering av export med s.k. OECD-villkor 
till utvecklingsländerna samt för finansiering av 
vissa specialkrediter. statsborgen kan med stöd 
av lagen beviljas för kreditarrangemang som 
baserar sig på sådana avtal mellan Finland och 
kredittagarländerna, med vilka avsikten är att 
kredittagarstatens ekonomiska utveckling eller 
miljövårdsåtgärder skall stödjas och där Fin-

lands Exportkredit Ab är kreditgivare. 

Enligt den gällande lagen kan räntestöd 
betalas och statsborgen ges för lån på högst 
l 000 miljoner mark. I denna proposition före
slås att bevillningsfullmakten för räntestöd 
skall höjas till 3 000 miljoner mark och bor
gensfullmakten till l 500 miljoner mark. Sam
tidigt föreslås att giltighetstiden för bevillnings
fullmakter enligt lagen skall förlängas så att 
den skall gälla 1995 och inte t.o.m. 1992 såsom 
nu. 

Avsikten är att lagen skall träda i kraft så 
snart den har antagits och blivit stadfäst. 

MOTIVERING 

l. Nuläget 

1.1. Räntestöd för utlåningen 

Med stöd av lagen om räntestöd till Finlands 
Exportkredit Ab och om ersättning för bola
gets valutakursförluster samt om statsborgen 
för bolagets kreditgivning (1364/89), nedan den 
gällande lagen har statsrådet rätt att på de 
villkor det fastställer ge Finlands Exportkredit 
Ab, nedan Exportkredit, förbindelser om att 
staten betalar skillnaden, ökad med 0,25 pro
centenheter, mellan kostnaderna för medelan
skaffningen för de lån som bolaget har uppta
git för att kunna finansiera de lån på totalt 
högst l 000 miljoner mark som det har beviljat 
åren 1990-1992 och räntan på de lån som 
bolaget har beviljat. 

311598T 

Genom lagen ändrades utbetalningssystemet 
för räntestödet från att ha varit inriktat på 
Exportkredits inlåning utomlands till ett system 
för bolagets utlåning. Avsikten med ändringen 
var att få det räntestöd som staten betalar att 
bättre motsvara behovet av stöd. 

Räntestöd kan med stöd av lagen betalas för 
de krediter som Exportkredit beviljat och för 
vilka förutsätts offentligt stöd då dessas ränte
nivå är lägre än marknadsräntan. Sådana är 
krediter för finansiering av kapitalvaror och 
tjänster i anslut-ning till dessa samt av projekt
export, vilka Exportkredit främst beviljar ut
vecklingsländerna på de exportkreditkonsensus
villkor som Organisationen för ekonomiskt 
samarbete och utveckling (OECD) rekommen
derar samt vissa specialkreditarrangemang som 
baserar sig på avtal mellan Finland och kre-
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dittagarlandet Om utbetalningen av räntestöd 
för fartygsfinansiering enligt skeppskreditavtal 
som Exportkredit har beviljat med OECD
villkor samt för blandkredit, d.v.s. kombinera
de krediter av exportkrediter och offentliga 
medel, stadgas särskilt. 

Till följd av den allt hårdare internationella 
konkurrensen stöder flera länder sin exportin
dustri på olika sätt. För att bromsa den 
konkurrens som försiggår på finansieringsvill
kor har OECD-lände~,:pa avtalat om kreditvill
koren för expor!Ja:edlter som stöds med offent
liga medel och beviljas för mer än två år. I 
denna s.k. exportkreditkonsensus fastställs kre
diternas minimiräntor, maximikreditandelar 
och -tider samt tidpunkten för amorteringarna. 
Enligt exportkreditkonsensusen indelas export
länderna i tre förmögenhetsgrupper på basis av 
deras bruttonationalprodukt. Kreditvillkoren 
bestäms per landsgrupp så att räntorna för 
krediter som beviljas länder i grupp III (de s.k. 
fattiga länderna) och i grupp II (länderna i den 
s.k. mittengruppen) ofta är lägre än marknads
nivån. 

Statsrådet har med stöd av lagen gett Ex
portkredit två förbindelser om utbetalning av 
räntestöd. Förbindelserna täcker till sitt mot
värde krediter för totalt ca 730 miljoner mark. 
Den ena av förbindelserna har getts för en 
strukturanpassningskredit som beviljats Ung
ern och den andra för räntestöd för krediter 
efter leverans som Exportkredit 1990 beviljade 
länder i den II gruppen (den s.k. mittengrup
pen) och den III gruppen (de s.k. fattiga 
länderna) med OECD-konsensusvillkor. 

1.2. Ersättning av valutakursförluster 

statsrådet har också enligt 2 § l mom. i den 
gällande lagen rätt att ge Exportkredit förbin
delser om att staten betalar de valutakursför
luster som eventuellt förorsakas av de utländs
ka lån som bolaget har upptagit 1990-1992 
för att kunna finansiera de lån som statsrådet 
har beviljat. 

Enligt 2 § 2 mom. i den gällande lagen får 
lånen enligt den lagen och de lån som avses i 
l § 2 mom. (853/88) lagen om räntestöd till 
Finlands Exportkredit Ab vid upplåning utom
lands och om ersättning för dess kreditförluster 
samtidigt vara utestående till totalt högst 5 000 
miljoner mark. 

Exportkredits internationella kreditvärdighet 

tillåter inte att större kursrisker tas. Därför är 
det motiverat att de kursförluster som eventu
ellt förorsakas av de utländska krediter som 
upptagits för finansiering av bolagets utlåning 
kan ersättas med statens medel. 

statsrådet har med stöd av den lag som 
gällde för 198~1989 gett Exportkredit en 
förbindelse om ersättning av valutakursförlus
ter. Förbindelsen har inte medfört att staten 
har behövt ersätta sådana. Med stöd av den 
gällande lagen har Exportkredit tills vidare inte 
ansökt om förbindelse för ersättning av valu
takursförluster. 

1.3. statsborgen 

Enligt lagens 5 § har statsrådet rätt att utan 
krav på motsäker ge Exportkredit statlig prop
rieborgen som säkerhet för utbetalningen av de 
lån på högst l 000 miljoner mark som bolaget 
har beviljat enligt lagen och för uppfyllandet av 
övriga överenskomna villkor. 

stadgandet om beviljande av statsborgen 
fogades till den gällande lagen under behand
lingen i riksdagen. Enligt statsutskottets betän
kande (StaUB 89/1989 rd.) kan det anses 
ändamålsenligt att bevilja statsborgen med stöd 
av lagen vid sådana kreditarrangemang som 
baserar sig på avtal mellan Finland och kre
dittagarlandet där avsikten är att stödja kre
dittagarstatens ekonomiska utveckling eller 
miljövårdsåtgärder och där Exportkredit är 
kreditgivare. 

A v bevillningsfullmakten för borgen om 
l 000 miljoner mark enligt gällande lag har 
hittills använts totalt ca 640 miljoner mark. A v 
detta belopp är ca 600 miljoner mark borgen 
för strukturanpassningskrediter som Export
kredit beviljat Ungern och Tjeckoslovakien och 
drygt 40 miljoner mark borgen för kredit till 
Ungern för stabilisering av betalningsbalansen. 
Denna borgen beviljas inom ramen för den s.k. 
G-24-gruppen, som bildas av de 24 västliga 
industriländerna. 

OECD-länderna har strävat efter att med 
olika stöd- och finansieringsarrangemang främ
ja den politiska och ekonomiska förändring
sprocess som började i östra Europa år 1989. 
Länderna har under ledning av de europeiska 
gemenskaperna (EG) bildat den ovan nämnda 
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gruppen 24 (G-24, d.v.s. OECD-länderna) för 
att koordinera denna biståndsverksamhet. 

Internationella valutafonden (IMF), Världs
banken och G-24 har gjort en detaljerad 
utredning av det ekonomiska läget i länderna i 
östra Europa. I utredningen konstaterades att 
det finns ett avsevärt finansiellt underskott i 
samtliga länder i östra Europa också då IMF:s, 
Världsbankens och övrig internationell bi
stånds- och finansieringsandel räknas med. 
Detta underskott täcks med G-24-finansierings
arrangemang. 

G-24 har för alla sina biståndsåtgärder ställt 
som villkor att bistånd endast beviljas sådana 
länder som har lovat övergå till marknadseko
nomi och följa principerna för flerpartidemo
krati och pluralism. Ett villkor för finansierings
arrangemanget är dessutom att landet har 
avtalat med IMF om att genomföra ett stramt 
program för strukturell anpassning. De första 
G-24-finansieringsarrangemangen genomfördes 
i början av år 1991 för Ungerns (USD 500 
miljoner) och de tjeckiska förbundsstaternas 
(USD l miljard) del. I fråga om Bulgarien 
påbörjades arrangemangen (USD 800 miljoner) 
sommaren 1991. För Rumäniens del finns det 
ännu problem med arrangemanget (USD l 
miljard) och vissa stora medlemsländer har inte 
gett några betalningslöften. EG:s andel av 
dessa finansieringsarrangemang utgör 50 %. 
Utöver EG deltar alla Efta-länder, Japan, 
Canada, USA, Saudiarabien och Kuwait i 
finansieringen. 

Finland har hittills deltagit i G-24-kreditar
rangemangen genom att bevilja Ungern den 
ovan nämnda krediten på lO miljoner ameri
kanska dollar (USD) och 15 miljoner USD i 
finansieringsarrangemangen för de tjeckiska 
förbundsstaterna för stöd av betalningsbalan
sen. Dessutom har regeringens ekonomisk
politiska ministerutskott förordat att Finland 
deltar med lO miljoner USD i finansieringsar
rangemangen för Bulgarien samt under vissa 
förutsättningar också i finansieringsarrange
mangen för Rumänien med ett belopp som 
proportionellt sett högst motsvarar övriga kre
diter. Det ekonomisk-politiska ministerutskot
tet har också förordat att strukturanpassnings
krediter på totalt högst 150 miljoner mark skall 
beviljas de baltiska länderna. Krediterna bereds 
och ges av Finlands Exportkredit Ab. Avsikten 
är att för krediterna skall beviljas statsborgen 
med stöd av 5 §. Då dessa krediter och denna 

borgen har utnyttjats har bevillningsfullmakten 
för statsborgen i gällande lag använts så gott 
som i sin helhet. 

2. De föreslagna ändringarna 

2.1. Räntestöd för utlåningen 

I Exportkredits årsplan över utlåningen un
der år 1991 bedömdes att länderna i grupp II 
och III detta år kommer att beviljas krediter 
med OECD-villkor uppgående till drygt 600 
miljoner mark. På basis av realiserade affärer 
kan det dock nu förutses att beloppet av de 
beviljade krediterna stannar på ca 400 miljoner 
mark. Nya kreditlöften, där krediterna eventu
ellt bör ges räntestöd om de realiseras, har 
under 1991 getts till ett värde av ca 4 miljarder 
mark. Exportkredit uppskattar att beloppet av 
de krediter som beviljas med OECD-villkor 
under år 1992 kommer att stå på samma nivå 
som år 1991. 

Bevillningsfullmakten för räntestöd enligt 
gällande lag räcker inte för att täcka behovet 
av räntestöd för krediter som är en följd av 
redan givna kreditlöften och sådana som ges i 
fortsättningen. Av erfarenhet vet man att, av 
de kreditlöften som getts med OECD-villkor, i 
genomsnitt 15-20 % kommer att uppfyllas i 
form av kreditreserveringar. Genomförandet i 
utvecklingsländerna av tidvis stora projekt i 
synnerhet i samband med skogsindustrin ökar 
avsevärt mängden beviljade krediter. I dagens 
läge är i synnerhet i sydöstra Asien flera 
projekt på gång för vilka finska företag erbju
der sina produkter och tjänster. 

Med tanke på landets industriella konkur
renskraft är det nödvändigt att våra exportörer 
får samma finansieringsvillkor som de utländs
ka konkurrenterna. För att åstadkomma detta 
och trygga Exportkredits verksamhetsmöjlighe
ter så som de är idag bör bevillningsfullmakten 
för räntestöd i lagen höjas med 2000 miljoner 
mark, då det gäller finansieringen av exporten 
till utvecklingsländerna. Härvid räcker bevill
ningsfullmakten förutom för finansiering av 
exporten till utvecklingsländerna med OECD
villkor troligtvis också för att täcka andra 
eventuella specialkrediter som avses i lagen och 
som sköts på uppdrag av staten. Samtidigt 
föreslås att giltighetstiden för bevillningsfull
makten för räntestöd skall förlängas så att den 
gäller till år 1995 i stället för som nu till år 
1992. 
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2.2. Ersättning av valutakursförluster 

Exportkredit har hittills inte behövt den 
förbindelse för ersättning av valutakursförlus
ter som getts med stöd av lagen i fråga. Enligt 
l § 2 mom. (853/88) lagen om räntestöd till 
Finlands Exportkredit Ab vid upplåning utom
lands 1986-1989 och om ersättning för dess 
valutakursförluster har statsrådet gett Export
kredit en förbindelse om ersättning av kursför
luster. Exportkredit har hittills inte förorsakats 
sådana kursförluster för vilka förbindelsen 
skulle gälla. Beredskapen att ge förbindelser 
bör dock tryggas så att i synnerhet de special
krediter som skall skötas på uppdrag av staten 
kan genomföras enligt uppdragen och så att 
Exportkredits internationella kreditvärdighet 
till denna del kan tryggas. Därför föreslås att 
giltighetstiden för fullmakten att ersätta valu
takursförluster enligt 2 § l mom. i lagen också 
skall förlängas så att den gäller till år 199 5 i 
stället för som nu till år 1992. Inga ändringar 
föreslås i fråga om bevillningsfullmaktens be
lopp. 

2.3. statsborgen 

Möjligheten att bevilja statsborgen enligt 5 § 
erbjuder både staten och Exportkredit ett 
smidigt och snabbt sätt att genomföra kredit
arrangemang som avviker från den sedvanliga 
finansieringen av export. För att dessa arran
gemang skall kunna genomföras förutsätts att 
statsborgen beviljas. Enligt den lagstiftning 
som reglerar statsgaranticentralen samt de 
internationella avtal och anvisningar som bin
der exportgarantiverksamheten kan garanticen
tralen inte garantera dessa arrangemang. stats
garanticentralens sakkunskap då det gäller att 
administrera risker samt att sköta stabiliserings
eller andra ersättningssituationer i fråga om 
sådana skulder för ett kredittagarland som 
eventuellt uppkommer i framtiden till följd av 
beviljad borgen bör dock vid behov användas 
också i samband med borgen enligt denna lag, 
t.ex. på så sätt att av garanticentralen begärs 
utlåtande när ett borgensbeslutet bereds och att 
skötseln av borgen kan överföras på garanti
centralen då situationen det förutsätter. Enligt 
den lag om ändring av lagen om statsgaranti
centralen som riksdagen antog den 26 novem
ber 1991 har det föreslagits att lagen också 
skall ändras så att statsrådet har möjlighet att 

ge garanticentralen uppdrag av detta slag. 
Sedan de i punkt 1.3. nämnda finansierings

arrangemangen har genomförts är det i dagens 
läge inte aktuellt med andra sådana finansie
ringsuppgifter där Exportkredit är kreditgivare 
och för vilka statsrådets borgensförbindelse 
behövs. Att det finns möjligheter att bevilja 
borgen är dock en väsentlig förutsättning för 
att eventuella avvikande finansieringsarrange
mang skall kunna genomföras. Internationella 
valutafonden och G-24-gruppen granskar i 
höst finansieringsbehovet för år 1992 bland 
länderna i östra Europa, vilket gör att man 
ännu i detta skede inte vet hur stort det 
eventuella finansiella biståndet kommer att bli. 
Det bör dock finnas beredskap att bevilja 
borgen. Dessutom har gruppen godkänt de 
baltiska länderna och Albanien som nya länder 
som får bistånd av G-24. Eftersom G-24-
verksamheten samt annan eventuell bistånds
verksamhet i synnerhet till de baltiska länderna 
och andra områden som ligger nära Finland 
kommer att fortgå under de följande åren, 
föreslås att 5 § ändras så att statsrådets rätt att 
bevilja statsborgen ökas från l 000 miljoner 
mark till l 500 miljoner mark. Samtidigt före
slås att bevillningsfullmaktens giltighetstid skall 
förlängas till utgången av 1995 från utgången 
av 1992. Det är fråga om borgensfullmaktens 
maximibelopp i fråga om borgen vars ställande 
kräver ett beslut av statsrådet i varje särskilt 
fall. Avsikten är att statsborgen skall beviljas 
på samma grunder som hittills, d.v.s. vid 
sådana kreditarrangemang som baserar sig på 
avtal mellan Finland och kredittagarlandet och 
där avsikten är att dettas ekonomiska utveck
ling eller miljövårdsåtgärder skall stödjas. 

3. Beredningen av propositionen 

Propositionen baserar sig på Finlands Ex
portkredit Ab:s framställning, och den har 
beretts som tjänsteuppdrag i handels- och 
industriministeriet. Över propositionen har ut
låtande begärts av finansministeriet och utri
kesministeriet. Finansministeriet anser att en 
borgensfullmakt enligt lagen skall kunna ges 
uppgående till l 500 miljoner mark. Utrikesmi
nisteriet förordade propositionen och ansåg det 
viktigt att den maximigräns för borgensansva
ret som framgår av propositionen höjs och att 
dess brukstid förlängs till år 1995. På den del 
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av propositionen som gäller en höjning av 
borgensfullmakten har utlåtande dessutom be
gärts av Statsgaranticentralen. 

statsgaranticentralen anser i sitt utlåtande 
att borgensfullmakterna enligt lagen inte bör 
utvidgas sedan de nuvarande fullmakterna har 
använts. Eventuell statsborgen med specialvill
kor för långivning till utlandet bör genomföras 
t.ex. genom att vid garanticentralen på upp
drag av statsrådet skapas ett specialsystem. 
Enligt specialsystemet skall statsrådet be riks
dagen om fullmakter för ett ökat garantiansvar 
beträffande länderna i östra Europa. Garanti
centralen skall enligt förslaget fatta beslut i 
fråga om enskilda garantiansökningar upp till 
det maximibelopp som vederbörande minister
ium har fastställt. Vid bedömningen av den 
kommersiella risken, i fråga om kraven på 
säkerheter, betalningsvillkoren, borgensvillko
ren och prissättningen skall samma praxis 
iakttas som i fråga om övriga garantier som 
garanticentralen har beviljat. Dessutom skall 
de avtal som gäller internationell exportgaran
tiverksamhet gälla också sådana garantier som 
beviljats genom detta arrangemang. 

Med de borgensfullmakter som i räntestöds
lagen getts statsrådet avses att göra det möjligt 
att bevilja statsborgen uttryckligen för kredi
tarrangemang som avviker från den sedvanliga 
finansieringen av export. På sådana arrange
mang är den praxis som garanticentralen iakt
tar vid beviljandet av garantier inte alltid till 
alla delar lämpad, och de förutsätter också 
utöver ett beslut om risktagning i allmänhet en 
politisk bedömning. Som en följd av en polit
iske bedömning kan också sådana kreditar
rangemang genomföras som eventuellt inte 
vore möjliga enbart på basis av en riskpröv
ning. Regeringen anser följaktligen det vara 
ändamålsenligt att bibehålla beslutsfattandet 
hos statsrådet då det gäller beviljandet av 
dylika garantier. statsgaranticentralens sak
kunskap kan likväl anlitas vid beredningen och 
skötseln av garantibesluten, så som närmare 
anges i punkt 2.3. 

Vad gäller beviljandet av egentliga exportga
rantier för exportleveranser till länderna i östra 
Europa håller handels- och industriministeriet 
tillsammans med statsgaranticentralen på att 
bereda en proposition om ändring av lagen om 
exportgaranti (479/62). Avsikten är att föreslå 
att lagen skall ändras så att statsgaranticentra
len av särskilda skäl skall kunna bevilja export
garantier med stöd av en av statsrådet given 

fullmakt och upp till det maximibelopp som 
riksdagen bestämmer, i de fall där statens risk 
vid beviljandet av exportgarant i är större än 
normalt. 

4. Verkningar på ekonomin och 
organisationen 

statsrådets rätt att ge förbindelser om ut
betalning av räntestöd föreslås bli utvidgad så 
att förbindelser skall kunna ges för de lån om 
totalt högst 3 000 miljoner mark som Export
kredit beviljar åren 1990-1995. Den räntegott
görelse som skall betalas av statens medel utgör 
skillnaden, ökad med 0,25 procentenheter, mel
lan Exportkredits kostnader för medelanskaff
ning och den årliga räntan på de beviljade 
lånen. Det är svårt att på förhand beräkna hur 
stort det räntestödsbelopp blir som till följd av 
förbindelserna skall betalas med statens medel. 
På detta belopp inverkar kreditgivningsbelop
pen och kreditvillkoren, räntefluktuationerna i 
inlåningsvalutorna på den internationella pen
ning- och kapitalmarknaden samt valutakurser
nas utveckling i förhållande till den finska 
marken. Det räntestöd som skall betalas år 
1991 på basis av de förbindelser som statsrådet 
hittills har beviljat utgör totalt knappt 4 mil
joner mark. 

Fastän de nya krediter som årligen beviljas 
medför en ökning av kapitalbeloppet av de 
krediter för vilka räntestöd ges, kommer detta 
kapitalbelopp ändå relativt snabbt att sjunka 
till följd av det program med amorteringar 
halvårsvis som är typiskt för OECD-krediter. 
De krediter för stödjande av betalningsbalan
sen som beviljas länder i östra Europa inom 
ramen för G-24-gruppen beviljas enligt nuva
rande riktlinjer med marknadsränta, och de 
förutsätter följaktligen inte räntestöd. Med 
beaktande av faktorerna ovan uppskattar Ex
portkredit att de årliga räntestödsutgifterna för 
åren 1992-1995 kommer att uppgå till högst 
15-20 miljoner mark om året. 

Det är också omöjligt att på förhand bedö
ma vilka ekonomiska verkningar höjningen av 
borgensfullmakten med 500 miljoner mark 
kommer att ha. Den borgen som beviljas med 
stöd av lagen har beviljats och kommer troligt
vis också i fortsättningen att beviljas antingen 
helt eller delvis utan borgensavgift med stöd av 
lagen om statens långivning och statsborgen 
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(449/88) och förordningen om avgifter som 
uppbärs för statsborgen (927/81), vilket gör att 
staten blir utan borgensavgifter. Borgen bevil
jas enligt räntestödslagen utan motsäkerhet och 
i form av proprieborgen. Det om staten blir 
tvungen att realisera sin borgensfåbindelse be
ror på kredittagarlandets förmåga att återbeta
la krediten. 

Propositionen har inga organisatoriska verk
ningar. 

5. Ikraftträdande 

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

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs 
Riksdagen följande lagförslag: 

Lag 
om ändring av lagen om räntestöd till Finlands Exportkredit Ab och om ersättning för 

bolagets valutakursförluster samt om statsborgen för bolagets kreditgivning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras l §, 2 § l mom. och 5 § lagen den 29 december 1989 om räntestöd till Finlands 

Exportkredit Ab och om ersättning för bolagets valutakursförluster samt om statsborgen för 
bolagets kreditgivning (1364/89) som följer: 

l § 
statsrådet har rätt att på de villkor som 

statsrådet bestämmer ge Finlands Exportkredit 
Ab förbindelser om att staten skall betala 
skillnaden, ökad med 0,25 procentenheter, mel
lan anskaffningskostnaderna för de lån som 
bolaget har upptagit för att kunna finansiera 
de lån på totalt högst 3 000 miljoner mark som 
det beviljar 1990---1995, och räntan på de lån 
som bolaget beviljar. 

2 § 
statsrådet har också rätt att på de villkor 

som statsrådet bestämmer ge förbindelser om 
att staten skall betala de valutakursförluster 
som eventuellt föranleds av de utländska lån 

Helsingfors den 20 december 1991 

som bolaget upptar 1990---1995 för att finan
siera de lån som bolaget beviljar. 

5 § 
statsrådet har också rätt att utan krav på 

motsäkerhet men annars på de villkor som 
statsrådet bestämmer ställa statlig propriebor
gen till säkerhet för betalning och uppfyllande 
av övriga avtalade villkor i fråga om lån till ett 
belopp av högst l 500 miljoner mark som 
bolaget beviljar enligt denna lag. 

Denna lag träder i kraft den 
199 . 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 

Minister Pertti Salo/ainen 
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Lag 
om ändring av lagen om räntestöd till Finlands Exportkredit Ab och om ersättning för 

bolagets valutakursförluster samt om statsborgen för bolagets kreditgivning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras l §, 2 § l mom. och 5 § lagen den 29 december 1989 om räntestöd till Finlands 

Exportkredit Ab och om ersättning för bolagets valutakursförluster samt om statsborgen för 
bolagets kreditgivning (1364/89) som följer: 

Gällande lydelse 

l § 
statsrådet har rätt att på de villkor som 

statsrådet bestämmer ge Finlands Exportkredit 
Ab förbindelser om att staten skall betala 
skillnaden, ökad med 0,25 procentenheter, mel
lan anskaffningskostnaderna för de lån, som 
bolaget har upptagit för att kunna finansiera 
de lån på totalt högst l 000 miljoner mark som 
det beviljar 1990--1992, och räntan på de lån 
som bolaget beviljar. 

2 § 
statsrådet har också rätt att på de villkor 

som statsrådet bestämmer ge förbindelser om 
att staten skall betala de valutakursförluster 
som eventuellt föranleds av de utländska lån 
som bolaget upptar 1990--1992 för att finan
siera de lån som bolaget beviljar. 

5§ 
statsrådet har också rätt att utan krav på 

motsäkerhet men annars på de villkor som 
statsrådet bestämmer ställa statlig propriebor
gen till säkerhet för betalning och uppfyllande 
av övriga avtalade villkor i fråga om lån till ett 
belopp av högst l 000 miljoner mark som 
bolaget beviljar enligt denna lag. 

Föreslagen lydelse 

l § 
statsrådet har rätt att på de villkor som 

statsrådet bestämmer ge Finlands Exportkredit 
Ab förbindelser om att staten skall betala 
skillnaden, ökad med 0,25 procentenheter, mel
lan anskaffningskostnaderna för de lån som 
bolaget har upptagit för att kunna finansiera 
de lån på totalt högst 3 000 miljoner mark som 
det beviljar 1990--1995, och räntan på de lån 
som bolaget beviljar. 

2 § 
statsrådet har också rätt att på de villkor 

som statsrådet bestämmer ge förbindelser om 
att staten skall betala de valutakursförluster 
som eventuellt föranleds av de utländska lån 
som bolaget upptar 1990--1995 för att finan
siera de lån som bolaget beviljar. 

5§ 
statsrådet har också rätt att utan krav på 

motsäkerhet men annars på de villkor som 
statsrådet bestämmer ställa statlig propriebor
gen till säkerhet för betalning och uppfyllande 
av övriga avtalade villkor i fråga om lån till ett 
belopp av högst l 500 miljoner mark som 
bolaget beviljar enligt denna lag. 

Denna lag träder i kraft den 
199 o 




