TaVM 28/1997 vp- HE 213/1997 vp

TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ
28/1997 vp
Hallituksen esitys laiksi vientitakuulain muuttamisesta

JOHDANTO
Vireilletulo
Eduskunta on 4 päivänä marraskuuta 1997 lähettänyt talousvaliokunnan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen 21311997 vp laiksi vientitakuulain muuttamisesta.
Asiantuntijat
Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

- apulaisosastopäällikkö Risto Paaermaa,
kauppa- ja teollisuusministeriö
- budjettineuvos Raine Vairimaa, valtiovarainministeriö
- lakimies Timo Veijola, Valtiontakuukeskus
- osastopäällikkö Juhani Huttunen, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto edustaen
myös Metalliteollisuuden Keskusliittoa.

HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä Valtiontakuukeskuksen myöntämien vientitakuiden kokonaisvastuuraja ehdotetaan korotettavaksi 45 miljardista markasta 47
miljardiin markkaan.
Laissa tarkoitettujen erityisriskinottoon liittyvien vientitakuiden enimmäisvastuuraja ehdotetaan korotettavaksi 2 miljardista markasta 4 miljardiin markkaan. Tämä valtuuden korotus on
tarkoitus kohdistaa IVY-alueelle.
Lisäksi investointitakuita koskeva 1 miljardin
markan enimmäisvaltuuden rajaus ehdotetaan
poistettavaksi laista. Investointitakuita voidaan
myöntää vientitakuulain kokonaisvaltuuksien
puitteissa silloin, kun investointitakuu soveltuu
hankkeeseen liittyvän riskin kattamiseen.
Edelleen lakia ehdotetaan muutettavaksi si-

HE 213/1997 vp

ten, että vientitakuita voidaan antaa vastatakauksena luotonantajanja viejän ohella suoraan
ulkomaiselle ostajalle tai rahoittajalle. Vientitakuu voidaan myöntää myös silloin, kun pankki
suorittaa niin sanotun hiljaisen remburssin vahvistamisen tai muulla tavalla kattaa sitoumuksen, jonka ulkomainen pankki antaa tilaajan
puolesta viejälle.
Vientitakuiden kattavuutta ja oikeudellista
muotoa koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi siten, että vientitakuu voi kattaa hankkeeseen liittyviä rahoitusriskejä osittain tai kokonaan ja että se voidaan antaa omavelkaisena
takauksena, täytetakauksena tai muuna vastuusitoumuksena.
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VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut
Valiokunta katsoo, että kauppapoliittiset syyt
puoltavat myöntämisvaltuuden lisäämistä esitetyllä tavalla. Yksittäisillä vientikaupoilla ja saavutetuilla markkina-asemilla arvioidaan olevan
myönteistä vaikutusta suomalaisten yritysten
kilpailukykyyn. Suomen vienti Venäjälle on kasvanut ja kasvaa edelleen nopeammin kuin muille
markkina-alueille.
Suomen ja Venäjän välillä on käyty neuvotteluja merkittävästä puheluottojärjestelystä Venäjän valtion takauksella ja tämä järjestely on otettu huomioon tätä lakiehdotusta laadittaessa.

Oikeudellistekniset lainmuutokset merkitsevät suomalaisen pankin ja viejän suojautumisen
paranemista ja tappion riskin pienenemistä.

Päätösehdotus
Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,
että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 1997
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
pj.
vpj.
jäs.
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Tuulikki Hämäläinen /sd
Seppo Kääriäinen /kesk
Arto Bryggare /sd
Mikko Immonen /vas
Martti Korhonen /vas
Pekka Kuosmanen /kok
Leena Luhtanen /sd

Paavo Nikula /vihr
Erkki Partanen /sd
Vuokko Rehn /kesk
Ola Rosendahl /r
Juhani Sjöblom /kok
Sakari Smeds /skl
Janne Viitamies /sd.

