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FÖRSLAG 

Landskapsstyrelsen föreslår en höjning av det sammanlagda beloppet av samtidigt 

utestående landskapsgarantier och lån som beviljats enligt landskapslagen om land

skapsgaranti för industrier och vissa andra näringsgrenar. Beloppet höjs från 30 till 50 

miljoner mark 



Motivering 1 

MOTIVERING 

1. Skälen för förslaget 

Landskapsstyrelsen har i sitt handlingsprogram angivit att man skall verka för att 

tillgången på riskkapital till utvecklingsbara projekt förbättras liksom tillgången på 

räntestöd, garantier och lånemedel. Landskapsstyrelsen har sålunda aktivt i samråd 

med företag och banker medverkat till finansiering av utvecklingsbara projekt bl.a. 

genom att bevilja nya landskapsgarantier. Redan under början av år 1996 har nya 

garantier för ca 5 miljoner mark beviljats. 

Under de senaste åren har bankernas säkerhetskrav på företagen skärpts. Banker~ 

nas övervakningsmyndigheter förutsätter att bankerna har fullgoda säkerheter för sin 

utlåning. 

Nya företag eller företag i en kraftig utvecklingsfas kan inte alltid själv erbjuda 

fullgoda säkerheter för de krediter som företaget behöver för sin utveckling. Land

skapsgarantier är därför i många fall ett nödvändigt instrument för att företagen skall 

kunna utvecklas. De lm~diter som garantier beviljats för hade vid årsskiftet ett 

utestående saldo på 24. 981.283,82 mark och eftersom landskapsstyrelsen hittills under 

år 1996 beviljat nya garantier för ca 5 milj. mark, är nuvarande garantilimit nästan 

helt utnyitjad. 

Av de orsaker som framförs ovan föreslår landskapsstyrelsen att kreditlimiten för 

av landskapsstyrelsen beviljade garantier höjs från 30 miljoner mark till 50 miljoner 

mark. 

Vid prövningen av landskapsgarantier är den allmänna principen den att land

skapet kan bevilja garantier till ungefär hälften av risktagandet. Den övriga delen av 

risken fömtsätts ägaren eller de övriga finansiärerna ta. 

2. Förslagets administrativa och ekonomiska konsekvenser 

Förslaget medför inte något behov av administrativa förändringar. 

Landskapets utgifter för garantiåtaganden varierar med risksituationen i företagen. 

Landskapsstyrelsen kräver i allmänhet motsäkerheter i form av inteckningar i fastig

heter eller företagsinteckningar, men dessa har sällan fullgott värde som säkerhet. 

Landskapsstyrelsen har dock rätt att bevilja garantier även utan krav på motsäkerhet 

(5 § 2 mom.). Under de senaste åren (1991-1995) har landskapets utgifter uppgått till 

i medeltal ca 1.300.000 mark per år, eller ca 5 procent av garantiåtagandena. Stora 

årsvariationer har förekommit, från några hundra tusen mark till nästan tre miljoner 

mark per år. Belastningen har varit större än n01malt under de fem senaste åren p.g.a. 

lågkonjunkturen. 



2 Höjning av tota/beloppet av de allmänna landskapsgarantierna till näringslivet 

Landskapsstyrelsen har gjort en bedömning av den risk som f.n. föreligger för att 

det garantiansvar som landskapet iklätt sig skall utkrävas och medföra kostnader. Be~ 

dömningen visar att den föreslagna höjningen av totalbeloppet av samtidigt gällande 

garantier inte medför ett för stort risktagande för landskapet. 

Ett utökat garantiansvar med 20 miljoner mark kan antas öka den genomsnittliga 

borgenskostnaden med 200.000 ·· 700.000 mark per år i medeltal, eller motsvarande 

1 - 3,5 procent av garantiansvaret. Kostnadsnivån är beroende av hur kreditriskerna 

bedöms. 

Garantiansvaret ersätts delvis med den garantipremie som landskapsstyrelsen 

uppbär. Den är i allmänhet 0,75 procent av garnntibeloppet som engångspremie och 

0,75 procent i årlig premie. I garantiprovisioner har i medeltal influtit ca 100.000 

mark per år. 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lag. 



Lagtext 

LANDSKAPSLAG 
om äm:lri:ng av 4 § landskapslagen om landskapsga:ranti för 

industrier och vissa andra näringsgrenar 

3 

I enlighet med lagtingets beslut ändras 4 § landskapslagen den 20 april 1966 om 

landskapsgaranti för industrier och vissa andra näringsgrenar (14/66), sådan den lyder 

i landskapslagen den 3 mars 1994 (29/94) som följer: 

4 § 

Det sanunanlagda beloppet av samtidigt utestående landskapsgarantier och lån 

som beviljats enligt 1 § 4 mom. får stiga till högst 50.000.000 mark, med undantag 

för räntor och andra betalningar som eventuellt skall erläggas utöver kapitalet. 
Beloppet av utländsk kredit beräknas enligt Finlands Banks säljkurs för respektive 

valuta vid den tidpunk.i då garantin beviljas. 

Denna lag träder omedelbart i kraft. 

Mariehamn den 2 april 1996 

Landskapsstyrelseledamot Gun Carlson 

Föredragande ledamot Anders Eriksson 



Bilaga I 

LANDSKAPSLAG 
om ändring av 4 § landskapslagen om landskapsgaranti för 

industrier och vissa andra näringsgrenar 

I enlighet med lagtingets beslut ändras 4 § landskapslagen den 20 april 1966 om 

landskapsgaranti för industrier och vissa andra näringsgrenar (14/66), sådan den lyder 

i landskapslagen den 3 mars 1994 (29/94) som följer: 

Gällande lydelse 

4 § 
Det samma11Jagda beloppet av samtidigt 

utestående landskapsgarantier och lån som be

v Hjats enligt 1 § 4 mom. får stiga till högst 

30. 000. 000 mark, med undantag för räntor 
och andra betalningar som eventuellt skall 

erläggas utöver kapitalet. Beloppet av ut

ländsk kredit beräknas enligt Finlands Banks 

säljk'Urs för respektive valuta vid den tidpunkt 
då garantin beviljas. 

Föreslagen lydelse 

4 § 
Det sammanlagda beloppet av samtidigt 

utestående landskapsgarantier och lån som 

beviljats enligt 1 § 4 mom. får stiga till 

högst 50.000.000 mark, med undantag för 

räntor och andra betalningar som eventuellt 

skall erläggas utöver kapitalet. Beloppet av 

utländsk kredit beräknas enligt Finlands 

Banks säljkurs för respektive valuta vid den 

tidpunkt då garantin beviljas. 

Denna Jag träder omedelbart i kraft. 


