
Ed. 543. Nefndarálit [184. mál]
um frv. til I. um Framkvæmdabanka Íslands.

Frá minni hl. fjárhagsnefndar .

Nefndin hefur klofnað um afstöðuna til frv. þessa. Meiri hlutinn leggur til, að
það verði samþ. með nokkrum breytingum, en ég legg til, að því verði vísað frá.

Með frv. þessu er lagt til, að komið verði á fót nýju, miklu skrifstofubálmi til
að annast verkefni, sem til þessa hafa verið í höndum Landsbankans og fjárhags-
ráðs. Fjárhagsráð heldur þó áfram starfsemi sinni sem hingað til.

Tilgangur frv. er augljós af greinargerð þess. Efni þess er í meginatriðum
samið af gjaldkera Alþjóðabankans. Með tilhögun þeirri, sem frv. gerir ráð fyrir, er
til þess ætlazt, að yfirstjórn erlends fjármálavalds yfir íslenzkum fjármálum og
efnahagslífi verði betur tryggð en áður.

Nefndin kallaði formann bankamálanefndar. dr. Benjamín Eiríksson, á sinn
fund og lagði fyrir hann nokkrar spurningar. Þá sendi nefndin bönkunum og fjár-
hagsráði frv. til umsagnar, en samkv. ákvörðun meiri hlutans var þessum aðilum
aðeins gefinn eins dags frestur til að senda svör sín. Svör bárust frá Landsbankan-
um, Búnaðarbankanum, Útvegsbankanum og fjárhagsráði. Allir þessir aðilar voru
á einu máli um það, að engir möguleikar væru á viðhlítandi athugun á svo um-
fangsmiklu máli á svo skömmum tíma, og á svörum Búnaðarbankans sérstaklega
má sjá, að hann undrast það mjög, að allir bankarnir skyldu ekki hafa verið í ráð-
um, áður en frv. var lagt fyrir Alþingi. Fer ekki á milli mála, að bæði Búnaðarbank-
inn og Útvegsbankinn líta svo á, að ekki hafi verið til þess ætlazt, að þeim gæfist
kostur á að láta álit sitt í ljós. Hins vegar var Landsbankanum gefinn kostur á að
athuga frv. áður en það var lagt fyrir Alþingi, og hefur hann gert athugasemdir við
ýmis veigamestu atriði þess og lýst sig andvígan þeim. Auk þess hefur einn banka-
stjórinn, Jón Árnason, sent sérálit og sömuleiðis bankaráðsmaðurinn Baldvin Jóns-
son, og eru umsagnir þeirra hinar athyglisverðustu. Af áliti Jóns Árnasonar er
ljóst, að hann er algerlega andvígur frv. í heild. - Umsögn Landsbankans og sérálit
Jóns Árnasonar eru prentuð hér sem fylgiskjöl.

Ein af þeim spurningum, sem nefndin lagði fyrir dr. Benjamín Eiríksson, var
sú, hvaða tilgang það hefði, að ríkissjóður legði Framkvæmdabankanum til sem
"stofnfé" hlutabréf sín í Áburðarverksmiðjunni, Raftækjaverksmiðjunni og Eim-
skipafélagi íslands. Dr. Benjamín svaraði, að hann hugsaði sér, að hlutabréf þessi
yrðu seld síðar. Fer þá að verða skiljanlegra það kapp, sem á það var lagt að breyta
áburðarverksmiðjuuni í hlutafélag.

Samkvæmt þessu virðast vera uppi ráðagerðir um að afhenda áburðarverk-
smiðjuna, sem ríkið lætur reisa og ver til á annað hundrað milljónum króna, ein-
stökum mönnum til eignar fyrir nokkrar milljónir króna.

Með tilvísun til þess, sem áður er sagt, legg ég til, að frv. verði afgreitt með svo
hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Þar sem Framkvæmdabanka Íslands eru ætluð verkefni, sem nú eru í höndum

annarra stofnana, og ekki liggja nein gild rök til þess, að verkefni þessi verði betur
af hendi leyst með þeirri tilhögun, sem frumvarpið gerir ráð fyrir, telur deildin
ekki rétt að samþykkja frumvarpið og tekur fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 16. jan. 1953.

Brynj. Bjarnason.



Fylgiskjal I.

Hæstvirtur viðskiptamálaráðherra hefur sent Landsbanka Islands til umsagnar
uppkast að frumvarpi til laga um Framkvæmdabanka Íslands.

Afstaða hefur ekki verið tekin innan bankastjórnarinnar um nauðsyn þessarar
stofnunar, en hér á eftir verða gerðar athugasemdir við frumvarpið, eins og það
liggur fyrir:

4. gr.
Þau ákvæði, sem beinast snerta Landsbanka íslands, eru ákvæði 4. gr.
ÞÓ að það skipti ef til vill ekki miklu máli, virðist það þó einkennilegt og ekki

í samræmi við eðli málsins að geyma þær 50 millj. kr., sem ákveðið hefur verið að
verja til greiðslu á skuldum ríkissjóðs, í Framkvæmdabankanum. Eðlilegast virðist,
að ríkissjóður geymi þá upphæð í Landsbankanum.

Varhugaverðasta ákvæði þessarar greinar er þó það, að Seðlabankinn sé
skyldaður til að greiða ákveðna háa vexti af þeirri innstæðu Framkvæmdabankans,
sem bundin er á hverjum tíma. Það er ekki óþekkt, að seðlabönkum sé heimilað að
greiða vexti af innstæðufé, eftir því sem rétt þykir og samrýmzt getur hlutverki
þeirra. Hinu verður Landsbankinn að mótmæla, enda mun það vera fordæmislaust,
að hann sé skyldaður með lögum til að greiða ákveðna vexti af innstæðum, eins og
hann ávallt hefur verið andvígur sérhverri lögbindingu á vöxtum. Vill hann því
mæla með, að 4. grein frv. verði orðuð svo sem Klemens Tryggvason og Gylfi Þ.
Gíslason leggja til.

Vera má, að hægt sé að reiða Mótvirðissjóðinn á þennan hátt af höndum, án
þess að til verulegra verðbólguáhrifa komi. Hæpin er þó sú forsenda athugasemd-
anna við frumvarpið, eins og nú árar hjá útflutningsatvinnuvegunum, að hægt verði
að draga verulega úr endurkaupum á útflutningsafurðavíxlum.

Um hæð vaxtanna er kveðið svo á í tillögu meiri hlutans, að Seðlabankinn skuli
af hinu bundna innstæðufé greiða vexti, sem eru lh % hærri en vextir þeir, sem á
hverjum tíma eru greiddir af almennu sparifé. Mundi það með núverandi vaxta-
kjörum verða 5%%. Af lánum til stofnlánadeildarinnar voru hins vegar með lögum
ákveðnir 2% % vextir. Hins vegar eru endurkaup á afurðavíxlum, sem er aðalút-
lánagrein Seðlabankans, gerð á 4112%. Eru það lægri vextir en aðrir vextir bankans
og eru að vísu ákveðnir af stjórn bankans án þvingunar, en þó í samráði við ríkis-
stjórnina.

Enn fremur má geta þess, að samkvæmt lögum nr. 22 1950 bera skuldabréf
þau, sem eftir 12. gr. sömu laga eru lögmæt greiðsla upp í lausaskuldir ríkissjóðs
við Landsbankarm. upp að vissu marki, 4% vexti.

Það verður að krefjast mjög sterks rökstuðnings, til þess að hægt sé að skylda
Umsstofnun til þess að taka á móti fé með hærri vöxtum en hún lánar út, og hefur
sá rökstuðningur ekki verið færður. Afleiðingin af slíkri lagasetningu yrði líka
vafalaust, að endurskoða yrði útlánsvexti Seðlabankans, Þess ber og að gæta, að
aðrar láns stofnanir hafa fyrr og síðar átt innstæður í Seðlabankanum, og hefur
jafnan orðið samkomulag um vexti af slíkum innstæðum. Hugsanlegt væri og, að
horfið yrði að því ráði að lögbinda innstæður annarra lánsstofnana i Landsbank-
anum meira en gert hefur verið hingað til. Væri þá hér skapað óþægilegt fordæmi.

Geta má þess, að eftir forsendum laganna fellur niður vaxtajöfnuður sá, sem
veittur hefur verið á skuldum ríkissjóðs móti innstæðu Mótvirðissjóðs.

Vér teljum ekki neinum vafa bundið, að það mundi mjög veikja lánstraust
Landsbankans erlendis, ef lögbundnir yrðu vextir, eins og gert er ráð fyrir í frum-
varpinu. En Landsbankinn er eina peningastofnun landsins, sem um langt árabil
hefur getað fengið óhjákvæmileg rekstrur lán erlendis, en án slíkra lána mundu
atvinnuvegir landsmanna stöðvast nokkra mánuði ár hvert, að minnsta kosti eins
og nú er ástatt íviðskiptamálum.
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7. gr.
3. liður. Vér leggjum til, að þessi liður verði felldur niður. Byggist það á því,

að óvanalegt er, að bankar kaupi hlutabréf, og það er meðal annars bannað í lögum
um Landsbanka Íslands, enda virðist tæplega eðlilegt, að Alþingi gefi í eitt skipti
fyrir öll stofnun, sem rekin er á ábyrgð ríkisins, ótakmarkað umboð til hlutabréfa-
kaupa.

4. og 7. liðir þessarar greinar breytast þá samkvæmt þessu. Um annað efni 7.
liðs þessarar greinar verður rætt í athugasemdum við 9. gr.

9. gr.
Samkvæmt þessari grein er fjármálaráðherra gefin heimild til þess að ábyrgjast

fyrir hönd ríkissjóðs erlend lán og erlendar skuldbindingar bankans fyrir allt að
100 millj. kr. á hverjum tíma. Þar sem hér er um löng lán að ræða, virðist þessi
heimild mjög vafasöm, enda brýtur þetta í bága við þær venjur, sem tíðkazt hafa, að
Alþingi ákveði hverju sinni um erlendar lántökur til langs tíma, bæði fyrtr ríkis-
sjóð sjálfan og lán með ríkisábyrgð, og ætti því að breyta ákvæði þessarar greinar
í samræmi við það.

Niðurlag 2. málsgreinar virðist ekki nógu ljóst orðað, en sé það meiningin, að
bankinn megi taka bráðabirgðalán erlendis, þá viljum vér benda á, að það sam-
rýmist ekki hlutverki bankans sem fjárfestingarstofnunar og getur auk þess spillt
fyrir útvegun erlendra viðskiptalána annarra banka, sem er lífsnauðsyn fyrir at-
vinnulífið. Er því lagt til, að niðurlag málsgreinarinnar "eða þegar stofnað var til
skuldar án formlegs lánssamnings" verði fellt niður.

12. gr.
Lagt er til, að niðurlag siðari málsgreinarinnar orðist svo: er nemur allt að 1%

af lánsupphæðinni.

14. gr.
Bankastjórnin álítur, að það skipulag, sem þessi grein frumvarpsins gerir ráð

fyrir, sé eðlilegt, og tekur það fram, að hún telur sjálfsagt, að Seðlabankinn eigi
fulltrúa í bankaráði Framkvæmdabankans.

16. gr.
Orðið "hlutabréf" i fyrstu málsgrein falli niður.

20. gr.
Það virðist mjog eðlilegt, að Seðlabankanum sé falið að annast dagleg störf

fyrir Framkvæmdabankann, þar sem það mundi ekki kosta Landsbankann verulega
aukið mannahald og yrði því ódýrt í framkvæmd. Bankastjórnin hefur því ekkert
við þetta ákvæði að athuga, en vill hins vegar vekja athygli á því, að einmitt ákvæði
þessarar greinar virðast gera æði margt af verkefnum Framkvæmdabankans. sem
upp eru talin í frumvarpinu, næsta þýðingarlítið. Nægir í því efni að benda á, að
Framkvæmdabankinn mun að líkindum afhenda Seðlabankanum öll verðbréf, sem
upp eru talin í 3. og 11. grein frumvarpsins, ásamt skuldabréfum fyrir þeim lán-
um, sem bankinn sjálfur veitir. Er þetta óhjákvæmilegt, ef Landsbankinn á að ann-
ast útborgun lána fyrir Framkvæmdabankann og enn fremur innheimtu vaxta og
afborgana af skuldabréfum hans. Þá virðist það næsta tilgangslítið að ætla Fram-
kvæmdabankanum að "geyma" þær 50 millj. kr. af Mótvirðissjóði, sem ætlaðar eru
til greiðslu á skuldum ríkissjóðs við Landsbankann, í stað þess að láta þær standa
í reikinngi í Landsbankanum á nafni ríkissjóðs, eins og fram er tekið í athuga-
semdum um 4. gr.

Athugasemdir við þessa grein eru settar hér fram til glöggvunar fyrir þá, sem
siðar fjalla um frumvarpið, en ekki sem ábending um breytingu á 20. gr. frv.
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22. gr.
Í 2. málsgr. er gert ráð fyrir, að verja megi fé ómyndugra, svo og opinberra

sjóða og stofnana, til kaupa á skuldabréfum Framkvæmdabankans. ÞÓ að banka-
stjórnin geri ekki tillögu um breytingar á þessari grein. vill hún benda á, að sams
konar ákvæði er í lögum annarra peningastofnana, og þyrfti því að setja nánari
ákvæði, annaðhvort í lögum um Framkvæmdabankann, í reglugerð hans eða í sér-
stökum lögum, eftir hvaða reglum fé ómyndugra og opinberra sjóða og stofnana
skuli varið til ávöxtunar.

Fylgiskjal II.

Athugasemdir um fyrirhugaða stofnun Framkvæmdabanka íslands.
Hæstvirtur viðskiptamálaráðherra hefur sent Landsbanka Íslands til umsagnar

frumvarp til laga um Framkvæmdabanka Íslands. Þótt ég sé samþykkur athuga-
semdum bankastjórnar Landsbanka Íslands við frumvarp þetta, eins og það liggur
fyrir og það sem þær ná, læt ég fylgja sérstaka umsögn um stofnun fyrirhugaðs
Framkvæmdabanka, eins og það mál lítur út frá mínu sjónarmiði.

Þegar á mál þetta er litið frá almennu sjónarmiði, verður að vekja athygli á
því, að hér á landi eru nú starfandi 3 bankar, sem allir eru eign ríkisins. Vaknar
þá eðlilega sú spurning, hvort þörf sé á að stofna nýjan banka.

Við athugun frumvarpsins ber þá fyrst og fremst á það að líta, hvaða hlutverk
hinum nýja banka er ætlað að inna af hendi. Er því lýst með almennum orðum í
2. gr. frumvarpsins. Eftir orðalagi þeirrar greinar verður ekki séð, að hér sé nein
nýjung á ferðinni. Öllum bönkum landsins er ætlað að efla atvinnulíf og velmegun
þjóðarinnar og beita sér fyrir framkvæmdum. Í 1. málsgrein nefndrar greinar er
sagt, að bankinn skuli beita sér fyrir "auknum afköstum framleiðslunnar". Ef ein-
hver meining felst í þessum orðum, hlýtur öllum bönkum að vera skylt að gera það
sama, og er þá heldur ekki um neina nýjung að ræða.

Í 7. gr. er hlutverk bankans skýrt nánar í tíu liðum. Enginn dómur skal lagður
á efni 1. liðs þessarar greinar, en ekki virðist þörf á að stofna nýjan banka, til þess
að ríkisstjórnin geti öðlazt ráðunaut í fjárfestingarmálum. Á meðan fjárhagsráð
starfar, er ekki óeðlilegt, að það inni þetta hlutverk af hendi hér eftir sem hingað
til. Í 2. lið greinarinnar er ákvæði um, að bankinn veiti löng lán til ýmissa fram-
kvæmda, og er það vitanlega aðalefni frumvarpsins, og mun nánar vikið að því
síðar. Í 3. lið er gert ráð fyrir, að bankinn kaupi hlutabréf í fyrirtækjum. Þetta
ákvæði er nýjung, en ólíklegt verður að telja, að Alþingi vilji afhenda peninga-
stofnun í landinu fullt og óskorað umboð til þess að kaupa hlutabréf á ábyrgð
bankans í hvaða nýju fyrirtæki sem bankastjórnin ákveður. Í 7. lið er gert ráð fyrir,
að bankinn afli lánsfjár erlendis til framkvæmda, sem eru í samræmi við tilgang
bankans. Í 9. gr. frumvarpsins er hámark þessara lánsheimilda ákveðið 100 millj.
kr. á hverjum tíma, og þarf ekki annað en samþykki fjármálaráðherra, til þess að
bankinn getið tekið slíkt lán. Verður að telja það með ólíkindum, að Alþingi af-
sali sér afskiptum af slíku stórmáli, enda brýtur þetta í bága við þær venjur, sem
hingað til hafa gilt, að Alþingi taki hverju sinni ákvörðun um erlendar lántökur til
langs tíma, bæði um lán ríkissjóðs sjálfs og um lán með ríkisábyrgð. Á það skal
einnig bent, að í niðurlagi 2. málsgreinar 9. gr. frumvarpsins virðist gert ráð fyrir,
að bankanum sé heimilt að taka bráðabirgðalán erlendis. En það samræmist ekki
hlutverki bankans sem fjárfestingarstofnunar og getur auk þess spillt fyrir útvegun
venjulegra erlendra viðskiptalána. sem eru lífsnauðsyn fyrir atvinnulíf landsmanna.

Um önnur atriði 7. gr. frumvarpsins þarf ekki að fjölyrða, en aðeins geta þess,
að 8., 9. og 10. liðir virðast lítt framkvæmanlegir, nema bankinn hafi í þjónustu sinni
marga sérfræðinga, en það verður ekki séð af öðrum greinum frumvarpsins, að til
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þess sé ætlazt, enda mundi það verða örðugt, bæði vegna kostnaðar og vegna þess,
að vandfundnir væru sérfræðingar, sem ekki væru þá bundnir við önnur störf.

Samkvæmt ll. gr. frumvarpsins á bankinn enn fremur að annast innheimtu
vaxta og afborgana af lánum, sem ríkið hefur veitt, ef fjármálaráðherra óskar þess.

1 20. gr. frumvarpsins er svo ákveðið, að Landsbanki íslands skuli annast dag-
leg afgreiðslustörf fyrir Framkvæmdabankann. Afleiðingin af þessu ákvæði er vit-
anlega sú, að Framkvæmdabankinn yrði að afhenda Landsbankanum öll skulda-
bréf, sem um er rætt í ll. gr., til útborgunar og innheimtu og enn fremur öll skulda-
bréf fyrir þeim lánum, sem bankinn kann að veita. Þetta ákvæði er út af fyrir sig
mjög eðlilegt. Það mundi ekki kosta Landsbankann verulega aukið mannahald að
annast þetta og yrði því ódýrt í framkvæmd. Ef Framkvæmdabankinn ætti hins
vegar að framkvæma þetta, þyrfti hann marga starfsmenn umfram það, sem frv.
virðist gera ráð fyrir, en þá leiðir það líka af sjálfu sér, að stofnun Framkvæmda-
banka vegna þessa máls er þarflaus, því að ríkisstjórnin getur falið Landsbanka
Íslands að inna þessi störf af hendi milliliðalaust.

Þótt hér sé stiklað á stóru og ekki fleiri atriði í frumvarpinu tekin til athug-
unar, þá er það augljóst, að hlutverk Framkvæmdabankuns verður einungis það
að taka á móti Mótvirðissjóði og nokkrum hlutabréfum, sem ríkið á og kann að
eignast, og taka ákvörðun um lánveitingar, að svo miklu leyti sem Alþingi ákveður
það ekki fyrir fram. En samkvæmt þingsályktunartillögu 17. jan. 1952 er ákveðið,
að helmingi Mótvirðissjóðs skuli varið til framkvæmda i þágu landbúnaðarins.

Að þessu athuguðu virðist þVÍ starfssvið Framkvæmdabankans vera orðið næsta
lítið, þar sem stjórn hans þarf ekki að ákveða um útlán á öðru en helming Mótvirðis-
sjóðs og því fé, sem ríkisstjórnin kann að leggja honum að auki. En ólíklegt er, eins
og ástandið er nú í peningamálum þjóðarinnar, að um mikil fjárframlög frá ríkinu
geti orðið að ræða í því skyni að minnsta kosti fyrst um sinn.

Til viðbótar má minna á það, að ríkið hefur hleypt sér í skuldir við Lands-
banka Íslands vegna fjárfestinga og rekstrarhalla ríkissjóðs undanfarin ár. Nema
lausaskuldir nú um 100 millj. kr. auk fastra lána. Það er því með öllu ófullnægj-
andi að ætla aðeins 50 millj. kr. af Mótvirðissjóði til að mæta þessari fjárfestingu.
Þyrfti að greiða skuldina að fullu til þess að koma í veg fyrir aukna verðbólgu, sem
hlýtur að leiða af nýjum útlánum úr Mótvirðissjóði.

Samkvæmt því, sem að framan segir, verð ég að telja stofnun Framkvæmda-
bankans með öllu þarflausa.

Mótvirðissjóður .
Hinn svokallaði Mótvirðissjóður hefur orðið til vegna óafturkræfra framlaga

frá stjórn Bandaríkjanna í samræmi við samning um efnahagssamvinnu Evrópu
16. apríl 1948.

Þessi sjóður er nú að fjárhæð um 310 millj. kr., að meðtöldum þeim skuldabréfum,
sem keypt hafa verið fyrir fé Mótvirðissjóðs. Ekki má veita fé úr sjóðnum, hvorki
sem lán né til neins annars, án samþykkis Bandaríkjastjórnar, og virðist það í raun-
inni eðlilegt. En af því leiðir, að slíkar leyfisveitingar um meðferð Mótvirðissjóðs
hljóta að hafa í för með sér meiri eða minni afskipti af fjármálalifi landsins í heild.
Nú liggur það ekki fyrir, svo að mér sé kunnugt, að komið hafi bein krafa frá stjórn
Bandaríkjanna um það, að stofnaður skuli sérstakur banki til þess að hafa með
höndum fjárreiður Mótvirðissjóðs, og þá heldur ekki, hvort afskipti Bandaríkja-
stjórnar af meðferð sjóðsins mundu hverfa, þegar búið væri að afhenda hann Fram-
kvæmdabankanum. En ef afskipti Bandaríkjastjórnar halda áfram, eftir að Fram-
kvæmdabankanum hefur verið afhentur Mótvirðissjóðurinn, álít ég, að ekki sé um
nema tvær leiðir að ræða:
1. Að leita samninga við stjórn Bandaríkjanna um endurgreiðslu Mótvirðissjóðs-

ins.
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Þessa leið álít ég æskilega og sjálfsagða, hvort sem um nokkur utanaðkom-
andi afskipti af fjárreiðum Framkvæmdabankans verður að ræða eða ekki. enda
takist að ná samningum um það langan greiðslutíma, að þjóðinni verði ekki um
megn að inna greiðsluna af hendi.

2. Ef þessi leið reynist ekki fær, að þá verði sett á laggirnar stofnun, sem eingöngu
hafi með höndum vörzlu Mótvirðissjóðsins og ráðstöfun á honum í samræmi við
þau skilyrði, sem Bandaríkjastjórn kann að setja um meðferð hans.

Þá leið tel ég eftir atvikum viðunandi. Slík stofnun þyrfti ekki að vera kostn-
aðarsöm. og með því væri þá fullkomlega skilið á milli Mótvirðissjóðsins og ann-
arra fjármála á íslandi, og það álít ég alveg óhjákvæmilegt. Að sjálfsögðu þarf
lagasetningu um slíka stofnun. En ég fæ ekki betur séð en notast megi við frv.
það. sem hér liggur fyrir, sem grundvöll slíkrar lagasetningar, ef til kemur.

Reykjavík, 3. des. 1952.

Jón Árnason.

Til viðskiptamálaráðherrans, Reykjavik.
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