TaVM 33/2000 vp — HE 169/2000 vp

TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ
33/2000 vp
Hallituksen esitys laiksi kehitysmaihin myönnettävistä korkotukiluotoista

JOHDANTO
Vireilletulo
Eduskunta on 7 päivänä marraskuuta 2000 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi kehitysmaihin
myönnettävistä
korkotukiluotoista
(HE 169/2000 vp).

Asiantuntijat
Valiokunnassa ovat olleet kuultavina
- linjanjohtaja Kalevi Ahti, ulkoasiainministeriö
- toimitusjohtaja Markku Mäkinen, Finnvera
Oyj
- osastopäällikkö Jyrki Laakso, Suomen Pankkiyhdistys
- toimitusjohtaja Tuomas Larjavaara, Fide Oy.

HALLITUKSEN ESITYS
Ehdotetun lain mukaan kehitysyhteistyömäärärahoista voidaan maksaa korkotukea luotoille,
joilla rahoitetaan kehitysmaiden taloudellista tai
sosiaalista kehitystä edistäviä, merkittävää suomalaista osuutta sisältäviä hankkeita.
Korkotukiluoton rahoittaa ja luottosopimuksen luotonsaajan kanssa tekee suomalainen tai
Euroopan talousalueella toimiluvan saanut luottoriskiltään hyväksytty luottolaitos tai muu luottoriskiltään näihin rinnastettava ulkomainen
luottolaitos.

Laissa säädetään ulkoasiainministeriön toimivaltuuksista päättää maksettavan korkotuen
määrästä ja korkotukiluottojen käytön valvonnasta.
Korkotuen maksaa luoton myöntäneelle luottolaitokselle Valtiokonttori.
Ehdotetulla uudella lailla kumotaan kehitysmaiden taloudellista kehitystä varten myönnettävien luottojen korkotuesta annettu laki.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT
Perustelut
Valiokunta pitää lakiehdotusta perusteltuna ja
esittää sen hyväksymistä.

HE 169/2000 vp

Korkotukiluottojen hallinnointiympäristössä
on tapahtunut yritysjärjestelyjen johdosta muutoksia, jonka vuoksi lakisääteinen yksinoikeus
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musten tekemiseen ei ole enää perusteltua. Nykyisen yksinoikeuden katsotaan vääristävän
myös kilpailua ja vähentävän korkotukiluottojen kysyntää. Korkotukiluottojen tarkoituksena
on osaltaan tukea suomalaista vientiä kehitysmaihin. Uuden lain tavoitteena on parantaa suomalaisyritysten kilpailuasemaa keskeisiin kilpailijamaihin verrattuna.

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että
luottojen valvonnan tulee olla kattavaa ja tehokasta.

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

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2000
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
pj.
vpj.
jäs.

Leena Luhtanen /sd
Mari Kiviniemi /kesk
Janina Andersson /vihr
Jouni Backman /sd
Klaus Hellberg /sd
Mikko Immonen /vas
Reijo Kallio /sd
Marja-Leena Kemppainen /skl

Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos Eelis Roikonen.
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Pekka Kuosmanen /kok
Mika Lintilä /kesk
Olli Nepponen /kok
Antti Rantakangas /kesk
Ola Rosendahl /r
Juhani Sjöblom /kok
vjäs. Pertti Mäki-Hakola /kok
Veijo Puhjo /vas.

