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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av lagen om statsgarantier för vissa närings
grenar 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att lagen om 
statsgarantier för vissa näringsgrenar skall änd
ras så att med stöd av den i vissa fall kan 
beviljas inte blott små och medelstora företag 
utan också för företag som räknas till storin
dustrin statsgarantier som säkerhet för de 
krediter som behövs i samband med finansie
ringsarrangemang för inhemska leveranser. Det 
föreslås att statsgarantier utom för krediter 
skall kunna beviljas små och medelstora före-

tag som säkerhet för ansvarsförbindelser i 
anslutning tillleveransavtaL Dessutom föreslås 
att statsgarantier skall kunna beviljas banker 
som motsäkerhet för kredit eller ansvarsförbin
delser. Samtidigt föreslås att garantifullmak
tens belopp enligt lagen höjs från l 000 miljo
ner till 3 000 miljoner mark. 

Lagändringen avses träda i kraft så snart den 
har antagits och blivit stadfäst. 

MOTIVERING 

l. Nuläget 

Med stöd av lagen om statsgarantier för 
vissa näringsgrenar (375/63), nedan statsgaran
tilagen kan statsgaranticentralen bevilja stats
garantier som säkerhet för krediter som be
viljats för utveckling, utbyggnad, etablering av 
och förbättring av verksamhetsbetingelserna 
för företag inom den medelstora industrin och 
småindustrin, arbetsrörelser, turistbranschen, 
pälsdjursuppfödningen, fiskodlingen, träd
gårdsodlingen samt torvproduktionen. statsga
rantier har i allmänhet beviljats sådana företag 
för projekt där företagens egna säkerheter inte 
har räckt till för att få de krediter som behövs 
för genomförandet av projekten. Från och med 
1989 har det enligt praxis inom Europeiska 
ekonomiska gemenskapen ansetts att sådana 
företag med högst 500 arbetstagare, vilkas 
anläggningstillgångars värde är högst 350 mil
joner mark och i vilka ett storföretags ägaran
del utgör högst 1/3 av hela företaget räknas 
som små och medelstora företag, nedan som 
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företag, och att de därmed hör till lagens 
tillämpningsområde. 

Vid sidan av sm-företagen är det också på 
sin plats att stöda större fördag genom att 
underlätta företagens säkerhetsarrangemang 
med statsgarantier i synnerhet då de konkur
rerar med utländska företag om större m
hemska apparaturleveranser. 

Beviljandet av statsgarantier är bundet till 
krediter som används för ändamål vilka anges 
i lagens 2 §. statsgarantier kan beviljas som 
direkt säkerhet för krediter som beviljas företag 
inom de näringsgrenar som räknas upp i lagen. 
Dessa krediter används huvudsakligen till in
vesteringar, finansiering av driftskapital, före
tagsköp samt produktutveckling och mark
nadsföring. Kreditgivare kan vara en bank, ett 
försäkringsbolag eller en specialkreditanstalt 
med undantag av Utvecklingsområdesfonden 
Ab. Med stöd av gällande lag är det inte 
möjligt att ge statsgaranti som motsäkerhet till 
en bank. 

statsgarantier kan beviljas som säkerhet för 
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återbetalning av förskottsavgifter som bestäl
laren har erlagt. Enligt gällande stadganden 
kan statsgaranti däremot inte beviljas för upp
fyllandet av andra av beställaren i samma 
leveransavtal förutsatta villkor, såsom villkor i 
anslutning till leveransskyldigheten och garan
titiden. Om statsgarantier också kunde beviljas 
som säkerhet för ansvarsförbindelser i anslut
ning till dylika leveransavtal, skulle detta dock 
avhjälpa de små och medelstora företagens 
brist på säkerheter. 

Gällande och med bindande verkan erbjudna 
garantier enligt statsgarantilagen fanns den 30 
september 1991 till ett värde av ca 766 miljoner 
mark. Krediter för vilka garanti har ställts får 
enligt 4 § samtidigt vara utestående till högst 
l 000 miljoner mark. År 1990 betalades på 
basis av garantier ca 26 miljoner mark i 
garantiersättningar till kreditgivare, och garan
tiersättningarnas belopp har under 1991 intill 
utgången av september uppgått till 36,5 miljo
ner mark. 

2. Föreslagna ändringar 

2.1. Garanti för finansieringskrediter för in
hemska leveranser 

l § 4 mom. Finlands Bank har inte sedan år 
1987 deltagit i finansieringsarrangemangen för 
inhemska leveranser. Till följd av detta började 
Finlands Exportkredit Ab som ny finansiär vid 
sidan av affårsbankerna bevilja motsvarande 
finansieringskrediter för inhemska leveranser, 
d.v.s. de s.k. KR-krediterna. Med KR-krediter 
kan sådana inhemska leveranser av kapitalva
ror och tjänster i anslutning till dem finansieras 
som i den internationella handeln rent allmänt 
finansieras med krediter på minst två år. Den 
riktgivande nedre gränsen för köpesumman i 
fråga om det leveransavtal eller projekt som 
skall finansieras har för Finlands Exportkredit 
Ab varit minst tio miljoner mark. De projekt 
som skall finansieras med KR-krediter är ofta 
synnerligen stora och säkerhetsarrangemangen 
för krediterna i vissa fall svåra. Finlands 
Exportkredit Ab godkänner som säkerhet för 
KR-kredit främst bankgaranti eller garanti 
beviljad av Statsgaranticentralen. Dessutom 
har företags- och fastighetsinteckningar an
vänts som säkerheter för KR-krediter. Med 
stöd av gällande lag kan statsgaranticentralen 
bevilja garantier endast för sm-företags KR-

krediter. Alla inhemska leverantörer bör kunna 
stödas också med säkerhetsarrangemang i den 
allt hårdare konkurrensen. 

Enligt förslaget skall statsgaranticentralen 
kunna bevilja också sådana företag som räknas 
som storindustri statsgarantier som säkerhet 
för sådana ovan nämnda krediter som ett 
inhemskt industriföretag tar för att kunna ge 
en inhemsk köpare leveranskredit. Under sam
ma förutsättningar skall statsgaranti härvid 
också kunna ges ett företag som är beställare, 
om det är den omedelbara kredittagaren. Som 
föremål för leveranskredit skall komma i fråga 
endast kapitalvaror och detsamma gäller för 
Finlands Banks finansieringsarrangemang för 
inhemska leveranser. Till kapitalvaror räknas i 
detta sammanhang maskin-, maskineri- och 
apparaturleveranser samt tjänster i anslutning 
därtill. 

2.2. Garanti för leverans- och ansvarstider 
samt anbudsgaranti 

l § l och 5 mom. samt 2 § 4 mom. statsga
ranti har under några år också beviljats som 
säkerhet för återbetalning av förskottsavgifter i 
anslutning till leveransavtal. Förskottsavgiften 
är en kredit som beställaren ger leverantören. 
På den erläggs emellertid inte ränta, vilket gör 
att förskottsavgiften är en synnerligen förmån
lig driftskapitalfinansiering för leverantören. 
En del företag får förskottsavgiften av bestäl
laren utan säkerhet. I synnerhet storföretag och 
offentliga sammanslutningar kräver dock av 
leverantören en säkerhet för att förskottsavgif
ten återbetalas i det fall att leveransen inte sker 
enligt avtalet. 

statsgaranticentralen har, då den garanterat 
förskottsavgifter, konstaterat att beställarna 
strävar efter att binda samman förskottsgaran
tin, leveransgarantin och garantin för ansvar
stiden. Leveransgarantin är en säkerhet som 
beställaren kräver för det fall att leverantören 
inte förmår fullgöra sina leveransskyldigheter 
enligt avtalet. Garantin för ansvarstiden är en 
säkerhet som ges för det fall att leverantören 
inte enligt avtalet reparerar de fel som upp
kommit i leveransen under garantitiden. Då 
dessa garantier som skall ges för att säkerhets
villkoren i anslutning till leveransavtalen skall 
bli uppfyllda, beviljas måste uppmärksamhet 
fästas vid leverantörens ekonomiska ställning, 
leveransernas lönsamhet och leverantörens tek-
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niska förmåga att sköta sin leverans oklander
ligt. Eftersom statsgaranticentralen redan har 
erfarenheter av att bedöma dessa faktorer då 
den har beviljat förskottsgaranti, föreslås att 
garantiverksamheten också skall omfatta ga
ranti för leverans- och ansvarstiden. Samtidigt 
föreslås att statsgaranticentralen skall kunna 
ge anbudsgaranti, som för leverantörens räk
ning ställs för beställaren för den händelse att 
leverantören trots givet anbud inte ingår leve
ransavtal. 

Med hänvisning till vad som ovan anförts 
föreslås att till lagen skall fogas ett stadgande 
om att statsgarantier skall kunna ges förutom 
som säkerhet för egentliga krediter också för 
andra ansvarsförbindelser främst i anslutning 
till leveransavtal. 

2.3. statsgaranti som motsäkerhet till ban
ken 

3 § l mom. I samband med utvecklingen av 
finansieringsmarknaden har olika massskulde
brev, konvertibla skuldebrevslån och option
slån blivit allmänna finansieringsmedeL De kan 
erbjuda företagen ett alternativ till en ökning 
av aktiekapitalet då det gäller att skaffa medel 
såsom eget kapital. Om ett sm-företag tar ett 
lån som nämns ovan för att finansiera företa
get, är det möjligt att med stöd av lagen skaffa 
statsgaranticentralens garanti för lånet. Dessa 
lån är emellertid oftast avsedda att säljas till 
allmänheten, vilket gör att statsgaranti passar 
jämförelsevis dåligt som direkt säkerhet för 
dem. Därför vore det ändamålsenligt om den 
direkta garanten för lånet vore en finansierings
anstalt och motgaranten för finansieringsan
stalten Statsgaranticentralen. Det föreslås att 
3 § l mom. ändras så att statsgaranticentralen 
skall kunna ge statsgaranti också som motsä
kerhet för en bankgaranti. Samtidigt föreslås 
att statsgaranti skall kunna ges som motsäker
het till en bank också med hänsyn till att de 
säkerhetskrav uppfyllts som ansluter sig till 
vissa leveransavtal, såsom i fråga om återbe
talning av förskottsavgiften. 

2.4. Höjning av garantifullmaktens belopp 

4 §. Såsom nämnts i l punkten utgjorde den 
30 september 1991 beloppet av de gällande och 
med bindande verkan erbjudna garantierna 

enligt lagen ca 766 miljoner mark. Till följd av 
de ändringar som föreslagits ovan kommer 
beloppet av de garantier som årligen beviljas 
att öka med uppskattningsvis 200--300 miljo
ner mark per år. 

Under 1991 och 1992 ämnar statsgaranticen
tralen bevilja garantier för sm-företagens drift
skapitalkrediter huvudsakligen som proprie
borgen enligt statsgarantilagen, d.v.s. som s.k. 
industrigarantier. Samtidigt har garanticentra
len för avsikt att upphöra med att garantera 
kortvariga driftskapitalkrediter för export i 
form av exportgarantier (R-garantier) som be
viljas med stöd av lagen om exportgaranti 
(479/62). Det nya förfarandet beror på de stora 
garantiförlusterna i jämförelse med garanti
stocken som väntas detta och nästa år i fråga 
om de exportgarantier som beviljats utan mot
säkerhet. Detta i sin tur beror huvudsakligen 
på det försämrade ekonomiska läget och 
minskningen i handeln med Sovjetunionen. 
Beloppet av garantiförlusterna har beräknats 
uppgå till ca 80--100 miljoner mark detta år. 
Med tanke på garanticentralens riskförvaltning 
är det ändamålsenligt att i fråga om garantier 
för sm-företag övergå från R-garantier till 
industrigarantier enligt statsgarantilagen. För 
industrigarantier förutsätter garanticentralen i 
allmänhet motsäkerheter. Som sådana god
känns företagsinteckningar och andra rangens 
fastighetsinteckningar som också kan vara 
mindre än garantibeloppen. De garantier enligt 
lagen om exportgaranti som huvudsakligen 
beviljats för sm-företags driftskapitalkrediter 
(R-garantier) och som gällde eller var erbjudna 
med bindande verkan uppgick den 30 septem
ber 1991 till ca 375 miljoner mark. 

För att de nya garantier som avses i denna 
proposition skall kunna beviljas och största 
delen av den gällande exportgarantistocken för 
driftskapitalkrediter skall kunna omvandlas till 
industrigarantier enligt statsgarantilagen, bör 
garantifullmaktsbeloppet enligt lagen höjas. 
Därför föreslås att det garantibelopp som 
nämns i 4 § höjs från nuvarande l 000 miljoner 
mark så att garantierna enligt lagen samtidigt 
får uppgå till högst 3 000 miljoner mark. Det 
har föreslagits att paragrafens ordalydelse sam
tidigt skall justeras så att garantikrediter och 
ansvarsförbindelser samtidigt får uppgå till 
totalt högst det ifrågavarande beloppet. Gäl
lande garantiansvar inbegriper både beviljade 
garantier och bindande garantianbud, vilket 
gör att ordalydelsen exaktare än tidigare de-
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finierar garanticentralens maximala garantian
svar. 

3. Beredningen av propositionen 

Propositionen baserar sig på statsgaranticen
tralens förslag och den har beretts som tjäns
teuppdrag på handels- och industriministeriet. 
Om propositionsutkastet har utlåtanden be
gärts från finansministeriet, Industrins Central
förbund, Småindustrins Centralförbund och 
Finlands Exportkredit Ab. Dessa instanser har 
allmänt ansett att propositionen var nödvändig 
och har påskyndat genomförandet av ändring
arna. 

4. Propositionens ekonomiska och 
organisatoriska verkningar 

De föreslagna ändringarna bedöms inte ha 

några större ekonomiska eller organisatoriska 
verkningar på statsgaranticentralens verksam
het. Ändringarna medför inte heller något 
behov av att öka personalen. 

Förslagen gör möjligheterna att använda 
statsgaranti mångsidigare, vilket medför att 
garantier som årligen beviljas kommer att öka 
något. Garantiersättningarna bedöms dock re
lativt sett förbli på den tidigare nivån. Det är 
emellertid omöjligt att på förhand bedöma 
beloppet av eventuella garantiersättningar. 

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 statsgarantier för vissa näringsgrenar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 4 juli 1963 om statsgarantier för vissa näringsgrenar (375/63) l§ l och 5 

mom., 3 § l mom. och 4 §, 
dessa lagrum sådana de lyder l§ l och 5 mom. i lag av den 5 maj 1978 (328/78), 3 § l mom. 

i lag av den 5 februari 1971 (115/71) och 4§ i lag av den 3 februari 1989 (113/89), samt 
fogas till l§, sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den 5 maj 1978 och den 3 februari 

1989, ett nytt 4 mom. i stället för det 4 mom. som upphävts genom nämnda lag av den 3 februari 
1989 ett nytt 4 mom. och till 2 §,sådan den lyder ändrad genomnämnda lag av den 5 maj 1978 
och lag av den 27 november 1981 (810/81), ett nytt 4 mom. som följer: 

l § 
Enligt denna lag kan för utvecklande, utvid

gning och grundande av företag samt förbätt
rande av företags verksamhetsbetingelser inom 
följande näringsgrenar statsgarantier ges som 
säkerhet för företagets inhemska och utländska 
krediter eller ansvarsförbindelser: 

l) medelstor industri och småindustri, 
2) arbetsrörelse, 
3) turistbranschen, 
4) pälsdjursuppfödning, 
5) fiskodling, 
6) trädgårdsodling samt 

7) torvproduktion. 

Som säkerhet för kredit som en kreditanstalt 
beviljar en inhemsk leverantör eller beställare 
för finansieringsarrangemang vid en inhemsk 
kapitalvaruleverans, kan statsgaranti ges också 
då kredittagaren är något annat företag än ett 
som avses i l mom. 

Kredit som med stöd av denna lag garante
ras av staten benämns nedan garantikredit. 
Med ansvarsförbindelse avses en förbindelse 
som ges för uppfyllande av säkerhetsvillkor i 
anslutning till leveransavtal. 
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2§ 

statsgaranti kan också ges som säkerhet för 
en ansvarsförbindelse som avses i denna lag. 

3§ 
statsgaranti kan ges som säkerhet för en 

garantikredits kapital och ränta samt för andra 
betalningar enligt kreditvillkoren, likaså som 
motsäkerhet för en bankgaranti som ställs för 
en garantikredit eller ansvarsförbindelse. 

4§ 
Garantikrediter och ansvarsförbindelser får 

Helsingfors den 24 januari 1992 

samtidigt vara i kraft till ett sammanlagt 
belopp av högst 3 000 miljoner mark, med 
undantag för räntor och andra betalningar som 
eventuellt skall erläggas utöver kapitalet. Be
loppet utländsk kredit beräknas enligt Finlands 
Banks säljkurs för respektive valuta vid den 
tidpunkt då garantin beviljas. Kursen för va
luta som varaktigt saknas i Finlands Banks 
kurslista beräknas enligt denna valutas gängse 
internationella kurs i någon valuta som noteras 
av Finlands Bank vid den tidpunkt då garantin 
beviljas. 

Denna lag träder i kraft den 
199 o 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 

Minister Ole Norrback 
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Bilaga 

Lag 
om ändring av lagen om statsgarantier för vissa näringsgrenar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 4 juli 1963 om statsgarantier för vissa näringsgrenar (375/63) l § l och 5 

mom., 3 § l mom. och 4 §, 
dessa lagrum sådana de lyder, l § l och 5 mom. i lag av den 5 maj 1978 (328/78), 3 § l mom. 

i lag av den 5 februari 1971 (115/71), och 4 § i lag av den 3 februari 1989 (113/89), 
fogas till l§, sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den 5 maj 1978 och den 3 februari 

1989, ett nytt 4 mom. i stället för det 4 mom. som upphävts genom lag av den 3 februari 1989 
och till 2 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lag av den 5 maj 1978 och lag av den 27 
november 1981 (810/81), ett nytt 4 mom. som följer: 

Gällande lydelse 

l § 
För utvecklande, utvidgning och grundande 

av företag ävensom för förbättrande av före
tags verksamhetsbetingelser inom följande nä
ringsgrenar kunna statsgarantier givas till sä
kerhet för dessa företags inhemska och utländs
ka krediter på sätt i denna lag stadgas: 

l) medelstor industri och småindustri; 
2) arbetsrörelse; 
3) turistbranschen; 
4) pälsdjursuppfödning; 
5) fiskodling; 
6) trädgårdsodling; samt 
7) torvproduktion. 

Kredit, som med stöd av denna lag garan
teras av staten, benämnes nedan garantikredit. 

Föreslagen lydelse 

l § 
Enligt denna lag kan för utvecklande, utvidg

ning och grundande av företag samt förbätt
rande av företags verksamhetsbetingelser inom 
följande näringsgrenar kan statsgarantier ges 
som säkerhet för företagets inhemska och 
utländska krediter eller ansvarsförbindelser: 

l) medelstor industri och småindustri, 
2) arbetsrörelse, 
3) turistbranschen, 
4) pälsdjursuppfödning, 
5) fiskodling, 
6) trädgårdsodling samt 
7) torvproduktion. 

Som säkerhet för kredit som en kreditanstalt 
beviljar en inhemsk leverantör eller beställare för 
finansieringsarrangemang vid inhemsk kapitalva
ruleverans, kan statsgaranti ges också då kredit
tagaren är något annat företag än ett som avses 
i l mom. 

2 § 

Kredit som med stöd av denna lag garante
ras av staten benämns nedan garantikredit 
Med ansvarsförbindelse avses en förbindelse som 
ges för uppfyllande av säkerhetsvillkor i anslut
ning till leveransavtal. 

statsgaranti kan också ges som säkerhet för 
en ansvarsförbindelse som avses i denna lag. 
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Gällande lydelse 

3§ 
statsgaranti må givas såsom säkerhet för 

garantikredits kapital, ränta och andra betal
ningar enligt kreditvillkoren. 

4§ 
Garantikrediter får samtidigt vara utestående 

till ett sammanlagt belopp av högst l 000 
miljoner mark, med undantag för räntor och 
andra betalningar som eventuellt skall erläggas 
utöver kapitalet. Beloppet utländsk kredit be
räknas enligt Finlands Banks säljkurs för re
spektive valuta vid den tidpunkt då garantin 
beviljas. Kursen för valuta som varaktigt sak
nas i Finlands Banks kurslista beräknas enligt 
denna valutas gängse internationella kurs i 
någon valuta som noteras av Finlands Bank 
vid den tidpunkt då garantin beviljas. 

Föreslagen lydelse 

3§ 
statsgaranti kan ges som säkerhet för en 

garantikredits kapital och ränta samt för andra 
betalningar enligt kreditvillkoren, likaså som 
motsäkerhet för en bankgaranti som ställs för en 
garantikredit eller ansvarsförbindelse. 

4§ 
Garantikrediter och ansvarsförbindelser får 

samtidigt vara i kraft till ett sammanlagt 
belopp av högst 3 000 miljoner mark, med 
undantag för räntor och andra betalningar som 
eventuellt skall erläggas utöver kapitalet. Be
loppet utländsk kredit beräknas enligt Finlands 
Banks säljkurs för respektive valuta vid den 
tidpunkt då garantin beviljas. Kursen för va
luta som varaktigt saknas i Finlands Banks 
kurslista beräknas enligt denna valutas gängse 
internationella kurs i någon valuta som noteras 
av Finlands Bank vid den tidpunkt då garantin 
beviljas. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 




