
Sþ. 399. Nefndarálit
uni till. til þál. um kaup á hlutabréfum  Útvegsbanka íslands h /f.

F rá  2. minni hl. í'járveitinganefndar.

Nefndin hefur ekki orðið sammála um þingsályktunartillögu þessa. Vér undir- 
ritaðir nefndarmenn mælum gegn þvi, að hún verði samþykkt.

Flutningsmenn tillögunnar færa einkum þá ástaiðu fyrir flutningi hennar, að 
eigi sé verjandi, að eigendur hlutabréfanna „séu látnir færa þær fórnir að hafa fjár- 
muni sina bundna uxn óákveðinn tim a i hlutabréfum  Útvegsbankans, án þess að sú 
hlutafjáreign gefi þeim nokkurn arð“.

Það mun rétt vera, að hlutabréfaeign i bankanum  hefur ekki gefið arð að undan- 
förnu. En samkvæmt þeirri athugun á hag bankans, sem ríkisstjórnin lét gera á s. 1. 
ári og skýrt er frá í greinargerð tillögunar, er nú talið, að hlutabréf bankans séu að 
m innsta kosti eins mikils virði og þau eru talin að nafnverði. Sé gert ráð fyrir, að 
þetta mat á bankanum  sé rétt, ælli hlutafjáreignin að svara arði slrax á næsta ári 
í'yrii árið 1943, og þegar svo er koniið, hlý tur að verða auðveldara en áður fyrir 
hlutabréfaeigendur, sem vilja selja hluti i bankanum, að koma þeim í viðunanlegt 
verð, án j^ess að ríkið gerist kaupandi að hlutabréfunum . Verður þvi ekki séð, að 
blutabréfaeigendum sé j)ess mikil þörf að selja ríkinu hlutabréfin.

Vér getmn heldur ekki séð, að ríkinu sé þörf að kaupa jiessi hlutabréf vegna 
bagsmuna ríkissjóðs, þótt j)að sé aðalhluthafi Útvegsbankans.

Hlutafjáreign innlendra hluthafa mun nema uni ÍV2 millj. króna, en eigi er upp- 
lýst, hve mikið af hlutabréfunum  er enn í eign upphaflegra eigenda. Hlutafjáreign 
útlendinga mun vera um 1,3 inillj. króna, og inun rikið verða að kaupa þá eign, ef 
lillagan verður samþykkt. E r þvi hér um allmikið fé að ræða samtals, og er til jjess 
ætlazt af fylgismönnum tillögunnar, að rikið taki kaupverðið að láni.

Vér teljum rétt, að stefnt sé að þvi, að ríkið greiði sem mest af eldri skuldum, 
en taki ekki ný lán, nema þörf sé lausafjár til nytsam ra framkvæmda eða hentugt 
sé að taka ný lán til greiðslu á eldri skuldum. Teljum vér það vafasama fjármála- 
ráðstöfun að stofna nú að nauðsynjalausu til nýs rikisláns, sem hvorki á að verja 
til að greiða með aðrar skuldir né til gagnlegra framkvæmda.

Vér leggjum þvi til, að tillagan verði felld.

Alþingi, 11. nóv. 1943.

Páll Zóphóniasson, Skúli Guðnmndsson. Þorst. Þorsteinsson. 
fundaskr. frsm.

Jónas Jónsson, 
með fyrirvara.


