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Regeringens proposition till Riksdagen angående tilläggsfull
makter för statsrådet att uppta lån under år 1993 

Riksdagen har den 3 december 1992 beslutat 
berättiga statsrådet att 1993, på de villkor som 
statsrådet bestämmer, uppta statslån till ett 
sammanlagt bruttobelopp om högst 
85 000 000 000 mark, likväl så, att nettoupp
låningen är högst 47 700 000 000 mark. En 
förordning angående fullmakter för statsrådet 
att uppta lån år 1993 har givits den 11 
december 1992 (1222/92). 

I regeringens proposition angående en 
tilläggsbudget för 1993 föreslås att det i bud
geten beviljas ett anslag om 15 000 000 000 
mark för stödjande av bankverksamheten. A v 
anslaget kan affärsbankernas och Postbanken 
Ab:s säkerhetsfond, sparbankernas säkerhets
fond och andelsbankernas säkerhetsfond bevil
jas lån på de villkor som statsrådet bestämmer. 
Med hjälp av anslaget kan också tecknas aktier 
och andelar i depositionsbanker, kapitalbevis 
samt skuldebrev. 

Regeringens proposition angående en 
tilläggsbudget för 1993 kan balanseras genom 
en ökning av nettoupplåningen med 
15 000 000 000 mark. A v denna anledning be
hövs motsvarande fullmakter att öka upp
låningen. 

Som en följd av den gynnsamma ränteut
vecklingen på den inhemska kapitalmarknaden 
har staten för avsikt att i Finland 1993 emittera 
flera tre, sex och 12 månaders skuldförbindel
selån än tidigare. I fullmakterna för statsrådet 
att uppta lån har de lån som upptas för 
balansering av budgetpropositionen inte enligt 
hittillsrådande praxis åtskilts från varandra på 
basis av lånetiden. Då den kortfristiga upp
låningen för balansering av budgetpropositio
nen ökar, vore det ändamålsenligt att den skiljs 
åt från den långfristiga upplåningen. Samtidigt 
bör till denna del införas en fullmakt av vilken 
framgår statsskuldens maximibelopp, vilket 
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blev möjligt då ändringen av 64 § regerings
formen (1077/91) trädde i kraft. 

Efter dessa ändringar kan regeringens pro
position angående en tilläggsbudget för 1993 
balanseras genom en bruttoupplåning på högst 
70 000 000 000 mark när det gäller statslån på 
över 12 månader samt, när det gäller lån på 
högst 12 månader, så, att deras maximibelopp 
får uppgå till högst 20 000 000 000 mark vid 
årets slut. 

Samtidigt är det nödvändigt att precisera 
definitionen på den kortfristiga kredit som 
upptas för tryggande av statens likviditet samt 
för täckande av säsongartade utgiftstoppar i 
statens betalningsrörelse och finansiering av 
kassaplaceringar så, att den preciseras som en 
kredit som definieras på detta sätt och har en 
lånetid på högst 12 månader. 

Med stöd av v~d som anförts ovan föreslås 

att Riksdagen måtte berättiga statsrå
det att 1993, på de villkor som statsrådet 
bestämmer, uppta lån till ett sammanlagt 
nettobelopp om högst 62 700 000 000 
mark inklusive tilläggsfullmakter för ba
lansering av statsbudgeten, dock så, att 
bruttobeloppet för nya statslån med en 
lånetid på över 12 månader sammanlagt 
uppgår till högst 70 000 000 000 mark, 
och så, att beloppet av den kortfristiga 
skuld, som då lånen upptas utgörs av lån 
med en lånetid på högst 12 månader, vid 
utgången av året får uppgå till högst 
20 000 000 000 mark, samt så, att stats
rådet inom de gränser som det bestäm
mer kan ge finansministeriet eller stats
kontoret i uppdrag att besluta om upp
låningen, samt 

att Riksdagen måtte berättiga statsrå
det eller, inom de gränser som statsrådet 
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bestämmer, finansministeriet eller stats
kontoret att utöver det ovan nämnda 
enligt egen prövning använda kredit med 
en fånetid på högst 12 månader för 
tryggande av statens likviditet samt för 
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täckande av det finansieringsbehov som 
påkallas av säsongartade utgiftstoppar i 
statens betalningsrörelse och en ända
målsenlig skötsel av statens kassaplace
ringar. 
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