
Nd. 481. Nefndarálit
inn frv. til I. um heiinild fyrir r ík isstjórninn til þess að taka lán.

I’rá ininni hl. fjárhagsnefndar.

Með frv. er farið frain á 12 inillj. kr. lánsheimild ríkisstjórninni til handa. Af 
þvi er ein milljón króna ætluð til bvggingar s íldarverksmiðju á Raufarhöfn, og er 
sú lánsheimild áður i lögum, ca. 11 millj. eru ætlaðar til að greiða þrjú  næstu árin 
erlendar afhorganir af skuldum ríkis, hanka og þeirra annara, er ríkið er í ábyrgð 
fyrir. Hér er því um  að ræða lántöku, sem að því leyti er sérstaks eðlis og frábrugðin 
fyrri lántökuin, að lánsfénu á einvörðungu að verja til afborgana af erlendum skuld-



um, ef og að svo niiklu levti, sem Jjjóðin ekki með öðrum hætti aflar gjaldeyris til 
þeirra þarfa.

Svo er til ætlazt, að bæði ríkið sjálft og aðrir, er fá til ráðstöfunar þann erlenda 
gjaldevri, er til fellur með lántökunni, greiði fullt andvirði hans í isl. k rónum  inn 
á sérstakan sjóð, er liggi til ávöxtunar í íslenzkum bönkum, og eigi má gera að eyðslu- 
evri, heldur skal verja öllu því fé til aukaafborgana af lánum ríkisins, þegar í stað 
er kleift þvkir að taka til þess gjaldeyri frá öðrum þörfum þjóðarinnar. E r  þetta að 
vísu ekki bundið í sérstakri löggjöf, heldur tekið frain í greinargerð frv., og hefir 
f járm álaráðherra  lýst yfir því, að hann  telji sig bundinn  af greinargerðinni jafn t 
og lög væru, enda er slíkt venju samkvæmt. Þ yk ir  minni hl. að vísu hvergi nærri 
trvggt, að þeim ásetningi verði fylgt, en þó jafntrvggt og ef um það væru sett lög, 
Jiví auðsætt er, að sú stjórn, sem i'it af þessu vildi bregða, getur að sjálfsögðu alltaf 
látið breyta slikum lögum, þótt sett vrðu, engu síður en að brjó ta  bæði venju og 
fvrirheit þau, sem gefin eru í greinargerð fruinvarpsins og við um ræðu um málið 
á Alþingi.

Minni hl. viðurkennir, að þjóðin býr nú við hinn mesta gjaldeyrisskort, og benda 
líkur ekki til. að ú r  rætist á næstunni. Hann já ta r  þvi, að ú t  af fvr ir  sig sé hin  fyllsta 
þörf á slíku láni sem frumvarpið fja llar um. Að hann  samt sem áður telur sér ekki 
fært að greiða atkvæði með lántökuheimildinni, s tafar m. a. af þyi, er nú skal greina.

Minni lil. er þeirrar skoðunar, að gjaldeyrisskorturinn stafi a. m. k. sum part af 
þeim sjálfskaparvítum, að núverandi stuðningsflokkar r ík iss tjó rnarinnar hafa um 
langt skeið stefnt fjármáluin og atvinnum álum  Jijóðarinnar í beint óefni. Valdhaf- 
a rn ir  virðast hafa trúað því, að öllu væri vel borgið, ef aðeins væru i heiðri höfð 
Jiau tvö boðorð, að sjá um, að rík issjóður hefði handbært fé til s inna þarfa, alveg 
án hliðsjónar af fjárhagsafkomu þegnanna, og að beita síðan innflutningshöftum  í 
æ ríkari mæli, til þess með þvi móti að inniloka liina óvenju miklu  kaupgetu, er 
sum part hefir skapazt vegna beinna ráðstafana löggjafar og framkvæmdavaldsins.

Hins hefir ekki verið gætt, að hin  háu og síhækkandi fjárlög annarsvegar, en 
langvarandi hallarekstur á sviði nær allra r  framleiðslu landsm anna hinsvegar, hlaut 
in. a. ills að leiða til þeirra gjaldeyrisvandræða, sem nú eru öllum ku n n  orðin. Hefir 
valdhöfunum þó árum  sam an verið bent á, að ásetningur þeirra  um  að „inniloka 
kaupgetuna" var frá öndverðu ekkert annað en grundvallar misskilningur, sem og 
hitt, að innflutningshöftin  ein út af fvrir  sig eru eigi aðeins gagnslaus, heldur og 
beinlinis eins og skaðlegt svefnmeðal, og geta, Jió rétt sé á haldið, heldur aldrei verið 
annað en einn, og það hvergi nærri veigamesti þátturinn  í að tryggja gjaldeyrisþarfir 
l ijóðarinnar. En  ófrávíkjanlegt skilyrði fvr ir  gagnsemi haftanna er, að eyðsla hins 
opinbera sé sniðin eftir gjaldgetu þegnanna og ja fn fram t séð fyr ir  því, að atvinnu- 
rekstur landsm anna sé rekinn á heilbrigðum grundvelli. En á ým sum  sviðum hafa 
valdhafarnir beinlínis unnið gegn þvi, m. a. með sitnekkandi álögum og stöðugum, 
vaxandi skerðingum á atvinnufrelsi einstaklingsins.

Minni hl. hefir alltaf deilt á valdhafana og deilir enn á þá fyr ir  að hafa með 
löggjöf og framkvæmd átt þátt i að skapa það gjaldeyrisöngþveiti, sem þjóðin er 
komin í, og heldur því h iklaust fram, að ef Sjálfstæðisfl. hefði setið að völdum, 
myndi opinber eyðsla hafa verið miklu minni og þvi kallað á minni gjaldeyri, en 
athafnalifið jafnfram t verið blómlegra og því skapað meiri gjaldeyri.

Hinsvegar v iðurkennir minni hl„ að svo sem nú er komið, verður varla h já  lán- 
töku komizt, nema verra hljótist af, t. d. fullkomin vanskil á sam ningsbundnum  af- 
borgunum  hins opinbera. Vill minni hl. því eigi, þ rá tt  fy r ir  fullkomið van traust  á 
núverandi stjórnarstefnu, rísa til beinnar andstöðu gegn lántökunni, enda þótt hann  
telji sér eigi skylt að sam þykkja lántökuna með þvi að greiða atkvæði með frum- 
varpinu. Minni hl. hefir ekki verið tilkvaddur, þegar teknar voru þær óheillaákvarð- 
anir, er leitt hafa til gjaldeyrisskortsins, heldur hafa ráð hans og anna ra  stjórnar- 
andstæðinga verið að engu höfð. Minni hl. telur því vel fara á því, að þeir séu hér 
einir að verki um úrræðin, sem vandræðunum  valda, og að bezt sómi sér, að Jieir,



sem samfvlkt hafa á óga*fubrautinni, hefji nú á eigin ábvrgð gönguna á furnl lánar- 
drottnanna.

Minni hl. er ljóst, að það skiptir að því leyti ekki máli, hverja aðstöðu hann  tekur 
til frumv. þessa, að það verður samþvkkt hvort sem sjálfstæðismenn sitja h já  eða 
greiða atkv. gegn því, og að sú atkva*ðagreiðsla hefir heldur engin áhrif  á sjálfa lán- 
tökuna. Hann hefir þó talið sér skylt að gera nokkra  grein fvrir  málinu, in. a. því 
til skýringar, að hann  leggur ekki beinlínis til, að frv. verði fellt. Minni hl. skilur 
nefnilega vel það sjónarmið, að ú r  því s tjórnarstefna undanfarinna ára  á að hald- 
ast óbreytt, þá sé með öllu tilgangslaust að vera að taka slík lán; h é r  hljóti allt í kaf 
að keyrast og bezt sé að horfast beint i augu við þann sannleika og taka af- 
leiðingunum tafarlaust. Hitt sé ekki til annars  en lengja líf stjórnarinnar, án þess að 
vonir standi til að b jarga þjóðinni.

En minni hl. telur þó, að hér gæti nokkurs  misskilnings, þvi í fyrsta lagi er lánið 
að því leyti nauðsynlegra þjóðinni en stjórninni, að vel er hugsanlegt, að stjó rn in  
flevti sjálfii  sér án lánsins, en hitt ólíklegt, að þjóðin komist k laklaust af án  lán- 
töku, en í öðru lagi er það þó ekki með öllu vonlaust, að valdhafarn ir  hafi loks lært 
það mikið af revnslunni, að þeir séu nú reiðubúnir að yfirgefa fyrri  stefnu sína og 
fvlgja ráðum  andstæðinganna í rikari mæli en verið hefir.

Þetta mál Iiggur. ljóst fvrir. Allt bendir til, að um tvennt, og eingöngu tvennt, 
sé að ræða: Vanskil rikisins eða lántöku. Sjálfstæðisflokkurinn deilir þvi ekki á 
stjórnina út af lántökunni, heldur út af þeim verkum, sein g jaldeyrisskortinum  valda 
og skapað hafa þörfina fvrir  lántöku. Sjálfstæðisflokkurinn vantreystir stjórninni 
og greiðir því ekki atkva*ði með lántökunni, en hann viðurkennir þörf þ jóðarinnar 
fvr ir  nýtt erlent lánsfé, og greiðir því eigi atkvæði gegn lántökunni.

Minni hl. sér ekki ástæðu til að gagnrýna greinargerð frv., enda þótt hann  telji, 
að sumt orki þar tvímælis, en annað sé jaf'nvel rangt. Karp um þá hluti snertir ekki 
k ja rna  málsins, en hann  er sá, að fjárhagurinn  er bágur og gjaldeyrisskorturinn 
horf ir  til vandræða. Hinsvegar leiðir ininni hl. athygli að þvi, að ekki virðist rétt að 
gera ráð fyrir, að hægt verði á viðunandi hátt að ávaxta þær ísl. krónur, er ríkis- 
sjóður fær fvr ir  hinn selda gjaldeyri. Eigi það fé að vera handba*rt fvrirvaralaust, 
verður það a. m. k. að miklu levti að liggja á lokaðri konto, enda mvndi það ekki 
skapa óeðlilega og óheppilega fjárþenslu.

Alþingi, 7. mai 1938.

Ólafur Thors.


