
Nd. 763. Nefndarálit [20. mál]
um frv. til I. um breyt. á I. nr. 4 20. febr. 1960,um efnahagsmál.

Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.

Frv. þetta var flutt á öndverðu þingi af þm. Framsóknarflokksins í Nd. Hnígur
efni frv. að því að gerbreyta veigamiklum ákvæðum í efnahagsmálalöggjöf núver-
andi ríkisstjórnar frá 1960og síðari löggjöf um Seðlabanka íslands.

Er með frv. ákveðið að fella úr gildi heimild ríkisstjórnarinnar, að fengnu áliti
stjórnar Seðlabankans og stjórnar viðkomandi sjóðs eða stofnunar, að kveða á um
vaxtakjör og lánstíma á lánum hjá stofnlánasjóðum sjávarútvegs og landbúnaðar,
byggingarsjóði ríkisins og byggingarsjóði verkamanna og raforkusjóði. Lögð er
áherzla á af flm. frv., að þetta breytist aftur til fyrra horfs, að vextir og lánstími
þessara sjóða sé ákveðið i lögum. Á þessu er lítill eðlismunur, þar sem ríkisstjórn
styðst að jafnaði við meiri hluta þings og hefði þar af leiðandi eins aðstöðu til áhrifa
i þessum efnum og nú. En á það er að líta, að ríkisstjórnir hafa á hverjum tíma
haft forgöngu og úrslitaáhrif um fjáröflun til þeirra sjóða, er hér um ræðir, og
fjárhagsgeta þeirra, þ. á m. möguleikinn til að lána fé til langs Uma með lágum
vöxtum, fer í raun og veru algerlega eftir efnahagsafkomu þjóðarinnar og þróun
peningamála almennt, gjaldeyrisstöðu þjóðarinnar út á við og sparifjármynduninni
i landinu. Öll þessi grundvallaratriði eru háð stjórnarstefnunni i þjóðmálum á hverj-
um tíma, og er þvi i fyllsta máta eðlileg núverandi skipan umræddra lánsfjármála
stofnlánasjóða atvinnuveganna, byggingarsjóða og raforkusjóðs, en í eðli sínu naum-
ast efnisbreyting frá fyrri skipan. Ákvæði frv. að þessu leyti eru þvi alveg tilgangs-
laus.



Þá kemur að öðru atriði þessa frv., að ríkisstjórnin verði að hætta að láta
"frysta í Seðlabankanum hluta af sparifjáraukningunni" og að úUánamöguleikar
aukist að sama skapi.

Hér er um að ræða einn veigameiri þátt ríkisstjórnar og Seðlabanka landsins til
þess að stjórna fjármálaþróuninni. A árinu 1960 kom þetta berlega í ljós, þegar fjár-
magn peningastofnana var einmitt fyrir tilverkan Seðlabankans notað til þess að
styðja útveginn, sem þá átti í vök að verjast.

Á hitt er svo að lita, að það er reginmisskilningur að halda, að þessar bundnu
innstæður séu dautt fjármagn, þvert á móti eru þær og munu reynast lífgjafi nýrra
átaka og framkvæmda í þjóðlífinu, og mun reynslan skera úr um það.

Varðandi lánsfjármálin, sérstaklega varðandi lán út á afurðir landsmanna, sem
er mjög gert að umtalsefni í greinargerð frv. og nefndaráliti minni hluta fjhn. (SkG),
skal það sagt, að það er skoðun meiri hluta fjhn., að það sé grundvallarmisskiln-
ingur, að útgerðinni sé einhver höfuðnauðsyn á meiri rekstrarlánum út á afurðir,
enda þótt sýknt og heilagt séu gerðar um þetta ályktanir á fundum útgerðarmanna,
Verður nánar vikið að þessu í framsögu.

Að öllu athuguðu leggjum við undirritaðir til, að frv. verði fellt.
Hér með fylgja umsagnir Seðlabanka fslands og Stéttarsambands bænda, en

Landssamband ísl. útvegsmanna sá ekki ástæðu til að láta fjárhagsnefnd í té um-
sögn um málið.

Alþingi, 12. april 1962.

Birgar Kjaran,
form.

Sigurður Ingimundarson,
fundaskr.

Jóhann Hafstein,
frsm.

Fylgiskjal I.

BRÉF SEÐLABANKA íSLANDS
Reykjavík, 14. febr. 1962.

Með bréfi hins háa Alþingis, dags. 30. nóvember s.l., hefur fjárhagsnefnd
neðri deildar leitað umsagnar Seðlabankans um framkomið frumvarp um breytingu
á lögum nr. 4 1960, um efnahagsmál.

Athugasemdir vorar við frumvarpið eru þessar:
"Með 1. gr. væri felld niður núgildandi 31. gr., en með henni voru meðal annars

afnumin okurlögin frá 1933, og með 4. gr. frumvarpsins kæmu þau aftur í gildi.
Með því væri vaxtaákvörðunum Seðlabankans sett 8% hámark. í stað núgildandi
greinar kæmi ný takmörkun á vaxtaákvörðun Seðlabankans, það er að segja 5.5%
á endurkeyptum afurðavíxlum. Greinin væri auk þess tvíræð, þar sem ekki er greint
á milli vaxta, sem viðskiptamaður greiðir viðskiptabanka, og vaxta, sem Seðlabanki
reiknar sér við endurkaup. Ekki er heldur greint á milli forvaxta og eftir á greiddra
vaxta.

Með 2. gr. væri felld niður núgildandi 32. gr., sem heimilar ríkisstjórninni, að
fengnu áliti stjórnar Seðlabankans, að ákveða vaxtakjör ýmissa opinberra lána-
sjóða. Jafnframt væri breytt í fyrra horf öllum samningum um Iánakjör, sem gerðir
hafa verið 1960-1961. Fullvíst er, að slík íhlutun um þegar gerða einka samninga
fær ekki staðizt fyrir dómstólum.

Með 3. gr. væri felld niður 33. gr., þar sem heimild í Landsbankalögunum frá
1957 um innstæður hjá Seðlabankanum er látin ná til innlánsdeilda kaupfélaga og
Söfnunarsjóðs íslands. Í staðinn kæmi ákvæði um að fella niður hina takmörkuðu
heimild Seðlabankans samkvæmt lögum nr. 10/1961 til þess að ákveða, að innláns-
stofnanir skuli eiga innstæður hjá honum á móti hluta innlána.
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Þar sem frumvarp um breytingu á lögum um Seðlabanka Íslands liggur nú fyrir
hinu háa Alþingi, virðist eðlilegra, að efni þessarar greinar hefði verið borið fram
sem tillaga til breytingar á hinum nýju Seðlabankalögum, enda féllu Landsbanka-
lögin frá 1957 úr gildi með samþykkt þeirra.

Heimild til innstæðubindingar (reserve requirement) er nauðsynlegt tæki við
stjórn peningamála, enda er það viðurkennt og mikið notað í öðrum löndum. Þörf
hins íslenzka seðlabanka fyrir slíkt tæki var fyrst viðurkennd í Landsbankalögunum
1957, en þá var Seðlabankanum veitt ótakmörkuð heimild til að ákveða, að bankar
og sparisjóðir skyldu eiga innstæður hjá honum á móti innlánum. Með lögum um
efnahagsmál, nr. 4/1960, var heimildin einnig látin ná til innlánsdeilda kaupfélaga
og Söfnunarsjóðs Íslands og náði þá tilallra innlánsstofnana í landinu. Heimildin til
innlánabindingar var tekin upp í hin nýju lög um Seðlabanka Íslands, sem samþykkt
voru á þessu ári, en stórlega skert, þannig að nú er hámark þess hluta innlána, sem
heimilt er að ákveða, að varðveitt skuli í Seðlabankanum, 20% af veltuinnlánum
og 15% af spariinnlánum.

Heimild þessi er það minnsta, sem unnt er að komast af með, til þess að Seðla-
bankinn geti hennar vegna gegnt hlutverki sínu lögum samkvæmt. Hlutverk inn-
stæðubindingar sem tækis við stjórn peningamála er aðallega þrenns konar. Í fyrsta
lagi er hún nokkur trygging fyrir því, að einstakar innlánastofanir komist ekki í
greiðsluþrot, ef innstæðufé er tekið út, enda hærri hlutfallstala bundin af veltu-
innlánum en spariinnlánum. Í öðru lagi gefur hún tækifæri til að draga úr óhóf-
legum þensluáhrifum, sem stafað gætu af óvenjumiklum gjaldeyristekjum á einum
tíma, og jafnframt dregið úr samdrætti, sem stafar af skyndílegri rýrnun gjaldeyris-
tekna á öðrum tíma. Í þriðja lagi gerir innstæðubindingin Seðlabankanum kleift
að lána fé til hinna mikilvægustu þarfa, eins og t. d. sjávarútvegsins síðastliðin tvö
ár eða einstakra stofnana, sem eiga í erfiðleikum, án þess að það færi fjármála-
kerfið úr skorðum eða rýri gjaldeyrisstöðuna við útlönd.

Innstæðubindingin er í raun og veru tæki, sem veitir Seðlabankanum svigrúm til
þess að stjórna peningamálum. Það er þess vegna misskilningur, að hún sé þjóðar-
búskapnum í heild skaðleg eða dragi úr þeirri heildarupphæð, sem peningakerfið getur
varið til útlána. Þvert á móti veitir hún Seðlabankanum svigrúm til þess að fram-
fylgja frjálslegri stefnu en ella og stuðlar að því, að hvorki komist einstakar stofnanir
í greiðsluþrot inn á við né bankakerfið í greiðsluþrot við útlönd. Þar við bætist, að
þar sem innstæðubinding stuðlar að því, að unnt sé að reka heilbrigða peningamála-
stjórn, stuðlar hún einnig að trausti á gjaldmiðlinum, sem síðan veldur því, að meira
framboð verður á fé til útlána.

Með frumvarpinu er einnig stefnt að því að svipta Seðlabankann í reynd hinu að-
altæki sínu við stjórn peningamála, ákvörðun útláns- og innlánsvaxta, þótt um tak-
mörkun sé að ræða að formi til. Í reynd mundi 8% hámark útlánsvaxta hér á landi
þýða 5% hámarksvexti af almennum sparisjóðsbókum, en lægri gætu þeir varla
orðið á venjulegum tímum, þótt um enga verðrýrnun peninga væri að ræða, ef
tryggja á nægilegt framboð sparifjár, til þess að bankakerfið geti séð fyrir lánsfjár-
þörf atvinnulífsins. Með þessu móti væru vextir því í reynd fastákveðnir með lög-
Um. Vaxtabreytingar eru hins vegar mikið notað tæki til hagstjórnar um allan heim,
og væri beinlínis til tjóns að banna notkun þess hér á landi.
Í þessu sambandi er rétt að minna á það, að síðustu ár og áratugi hafa sparifjár-

eigendur enga raunverulega vexti fengið af eign sinni, heldur rvrnaði hún í verði
meira en vöxtum nam. Á árunum 1955-1959 var árleg verðhækk~n að meðaltali 5%,
samkvæmt vísitölu framfærslukostnaðar, en 9% samkvæmt vísitölu byggingarkostn-
aðar, sem áreiðanlega gefur réttari upplýsingar um verðhækkunina. Samkvæmt því
hefðu sparifjáreigendur þurft að fá 5-9% vexti til þess að sleppa skaðlausir og
10-14% til þess að fá 5% raunverulega vexti af fé sínu. Almennir sparifjárvextit
voru hins vegar 5% á þessum árum. Þá hafa lántakendur heldur ekki greitt raun-
verulega vexti af lánum sínum, heldur haft þau vaxtalaus í reynd og meira en það.
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Það liggur í augum uppi, hver áhrif slikt ástand hefur á sparnaðarvilja og
eftirspurn eftir lánsfé.

Í löndum, þar sem verðbólguástand hefur ríkt lengur en hér á landi, kemst
bankakerfið ekki hjá því að bæta sparifjáreigendum upp verðrýrnun peninga með
hærri vöxtum. Í nágrannalöndum okkar, þar sem þó hefur tekizt miklu betur að
viðhalda efnahagslegu jafnvægi, eru útlánsvextir yfirleitt 7-8%.

Það er i fyllsta máta varhugavert að svipta bankakerfið möguleikum til að
tryggja sér nægilegt innlánsfé til útlána með hærri vöxtum, þar sem nauðsyn kref-
ur, enda yrði það atvinnulífinu til óbætandi tjóns, ef starfsemi bankakerfisins
lamaðist um lengri eða skemmri tima.

Vegna umræðna í greinargerð með frumvarpinu um vaxtagreiðslur sjávarút-
vegsins og áhrif 2% breytingar á afkomu hans er rétt að taka það fram, að banka-
skuldir sjávarútvegsins nema um 1100 millj. kr., þegar hin nýju stofnlán hafa
verið veitt, og er þó nokkur hluti þeirra með föstum vöxtum. Vaxtalækkun um
2% mundi því lækka vaxtakostnað af bankalánum um ca. 20 millj. kr., en það
hefur engin úrslitaáhrif fyrir atvinnuveg, sem framleiðir fyrir um 2500 millj. kr.
á ári, eða innan við 1% af framleiðsluverðmætinu. Hins vegar má fullyrða, að
jafnvægi í efnahagsmálum, sem vextirnir stuðla að, er sjávarútveginum miklu
meira virði en mismuninum á vaxtakostnað i hans nemur."

Með skirskotun til ofanritaðs, og þar sem frumvarp þetta stefnir að því að
svipta Seðlabankann tveimur helztu tækjum, sem honum hafa verið fengin i hendur
til að gegna hlutverki sínu lögum samkvæmt, leggur bankastjórn Seðlabankans
eindregið á móti þvi, að umrætt frumvarp verði að lögum.

Virðingarfyllst,

SEÐLABANKIÍSLANDS.

Til fjárhagsnefndar neðri deildar Alþingis,
Reykjavik

Fylgiskjal II.

STÉTTARSAMBANDBÆNDA
Reykjavík, 13. des. 1961.

Á fundi stjórnar Stéttarsambands bænda 9. þ. m. var samþykkt eftirfarandi
ályktun:

"Lagt fram bréf, dags. 30. nóv. s.l., frá fjárhagsnefnd neðri deildar Alþingis,
þar sem leitað er umsagnar Stéttarsambands bænda um frumvarp til laga um
breyting á lögum nr. 4 20. febr. 1960, um efnahagsmál. Þar sem í frumvarpi þessu
felast bætt vaxtakjör fyrir bændur o. fl., mælir stjórn Stéttarsambandsins eindregið
með þvi, að frumvarpið verði samþykkt."

Þetta er yður hér með tilkynnt.

Virðingarfyllst,

Sverrir Gíslason. Sæmundur Friðriksson.

Til fjárhagsnefndar neðri deildar Alþingis,
Reykjavik.
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