
RP 215/2000 rd 

Regeringens proposition till Riksdagen med f'örslag 
tilllag om statliga exportgarantier 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att det stiftas 
en lag om statliga exportgarantier genom vil
ken den nuvarande lagen om exportgaranti 
upphävs. 

Det föreslås att lagen om statliga exportga
rantier skall innehålla bestämmelser om de 
villkor som skall tillämpas på och de princi
per som skall följas i statens exportgaranti
verksamhet Enligt propositionen är avsikten 
med exportgarantiverksamhet att stärka den 
ekonomiska utvecklingen i Finland genom 
att främja exporten och företags internationa
lisering. Exportgarantier skall beviljas för 
den förlustrisk som kan uppstå i samband 
med exporten eller investeringar i utlandet. 
Enligt propositionen är ett finländskt intresse 
utgångspunkten för beviljandet av exportga
rantier. Det föreslås dessutom att beviljandet 
av exportgarantier som en del av bedömning
en av den totala risk som är förenad med pro
jektet beaktar de internationella bestämmel
ser som gäller exportgarantier och som är 
bindande för Finland, internationella konkur-
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rensfaktorer samt miljökonsekvenserna av 
det projekt för vilket garanti lämnas. 

Enligt den föreslagna lagen skall det totala 
ansvaret för statliga exportgarantier och 
skyddsarrangemang få uppgå till högst det 
belopp som anges i den gällande lagen om 
exportgaranti dvs. 7 900 miljoner euro (ca 47 
miljarder mark) och det totalansvar för ex
portgarantier som beviljas inom ramen för 
den specialrisktagning som fastställts av 
statsrådet till högst 700 miljoner euro (ca 4,2 
miljarder mark). Det föreslås ytterligare att 
det maximala ansvar för kommersiella risker 
som skall täckas med investeringsgarantier 
får uppgå till högst 200 miljoner euro (ca 1,2 
miljarder mark). 

Enligt den föreslagna lagen skall statens 
specialfinansieringsbolag Finnvera Abp ock
så i fortsättningen svara för beviljandet och 
administrationen av statliga exportgarantier. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möj
ligt efter att den har antagits och blivit stad
fäst. 
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ALLMÄN MOTIVERING 

l. Inledning 

Lagen om exportgaranti (479/1962) trädde 
i kraft vid ingången av 1963. Syftet med la
gen var att skapa sådana forutsättningar att 
Finlands exportindustri skulle kunna konkur
rera med andra länder på jämlika grunder. 
Det system med exportgarantier om vilket 
bestäms i lagen har generellt sett visat sig 
vara behövligt och välfungerande med tanke 
på tryggaodet av den finska exportindustrins 
konkurrenskraft. För att det finska exportga
rantisystemet skall kunna hålla jämna steg 
med konkurrentländemas motsvarande sy
stem samt med tanke på den internationella 
reglering som rör exportgarantiverksamheten 
har lagen om exportgaranti behövt ändras ett 
tiotal gånger efter att den trätt i kraft, senast 
år 1998 i samband med att statens specialfi
nansieringsbolag, sedermera Finnvera Abp, 
nedan Finnvera, grundades. Till foljd av de 
många ändringar som gjorts är den gällande 
lagen till strukturen splittrad och delvis for
åldrad. 

Med åren har systemet med exportgarantier 
i allt större utsträckning kommit att regleras 
genom internationella fördrag och rekom
mendationer. I praktiken är Organisationens 
för ekonomiskt samarbete och utveckling 
(OECD) s.k. konsensusavtal om export
krediter (nedan exportkreditkonsensus), som 
trädde i kraft den l april 1978, bindande for 
exportgarantiverksamheten. I exportgaranti
verksamheten måste man dessutom beakta de 
detaljerade rekommendationer och anvis
ningar som har utarbetats inom exportgaran
tianstalternas samarbetsorgan Bern-Unionen. 
Inom OECD trädde den l september 1998 i 
kraft ett avtal om projektfinansiering. Dess
utom har man inom OECD träffat en över
enskommelse om miniminivån för interna
tionella exportgarantiavgifter. Avtalet därom 
trädde i kraft den l april 1999. Inom Europe
iska unionen (EU) har man likaså harmonise
rat bestämmelserna om finansiering av ex
porten till tredje länder genom att godkänna 
direktivet om harmonisering av huvudbe-

stämmelsema för kreditforsäkringar for me
dellånga och långa exportaffårer, vilket träd
de i kraft den l april 1999, nedan harmonise
ringsdirektivet. 

Utöver de avtal och forfattningar som gäll
er finansieringsvillkoren måste man i export
garantiverksamheten i allt större utsträckning 
ta hänsyn också till den internationella ut
vecklingen i övrigt. Särskilt synpunkter som 
ansluter sig till miljöskyddet framhävs allt 
oftare även i exportgarantiverksamheten. Li
kaledes har det i kampen mot korruption 
skett sådan internationell utveckling som 
återspeglas i exportgarantiverksamheten. 
Inom OECD har man godkänt en konvention 
om bekämpande av bestickning av utländska 
offentliga tjänstemän i internationella affårs
forbindelser (Fördr S 1411999), nedan bes
tickningskoventionen, som trädde i kraft i 
Finland den 15 februari 1999. Genom beslut 
av Förenta Nationerna och EU:s organ kan 
handelspolitiska och andra sanktioner vidtas 
på ett sätt som också är bindande for Finland, 
vilket måste beaktas även när exportgarantier 
beviljas sådana branscher som hotas av sank
tioner. 

Den allt hårdare internationella konkurren
sen inom exporten ledde i början av 1960-
talet till att man också i Finland ansåg det 
nödvändigt att skapa ett internationellt sett 
tidsenligt system med exportgarantier. Lagen 
om tryggande av exporten av metall- och 
skeppsbyggnadsindustrins produkter i vissa 
fall (636/1950) som varit i kraft sedan 1950 
ansågs då otillräcklig med tanke på lagens 
tillämpningsområde och de möjligheter för 
erhållande av garanti som lagen erbjöd. Re
geringens proposition med förslag till lag om 
exportgaranti (RP 3 8/1962 rd) avläts den 18 
maj 1962 och lagen trädde i kraft den l janu
ari 1963. 

Utgångspunkten för regeringens proposi
tion som ledde till stiftandet av export
garantilagen var principen att det med stöd 
av lagen om exportgaranti skulle vara möjligt 
att täcka de sedvanliga risker som är förena
de med exporthandeln. Det system som ska-
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pades genom lagen om exportgaranti skulle 
enligt lagforslaget vara avgiftsbelagt och ga
rantierna skulle beviljas och beslut om garan
tiavgifter fattas av en särskild oberoende ex
portgarantianstalt som stod under statens ga
ranti. Garantiavgiftens belopp var beroende 
bl.a. av arten av de garantier som beviljades 
och av garantiperiodens längd. Garantians
talten forfogade över garantiavgifterna och 
avgifterna var avsedda att täcka de kostnader 
som medfördes av anstaltens verksamhet och 
eventuella forluster som uppstod. För täck
ande av sådana utgifter som inte skulle kunna 
täckas med garantiavgifter på grund av att 
dessa inte räckte till det, skulle i statsbudge
ten tas in ett årligt anslag. 

Av de medel som inflöt från exportgaranti
verksamheten samt av de anslag som i stats
budgeten anvisats for anstalten bildades en i 
statsbudgeten icke inbegripen exportgaranti
fond som sköttes av exportgarantianstalten. 
Statens ansvar i det nya garantisystemet hade 
ett tak, l 00 miljarder mark i dåtida pengar. 

När systemet med exportgaranti har ut
vecklats har målet varit att man beaktar de 
erfarenheter som vunnits utomlands och sär
skilt i de övriga nordiska länderna samt Fin
lands handelspolitiska särställning. Bland 
annat har tillämpningsområdet för lagen om 
exportgaranti utvidgats från att tidigare ha 
omfattat endast industriprodukter till att om
fatta t.ex. överlåtelse av tillverknings- och 
patenträtt till utlandet samt utförande av pro
jekterings-, monterings-, byggnads- eller an
nat arbete for en utländsk beställares räkning. 

Också kretsen av möjliga garantitagare har 
utvidgats sedan den ursprungliga lagen om 
exportgaranti stiftades i syfte att göra syste
met med exportgaranti så välfungerande och 
konkurrenskraftigt som möjligt. Exportgaran
tier kan beviljas exportörer, banker eller and
ra kreditgivare såsom säkerhet för den kredit 
som beviljats exportören eller också den som 
garanterar kredit direkt såsom motsäkerhet 
for sådan säkerhet som ställts for exportör till 
formån for en utländsk köpare. Exportgaran
tier kan beviljas forutom kreditgivare och 
exportörer också utländska köpare eller fi
nansiärer direkt såsom motgaranti. 

Från början kunde exportgaranti beviljas 
endast for täckande av en del av den risk for 
forlust som kan uppstå i samband med expor-

ten. Endast av särskilda skäl kunde garanti 
beviljas for täckande av hela förlustrisken. 
Ar 1997 ändrades lagen i fråga om exportga
rantiernas täckningsgrad så att också hela den 
förlustrisk som uppstår i samband med ex
porten kunde täckas med exportgaranti även 
annars än undantagsvis. 

Också den rättsliga formen av exportgaran
ti av försäkringstyp har ändrats till följd av 
utvecklingen på finansieringsmarknaden så 
att det nuförtiden är möjligt att använda även 
andra former av ansvarsförbindelse, såsom 
proprieborgen eller fyllnadsborgen. Maximi
beloppet av statens totala garantiansvar har 
under åren höjts i takt med att efterfrågan på 
garantier har ökat. Enligt de gällande be
stämmelserna är den maximiansvarsgräns 
som reglerar den totala risktagningen 4 7 mil
jarder mark. 

Med stöd av lagen om exportgaranti kunde 
ursprungligen inga garantier beviljas för de 
risker som är forenade med investeringar. I 
syfte att göra det finländska systemet med 
exportgaranti internationellt konkurrenskraf
tigt har lagen sedermera ändrats så att inve
steringsgarantier kan beviljas för täckande av 
icke-kommersiella risker i samband med in
vesteringar inom ramen for den sammanlag
da fullmakt som ingår i lagen om exportga
ranti. 

Ar 1969 fogades tilllagen om exportgaran
ti en ny 2 a § om risktagning i syfte att möj
liggöra beviljande av exportgaranti i sam
band med export av kapitalvaror till utveck
lingsländer också i de fall då den risk som 
exporten, på grund av kredittidens längd eller 
av annan orsak, är forenad med är större än 
normalt. Ar 1992 ändrades systemet som då 
blev ett s.k. garantisystem i nationellt intres
se, vilket innebär att garantier enligt 2 a § 
med stöd av en fullmakt som statsrådet av 
särskilda skäl gett kan beviljas också i de fall 
där den risk som sammanhänger med expor
ten, med finansieringen av den eller det land 
som är föremål för exporten är så stor att ex
portgaranti inte kan beviljas inom ramen för 
sedvanlig riskprövning eller då exportgaranti 
beviljas på villkor som avviker från de nor
mala med tanke på riskprövningen. Den gäl
lande maximala ansvarsgränsen för special
risktagningen enligt 2 a § lagen om exportga
ranti är 4 miljarder mark. 
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Ansvaret för tillämpningen och verkställig
heten av lagen om exportgaranti överrördes 
år 1989 på den statsgaranticentral som avses 
i lagen om statsgaranticentralen (11111989). 
Senare överfördes statsgaranticentralens 
funktioner till statens specialfinansieringsbo
lag som grundades vid ingången av år 1999. 
Samtidigt ändrades också lagen om exportga
ranti så att tillämpningen och verkställighe
ten av lagen om exportgaranti sköts av bola
get i fråga dvs. nuvarande Finnvera. 

2. Nuläge 

2.1. Lagstiftning 

Enligt l § lagen om exportgaranti tar sta
tens exportgaranti beviljas för förlustrisk som 
kan uppstå i samband med export av indu
striprodukter, pälsskinn, torvprodukter och 
levande djur samt i samband med invester
ingar i utlandet. Enligt lagen anses såsom ex
port även uthyrning samt överlåtelse till ut
landet av tillverknings- eller patenträtt lik
som även utförande av projekterings-, monte
rings-, byggnads- eller annat arbete för en ut
ländsk beställares räkning. 

De kommersiella och politiska risker som 
skall täckas med exportgaranti definieras i 2 
§ lagen om exportgaranti. Statens exportga
ranti för ersättande av förlust som möjligen 
uppstår i samband med export kan beviljas 
bl.a. för det fall att beställaren av skäl som 
inte beror på leverantören inte erlägger av
talsenlig betalning eller annars underlåter att 
fullgöra sina avtalsenliga förbindelser. Ex
portgaranti kan beviljas även en bank eller 
någon annan kreditgivare såsom säkerhet för 
en kredit eller den som garanterar kredit så
som motsäkerhet, då krediten beviljats en 
exportör för finansiering av export eller en 
utländsk beställare eller någon annan gälde
när för köp av exportprodukter eller såsom 
säkerhet som avses i 2 § l mom. 8 punkten 
för beställaren eller såsom motsäkerhet för 
den som ställt sådan säkerhet som avses i 
nämnda punkt. Övriga risker som skall täck
as definieras i 2 §. 

Enligt 2 a § l mom. lagen om exportgaranti 
skall exportgarantiverksamheten syfta till att 
främja handel, som med beaktande av expor
tens art och marknadsförhållandena inte in-

nebär från det normala avvikande betalnings
eller marknadsvillkor. I 2 a § 2 mom. finns 
doc~ en best~mmelse som gäller specialrisk
tagnmg. Enhgt momentet kan statliga ex
portgarantier enligt denna lag beviljas med 
stöd av en fullmakt som statsrådet av särskil
da skäl har givit, också då en risk som sam
manhänger med exporten, med finansiering
en av den eller med det land som är föremål 
för exporten är så stor att exportgaranti inte 
kan beviljas inom den normala riskprövning
en eller då exportgaranti beviljas på villkor 
som avviker från det vanliga med hänsyn till 
riskprövningen. 

Enligt 2 b § får statens exportgaranti bevil
jas för förlustrisk i samband med invester
ingar i utlandet som kan anses främja den 
ekonomiska utvecklingen i Finland och i in
vesteringslandet i de fall som definieras i la
gen (s_.k. politiska risker). Med investering 
avses 1 denna lag överlåtelse av penningme
del, produktionsanordningar eller -metoder 
eller med dessa jämförliga ekonomiska för
måner antingen till investerarens eget eller 
till annat företag i investeringslandet 

I 3 § l mom. lagen om exportgaranti finns 
bestämmelser om exportgarantins täcknings
grad. En exportgaranti kan helt eller delvis 
täcka en förlustrisk som uppkommer i sam
band med export. I l mom. finns även be
stämmelser om den rättsliga formen av ex
portgaranti. En exportgaranti kan ges som 
proprieborgen, fYllnadsborgen eller någon 
annan ansvarsförbindelse. 

I 3 § 2 mom. i nämnda lag ingår bestäm
melser om statens maximala garantiansvarig
het. Den totala garantiansvarigheten för ga
rantier som har beviljats med stöd av denna 
lag får uppgå till högst 47 000 miljoner mark. 
Ansvarigheten för de i 2 a § 2 mom. nämnda 
g~rc_tntierna får dock uppgå till högst 4 000 
milJoner mark. Bestämmelser om hur den 
maximala garantiansvarigheten beräknas 
finns i 3 § 3 mom. 

Enligt 4 § i nämnda lag sköts verkställighe
ten och tillämpningen av denna lag av det bo
lag som avses i lagen om statens specialfi
nansieringsbolag ( 443/1998). I lagen om 
statsgarantifonden ( 444/1998) finns bestäm
melser om bl.a. skötseln av de exportgaranti
er som staten är ansvarig för. 
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2.2. Praxis 

Finnveras verksamhet 

Även om de funktionella bristema på fi
nansieringsmarknaden i Finland under de se
naste åren har minskat i och med att utbudet 
på den marknadsbaserade finansieringen har 
ökat, fungerar den finansiella marknaden i 
fråga om export inte tillräckligt effektivt. 
Genom statens exportgarantiverksamhet 
kompletteras de finansieringstjänster som 
tillhandahålls av den privata sektorn i fråga 
om sådan finansieringsverksamhet där den 
privata sektorn inte deltar på grund av arten 
eller omfattningen av förlustrisk eller där den 
privata sektorn vill dela på risken. Särskilt 
industrin har framhävt betydelsen av statens 
exportgarantiverksamhet som en del av ett 
internationellt konkurrenskraftigt exportfi
nansieringssystem. Under de senaste åren har 
efterfrågan på exportgarantier i större ut
sträckning än tidigare gällt stora kapitalvaru
leveranser i de branscher som intar en nyck
elställning inom exporten. 

Vid ingången av 1999 genomfördes en re
form av statens specialfinansieringsverksam
het i och med att Kera Abp:s och statsgaran
ticentralens verksamheter sammanslogs och 
ett nytt helt statsägt publikt aktiebolag Finn
vera Abp, grundades för att sköta specialfi
nansieringen. Finnvera är ett specialfinansie
ringsbolag som genom att tillhandahålla risk
finansieringstjänster främjar exporten och fö
retagens internationalisering samt utvecklar 
de finländska företagens verksamhet i hem
landet. Enligt 4 § l mom. lagen om statens 
specialfinansieringsbolag skall bolaget sträva 
efter att utgifterna för dess verksamhet på 
lång sikt kan täckas med inkomstema från 
verksamheten. 

Finnvera fungerar som ett i 4 § lagen om 
exportgaranti avsett statligt specialfinansie
ringsbolag som har till uppgift att verkställa 
och tillämpa lagen. De allmänna principer 
som gäller beviljandet av exportgarantier 
finns inskrivna i lagen om exportgaranti. 
Närmare garantivillkor anges i de beslut som 
fattas av Finnvera. 

Med stöd av lagen om exportgaranti till
handahåller Finnvera finländska exportörer 
och investerare samt finansiärer av den fin-

ländska exporten flera olika exportgaranti
produkter. Bland dem kan nämnas köparkre
ditgaranti, kreditriskgaranti, rembursgaranti, 
investeringsgaranti och motgaranti samt fi
nansieringsgaranti. Garantier kan beviljas för 
täckande av kommersiella och politiska ris
ker i samband med korta eller långa betal
ningstider. Garantitäckningen varierar i all
mänhet beroende på produkt och fall mellan 
85 och l 00 procent i fråga om politiska risker 
samt mellan 50 och 95 procent i fråga om 
kommersiella risker. För garantiansökningar 
tar Finnvera in en handläggningsavgift samt 
en garantiavgift vars storlek bestäms bl.a. på 
basis av bedömningen av de risker som är 
förenade med projektet och landet i fråga. 

Det är motiverat att bevilja statlig export
garanti endast då projektet är till nytta för 
den finländska samhällsekonomin. Lagen om 
exportgaranti innehåller inga bestämmelser 
om hur graden av inhemskt ursprung hos va
ror eller den samhällsekonomiska nyttan i 
övrigt skall beräknas. När det gäller exporten 
av varor har Finnvera år 1998 godkänt all
männa principer för bestämmande av graden 
av inhemskt ursprung vilka baserar sig på ett 
beslut som statsgaranticentralens förvalt
ningsråd har fattat år 1995. Principen är att 
varorna i allmänhet skall vara av finskt ur
sprung. Till den inhemska andelen kan förut
om tillverkningskostnader också räknas and
ra kostnader samt täckningsbidrag. Graden 
av inhemskt ursprung kan i stället för enskil
da leveranser också bestämmas utgående från 
den totala volymen av sådan export som 
täcks av garantier. Då graden av inhemskt ur
sprung fastställs skall vid behov beaktas de 
definitioner och avgränsningar som gjorts av 
andra garantianstalter som deltar i projektet. 
Finnvera har i praktiken tillämpat kravet att 
graden av inhemskt ursprung skall vara 70 
procent. I det fall att graden av inhemskt ur
sprung stannar under 60 procent, skall man 
från fall till fall överväga om det finns skäl 
att bevilja projektet exportgaranti. 

Om Finoveras garantiverksamhet på kort 
sikt uppvisar stora förluster till följd av en
staka stora ersättningar, täcks underskottet i 
garantiverksamheten vid behov med medel 
från en fond, Statsgarantifonden, som finns i 
anslutning till handels- och industriministeri
et och som inte är inbegripen i statsbudgeten. 



RP 215/2000 rd 7 

Underskottet i fråga täcks med en fondavgift 
som överförs till bolaget redan under den rä
kenskapsperiod då underskott förväntas upp
stå. Fondavgifterna stannar inte för gott hos 
bolaget utan ett möjligt överskott som mot
svarar överföringen från fonden återbetalas 
till fonden. Den borgen och de garantier (den 
s.k. gamla stocken) som beviljats av statsga
ranticentralen innan Finnvera grundades 
stannar direkt på ifrågavarande fonds ansvar. 

Bestämmelserna i kreditinstitutslagen 
(1607/1993) tillämpas inte på Finnvera. Av 
detta skäl tillämpas varken de soliditetskrav 
eller bestämmelser om riskkoncentration som 
gäller kreditinstitut på Finnvera och Finans
inspektionen utövar inte tillsyn över bolagets 
verksamhet. Handels- och industriministeriet 
ansvarar för ägartillsynen av bolaget. Han
dels- och industriministeriet ansvarar vidare 
för att de näringspolitiska mål som satts för 
bolagets verksamhet nås samt för finanstill
synen över bolaget. Förvaltningen av bolaget 
baserar sig på bestämmelserna i lagen om ak
tiebolag (734/1978) och bolaget har utöver 
en styrelse och andra lagstadgade organ ock
så ett förvaltningsråd. 

År 1999 omfattades ca 2 procent av expor
ten från Finland av exportgarantier. Av den 
export som riktar sig till länder som är för
enade med politisk risk (andra än OECD
länder) omfattades ca 6 procent av exportga
rantier. 

Miljöaspekter i exportgarantiverksamheten 

Finnvera har haft som princip att i princip
besluten om exportgaranti inkludera en be
dömning av miljökonsekvenserna av köpet 
eller projektet och av kredittagarens eller 
borgensmannens verksamhet då man har an
sett det ändamålsenligt. Vid bedömningen av 
projektets miljökonsekvenser är det viktigas
te ur exportgarantiverksamhetens synvinkel 
miljöaspekternas inverkan på riskerna. Det 
primära målet har varit att säkerställa de 
ekonomiska verksamhetsbetingelserna för 
dem som är förenade med risk också till den 
delen att inga miljörisker skall realiseras och 
att återbetalningen av beviljade krediter inte 
heller av denna orsak äventyras. I enlighet 
med internationell praxis är Finoveras mini
mikrav att den gällande lagstiftningen och 

myndigheternas bestämmelser i ifrågavaran
de land efterlevs. 

Finoveras styrelse har den 22 juni 2000 
godkänt miljöprinciper för exportgaranti
verksamheten. Enlig dessa är syftet med ex
portgarantiverksamheten att främja och ut
veckla sådan exportverksamhet och företags 
internationalisering som är till nytta för den 
finländska ekonomin. I exportgarantiverk
samheten beaktas principen om hållbar ut
veckling. Finnvera bedömer de miljörisker 
som är förenade med olika projekt i enlighet 
med de principer som bolaget fastställt. Bo
laget deltar aktivt i internationellt samarbete 
där man har som mål att främja godkännan
det av gemensamma miljöprinciper. I riktlin
jerna konstateras bl.a. att Finnvera utbildar 
sin personal för att den bättre skall kunna 
identifiera miljöaspekter och bedöma miljö
risker. 

Finnvera har också systematiserat förfaran
det för identifiering och bedömning av miljö
risker genom att fastställa kriterier för klassi
ficering av projekt samt klasspecifika krav på 
information. Förfarandet utvecklas vidare på 
basis av de praktiska erfarenheterna och den 
internationella utvecklingen. 

2.3. Den internationella utvecklingen 
och internationella avtal 

Världshandelsorganisationens bestämmelser 

Det separata avtal om subventioner och ut
jämningsåtgärder som ingår i bilaga lA till 
avtalet (Förd S 5/1995) om upprättande av 
Världshandelsorganisationen (WTO) begrän
sar användningen av sådana understöd som 
offentliga myndigheter har beviljat. Export
stöden hör i allmänhet till de stöd som är för
bjudna. De exportkrediter med OECD-villkor 
som mera i detalj presenteras nedan betraktas 
dock som tillåtna stöd enligt nämnda avtal. 
Det separata avtalet förutsätter också att ex
portgarantiverksamheten skall bära sig på 
lång sikt. 

~xportkredftkonsensus 

Exportkreditkonsensus är bindande för ga
rantianstalterna i OECD-länderna och deras 
exportgarantiverksamhet Exportkreditkon-
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sensusen består av ett huvudavtal (som gäller 
exporten av kapitalvaror) och flera sektor
specifika avtal som gäller fartygskrediter, 
flygplan, kraftverk och kärnkraftverk. För
handlingama om ett sektorspecifikt avtal om 
jordbruksprodukter pågår som bäst. Export
kreditkonsensusen omfattar samtliga offent
ligt understödda exportkrediter som beviljats 
för minst två år med undantag av finansie
ringen av exporten av krigsmateriel och jord
bruksprodukter. Inom ramen för exportkre
ditkonsensus fastställs räntorna på krediter, 
kredittider och kreditandelar samt tidpunkten 
för den första amorteringen. 

Vid sidan av de sedvanliga exportkrediter
na med OECD-villkor började man i ulands
handeln på 1970-talet använda räntestöds
krediter som var bundna vid exportleveranser 
s.k. blandkrediter. Dessa har i en mindre ut
sträckning ersatt de vanliga exportkrediterna 
i ulandshandeln. Blandkrediterna utgör en del 
av det officiella utvecklingssamarbetet. Ar 
1991 träffades inom OECD en överenskom
melse (det s.k. Helsingfors -paketet) om att 
blandkrediterna skall utvecklas i en öppnare 
riktning genom att närmare definiera kriteri
erna för de projekt och länder för vilka sagda 
krediter kan beviljas. 

När projektfinansieringen bötjade bli van
ligare upptäcktes att de ganska stela reglerna 
i exportkreditkonsensusen kan hindra garan
tianstalter från att delta i projektrisktagning. I 
maj 1998 träffade partema till OECD:s kon
vention om exportkreditkonsensus en över
enskommelse om nya villkor för projektfi
nansieringen. Enligt dessa kan återbetal
ningsprogrammet för offentligt understödda 
krediter (tidpunkten för den första amorte
ringen, återbetalningsprofilen och den totala 
kredittiden) i fråga om projektrisktagning 
vara mer flexibelt än i fråga om vanliga ex
portkrediter. 

De förpliktelser angående garantiavgifter 
enligt det arrangemang som går under nam
net Knaepen-paketet och som ingår i export
kreditkonsensusen godkändes den 20 juni 
1997 och trädde i kraft på ett för OECD:s 
medlemsländer bindande sätt den l april 
1999. Detta avtal om garantiavgifter skapar 
en gemensam grund för minimiprissättningen 
i fråga om exportgaranti. I avtalet fastställs 
dock endast den lägsta prisnivån landsvis i 

fråga om politiska och suveräna risker. Varje 
garantianstalt bestämmer också i fortsätt
ningen själv över sin land- och garantipolitik, 
prissättningen av kommersiella risker och 
omfattningen av tagna risker samt kraven på 
säkerheter. Genom det nämnda garantiavtalet 
har partema till OECD:s exportkreditkonsen
sus bundit sig att följa landspecifika minimi
prisnivåer i fråga om sådana garantier som är 
förenade med suveräna eller politiska risker 
och har medellång eller lång återbetalnings
tid (två år eller längre). 

Harmoniseringsdirektivet 

Förutom de avtal och arrangemang som 
genomförts inom OECD har exportgaranti
verksamheten förenhetligats genom harmoni
seringsdirektivet Direktivet består av l O ar
tiklar med följande teman: tillämpningsom
råde, medlemsländemas skyldigheter, ge
nomförandebeslut, kommitte, rapportering 
och översyn, förhållande till andra förfaran
den, överföring och ikraftträdande. Bilagan 
till direktivet innehåller gemensamma princi
per för exportkreditförsäkringar. Bilagan är 
indelad i fyra kapitel: försäkringsskyddets 
beståndsdelar, premier, landpolitik samt an
mälningsförfaranden. 

I praktiken har medlemsländerna givits om
fattande prövningsrätt i fråga om genomfö
randet av harmoniseringsdirektivet Lagen 
om exportgaranti har ansetts uppfylla de krav 
som i direktivet ställts på lagstiftningen i Fin
land. Direktivet har genomförts bl.a. genom 
de administrativa beslut som Finnvera har 
fattat och som innehåller bl.a. allmänna vill
kor för köparkreditgarantin, kreditriskgaran
tin och rembursgarantin. 

Kommissionens meddelande om kortfristiga 
exportkreditförsäkringar 

EU har haft som mål att jämna ut konkur
rensläget för privata och offentliga institutio
ner som beviljar exportgarantier i den garan
tiverksamhet som rör marknadsbaserade ris
ker dvs. att på detta område av försäkrings
verksamhet slopa de offentliga inrättningar
nas konkurrensförmån i förhållande till pri-
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vata försäkringsbolag. Meddelandet från 
kommissionen till medlemsstatema i enlighet 
med EG-fördraget avseende tillämpningen av 
artikel 92 och 93 i fördraget på kortfristig 
exportkreditförsäkring (SG(97)D/7346) of
fentliggjordes i Europeiska gemenskapens 
officiella tidning den 17 september 1997 ef
ter långa förberedelser. I meddelandet defini
eras "marknadsmässiga" risker som kom
mersiella risker, vad avser icke-offentliga 
gäldenärer som är etablerade i EV-länderna 
eller Australien, Kanada, Island, Japan, Nya 
Zeeland, Norge, Schweiz eller USA, med en 
maximal riskperiod på mindre än två år (till
verkningstid samt tidpunkten då krediten 
börjar löpa och kredittiden). Dessa är risker 
som de privata kreditförsäkringsanstalterna 
är kapabla att ta. Kommissionens förslag av 
den 18 september 2000 om ändring av med
delandet angående kortfristiga kreditförsäk
ringar behandlas som bäst inom EU. Det fö
reslås att definitionen på "marknadsmässiga" 
risker skall utvidgas ytterligare. 

Bestickningskonventionen 

Bestickning av myndigheterna har i allt fler 
länder kommit att utgöra ett hinder för ut
vecklingen och upprätthållandet av demokra
ti. Mutande leder också till snedvridning av 
den internationella konkurrensen genom de 
allvarliga störningar i konkurrensen som det 
orsakar. A v denna anledning har kampen mot 
mutor varit uppe till diskussion inom OECD 
sedan 1989. Ar 1994 godkändes organisatio
nens första rekommendation angående prin
ciperna för kampen mot korruption. Dessa 
reviderades år 1997. Bestickningskonventio
nen undertecknades 17 december 1997 och 
den trädde i kraft den 15 februari 1999. För 
närvarande uppgår antalet länder som under
tecknat stadgan till 34 av vilka 20 länder, 
däribland Finland, har ratificerat den. 

Bestickningskonventionen förpliktar de 
länder som undertecknat stadgan att i sin na
tionella lagstiftning kriminalisera givande av 
muta till utländska tjänstemän liksom även 
givande av muta till tjänstemän i det egna 
landet. 

Principerna för kampen mot mutor och till
lämpningen av dem på den offentligt under-
2190030 

stödda exportfinansieringen har varit uppe 
till diskussion också i OECD:s exportkredit
och garantigrupp. Det verkar som om det 
vore möjligt att nå enighet om saken under 
den närmaste tiden, också om den nationella 
lagstiftningen och de nationella rättssystemen 
i de olika medlemsländerna i EU och OECD 
skiljer sig markant från varandra. 

Om Finnvera i samband med behandlingen 
av ansökningar får reda på att affåren i fråga 
är förenad med mutor kommer ansökan att 
avslås. Denna praxis motsvarar det förfaran
de som tillämpas i Finlands viktigaste kon
kurrentländer. Det är motiverat att man i Fin
land tillämpar samma förfarande som kon
kurrentländerna. 

Miljöfrågor 

De miljöaspekter som ansluter sig till ex
portgarantiverksamheten har under de senas
te åren i allt större utsträckning varit uppe till 
diskussion inom det OECD-samarbete som 
handlar om exportgarantiverksamheten. Ock
så medborgarorganisationerna och politiska 
beslutfattare har fåst uppmärksamhet vid de 
miljökonsekvenser som den offentligt under
stödda exportkredit- och garantiverksamhe
ten har. 

I OECD:s arbetsgrupp för exportkrediter 
och -garantier har miljöfrågorna varit aktuel
la sedan 1994. I april 1998 godkände arbets
gruppen en miljödeklaration (Statement of 
Intent on Officially Supported Export Credits 
and the Environment). Enligt deklarationen 
har gruppmedlemmarna som mål att skapa 
gemensamma tillvägagångssätt för beaktande 
av miljöaspekter vid beviljandet av offentligt 
understödda exportkrediter eller -garantier. 
Under våren 1999 godkände OECD:s arbets
grupp för exportkrediter och -garantier ett av
tal om utbyte av miljöuppgifter i samband 
med stora projekt (Agreement on Environ
mental Information Exchange for Larger Pro
jects). 

Vid OECD:s ministermöte i maj 1999 
uppmanade medlemsländemas ministrar ar
betsgruppen för exportkrediter och -garantier 
att fortsätta samarbetet kring miljöaspekterna 
dvs. att förstärka de gemensamma tillväga
gångssätten och att rapportera om de resultat 



10 RP 215/2000 rd 

som nåtts vid det ministermöte som skall hål
las år 2000. Ar 2000 gav ministerrådet en 
deklaration enligt vilken förberedelserna för 
upprättande av en handlingsplan och ett ar
betsprogram för offentligt understö~d export
finansiering och miljöaspekterna 1 samband 
med den bör inledas. Det utvecklingsarbete 
som skall utföras och de riktlinjer som skall 
dras upp inom OECD skall vara slutförda 
före utgången av år 200 l. 

Den primära synvinkeln i garanti- och kre
ditanstalternas verksamhet är risksynvinkeln. 
Beaktaodet av miljöaspekter utgör en ny ut
maning för nästan alla gara~ti- ~ch kredit~n
stalter inom ED-länderna. Vtd stdan av de m
ternationella utvecklingsbankerna (bl.a. 
Världsbanken, Europeiska banken för åter
uppbyggnad och utveckling) är Exi~bank 
från USA en pionjär när det gäller mllJöfrå
gor. I det politiska system s~m råder ~ U~A 
krävs stor öppenhet av sam~hga offenth?.a m
rättningar. Aven om samthga OECD-Ja~der 
erkänner miljöfrågornas betydelse, är vtssa 
medlemsländer mer beredda än andra att ta 
snabba steg mot mer detaljerade gemensam
ma miljöprinciper på OECf?-~iv~. Natio~el
la garantianstalter och kredttmstltut kan mte 
unilateralt strama åt sina miljökrav utan att 
de inhemska exportörerna och finansiärerna 
hamnar i en sämre konkurrensställning än de
ras kollegor i konkurrentländerna. Därför är 
det viktigt för Finland att aktivt delta i ~et 
samarbete för miljökonsekvensbedömnmg 
som får närvarande pågår inom EU. Denna
tionella regleringen i Finland bör hålla jämna 
steg med den utveckling som sker inom 
OECD. Den kunskap som behövs får och de 
processer som ansluter sig till identifieringe~ 
och bedömningen av miljökonsekvenser 1 

den praktiska exportgarantiverksamheten ut
vecklas som bäst i Finnvera. 

De flesta garantianstalter i ED-länderna har 
framskridit försiktigt i början och betraktat 
miljöaspekterna som en del av bedömningen 
av den totala risken vid olika projekt. De 
allmänna utgångspunkter som exportgaranti
anstalterna tillämpar internationellt är efter
levnad av lagstiftningen i det land som är fö
remål för projektet, exportfrämjande som det 
primära målet och sekretess i fråga om pro
jektuppgifter. Projekten klassificeras på basis 
av betydelsen av de miljökonsekvenser som 

de anses ha. I regel krävs en miljöutredning 
endast vid affärer av en viss storleksordning 
(t.ex. över 10 miljoner USD) varvid man kan 
förutsätta att det görs en omfattande bedöm
ning av miljöriskerna. 

2.4. Lagstiftningen och praxisen i utlan
det 

Den svenska garantianstalten Exportkredit
nämnden (EKN) är en fristående statlig in
rättning. Närings- och handelsdepartem~ntet 
ger årligen en anvisning om EKN som mne
håller målen för EKN:s verksamhet samt 
uppgifter om EKN:s rapporteringsskyldighet 
och ekonomi. Den fårordning som gäller 
EKN:s verksamhet härstammar från år 1988. 
Enligt fårordningen fattar EKN beslut om 
beviljande av garantier och om de villkor 
som skall tillämpas på garantierna. Dessutom 
styrs EKN:s verksamhet av en lårordning om 
exportgarantier från 1990 och en förordning 
om investeringsgarantier från 1987. I förord
ningarna definieras de risker som kan täckas 
dvs. kommersiella och politiska risker. Inve
steringsgarantier för täckande av de politiska 
riskerna kan beviljas bl.a. lår att ersätta för
luster som beror på en åtgärd av en myndig
het i landet i fråga som leder till att investera
ren förlorar äganderätten till eller bestäm
manderätten över investeringen eller avkast
ningen på investeringen. 

I Norge befullmäktigar den norska riksda
gen årligen en garan~ianstalt, Garan!i
Instituttet for Eksportkredit (GIEK) att bevtl
ja garantier på den norska statens vägnar. 
Fullmakten innehåller bland annat en kort 
beskrivning av de risker som kan täckas, de
finition av de maximala täckningarna får ga
rantier och det maximala ansvaret för staten. 
Ministeriet (Naerings- og handelsdeparte
mentet) kan meddela närmare anvisningar 
om hur uppgiften skall skötas. Också GIEK 
är en fristående statlig inrättning. I riksda
gens fullmakt definieras de kommersiella och 
politiska risker som kan täckas. 

I Danmark reglerar en lag från 1995 den 
danska garantianstaltens, Eksport Kredit 
F ondens (EKF), verksamhet. EKF är en of
fentlig inrättning som står under statens ga
ranti. EKF:s uppgifter definieras och allmän-
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na anvisningar om dess verksamhet meddela~ 
i nämnda lag. Enligt denna kan export~arant1 
beviljas för täckande av sådana exceptiOnella 
risker som uppstår i samband. med exp<_>rten. 
Risker täcks endast i den man den pnvata, 
kommersiella försäkrings- och kapitalmark
naden normalt inte täcker riskerna i fråga. I 
Danmark finns en exportkreditdelegation 
som fastställer EKF:s politik med avseende 
på produkter risker och garantiavgifter. 
Exportgar~ntiverksamheten i Tyskland r~&

leras genom en la~ från 1960 där ~nansmmi
steriet befullmäktigas att ge garantier, borgen 
och andra förbindelser. Dessutom träffas år
ligen ett avtal om exp~rtgarantiverksa~het. I 
praktiken sköts garantiverksamhet~n 1 Tysk
land av ett i lagen bestämt konsortn~m. Kon
sortiet består av det privata försäkrmgsbola
get Hermes Kreditversicherung_ och C&~ 
Deutsche Revision AG. Konsortiet arbetar 1 
statens namn och för statens räkning. 

1 Storbritannien finns en lag med namnet 
Export and luvestment Guaran~ees ~et som 
härstammar från 1991. Lagen mnehaller ett 
allmänt konstaterande att en avdelning (Ex
port Credits Guarantee Departme!lt, n~da_n 
ECGD) vid landets handels- och mdustnmi
nisterium får genomföra arrangemang som 
underlättar exporten av varor eller Dänster. 
Arrangemangen kan ha v~ l k en f~rm som 
helst, bl.a. garantier, försäkn!lgar, ?•drag oc~ 
krediter nämns skilt. Lagen mnehaller ocksa 
bestämmelser om maximiansvar. 

I Frankrike finns en lag om import- och 
exportkrediter och -försäkringar som här
stammar från 1945. På denna lag baserar sig 
den förordning som reglerar den. franska ~x
portgarantianstaltens, Compagme francmse 
d'assurance pour le commerc~ exteri~_ur (C?
face) verksamhet. Förordmogen ar fran 
1946: Coface är ett privat försäkringsbolag 
som sköter exportkreditverksamheten för st~
tens räkning. I Frankrike hör exportgaranti
politiken till ministeriet för utrikesärenden 
och finanser. Förordningen från 1946 in~e
håller de allmänna principer som skall ti_ll
lämpas i exportgarantiverksam~~ten. Enl!gt 
förordningen kan Coface bevilJa gar~tier 
som täcker politiska eller monetära nsker, 
risker som beror på katastrofer eller excep
tionella kommersiella risker. 

3. Propositionens mål och de vik
tigaste förslagen 

3.1. Mål 

Under årens lopp har systemet med export
garantier i allt större utsträckning kommit att 
regleras genom internationella avtal o~h r~
kommendationer. Bland dessa kan sarskilt 
nämnas de ändringar som gjorts i OECD:s 
avtal om och arrangemang kring exportkredi
ter och den harmoniseringsutveckling som 
ägt rum inom Europeiska unio!len. Också 
miljöaspekter fram~ävs numera 1 exp_ort~re
ditverksamheten. Likaledes har det 1 fraga 
om kampen mot korruption på det internatio
nella planet skett en utveckling som återspeg
las i exportgarantiverksamheten. I lagförsla
get beaktas de internationella avtal och den 
lagstiftning som reglerar branschen samt ut-
vecklingen i mån av möjlighet. . 

Syftet med propositionen är att stathga ex
portgarantier skall i!lriktas på. avhjälp~n~e av 
de funktionella bnstema pa finansienngs
marknaden så att konkurrensen inte sned
vrids. Exportgarantier bör kunna tillhanda
hållas då de är nödvändiga med tanke på 
uppnåendet av när_ingsp_olitiska "?ål och då d_e 
privata aktör~ma mte td_Ihandahalle~ ga~~~tl
er i tillräcklig omfattmng eller pa skahga 
villkor. Inom den statliga exportgarantiverk
samheten bör bedömningen av huruvida det 
föreligger ett finländskt in!resse o~kså i fort
sättningen ske från fall tdl fall 1 samband 
med att beslut om beviljande av exportgaran
tier fattas och detaljerade bestämmelser om 
detta bör inte ges på lagnivå. Ur Finlands 
synvinkel är det viktigt att den verksamhet 
som bedrivs i enlighet med den föreslagna 
lagen tryggar samma verksamhetsbetingelser 
för näringslivet som konkurrentländerna kan 
erbjuda. 

Den nya grundlagens verkningar för ord
naodet av statens exportgarantiverksam~et 
har beaktats i lagförslaget. Genom förordnmg 
av statsrådet skall de principer fastslås som 
skall iakttas vid exportgarantiverksamheten. 
Dessa principer gäller ett finländskt intresse, 
täckande av en kommersiell risk i fråga om 
en investering i utlandet, bedömning av ex
portgarantiprojekts miljökonsekvenser samt 
fastställande av de avgifter som skall tas ut 
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fOr exportgarantier samt vid behov andra frå
gor med anknytning till exportgarantiproduk
ter, risk- och prissättningsprinciper, vilka bör 
iakttas när fOrbindelser och avtal som sam
manhänger med exportgarantier ingås. De 
exportgarantier som avses i lagen skall bevil
jas och administreras i enlighet med rådande 
praxis av det bolag som avses i lagen om sta
tens specialfinansieringsbolag dvs. Finnvera. 
Finnvera skall fastställa detaljerade avtals
villkor fOr exporgarantier och ingå de avtal 
och ge de fOrbindelser som avses i lagen. 

3.2. De viktigaste förslagen 

I propositionen f6reslås att det stiftas en ny 
lag om statliga exportgarantier av typen ram
lag genom vilken den gällande lagen om ex
portgaranti från år 1962 upphävs. 

I den föreslagna lagen ingår bestämmelser 
om de villkor som skall tillämpas på och de 
principer som skall följas i statens exportga
rantiverksamhet Den föreslagna lagen inne
håller inte några branschavgränsningar. Med 
export avses i den föreslagna lagen inte en
bart den fYsiska transporten av varor ut ur 
landet utan export skall kunna omfatta t.ex. 
överföring av immateriella rättigheter, olika 
slags tjänster och leveranser som ofta kan ha 
sitt ursprung i olika länder. När fOretagen 
ändrar karaktär från att tidigare ha varit 
strängt nationella företag till företag med allt 
mer omfattande internationell know-how 
krävs en flexiblare attityd när det gäller kra
ven på graden av inhemskt ursprung. Enligt 
den föreslagna lagen utgörs utgångspunkten 
for beviljande av exportgaranti av ett fin
ländskt intresse dvs. på vilket sätt projektet i 
fråga, om statlig exportgaranti beviljas, 
kommer att vara till nytta for den finländska 
samhällsekonomin. 

Enligt forslaget skall exportgaranti beviljas 
for händelse av sådan forlustrisk som kan 
uppstå i samband med export eller invester
ingar i utlandet. Också den kommersiella 
risken i samband med investeringar skall en
ligt forslaget kunna täckas om särskilda skäl 
föreligger. Den föreslagna lagen motsvarar 
de krav som ställs i harmoniseringsdirektivet 
Också den s.k. Finlandsrisken som är forenad 
med handelspolitiska och andra ekonomiska 
sanktioner skall i särskilda fall kunna täckas 

med stöd av lagen inom den maximifullmakt 
som anges i lagen. 

Enligt den föreslagna lagen skall exportga
ranti i enlighet med rådande praxis också i 
fortsättningen kunna beviljas inom ramen for 
systemet for s.k. nationellt intresse med stöd 
av en särskild fullmakt som statsrådet givit. 

Enligt lagforslaget skall i exportkreditverk
samheten beaktas de internationella bestäm
melser och föreskrifter som är bindande for 
F inland, internationella konkurrensfaktorer 
samt miljökonsekvenserna av det projekt for 
vilket garanti beviljas som en del av bedöm
ningen av den totala risken i anslutning till 
projektet. 

Det föreslås att en handläggningsavgift 
skall kunna tas in for handläggningen av an
sökningar om exportgaranti. Garantiavgifter
na skall grunda sig på de risker som skall 
täckas. Lagforslaget skiljer sig inte från be
stämmelserna i den gällande lagen i fråga om 
de grundprinciper som rör regleringen av ga
rantiavgifter. 

Enligt lagforslaget skall det vara möjligt att 
gardera sig mot forluster genom försäkringar, 
säkerheter, avtal om ansvarsbyte och andra 
arrangemang. Innehållet i forslaget motsvarar 
till denna del den gällande lagen. Möjlighe
ten att skydda sig mot forluster är viktig ef
tersom den forlustrisk som uppstår i samband 
med exportkreditverksamhet kan enligt lagen 
om statsgarantifonden i sista hand falla på 
statens ansvar. 

Bestämmelser om maximigränserna for ex
portgarantier skall enligt forslaget även i 
fortsättningen ingå i lagen. Det totala ansva
ret for exportgarantier och skyddsarrange
mang får uppgå till högst 7 900 miljoner euro 
och det totala ansvaret for exportgarantier 
som innebär specialrisktagning högst till 700 
miljoner euro vilket motsvarar bestämmel
serna i den gällande lagen. Beloppet av de 
investeringsgarantier som av särskilda skäl 
skall beviljas for täckande av kommersiella 
risker får uppgå till högst 200 miljoner euro. 

Det f6reslås att den möjlighet att bevilja 
s.k. K-garantier som ingår i den nuvarande 
lagen (2 § 7 punkten lagen om exportgaranti) 
skall slopas som onödig. 

För att exportgarantiverksamheten skall 
kunna skötas på ett ändamålsenligt sätt krävs 
att Finnvera också i fortsättningen har hand 
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om beviljandet av exportgarantier for statens 
räkning. Beviljandet av exportgarantier kan 
jämställas med bankverksamhet, varfor det är 
naturligt att sådan verksamhet bedrivs i en 
skild organisation som har formen av ett pri
vaträttsligt bolag. En dylik verksamhet krä
ver specialkunskaper av personalen. Bolags
formen möjliggör också en effektiv förvalt
ning och service samt beaktande av kunder
nas behov. 

4. Propositionens verkningar 

4.1. Ekonomiska verkningar 

I enlighet med internationella avtalsförplik
telser är den grundläggande utgångspunkten 
for exportgarantiverksamheten principen att 
verksamheten skall bära sig på lång sikt. Det 
eventuella underskott som uppstår i samband 
med exportgarantiverksamheten täcks med 
medel ur statsgarantifonden som inte är inbe
gripen i statsbudgeten. Om Finoveras balans
räk~ing å andra sidan visar överskott for ga
ranttverksamhetens del, skall överskottet 
återbetalas till statsgarantifonden till den del 
som motsvarar överforingen från fonden. 
Kravet att verksamheten skall bära sig på 
lång sikt inriktar sig således på den helhet 
som Finnvera och statsgarantifonden i detta 
sammanhang bildar. Om kravet att verksam
heten skall bära sig bestäms i 4 § lagen om 
statens specialfinansieringsbolag. 

Maximifullmakten for exportgarantier fore
slås inte bli höjd från det nuvarande beloppet 
utan skall forbli lika stort, dvs. 7 900 miljo
ner euro (ca 47 miljarder mark), som i den 
gällande lagen om exportgaranti. Överfo
ringen av kortfristiga exportkreditforsäkring
ar till den privata marknaden från ingången 
av år 1999 inverkar inte på beloppet av max
imifullmakten, eftersom garantistocken for 
de kortfristiga exportkreditforsäkringar som 
Finnvera har beviljat uppgick till endast 905 
miljoner mark vid utgången av år 1998. Pro
positionen har i princip inga nya statsekono
miska verkningar jämfört med nuläget. 

Det är omöjligt att på forhand uppskatta be
loppet av de forluster som i samband med 
exportgarantiverksamheten eventuellt orsa
kas Finnvera. Aren 1996--2000 har Finnvera 
(samt statsgaranticentralen före grundaodet 

av Finnvera) fram till den 30 september 2000 
betalat ca 2, 7 miljarder mark i exportgaranti
ersä~ingar samt erhållit ca 2, l miljarder 
mark 1 medel som återkrävts och 754 miljo
ner mark i inkomst från garantiavgifter. Den 
30 september 2000 uppgick garantiansvaret 
till 25,7 miljarder mark (ca 4322 miljoner 
euro). 

Det föreslås också att den fullmakt som 
gäller specialrisktagning skall bibehållas vid 
700 miljoner euro (ca 4 miljarder mark). De 
garantier som beviljas med stöd av fullmak
ten är forenade med exceptionellt stora ris
ker. Det föreslås att dessa garantier skall be
viljas med stöd av en särskild fullmakt som 
statsrådet ger for vissa länder och situationer 
där den riskbedömning som Finnvera har 
gjort inte talar for tagande av risk. De ensta
ka exportaffårer som kan genomforas och 
den marknadsställning som kan erövras tack 
vare fullmakten bedöms dock ha positiva 
verkningar för utvecklingen av finländska fö
retags konkurrenskraft och därigenom också 
for deras formåga att trygga och skapa ar
betsplatser. De garantier som beviljas med 
stöd av den särskilda fullmakten kommer till 
att börja med att leda till en ökning i garanti
avgi.fter eftersom volymen av beviljade ga
rantier torde öka. Eventuell realisering av 
forlustrisken kommer naturligtvis att medfora 
ökade utgifter i form av ersättningar. Finnve
ra skall ~olja utvecklingen av de garantiavgif
ter som mflyter, ersättningar som betalas och 
ansvar som uppstår i samband med de garan
tier som beviljas med stöd av specialfull
makten separat från andra exportgarantier. 
qarantiansvaret inklusive lämnade garantier
bjudanden for garantier av denna typ uppgick 
den 30 september 2000 till 262 miljoner 
mark. Beloppet av betalda ersättningar upp
gick till 2,2 miljoner mark. 

Tillämpningsområdet for investeringsga
rantier utvidgas så att de kan omfatta även 
täckaodet av kommersiella risker medan man 
enligt den gällande lagen om exportgaranti 
endast kan täcka politiska risker. Maximi
fullmakten i fråga om investeringsgarantier 
fd~ .kommersiella risker skall uppgå till 200 
miljoner euro. Närmare bestämmelser om de 
fall där den kommersiella risken kan täckas 
med investeringsgaranti skall enligt forslaget 
utfårdas genom en forordning av statsrådet. 
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Med tanke på de ekonomiska verkningarna 
bedöms täckaodet av kommersiella risker 
inte i någon betydande utsträckning avvika 
från annan exportgarantiverksamhet Inve
steringsgarantierna uppgick den 30 septem
ber 2000 till 1262 miljoner mark. Mängden 
investeringsgarantier antas inte öka i bety
dande grad under den närmaste tiden. 

4.2. Miljökonsekvenser 

Den föreslagna lagen syftar får sin del till 
att utveckla identifieringen, bedömningen 
och beaktaodet av miljörisker i samband med 
exportgarantiverksamheten. Det anses ända
målsenligt att man här framskrider i takt med 
det utvecklingsarbete som sker inom OECD, 
får att det finska systemet får exportgaranti 
även i fortsättningen skall kunna vara inter
nationellt konkurrenskraftigt. Också utveck
laodet av Finoveras fårdigheter och bolagets 
interna verksamhetsprocesser i syfte att kun
na identifiera och bedöma miljökonsekvenser 
är ett tidskrävande utvecklingsprojekt. Finn
vera har inlett ett dylikt projekt får identifie
ring och bedömning av miljöriskerna i sam
band med exportgarantier och utvecklar fort
löpande sina fårfaranden utgående från vun
na erfarenheter och den internationella ut
vecklingen. Genom lagfårslaget skapar man 
lagstiftningsmässiga ramar får identifiering 
och bedömning av miljökonsekvenser i 
samband med exportgarantiverksamheten. 
Avsikten är att reda ut hur bedömningarna av 
miljökonsekvenserna av projekt med bety
dande miljökonsekvenser (mkb-rapporter) 
kunde offentliggöras med beaktande av in
ternationell praxis i konkurrentländerna, frå
gor om äganderätten till en mkb-rapport samt 
de affärshemlighetsbestämmelser som gäller 
Finoveras verksamhet. 

Närmare bestämmelser om de miljöaspek
ter som skall beaktas i exportgarantiverk
samheten skall enligt 12 § 2 mom. utfårdas 
genom en fårordning av statsrådet. 

4.3. Verkningar i fråga om organisation 

Propositionen har inga direkta verkningar i 
fråga om organisation eftersom Finnvera 
skall fortsätta med den exportgarantiverk
samhet som avses i den gällande lagen om 

exportgaranti. Eventuellt behov av extra per
sonal hos Finnvera kommer huvudsakligen 
att bestämmas av efterfrågan på exportga
rantier och exportfinansiering samt den all
männa marknadsutvecklingen. Utvecklaodet 
av bedömningen av miljökonsekvenserna 
torde kräva att Finnvera anställer ytterligare 
en eller två personer. 

4.4. Verkningar för företag 

Propositionen har inga direkta verkningar 
får fåretagen eftersom den föreslagna lagen 
skall ersätta den gällande lagen om exportga
ranti. Exportgarantier skall också i fortsätt
ningen beviljas av Finnvera. Målet får den 
föreslagna lagen är dock att skapa ett klarare 
och internationellt sett konkurrenskraftigt 
exportgarantisystem. Exportverksamhetens 
verkningar kommer att sträcka sig utöver ex
portföretagen också indirekt till små och me
delstora företag via underleverantörer. Ett 
välfungerande system får statliga exportga
rantier bidrar får sin del till ökad tillväxt 
inom och internationalisering av näringslivet. 

5. Beredningen av propositionen 

5.1. Beredningsskeden 

Propositionen har beretts som tjänsteupp
drag vid handels- och industriministeriet Be
redningen utfårdes först av en arbetsgrupp 
får en ny lag om exportgaranti som handels
och industriministeriet tillsatte den 7 maj 
1999. Arbetsgruppens betänkande överläm
nades till ministeriet den 31 mars 2000. Pro
positionen baserar sig huvudsakligen på det 
fårslag som arbetsgruppen lagt fram. I lag
fårslaget har man beaktat de internationella 
avtal och bestämmelser som gäller exportga
rantier samt det internationella utvecklings
arbete som pågår t.ex. när det gäller bedöm
ningen av miljökonsekvenser. 

5.2. Remissotlåtanden 

Arbetsgruppens betänkande inklusive det 
bifogade fårslaget till lag om statliga export
garantier skickades ut får utlåtande till ett 
flertal remissinstanser: utrikesministeriet, fi
nansministeriet, miljöministeriet, justitiemi-
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nisteriet, Bankforeningen i Finland Indu
strins och Arbetsgivamas Ce~tralför
bund/Metallindustrins centralforbund, Före
tagama i Finland, Finlands Fackförbunds 
Centralorganisation FFC, Delegationen for 
relationerna till utvecklingsländerna, Servi
cecentralen for biståndssamarbete, Finlands 
NaturskyddsfOrbund, Finnvera Abp samt 
Fide Ab. 

I utlåtandena ställde sig remissinstanserna 
posith-:a till revideringen av lagen om export
garanti och understödde i stort huvuddragen 
hos lagförslaget som är av typen ramlag. 

I vissa utlåtanden fåstes särskild uppmärk
samhet vid fOrhållandet mellan Finlands 
ulandspolitik och exportgarantiverksamhe
ten, den vida definitionen på hållbar utveck
ling samt bedömningen av miljökonsekven
serna i samband med exportprojekt 

Beaktaodet av ett finländskt intresse i ex
portgarantiverksamheten, som ingår i forsla
get, fick understöd från flera håll med tanke 
på den flexibilitet som det skapar särskilt i 
fråga om projektexport. Vissa remissinstan
ser betonade dock att det primära målet för 
den offentliga exportgarantiverksamheten 
skall vara att trygga den ekonomiska utveck
lingen i Finland. 

I vissa remissutlåtanden upptogs också frå
gan om sambandet mellan exportgarantiverk
samheten och lagen om offentlighet i myn
dighetemas verksamhet (62111999) samt den 
nya grundlagen. 

Förslaget om utvidgning av tillämpnings
området för exportgarantier så att investe
ringsgarantierna kan täcka också kommersi
ella risker understöddes i några remissutlå
tanden men en remissinstans ansåg i sitt utlå
tande att täckaodet av kommersiella risker 
bör tillåtas endast i undantagsfall och att de 
exportgarantier som beviljas för sådan verk
samhet skall ha en övre gräns som bestäms i 
lagen. 

.Vissa remissinstanser fåste uppmärksamhet 
vid den finländska praxisen att ta in en hand
läggningsavgift for handläggningen av garan
tiansökningar och framhävde att denna 
omständighet inte rar försämra den offentliga 
exportgarantiverksamhetens internationella 
konkurrenskraft. 

Vissa remissinstanser har föreslagit att de 
allmänna principer som skall tillämpas i ex-

portgarantiverksamheten skall fastställas ge
nom förordning av statsrådet i stället for för
ordning av handels- och industriministeriet 

Handels- och industriministeriet har vid be
redningen av lagförslaget i mån av möjlighet 
beaktat de synpunkter som har lagts fram i 
utlåtandena. 

6. Andra omständigheter som in
verkat på propositionens inne
håll 

6.1. Den nya grundlagen 

Vid revideringen av bestämmelserna i la
gen om exportgaranti bör man beakta de krav 
som ställs i den nya grundlagen som trädde i 
kraft den l mars 2000, eftersom grunderna 
for överföring av lagstiftande makt och ad
minis~ativa uppgifter på någon annan än en 
myndighet har totalt ändrats genom bestäm
melserna i 80 och 124 § i den nya grundla
gen. 

Enligt den gällande lagen om exportgaranti 
sköts verk~tälligheten och tillämpningen av 
lagen av Fmnvera. När den nya grundlagen 
st~ftades togs som utgångspunkt att den lag
stiftande makt som tillhör riksdagen dvs. 
makten att utfärda allmänna rättsnormer som 
förpliktar ~nskilda och sammanslutningar 
samt myndigheter skall inte överforas på en 
myndighetsnivå som är under ministerieni
vån o~h inte på andra än myndigheter. Som 
ett pnvaträttsligt bolag är Finnvera inte nå
gon myndighet och har således inte behörig
het att utfärda rättsnormer. Efter att den nya 
grundlagen trätt i kraft kan Finnvera inte 
längre besluta om godkännande av de all
männa principer som skall tillämpas i ex
portgarantiverksamheten, eftersom dessa be
traktas som rättsnormer. Om principerna 
s~a!l b:stäml!las genom rättsnormer på högre 
mva, sasom 1 en förordning av ett ministeri
um eller av stat~rådet Det är dock möjligt att 
bolaget också 1 fortsättningen fastställer de 
mer detaljerade villkor som skall tillämpas på 
export~arantiavtalen och avtalen om export
garantier eftersom det då inte är fråga om ut
färdande av några rättsnormer. 

Genom den nya grundlagen har möjlighe
ten att överföra offentliga förvaltningsuppgif
ter på andra än myndigheter, såsom statliga 
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affärsverk och privaträttsliga sammanslut
ningar, begränsats. Den verksamhet i anslut
ning till exportgarantier som statens special
finansieringsbolag Finnvera har hand om an
ses inte ha karaktären av offentliga fdrvalt
ningsuppgifter, eftersom den varken till in
nehållet eller formellt sett eller med tanke på 
de rättsverkningar som den har av naturen 
räknas till sådana offentliga förvaltningsupp
gifter som avses i 124 § grundlagen. Däremot 
kan den verksamhet som bedrivs av statsga
rantifonden, som finns i anslutning till han
dels- och industriministeriet, betraktas som 
skötsel av offentliga fdrvaltningsuppgifter. 

Det kan konstateras allmänt att de förfa
ringssätt som enligt kraven på god förvalt
ning bör tillämpas redan i tillräcklig ut
sträckning har beaktats i Finnveras nuvaran
de verksamhet. Också de arrangemang som 
har att göra med rättssäkerheten i samband 
med Finnveras verksamhet kan anses vara 
goda och uppfylla kraven på tillräcklig rätts
säkerhet. Finnveras personal har den utbild
ning och sakkunskap som skötseln av uppgif
terna inom exportgarantiverksamheten krä
ver. Den offentliga tillsynen över bolagets 
verksamhet har ordnats på ett ändamålsenligt 
sätt genom lagen om statens specialfinansie
ringsbolag och lagstiftning som har samband 
med den. 

Enligt den föreslagna lagen skall Finnvera 
också i fortsättningen bevilja och administre
ra de exportgarantier som avses i lagen om 
exportgaranti. Bolaget skall också fastställa 
de allmänna avtalsvillkor som tillämpas på 
exportgarantier samt ingå avtal och ge for-

bindelser om exportgarantier. Enligt den fö
reslagna lagen skall dock genom forordning 
av statsrådet fastställas de principer som skall 
iakttas i exportgarantiverksamheten, vilka 
skall gälla fastställande av ett finländskt in
tresse, forutsättningarna for täckande av en 
kommersiell risk i fråga om investering i ut
landet, bedömning av exportgarantiprojekts 
miljökonsekvenser, de avgifter som skall tas 
ut for exportgarantier och andra allmänna 
riktlinjer med anknytning till exportgaranti
produkter, risker som skall täckas och pris
sättning. 

6.2. Fördraget om upprättande av Eu
ropeiska gemenskapen 

Enligt artikel 87 i fördraget om upprättan
det av Europeiska gemenskapen är statliga 
stöd som snedvrider handeln mellan med
lemsstaterna i princip förbjudna. Den export
garantiverksamhet som bedrivs av OECD
länderna och EV-länderna har förenhetligats 
genom harmoniseringsdirektivet Den fore
slagna lagen överensstämmer med direktivet. 
Eftersom syftet med den föreslagna lagen 
inte är att ändra det centrala materiella inne
hållet i den gällande lagen om exportgaranti 
(anmäld till EFT A:s övervakningsmyndig
het), behöver ändringen inte anmälas till Eu
ropeiska gemenskapernas kommission med 
stöd av fordraget om upprättandet av Europe
iska gemenskapen. Däremot skall lagen om 
statliga exportgarantier skickas for kännedom 
till kommissionen. 
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DETALJMOTIVERING 

l. Lagförslaget 

I §.Syftet med exportgarantiverksamheten 
I paragrafen föreslås bestämmelser om syftet 
med statens exportgarantiverksamhet Indu
striländerna har i allmänhet infört ett system 
med exportgarantier genom vilket staten 
främjar exporten och investeringar i utlandet 
genom att täcka sådana risker som markna
den inte är kapabel att ta. Således måste ock
så i Finland finnas sådana fårutsättningar att 
en konkurrens med andra länder på lika vill
kor skall vara möjlig. Enligt fårslaget är syf
tet med exportgarantiverksamheten att stärka 
den ekonomiska utvecklingen och sysselsätt
ningen i Finland genom att främja exporten 
och fåretagens internationalisering. Målet får 
exportgarantiverksamheten är att främja ex
porten och sådana investeringar i utlandet 
som är fårenade med ett finländskt intresse. 
Exportgarantiverksamheten skall främja så
dan export som är till nytta för den finländs
ka samhällsekonomin i dess helhet samt så
dana investeringar i utlandet som stöder den 
ekonomiska utvecklingen i Finland och/eller 
i de länder som är föremål för verksamheten i 
fråga. 

Målet är att trygga finländska företag kon
kurrensbetingelser som är likvärdiga jämfört 
de utländska konkurrenterna när det gäller att 
skydda sig mot de risker som sammanhänger 
med exporten och investeringar i utlandet 
samt sådana finansierings- och skyddsarran
gemang som krävs vid exporten. 

I den förordning som statsrådet skall ge 
med stöd av 12 § I mom. skall bestämmas 
närmare om de principer som skall gälla bl.a. 
det finländska intresset och bedömningen av 
exportgarantiprojekts miljökonsekvenser. 
Vid bedömningen av miljökonsekvenserna 
beaktas bl.a. principen om en hållbar utveck
ling och följs internationellt godkända prin
ciper och förfaranden i fråga om bedömning
en av miljökonsekvenser. 

2 § Tillämpningsområde. I paragrafen fö
reslås bestämmelser om lagens tillämpnings
område. Enligt paragrafens I mom. skall la
gen innehålla allmänna bestämmelser om de 
villkor och allmänna principer som skall till
lämpas på exportgarantiverksamheten. Enligt 
2190030 

det föreslagna 2 mom. skall exportgaranti 
kunna beviljas för den förlustrisk som kan 
uppstå i samband med sådan export eller in
vestering i utlandet som definieras i 3 §. Ge
nom exportgaranti skall man kunna täcka ris
ker för tillverkningsförlust, risker under eller 
efter exportleveranser samt sådana risker 
som är förenade med investeringar i utlandet. 

3 § Definitioner. I paragrafen föreslås defi
nitioner på de ur lagens synvinkel mest cen
trala begreppen. Enligt paragrafens I punkt 
avses med export produktion, leverans, 
transport eller uthyrning av varor eller tjäns
ter till en utländsk köpare eller hyrestagare. 
Med export skall inte avses enbart fYsisk le
verans av varor utan begreppet omfattar även 
olika slags tjänster och leveranser som kan 
ha sitt ursprung i olika länder förutsatt att 
verksamheten som sådan stöder det finländs
ka intresset. Till exporten skall enligt försla
get höra de exporttillgodohavanden som för
anleds av leveranser eller tjänster. 

Enligt paragrafens 2 punkt avses med inve
stering finansiering i form av eget kapital el
ler annan finansiering, produktionsanord
ningar eller -metoder eller med dessa jämför
liga ekonomiska förmåner till företagsverk
samheten i det land som är föremål för inve
steringen. Med investering avses utöver inve
steringar i form av eget kapital eller finansie
ring som beviljas av en investerare också 
bl.a. sådan finansiering som en finansiär be
viljar ett utländskt företag i vilket en fin
ländsk investerare har ett betydande intresse 
som ägare eller annat intresse. 

Enligt paragrafens 3 punkt avses med ex
portgaranti ett avtal eller en förbindelse för 
vilket eller vilken staten ansvarar. Genom 
exportgaranti kan man skydda exportören, fi
nansiären, borgensmannen, den bank som 
bekräftar rembursen, investeraren eller någon 
annan möjlig part mot kommersiella, finansi
ella eller politiska risker. 

Förslaget möjliggör en fortsättning av nu
varande praxis enligt vilken de exportgaran
tier som staten ansvarar får beviljas av en 
annan instans än staten. Det föreslås att ex
portgarantiema skall beviljas av statens spe
cialfinansieringsbolag Finnvera. För att det 
skall vara möjligt att vid olika finansierings-
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arrangemang flexibelt använda exportgaran
tier bör man vid sidan av garantier av fårsäk
ringstyp också kunna bevilja garantier i form 
av proprieborgen eller andra ansvarsförbin
delser. Enligt fårslaget skall exportgarantier 
kunna beviljas också i form av återförsäk
ring, eftersom ett och samma projekt kan om
fatta export från flera olika länder. 

4 §.Risker som täcks vid export. Exportga
rantiverksamheten fårändras och utvecklas 
fortlöpande. A v denna anledning har målet 
varit att i så allmänna ordalag som möjligt 
definiera de risker som skall täckas. Export
garantier kan ha samband med fårsäkring av 
risker som sammanhänger med exporten, fi
nansiella arrangemang vid exporten eller får
säkring av investeringsrisker. Med garantier 
kan täckas kommersiella risker samt sådana 
politiska risker som beror på det land som är 
föremål får exporten eller investeringen och 
de politiska eller administrativa fårhållaode
na i landet samt risker som orsakas av de 
fårbindelser som det land som är föremål får 
risken och dess institutioner har iklätt sig. De 
exportgarantirisker som skall täckas kan 
sammanfalla med tillverkningen eller tiden 
efter leveransen och de kan bero på den ut
ländska eller inhemska parten. För att minska 
de risker och fårlustrisker som är fårenade 
med exportgarantier kan avtals- eller säker
hetsarrangemang och riskfårdelning med 
andra finansiärer krävas. 

För att en tillräcklig flexibilitet skall kunna 
skapas föreslås i lagen inte några bestämmel
ser om garantitagare eller möjliga avtalspar
ter som orsakar den risk som skall täckas 
med garantin. Utöver exportören eller finan
siären skulle dylika parter kunna vara t.ex. ett 
bolag som har bildats enkom får finansie
ringsarrangemanget Lagen innehåller inte 
heller någon definition på de finansierings
former får vilka exportgaranti kan beviljas 
som säkerhet. Sådan finansiering får vilken 
garanti kan beviljas kan således omfatta vid 
sidan av det traditionella banklånet eller den 
traditionella bankgarantin också t.ex. mass
skuldebrevslån eller annan form av finansie
ring som finansiärerna godkänner. 

I harmoniseringsdirektivet definieras bl.a. 
de typer av risker som kan täckas med ex
portgarantier av typ köparkredit- och kredit
riskgaranti. De risker som enligt direktivet 

kan täckas är s.k. kommersiella risker som 
beror på avtalsparterna eller s.k. politiska ris
ker som är oberoende av avtalsparterna. 

Genom exportgaranti täcks i allmänhet den 
fårlustrisk som är fårenad med ett avtal mel
lan garantitagaren och dennes motpart. Med 
exportgaranti kan täckas t.ex. den fårlustrisk 
som är fårenad med kreditavtal mellan kre
ditgivaren och kredittagaren, den fårlustrisk 
som är fårenad med leveransavtal mellan ex
portören och köparen eller den risk som den 
s.k. öppnande banken utgör får den bank som 
bekräftar en remburs på begäran av den öpp
nande banken. Det är dock inte alltid ett avtal 
som ingåtts av garantitagaren som är föremål 
får exportgaranti. Som exempel kan nämnas 
exportgaranti som beviljas finansiären får 
täckande av den fårlustrisk som realiseras i 
samband med ibruktagandet av den säkerhet 
som finansiären beviljat får exportörens räk
ning. Som ett andra exempel kan nämnas den 
exportgaranti som beviljas en bank som gett 
s.k. tyst samtycke får täckande av den risk 
som banken utsätts får på grund av den öpp
nande banken som ännu inte har begärt be
kräftelse av rembursen. I detta fall är det ex
portören som har begärt att få rembursen be
kräftad. 

Enligt fårslaget skall paragrafens l punkt 
innehålla bestämmelser om att exportgaranti 
beviljas får ersättande av den fårlust som 
eventuellt uppkommer på grund av exporten 
och som beror på att en avtalspart, den som 
gett förbindelse eller en förmånstagare, som 
inte är garantitagare, bryter mot eller under
låter att uppfYlla villkoren får ett avtal eller 
en förbindelse eller blir insolvent. Enligt 
denna punkt uppstår en fårlust som skall 
täckas ifall den s.k. kommersiella risken rea
liseras dvs. då en avtalspart som ingått ett 
handels- eller kreditavtal med garantitagaren 
blir insolvent eller underlåter t.ex. att betala 
sin skuld på förfallodagen eller att ta emot en 
vara som levererats enligt avtalet. Om en av
talspart, som orsakar den fårlust som täcks 
med den beviljade garantin, är suverän, kan 
ett avtalsbrott som begås av denna också in
nebära en politisk risk. 

Enligt 2 punkten i den fårestagna paragra
fen skall exportgarantier kunna beviljas ock
så får ersättande av sådana fårluster som 
eventuellt uppstår i samband med exporten 
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då av avtalsparterna, den som gett en förbin
delse eller av förmånstagaren oberoende ex
ceptionella omständigheter hindrar avtalspar
terna eller den som gett förbindelsen från att 
uppfylla sina förpliktelser enligt avtalet eller 
förbindelsen. Omständigheter som avses i 
denna punkt är s.k. politiska risker. Till poli
tiska risker räknas t.ex. sådana beslut och åt
gärder av myndigheterna, såsom nationalise
ring, allmänt moratorium eller olagligt åter
kallande av koncession, som hindrar partema 
från att uppfylla sina avtalsenliga förpliktel
ser. Till politiska risker räknas även monetä
ra händelser såsom begränsning av valuta
överföringar. Också oöverstigliga hinder så
som krig, inbördeskrig, inre oroligheter i lan
det och naturkatastrofer räknas till politiska 
risker. De händelser som leder till realisering 
av en politisk risk är exceptionella till sin na
tur dvs. de avviker från de normala händel
serna inom den internationella handeln eller 
finansieringen. 

Enligt harmoniseringsdirektivet skall också 
den förlustrisk som beror på en åtgärd som 
vidtagits eller ett beslut som fattats av garan
titagarens land eller statsmakten i garantita
garens land (inklusive BU-organens beslut 
som rör handeln mellan medlemsstatema och 
tredje länder) täckas som en politisk risk. En 
sådan åtgärd som avses i direktivet kan vara 
t.ex. exportförbud. För att trygga de fin
ländska exportöremas ställning och för att 
säkerställa dem en jämbördig ställning jäm
fört med exportörerna i andra BU-länder 
skall också den förlustrisk som uppstår i 
samband med ett beslut som fattas av myn
digheterna i Finland täckas med exportgaran
ti, dock förutsatt att verkningarna av ett dy
likt beslut inte har täckts på något annat sätt 
av staten i fråga. Förslaget innebär en ut
vidgning av den gällande lagstiftningen. 

5 §.Risker som täcks vid investeringar i ut
landet. Också investeringsverksamheten för
ändras och utvecklas ständigt. A v denna an
ledning har målet varit att också de risker i 
samband med investeringar i utlandet som 
skall täckas med exportgaranti definieras i så 
allmänna ordalag som möjligt i denna lag. 
För att tillräcklig flexibilitet skall kunna ska
pas har varken garantitagare eller de finansie
ringsformer för vilka garanti beviljas definie
rats närmare i enlighet med vad som anges i 

motiveringen till 4 §. Målet är att exportga
rantier enligt 5 § skall kunna beviljas då ex
portgaranti av denna typ skulle lämpa sig 
bättre än andra typer av exportgaranti som 
skydd mot de risker som är fOrenade med 
projektet i fråga. 

Enligt den föreslagna paragrafens l mom. 
skall exportgaranti i samband med politiska 
risker kunna beviljas investerare som säker
het för en investering i eget kapital. Export
garanti skall även kunna beviljas investerare 
som säkerhet för annan finansiering, såsom 
säkerhet för en investering i form av delägar
lån eller borgen, samt en finansiär som sä
kerhet för den finansiering som denna bevil
jat t.ex. i form av kredit eller borgen, då fi
nansieringen i fråga har beviljats ett utländskt 
företag i vilket den finländska investeraren 
har ett betydande intresse som ägare eller an
nat intresse. 

Enligt förslaget skall exportgaranti kunna 
beviljas för ersättande av sådan förlust som 
uppstår i samband med investeringar i utlan
det då av avtalsparterna, den som gett en för
bindelse, förmånstagaren, investeraren eller 
av investeringsobjektet oberoende exceptio
nella omständigheter hindrar avtalspartema 
eller den som gett förbindelsen från att upp
fylla sina förpliktelser enligt avtalet eller för
bindelsen eller hindrar investeraren från att 
utnyttja investeringen. De händelser som av
ses i l mom. är s.k. politiska risker. 

Traditionellt har exportgarantier för täck
ande av den förlustrisk som kan uppstå i 
samband med investeringar i utlandet bevil
jats endast för politiska risker. Den kommer
siella risk som eventuellt är förenad med in
vesteringarna har hittills burits av investera
ren själv eller den finansierande banken, ofta 
tillsammans med ett banksyndikat Enligt det 
föreslagna 2 mom. kan exportgaranti av sär
skilda skäl beviljas för ersättande av den för
lust som uppstår vid finansiering i form av 
främmande kapital eller borgen eller garanti 
som ansluter sig till en investering i utlandet 
då en sådan avtalspart, avgivare av förbindel
se eller förmånstagare som inte är garantita
gare bryter mot eller underlåter att uppfylla 
villkoren i garantiavtalet eller -förbindelsen 
eller blir insolvent. Det föreslås att sådan risk 
som är förenad med finansieringen i form av 
eget kapital inte skall täckas som kommersi-
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ell risk. Täckaodet av denna risk har inte an
setts falla under systemet med exportgaranti. 

I länder som är förenade med s.k. politisk 
risk har internationella och landets egna fi
nansiella institut begränsade möjligheter att 
ta risker i samband med projekt. Bankernas 
begränsade möjligheter att ta risker leder 
också till att ett företag, i vilket ett finländskt 
företag har investerat, i ett land som är för
enat med politisk risk inte kan få långfristiga 
krediter vid behov, vilket försvårar dess 
verksamhet och investeringar. Som sådana 
särskilda skäl som avses i 2 mom. kan be
traktas t.ex. tryggande av tillgången på finan
siering i samband med projekt för samfinan
siering som genomförs tillsammans med ett 
internationellt institut för utvecklingsfinansi
ering t.ex. Världsbanken när tillgången på fi
nansiering inte kan tryggas om inte en kom
mersiell risk täcks med exportgaranti. När
mare bestämmelser om detta skall utfårdas 
genom en förordning av statsrådet som skall 
ges med stöd av 12 § 2 mom. 

6 §. Specialrisktagning I paragrafen före
slås bestämmelser om ett garantisystem för 
s.k. nationellt intresse. Inom ramen för ett 
dylikt system skulle det vara möjligt att be
vilja exportgarantier också i sådana fall då 
exportgaranti inte kan beviljas på basis av 
den gjorda riskbedömningen eller då export
garanti skall beviljas på villkor som ur risk
bedömningens synvinkel avviker från det 
normala. De grunder på vilka beviljandet av 
exportgarantier i en dylik situation är motive
rat omfattar utöver främjandet av exporten, 
investeringarna och sysselsättningen också 
målen för den finländska utrikes-, handels-, 
ulands- och miljöpolitiken. Dylika villkor 
som avviker från normal risktagning kan 
komma att tillämpas t.ex. i en situation där 
endast risktagning på kort sikt normalt skulle 
kunna komma ifråga. Med stöd av den före
slagna paragrafen skall man trots det sagda 
kunna bevilja garanti för långvarigare risker. 

Det ankommer på statsrådet att överväga 
om det finns något behov att avvika från den 
normala riskbedömningen i samband med 
exportgarantiverksamheten. statsrådet skall 
på framställning av handels- och industrimi
nisteriet och på basis av det förslag som 
Finnvera lagt fram fastställa de länder som är 
förenade med en betydande risk men för vil-

ka det skulle vara motiverat att använda den 
fullmakt som ges i paragrafen. Innan någon 
framställning görs skall handels- och indu
striministeriet begära utlåtande av utrikesmi
nisteriet och finansministeriet samt vid behov 
även av miljöministeriet statsrådets beslut 
grundas närmast på utrikes-, handels-, 
ulands- och miljöpolitiska aspekter. I detta 
sammanhang skall statsrådet på framställning 
av handels- och industriministeriet fastställa 
för ifrågavarande länder en maximiansvars
gräns till vilken exportgarantins specialan
svar får uppgå. De enskilda besluten om ex
portgaranti skall fattas av Finnvera genom 
det normala beslutsförfarandet inom ramen 
för den fullmakt som bolaget fått. 

7 §. Omständigheter som beaktas vid bevil
jandet av exportgaranti. I l mom. föreslås 
bestämmelser om beaktaodet av de interna
tionella bestämmelser och föreskrifter om 
exportgarantier som är bindande för Finland 
när exportgarantier beviljas. Till dylika be
stämmelser och föreskrifter hör till exempel 
det separata avtal om subventioner och ut
jämningsåtgärder som ansluter sig till 
Världshandelsorganisationens grundfördrag 
exportkreditkonsensus, den överenskommel
se om garantiavgifter som ingår i konsen
susavtalet och harmoniseringsdirektivet. 

I l mom. 2 punkten föreslås ingå bestäm
melser om att internationella konkurrensfak
torer skall beaktas vid fastställaodet av vill
koren för exportgarantier. Målet bör vara att 
finländska exportörer och investerare tillhan
dahålls exportgarantier på sådana villkor att 
de kan bibehålla sin konkurrenskraft jämfört 
med andra exportörer och investerare. I om
fattande finansieringsarrangemang deltar ofta 
garantianstalter från flera länder. Exportga
rantiverksamheten skall vara flexibel så att 
villkoren för exportgaranti skall kunna fast
ställas så att de motsvarar de villkor som 
andra länder erbjuder. 

I l mom. 3 punkten föreslås dessutom be
stämmelser om beaktande av ifrågavarande 
projekts miljökonsekvenser som en del av 
bedömningen av den totala risken i samband 
med beviljandet av exportgaranti. De projekt 
som har betydande miljökonsekvenser skall, 
innan det slutliga exportgarantibeslutet fattas, 
bedömas i enlighet med de bedömningsprin
ciper och -förfaranden som allmänt (närmast 
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i OECD-ländema) godkänts att bli tillämpade 
inom den internationella exportgarantiverk
samheten. Utgångspunkten för det arbete 
som sker inom OECD är bedömningen av 
miljökonsekvenser. Också bedömningen av 
sociala verkningar kan i vissa fall jämställas 
med miljökonsekvensbedömningen om dessa 
utgör en integrerad del av projektets miljö
konsekvenser (t.ex. i fråga om dammprojekt 
kan förflyttningar av befolkningen beaktas 
som en del av bedömningen av projektets 
miljökonsekvenser). I den internationella 
praxisen har man i regel utgått från att det 
förutsätts åtminstone efterlevnad av lagstift
ningen och myndighetemas bestämmelser i 
det aktuella landet. Det föreslås att närmare 
bestämmelser bl.a. om beaktaodet av miljö
konsekvenser som en del av statens exportga
rantiverksamhet skall utfårdas genom en för
ordning av statsrådet som ges med stöd av 12 
§l mom. 

I 2 mom. föreslås ingå en bestämmelse om 
att exportgarantiverksamheten skall vara in
riktad på att avhjälpa de brister som före
kommer på finansieringsmarknaden. Enligt l 
§ lagen om statens specialfinansieringsbolag 
skall bolagets verksamhet inriktas på att kor
rigera de brister som förekommer i utbudet 
på finansiella tjänster. Med brister som före
kommer på finansieringsmarknaden avses si
tuationer där finansiering av någon anledning 
inte kan ordnas på konkurrensmässiga villkor 
utan att den offentliga makten ingriper. Ovan 
nämnda brister kan förekomma på finansie
ringsmarknaden även då finansiering kan 
ordnas efter inlämnaodet av ett garantianbud 
utan att exportgarantierna behöver tas i bruk. 
En brist på finansieringsmarknaden kan ock
så leda till att projektet genomförs endast om 
risken fördelas. Vid bedömningen av mark
nadsbrister bör man dock beakta också den 
offentliga exportfinansiering som erbjuds av 
konkurrentländerna. 

8 §. Avgifter. I paragrafen föreslås be
stämmelser om de avgifter som kan tas in för 
exportgaranti. Enligt det föreslagna l mom. 
kan en handläggningsavgift tas in för export
garantibeslut men bestämmelsen förutsätter 
inte att en handläggningsavgift måste tas in. 
Vid fastställaodet av handläggningsavgiften 
bör man i mån av möjlighet beakta den ar
betsbelastning och de kostnader som hand-

läggningen av ansökningar medför. 
Enligt 2 mom. skall garantiavgifterna vara 

baserade på den risk som skall täckas. De 
omständigheter som påverkar garantiavgif
tens storlek är bl.a. garantitäckning, den risk 
som skall täckas, föremål för risken t.ex. kö
parens, kredittagarens eller borgenärens kre
ditvärdighet, kreditvärdigheten hos landet 
med föremålet för risk samt riskperiodens 
längd. Garantiavgiftens storlek kan påverkas 
också av den prissättning som tillämpas av 
ett tredje land som konkurrerar om exportle
veransen. Den slutliga garantiavgiften skall 
täcka kombinationen av priserna på den poli
tiska och kommersiella risken som skall 
täckas. 

Vid prissättningen av kommersiella risker 
skall man i mån av möjlighet beakta prissätt
ningen på marknadsvillkor och den prissätt
ning som tillämpas av andra som är med om 
att fördela risken vid samma projekt. Mini
migarantiavgifterna i samband med politiska 
och suveräna risker skall grunda sig på 
OECD:s överenskommelse om garantiavgif
ter som träffades i juni 1997 och som be
skrivs närmare i den allmänna motiveringen i 
avsnitt 2.4. (Exportkreditkonsensus). 

9 §. Skyddsarrangemang. I sista hand kan 
det bli statens sak att svara för den förlustrisk 
som uppstår i samband med exportgaranti
verksamheten. Av denna orsak är det viktigt 
att i lagen ges en möjlighet att skydda sig 
mot förlustrisker. I paragrafen föreslås be
stämmelser om de skyddsarrangemang som 
kan vidtas för att statens intressen kan skyd
das mot den förlustrisk som kan uppstå i 
samband med exportgarantiverksamheten. 
Dylika arrangemang är försäkringar, säkerhe
ter, avtal om ansvarsbyte och andra dylika ar
rangemang. Med försäkring avses till exem
pel de garantier och borgen eller förbindelser 
som givits av inhemska eller utländska ban
ker eller försäkringsbolag för täckande av en 
del av förlustrisken. Som exempel på andra 
arrangemang kan nämnas avtalen med ut
ländska exportkreditanstalter om fördelning 
av förlustrisken bland annat genom att köpa, 
byta eller sälja fordringar som täcks av ga
ranti. På detta sätt skulle det vara möjligt att 
minska och sprida riskkoncentrationen. De 
ansvar som erhållits i utbyte inriktar sig inte 
nödvändigtvis på finländsk export. Innehållet 
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i bestämmelsen är inte avsett att vara uttöm
mande för att man flexibelt skall kunna ta i 
bruk också de riskhanteringsprodukter som i 
framtiden kommer att utvecklas på markna
den. 

10 §. Ansvarsgränser. l paragrafen föreslås 
bli intagna bestämmelser om maximibeloppet 
av garantiansvar. Enligt 82 § grundlagen 
skall maximigränser för statens ansvar ställas 
i lagen. Enligt det föreslagna 1 mom. får det 
sammanlagda ansvaret för exportgarantier 
och skyddsarrangemang uppgå till högst 7 
900 miljoner euro, dock så att garantiansva
ret för de exportgarantier som avses i 6 § får 
uppgå till högst 700 miljoner euro och garan
tiansvaret för de investeringsgarantier för 
kommersiella risker som avses i 5 § 2 mom. 
får uppgå till högst 200 miljoner euro. Den 
privata exportförsäkringsmarknaden utveck
las hela tiden och kan således också bevilja 
försäkringar mot en del av de, till och med 
politiska, risker som är förenade med expor
ten. Under beredningen av propositionen har 
man ansett att de maximibelopp som anges i 
den gällande lagen om exportgaranti inte bör 
sänkas. 

Enligt det föreslagna 2 mom. skall vid be
räkningen av garantiansvar beaktas garanti
ansvaret i fråga om de exportgarantier som 
trätt i kraft, när det gäller kapital för vilket 
garanti beviljats, till fullo och garantiansva
ret, som medförs på grund av bindande ga
rantianbud och som gäller det kapital för vil
ket garanti beviljats, till hälften. Enligt för
slaget skall genom förordning av handels
och industriministeriet bestämmas särskilt 
om de principer enligt vilka det ansvar som 
föranleds av skyddsarrangemangen skall be
aktas. 

11 §. Beviljandet och administreringen av 
exportgarantier. Enligt det föreslagna l 
mom. skall enskilda beslut om exportgaranti
er fattas och de avtalsvillkor som tillämpas 
på beviljade exportgarantier fastställas av 
Finnvera. Finnvera skall ingå de avtal och ge 
de förbindelser som avses i 3 § 3 punkten 
samt genomföra skyddsarrangemangen i sitt 
eget namn. Bolaget skall fatta beslut om er
sättningar som skall betalas på basis av ex
portgaranti och ha hand om administrationen 
av bl.a. indrivningen i samband med export
garantier. För att Finnvera skall kunna sköta 

sina uppgifter måste bolaget ha rätt att få de 
uppgifter som det behöver. 

12 §. Närmare bestämmelser. Enligt l 
mom. skall statsrådet fastställa de principer 
som skall följas i exportgarantiverksamheten. 
Dessa principer skall gälla finländskt intres
se, täckande av en kommersiell risk i fråga 
om en investering i utlandet, bedömningar av 
exportgarantiprojekts miljökonsekvenser, 
fastställande av avgifter som skall tas ut för 
exportgarantier samt vid behov andra all
männa riktlinjer med anknytning till export
garantiprodukter, risk- och prissättningsprin
ciper. 

I 2 mom. skall bestämmas att närmare be
stämmelser om verkställigheten av lagen vid 
behov skall kunna ges genom en förordning 
av statsrådet. 

13 §.Ikraftträdande. I paragrafens 1 mom. 
anges tidpunkten för lagens ikraftträdande. I 
3 mom. föreslås bestämmelser om att på de 
exportgarantier som trätt i kraft innan denna 
lag träder i kraft skall tillämpas de bestäm
melser som var i kraft då denna lag trädde i 
kraft. Om ett bindande garantianbud har 
lämnats innan lagen träder i kraft men ex
portgarantin skall träda i kraft först efter att 
lagen trätt i kraft, skall den nya lagen tilläm
pas på garantin i fråga. 

2. Närmare bestämmelser 

Enligt den föreslagna 12 § skall närmare 
bestämmelser om verkställigheten av lagen 
kunna utfårdas genom förordning av statsrå
det. Genom den förordning av statsrådet som 
skall ges med stöd av 12 § l mom. fastställs 
de principer som skall iakttas i exportgaran
tiverksamheten och vilka skall gälla fin
ländskt intresse, täckande av en kommersiell 
risk i fråga om en investering i utlandet, be
dömning av exportgarantiprojekts miljökon
sekvenser, fastställande av avgifter som skall 
tas ut för exportgarantier samt vid behov 
andra allmänna riktlinjer med anknytning till 
exportgarantiprodukter, risk- och prissätt
ningsprinciper. Ett utkast till statsrådets för
ordning som skall ges med stöd av 12 § l 
mom. ingår som bilaga l. 
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3. Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft så snart som 
möjligt efter att den har antagits. 

Med stöd av vad som anförts ovan före
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 

Lag 

om statliga exportgarantier 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 

l § 

Syftet med exportgarantiverksamheten 

Syftet med exportgarantiverksamheten är 
att stärka den ekonomiska utvecklingen i Fin
land genom att främja exporten och företa
gens internationalisering. 

2§ 

Tillämpningsområde 

I denna lag bestäms om de villkor och 
principer som skall tillämpas på statens ex
portgarantiverksamhet. 

Exportgaranti beviljas för den förlustrisk 
som kan uppstå i samband med exporten el
ler investeringar i utlandet. 

3 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
l) export produktion, leverans, transport el

ler uthyrning av varor eller Uänster till en ut
ländsk köpare eller hyrestagare, överföring 
av tillverkningsrättigheter eller immateriella 
rättigheter till utlandet, utförande av projek
terings-, monterings- eller byggnadsarbete el
ler annat arbete eller en tjänst för en utländsk 
beställares räkning samt lagring av varor i ut
landet; 

2) investering finansiering i form av eget 
kapital eller annan finansiering, produktions
anordningar eller produktionsmetoder eller 
med dessa jämförliga ekonomiska förmåner 

som placeras i företagsverksamheten i det 
land som är föremål för investeringen; 

3) exportgaranti sådana avtal eller förbin
delser i anslutning till exporten eller invester
ingar i utlandet för vilka staten ansvarar och 
vilka kan ingås eller ges i form av direkt för
säkring, återförsäkring, proprieborgen, fyll
nadsborgen eller annan ansvarsförbindelse. 

4§ 

Risker som täcks vid export 

Exportgaranti kan beviljas för att ersätta 
förluster som uppstår i samband med expor
ten och som beror på att 

l) en avtalspart, den som gett en förbindel
s~ eller en förmånstagare, som inte är garan
tltagar~, bryter. mot eller underlåter att upp
fylla vtllkoren 1 ett avtal eller en förbindelse 
eller blir insolvent; 

2) sådana av avtalsparterna, den som gett 
en förbindelse eller av förmånstagaren obe
roende exceptionella omständigheter, såsom 
bestämmelser, myndighetsbeslut eller myn
digheters åtgärder eller oöverstigliga hinder 
hindrar en avtalspart eller den som gett e~ 
förbindelse från att uppfylla sina förpliktelser 
enligt avtalet eller förbindelsen. 

5 § 

Risker som täcks vid investeringar i utlandet 

Exportgaranti kan beviljas för ersättande av 
en förlust som uppstår i samband med inve
steringar i utlandet och som beror på att så
d~na av avtalsparterna, den som gett en för
bmdelse, förmånstagaren, investeraren eller 
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av investeringsobjektet oberoende exceptio
nella omständigheter, såsom bestämmelser, 
myndighetsbeslut eller myndigheters åtgär
der eller oöverstigliga hinder, hindrar avtals
parten eller den som gett forbindelsen från att 
uppfYlla sina fårpliktelser enligt avtalet eller 
forbindelsen eller hindrar investeraren från 
att utnyttja investeringen. 

Exportgaranti kan av särskilda skäl beviljas 
får ersättande av sådan forlust som uppstår 
till foljd av finansiering i form av främmande 
kapital eller garanti i anslutning till invester
ingar i utlandet och som beror på att en sådan 
avtalspart, avgivare av forbindelse eller for
månstagare som inte är garantitagare bryter 
mot eller underlåter att uppfYlla villkoren i 
garantiavtalet eller fårbindelsen eller blir in
solvent. 

6§ 

Specialrisktagning 

Exportgaranti kan beviljas med stöd av en 
fullmakt som statsrådet av särskilda skäl har 
givit också då den risk som sammanhänger 
med exporten eller investeringar i utlandet, 
finansieringen av dessa eller med det land 
som är foremål for exporten eller invester
ingen är så stor att exportgaranti inte kan be
viljas utifrån normal riskprövning eller då 
exportgaranti beviljas på villkor som med 
tanke på riskprövningen avviker från de 
normala. 

7§ 

Omständigheter som beaktas vid beviljandet 
av exportgaranti 

Vid beviljandet av exportgaranti och fast
stäliandet av villkoren får exportgaranti be
aktas 

l) de internationella bestämmels~r om ex
portgarantier som är bindande for F m land; 

2) internationella konkurrensfaktorer; och 
3) miljökonsekvenserna av det projekt får 

vilket exportgaranti beviljas, som en del av 
bedömningen av den totala risk som är for
enad med projektet. 

Utöver bestämmelserna i l mom. beaktas 
2190030 

att exportgarantiverksamheten inriktas på av
hjälpande av de brister som forekoromer på 
finansieringsmarknaden. 

8§ 

Avgifter 

För beslut om exportgaranti kan en hand
läggningsavgift tas ut. Handläggningsavgif
ten bestäms utgående från den arbetsmängd 
och de kostnader som handläggningen av en 
ansökan medfår. 

För exportgaranti tas ut en garantiavgift 
vars belopp bestäms utgående från riskperio
dens längd, kreditvärdigheten hos foremålet 
for risken, kreditvärdigheten hos landet där 
fårernåJet for risken finns och andra omstän
digheter som inverkar på den risk som skall 
täckas samt konkurrensfaktorerna. 

9§ 

skyddsarrangemang 

För att trygga statens intressen är det möj
ligt att genom forsäkringar, säkerheter, avtal 
om ansvarsbyte och andra arrangemang 
skydda sig mot de forluster som kan uppstå 
vid exportgarantiverksamhet enligt denna lag 
(skyddsarrangemang). 

10 § 

Ansvarsgränser 

Det sammanlagda ansvaret for exportga
rantier och skyddsarrangemang får uppgå till 
högst 7 900 miljoner euro. Garantiansvaret 
for de exportgarantier som avses i 6 § f'ar 
dock uppgå till högst 700 miljoner euro och 
garantiansvaret for de investeringsgarantier 
som avses i 5 § 2 mom. till högst 200 miljo
ner euro. 

Vid beräkningen av det ansvar som avses i 
l mom. skall garantiansvaret i fråga om de 
exportgarantier som trätt i kraft när det gäller 
kapital som täcks av garanti, exklusive andra 
poster utöver kapitalet som eventuellt skall 
ersättas, beaktas till fullo, medan det garanti
ansvar som realiseras på grund av bindande 
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garantianbud och som gäller kapital som 
täcks av garanti skall beaktas till hälften. Det 
ansvar som orsakas av skyddsarrangemangen 
beaktas till nettobelopp på det sätt som fast
ställs genom förordning av handels- och in
dustriministeriet. 

För beräknande av det ansvar som avses i l 
mom. omräknas avtalsvalutan till euro enligt 
den kurs som Europeiska centralbanken har 
meddelat för valutan den dag exportgarantin 
trädde i kraft. 

11 § 

Beviljandet och administreringen av export
garantier 

Exportgarantierna enligt denna lag beviljas 
och administreras av det bolag som avses i 
lagen om statens specialfinansieringsbolag 
(443/1998). Bolaget fastställer också de all
männa avtalsvillkor som skall tillämpas på 
exportgarantier och ingår de avtal och ger de 
förbindelser som avses i 3 § 3 punkten samt 
vidtar skyddsarrangemang. 

12 § 

Närmare bestämmelser 

Genom förordning av statsrådet utfårdas 
närmare bestämmelser om de principer som 
skall följas i exportgarantiverksamheten och 
som gäller: 

Helsingfors den 19 januari 200 l 

l) fastställande av hur den ekonomiska ut
vecklingen i Finland, vilken avses i l §, skall 
främjas (föreligger det ett finländskt intres
se); 

2) förutsättningarna för att en sådan kom
mersiell risk som avses i 5 § 2 mom. skall 
kunna täckas i fråga om en investering i ut
landet; 

3) bedömning av exportgarantiprojekts mil
jökonsekvenser; 

4) avgifter som skall tas ut för exportgaran
tier; och 

5) andra allmänna riktlinjer med anknyt
ning till exportgarantiprodukter, risker och 
prissättning. 

Närmare bestämmelser om verkställigheten 
av denna lag kan utfårdas genom förordning 
av statsrådet. 

13§ 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den 200 . 
Genom denna lag upphävs lagen den 14 

september 1962 om exportgaranti (479/1962) 
jämte ändringar. 

På de garantier som trätt i kraft innan den
na lag träder i kraft tillämpas de bestämmel
ser som gällde vid lagens ikraftträdande. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

Republikens President 

TARJA HALONEN 

Handels- och industriminister Sinikka Mönkäre 
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Förordningsutkast 

statsrådets förordning 

om de principer som skall röJjas i exportgarantiverksamheten 

På föredragning av handels- och industriministern föreskrivs med stöd av 12 § l mom. lagen 
om statliga exportgarantier ( l ): 

l § 

Finländskt intresse 

En förutsättning för att garanti skall bevil
jas är att export- eller investeringsprojektet i 
fråga är till nytta för den finländska sam
hällsekonomin (projektet är förenat med ett 
finländskt intresse). 

Finländskt intresse kan anses föreligga bl.a. 
i följande fall: 

a) graden av inhemskt ursprung hos den 
vara eller tjänst som skall exporteras är hög, 

b) exportören är en sammanslutning som är 
registrerad i Finland och en betydande del av 
projektets totalleveranser är tillverkade i Fin
land eller baserar sig på finsk design eller 
know-how, 

c) investeraren är en sammanslutning som 
är registrerad i Finland eller en utländsk 
sammanslutning i vilken finländare har be
stämmanderätten och investeringen är till be
tydlig nytta för den finländska samhällseko
nomin och 

d) då en exportleverans från Finland eller 
från utlandet genom en sammanslutning som 
registrerats i Finland eller genom en utländsk 
sammanslutning i vilken finländare har be
stämmanderätten till ett annat land annars är 
till betydlig nytta för den finländska sam
hällsekonomin. 

2§ 

Täckande av kommersiella risker vid inve
steringar i utlandet 

Exportgaranti som avses i 5 § 2 mom. la
gen om statens exportgarantier kan endast 
beviljas för sådana projekt för samfinan
siering med internationella institut för ut
vecklingsfinansiering, för vilka tillgången på 
finansiering inte kan tryggas utan dylik ex
portgaranti. 

3 § 

Bedömning av miljökonsekvenserna i sam
band med exportgarantiprojekt 

I exportgarantiverksamheten skall princi
pen om hållbar utveckling beaktas och inter
nationellt godkända principer och metoder 
för bedömning av miljökonsekvenser tilläm
pas. 

Det specialfinansieringsbolag som sköter 
administrationen av exportgarantier skall ha 
ett förfarande för bedömning av exportgaran
tiprojekts miljökonsekvenser, som består av 
miljöprinciper och anvisningar om bedöm
ningen av miljökonsekvenser. 
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4§ 

Avgifter för exportgarantier 

Vid bestämmandet av de avgifter som av
ses i 8 § lagen om statliga exportgarantier 
skall från fall till fall beaktas exportörens, 
köparens, kredittagarens eller borgensman
nens kreditvärdighet, landsklassificeringen 
av det land till vilket verksamheten riktar sig, 

säkerhetsarrangemang, riskperiodens längd 
samt andra omständigheter som eventuellt 
påverkar saken. 

5§ 

Ikraftträdande 

Denna förordning träder 
200 . 

kraft den 


