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V iðskiptaráðuneyti,
bt. Þorgeir Öriygsson ráðuneytisstj.
Amarhvoli v. Lindargötu,
150 Reykjavík

Efni: Málefni tryggingardeildar útflutningslána

í framhaldi fundar með ráðuneytinu 23. október sl. hafa SBV haft til skoðunar drög að 
frumvarpi til breytinga á ákvæðum um tryggingardeild útflutningslána, í lögum um 
Nýsköpunarsjóð atvinnulífsins. Málið var rætt á fundi stjómar SBV 30. október.

Eins og fram kemur í greinargerð með frumvarpinu á tryggingardeild útflutningslána 
sér orðið rúmlega 30 ára sögu. Þrátt fyrir það hefur þessi þáttur fjármálaþjónustu aldrei 
náð sambærilegu vægi hérlendis og í öðrum nágrannaríkjum. Astæður þess kunna að 
vera ýmsar, svo sem viðskiptahefðir hjá innlendum útflutningsfyrirtækjum og/eða 
greiðari aðgangur að hérlendum fjármálafyrirtækjum.

Frumvarpið miðar að því að víkka út starfsheimildir tryggingadeildarinnar, þannig að 
hægt verði að veita tryggingar og ábyrgðir í meira mæli en nú er raunin. SBV leggjast 
ekki gegn slíkum fyrirætlunum, enda má ætla að rýmri reglur muni upp að vissu marki 
auka svigrúm markaðsaðila til lánveitinga með bakábyrgð tryggingadeildarinnar. I 
þeim efnum er eðlilegt að horfa til þeirra reglna sem nágrannalöndin hafa mótað. Hins 
vegar telja SBV grundvallaratriði að umræddar breytingar miði að því að hlutverk 
tryggingadeildarinnar verði hér eftir sem hingað til að meginstefnu að vera bakhjarl 
markaðsaðila, en ekki sé verið að búa til nýja ríkisrekna fjármálastofnun í samkeppni 
við hinn frjálsa markað.

í því sambandi hafa SBV áhyggjur af því að í athugasemdum við 1. gr. frumvarpsins 
virðist tryggingardeildinni í verulegum mæli vera skapað svigrúm til að tryggja sjálf 
lán eða gefa sjálf út ábyrgðir vegna útflutningssamninga eða efnda á þjónustu- eða 
verksamningi án aðkomu markaðsaðila. SBV telja brýnt að í greinargerð komi skýrt 
fram að með þessum breytingum sé ekki ætlunin að deildin fari inn á svið 
markaðsaðila, fremur en verið hefur.
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Þá er orðalag 7. tölul. 2. efnismgr. 1. gr. mjög víðtækt og til þess fallið að ýta undir að 
tryggingardeildin fari að seilast frekar inn á svið markaðsaðila. Lagt er til að 7. tölul. 
orðist svo: Að gefa út annars konar ábyrgð eða tryggingu en að ofan greinir, enda 
falli hún undir hlutverk tryggingardeildar útflutnings os sé ófáanles á einkamarkaði. "

í lokin má benda á að orðalag 2. tölul. 2. efnismgr. 11. gr. er fremur óskýrt og virðist 
ekki ná fyllilega því markmiði sem stefiit er að samkvæmt athugasemdum greinargerð. 
Því er lagt til að töluliðurinn orðist svo: Að taka að sér að ábyrgjast kröfur á hendur 
kaupanda íslensks útflutnings á vöru eða þjónustu eða baktryggja slíkar ábyrgðir.

Guðjón Rúnarsson, 
framkvæmdastjóri SBV
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