
Nd. 74. Nefndarálit [9. mál]
um frv. til I. um breyt. á lögum nr. 4 20. febr. 1960, um efnahagsmál.

Frá 1. minni hl. fjárhgsnefndar.

Frumvarp um sama efni var borið fram á síðasta þingi, í neðri deild. Fjár-
hagsnefnd hafði málið til athugunar, og frá henni komu tvö nefndarálit um það
seint á þinginu. Lengra var afgreiðslu málsins ekki komið, þegar þingi lauk í
síðastliðnum aprílmánuði. Hefur það því verið tekið upp aftur með flutningi
þessa frv.
t frumvarpinu er ákvæði um, að vextir af svonefndum afurðavíxlum, sem endur-

keyptir eru af Seðlabankanum, megi ekki vera hærri en þeir voru á árinu 1959, þ. e.
5-5%%, enn fremur, að vextir af öðrum lánum skuli lækka og að lögin um bann
við okri, dráttarvexti o. fl., sem í gildi voru í upphafi ársins 1960, skuli aftur taka
gildi, en nýrri lagaákvæði um það efni falla niður.

Gengislækkunin mikla árið 1960 hafði í för með sér gífurlega hækkun á kostn-
aði við byggingar og aðrar verklegar framkvæmdir og á verði framleiðslutækja.
En gengislækkuninni fylgdi ákvörðun um mikla vaxtahækkun, sem einnig varð til



þess að hækka mjog kostnað við framkvæmdir og atvinnurekstur. Vaxtagreiðslur
hafa því síðan hvílt mjög þungt á fjölda einstaklinga og fyrirtækja, bæði vegna
vaxtahækkunarinnar og einnig vegna þess, að stóraukinn framkvæmdakostnaður
hefur aukið skuldir þeirra.

því er haldið fram, að menn óski síður eftir lánum, þegar vextirnir eru háir.
En svo er um marga, að þeir geta ekki dregið úr notkun lánsfjár, þó að vextir séu
hækkaðir, og verða því að taka á sig þann gjaldaauka, sem vaxtahækkunin hefur í
för með sér. Um þetta vitnar t. d. ályktun, sem samþykkt var á fundi Sölumið-
stöðvar hraðfrystihúsanna 14.-17. febr. s. 1. Þar segir, að þörf framleiðslufyrir-
tækja sjávarútvegsins fyrir lánsfé sé svo mikil, að notkun þess sé ekkert minni
þrátt fyrir háa vexti, og fjárþörfinni þó hvergi nærri fullnægt, og enn fremur, að
ekki verði séð, að það þjóni hag þjóðfélagsins að íþyngja framleiðslunni með háum
vöxtum á framleiðsluvíxlum sjávarafurða, er teknir eru af fyrirtækjum, sem fjár-
hagslega berjast í bökkum, en stunda þá framleiðslu, er afkoma þjóðarinnar
byggist á.

Lagt er til í frv., að niður falli það ákvæði úr lögum frá 1960 um efnahagsmál,
að ríkisstjórnin geti ákveðið vaxtakjör og lánstíma á lánum hjá stofnlánasjóðum
landbúnaðar og sjávarútvegs, byggingarsjóði ríkisins, byggingarsjóði verkamanna
og raforkusjóði, og að vaxtakjör og lánstími hjá þessum sjóðum verði hin sömu og
á árinu 1959, en lánakjörin eru nú, samkvæmt ákvörðun ríkisstjórnarinnar, miklu
óhagstæðari fyrir lántakendur. Rétt þykir, að Alþingi ákveði lánakjörin með lög-
um, eins og áður var, bæði vexti og lánstíma. Það voru aðalatriði laganna, því að
í lánakjörunum kom fram aðstoð þjóðfélagsins við þær framkvæmdir og umbætur,
sem sjóðirnir veita lán til. Þörfin fyrir slíka aðstoð er mikil nú vegna mjög auk-
innar dýrtíðar og möguleikarnir til stuðnings af hálfu hins opinbera sízt minni
en áður.

Þegar útlánsvextirnir voru hækkaðir árið 1960,varð einnig hækkun á innláns-
vöxtum. Var talið, að það mundi bæta hag sparifjáreigenda og hvetja til sparnaðar.
En útkoman hefur orðið sú, að hagur sparifjáreigenda hefur verið mjög fyrir borð
borinn á þeim tíma, sem síðan er liðinn. Verðgildisrýrnun sparifjárins hefur orðið
miklu meiri á þessu tímabili en sem vöxtunum nemur. Eigendur sparifjárins hafa
tapað vegna aukinnar dýrtíðar, eigi aðeins vaxtahækkuninni, heldur öllum vöxtun-
um af eign sinni og þar að auki verulegum hluta af höfuðstólnum. Reynslan
hefur þannig sýnt, að hagsmunir þeirra verða ekki tryggðir með vaxtahækkun.

Enn er ákvæði í frumvarpinu um, að numin verði úr lögum heimild Seðla-
banka Islands til að heimta fé af innlánsstofnunum inn á bundinn reikning. Við-
skiptamálaráðherra skýrði nýlega frá því á Alþingi, að um síðustu mánaðamót
hefði heildarupphæð bundins sparifjár í Seðlabankanum verið um það bil 490
millj. kr.

Á sama tíma, sem fé þessu hefur verið safnað inn á bundna reikninga, hafa
afurðalán Seðlabankans, sérstaklega út á landbúnaðarafurðir, verið hlutfallslega
minni en áður, miðað við magn og verðmæti framleiðslunnar.

Tvær gengislækkanir með stuttu millibili, 1960 og 1961, hafa valdið stórkost-
legri hækkun á kostnaði við framkvæmdir og atvinnurekstur, eins og áður er að
vikið. Af þeim sökum er fjárþörfin nú miklu meiri en áður, og til þess að full-
nægja lágmarksþörfinni fyrir lán til nauðsynlegrar uppbyggingar og framleiðslu-
starfsemi á næstu tímum þarf stórfé. Áður en annarra úrræða er leitað til að bæta
úr þeirri þörf, virðist eðlilegt að hætta að taka hundruð milljóna kr. af sparifénu
til bindingar í Seðlabankanum.

Ég legg til, að frumvarpið verði samþykkt.

Alþingi, 31. okt. 1962.

Skúli Guðmundsson.


