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Regeringens proposition till Riksdagen angående en tilläggs
budget f"ör 1993 

Till Riksdagen avlåts regeringens proposition 
till tilläggsbudget för 1993. 

För att trygga stabiliteten i depositionsbank
ernas verksamhet och deponenternas tillgodo
havanden inrättades statens säkerhetsfond ge
nom lagen om statens säkerhetsfond (379/92), 
som trädde i kraft den 30 april 1992. Enligt 
lagen kan affårsbankernas och Postbanken 
Ab:s säkerhetsfond, sparbankernas säkerhets
fond och andelsbankernas säkerhetsfond på 
specialvillkor beviljas lån av fondens medel. 
F on den kan dessutom ställa borgen för lån 
som upptas av säkerhetsfonderna. Fonden kan 
också teckna aktier och andelar i depositions
bankerna, ställa borgen för lån som upptas av 
banken och bevilja annat finansieringsstöd, om 
sådant behövs för att trygga bankens verksam
het och stabiliteten på finansmarknaden. sta
tens säkerhetsfond kan ge banker stöd i olika 
former, av vilka den kan välja den stödform 
som är lämpligast i en given situation. stöd
besluten förenas också med villkor. Villkoren 
kan t.ex. gälla användningen av stödlån, för
stärkning av bankens eget kapital, begränsning 
av vinstdelning, en saneringsplan för banken, 
anställningsvillkor för ledningen och byte av 
ledning. 

Enligt 15 § lagen om statens säkerhetsfond 
kan fonden ta upp lån för sin verksamhet, om 
dess egna tillgångar inte räcker för behövliga 
stödlån eller för andra stödåtgärder som avses 
i lagen. Lånebeloppet får sammanräknat med 
fondens egna tillgångar och borgensförbindel
ser uppgå till högst 20 000 milj. mk. 

F anden har sedan den inrättades köpt de 
aktier, nominellt värda 2 000 milj. mk, i Spar
bankernas Central-Aktie-Bank (SCAB) samt 
kapitalbevis i SCAB, nominellt värda l 500 
milj. mk, vilka tidigare innehades av det av 
Finlands Bank ägda holdingbolaget Scopulus 
Oy, för sammanlagt l 500 milj. mk samt 
beslutat teckna kapitalbevis i SCAB för l 500 
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milj. mk. Vidare har fonden beviljat sparban
kernas säkerhetsfond ett stödlån om 500 milj. 
mk, avsett att användas som understödslån för 
stabilisering av Sparbanken i Finland Ab:s 
finansiella ställning, och beslutat teckna aktier 
och kapitalbevis i Sparbanken i Finland Ab för 
lO 000 milj. mk. Fonden har dessutom under
stött Sparbanken i Finland Ab genom att 
teckna ett av banken emitterat riskdebenturlån 
om l 400 milj. m k. 

Av statens säkerhetsfonds stödfullmakt om 
20 000 milj. mk har fonden använt 14 900 milj. 
mk. Med beaktande av de stödbehov som finns 
är det uppenbart att fullmakterna kommer att 
användas helt under de första månaderna 1993. 

A v det anslag som i den första tilläggsbud
geten för 1992 beviljades för ändamålet har 
staten tecknat kapitalbevis i depositionsbanker 
för 7 900 milj. mk. 

Beloppet av s.k. oreglerade krediter uppgick 
i slutet av november 1992 till ca 76 000 milj. 
mk. Härav beräknas 30-40 %, i vissa banker 
t.o.m. en större andel, bli slutgiltiga kreditför
luster. Bankernas egna kapital och reservfonder 
kan i detta skede endast i begränsad utsträck
ning användas till att täcka förlusterna, efter
som ett flertal bankers soliditet i annat fall 
kommer att underskrida den lagstadgade mini
minivån. Detta leder till att förlusterna i 
praktiken till stor del måste ersättas av statens 
säkerhetsfonds medel. 

Tryggandet av stabiliteten på finansmarkna
den är i sista hand beroende av åtgärder från 
den offentliga maktens sida. Regeringen anser 
att statens säkerhetsfond under alla förhållan
den skall kunna trygga stabiliteten i banksys
temet. Det är därför nödvändigt att säkerhets
fonden har tillräckliga fullmakter att handla på 
ett sådant sätt att banksystemet i Finland 
uppfyller internationella soliditetskrav. Enligt 
de senaste uppskattningarna behövs det en 
ytterligare fullmakt om 30 000 milj. mk för 
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beviljande av stöd fram till slutet av 1995. Det 
kan antas att banksystemet senast då har 
sanerats tillräckligt för att ytterligare stöd inte 
skall behövas. 

På ovan nämnda grunder föreslog regeringen 
att lagen om statens säkerhetsfond bl.a. ändras 
så att fondens fullmakter att bevilja stöd höjs 
från 20 000 milj. mk till 50 000 milj. mk (RP 
364/92). Riksdagen godkände i samband med 
behandlingen av lagen en höjning av den 
föreslagna fullmakten för beviljande av stöd. 
Avsikten var att fullmakten skulle användas för 
stärkande av bankernas soliditet närmast gen
om att aktier och kapitalbevis skulle ha teck
nats i bankerna samt genom att borgen skulle 
ha ställts för deras medelsanskaffning som sker 
på samma villkor som anskaffning av eget 
kapital. Eftersom lagen i riksdagen lämnades 
att vila över nyval, måste regeringen på något 
annat sätt skyndsamt få de fullmakter som den 
behöver för att kunna avhjälpa bankkrisen. 
Det beräknas att sammanlagt 20 000 milj. mk 
kommer att behövas i olika former av stöd i år. 
I denna proposition till tilläggsbudget föreslås 
p.g.a. det ovanstående att statsrådet beslutar 
om vilka stödåtgärder bankerna behöver och 
att statsrådet anvisas ett anslag om 15 000 milj. 
mk för ändamålet och ges en borgensfullmakt 
vars belopp är 5 000 milj. mk eller, tillsammans 
med det övriga stöd som beviljats, högst 20 000 
milj. mk. Indelningen av stödet i kapitalbevis 
och borgen beror bl.a. på bankernas möjlighe
ter att stärka sin kapitalstruktur genom att 
själva på marknaden anskaffa finansiering på 
samma villkor som eget kapital. 

Det uppskattas att för bankstödet under 
åren 1993-1995 behövs totalt 30 000 milj. mk 
i form av kapitalbevis och borgen av staten, 
utöver det stöd på 5 000 milj. mk som ytterli
gare kommer att beviljas ur statens säkerhets
fond. De anslag och borgensfullmakter som 
behövs 1994 och 1995 uppskattas på basis av 
bankstödets användning och banksystemets 
tillstånd närmare separat, och de tas in i 
statsbudgeterna för dessa år. 

statsrådet skulle sålunda ha samma möjlig
heter att stöda bankerna som statens säkerhets
fond enligt gällande lag om statens säkerhets
fond. I fråga om beviljandet av stöd och 
övervakningen av dess användning iakttas de 
principer som godkänts som grund för statens 
säkerhetsfonds verksamhet. Enligt dessa prin
ciper skall 

l) bankstödet vara öppet och offentligt, 

2) bankstödets attraktivitet och bindandet 
av offentliga medel minimeras, 

3) det ekonomiska ansvar som vilar på de 
stödtagande bankernas ägare realiseras i så stor 
utsträckning som möjligt, 

4) stödvillkoren utformas så att de främjar 
banksystemets effektivitet och nödvändiga 
strukturförändringar, 

5) stödåtgärdernas snedvridande verkan på 
konkurrensen minimeras, 

6) snedvriden räntekonkurrens inte tillåtas, 
7) den offentliga makten ges möjligheter att 

övervaka saneringen av de stödtagande banker
na, 

8) rimliga anställningsvillkor gälla för de 
stödtagande bankernas ledning. 

Avsikten är att vid användningen och över
vakningen av bankstödet även iaktta de prin
ciper som riksdagen godkände när den be
handlade den ovan nämnda regeringsproposi
tionen om ändring av lagen om statens säker
hetsfond. 

Syftet är att det alltid skall göras en special
granskning i de stödtagande bankerna, varvid 
särskild uppmärksamhet skall fästas vid risker
na i bankens långivnings- och investeringsverk
samhet samt medelsanskaffning. Dessutom 
granskas hur de verksamhetsregler som ban
kens ledning utfårdat har följts samt om det 
har förekommit missbruk från ledningens och 
kundernas sida, som har kunnat medföra skada 
för banken och som har kunnat leda till 
skadeersättningsansvar eller straffrättsligt an
svar. 

Balanseringen av tilläggsbudgeten förutsätter 
att nettoupplåningen ökas. Det totala beloppet 
av nettoupplåningen 1993 stiger därför till 
60 375 000 000 mk. Till riksdagen avlåts i an
slutning till tilläggsbudgeten en regeringspropo
sition som gäller ökande av statens netto- och 
bruttoupplåningsfullmakter 1993. 

Med stöd av vad som anförts ovan föreslås 
att riksdagen måtte besluta godkänna följande 
ändringar av statsbudgeten för 1993: 

Under moment 28.87.51 (Stödjan
de av bankverksamheten) beviljas 
15 000 000 000 mk. A v anslaget kan, på 
de villkor som statsrådet bestämmer, 
beviljas lån till affärsbankernas och Post
banken Ab:s säkerhetsfond, sparbanker
nas säkerhetsfond och andelsbankernas 
säkerhetsfond En förutsättning för att 
lån skall kunna beviljas är att en eller 
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flera banker som hör till en säkerhets
fond som ansöker om lån har råkat i så 
stora ekonomiska svårigheter, att det är 
nödvändigt att bevilja banken under
stödslån eller bidrag från säkerhetsfon
den för att bankens verksamhet och 
stabiliteten på finansmarknaden skall 
kunna tryggas, samt att säkerhetsfondens 
egna medel inte räcker till för ändamålet. 
Lånen kan beviljas utan att säkerhet 
krävs. 

M ed hjälp av anslaget kan också 
tecknas eller annars förvärvas aktier och 
andelar i depositionsbanker, kapitalbevis 
som avses i 24 a § lagen om depositions
bankernas verksamhet samt skuldebrev, 
om detta är nödvändigt för att trygga 
bankens verksamhet och stabiliteten på 
finansmarknaden. 

Samtidigt berättigas statsrådet att, på 
de villkor det bestämmer, under inneva
rande år utan motsäkerhet ställa statlig 
proprieborgen för lån som affärsbanker
nas och Postbanken Ab:s säkerhets/ond, 

Helsingfors den 27 januari 1993 

sparbankernas säkerhetsfond och andels
bankernas säkerhetsfond upptar 1993 
och för medelsanskaffning som sker på 
samma villkor som när depositionsbank
erna anskaffar eget kapital1993. Belop
pet av borgen får uppgå till 
5 000 000 000 mk eller, tillsammas med 
övrigt stöd som beviljats under detta 
moment, till högst 20 000 000 000 mk. 

För lån och andra stödåtgärder upp
ställs villkor, som gäller både de säker
hetsfonder som får stöd och de stödta
gande bankernas verksamhet och förvalt
ning. Om lån och andra stödåtgärder 
samt om tecknande och förvärv av aktier 
och andelar beslutar statsrådet. statsrå
det kan inom de gränser det bestämmer 
ge finansministeriet i uppdrag att fatta 
enskilda lånebeslut och andra stödbeslut 
och att besluta om närmare villkor för 
besluten. 

Under moment 15.02.01 (Nettoupplå
ningen) antecknas som inkomst ett 
tillägg av 15 000 000 000 mk. 
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