
Ed. 459. Nefndarálit [179. mál]
um frv. til 1. um heimild fyrir ríkisstjórnina til lántöku vegna framkvæmdaáætl-
unar fyrir árið 1967.

Frá minni hl. fjárhagsnefndar.

Fjárhagsnefnd hefur ekki orðið sammála um afgreiðslu þessa máls. Meiri hl. vill
samþ. frv. óbreytt, en við teljum nauðsynlegt að gera á því talsverðar breytingar.

Frv. gerir ráð fyrir að bjóða út á árinu ríkisskuldabréf eða spariskírteini að
upphæð 125 millj. kr., en reynslan hefur sýnt, að fé til kaupa á slíkum pappírum er
að langmestu leyti tekið af sparifé banka og annarra innlánsstofnana. Jafnframt
hefur ríkisstjórnin tilkynnt, að hún ætli að taka af viðskiptabönkunum 70-80 millj.
kr. í viðbót i sambandi við fjáröflunaráætlun sína, auk þess sem í gildi eru reglur
um bindingu 20-30% af sparifjáraukningu bankanna handa Seðlabankanum. Við
teljum, að þetta sé ekki framkvæmanlegt allt í senn, án þess að viðskiptabankana
reki algerlega í strand með að gegna því meginhlutverki sínu að sjá atvinnuvegunum
fyrir nauðsynlegu rekstrarfé, til þess að þeir geti starfað. Sparifjárbindingin hefur
þegar haft i för með sér mjög alvarlegan lánsfjárskort, með þeim. afleiðingum, að
þorri íslenskra framleiðslufyrirtækja hefur neyðzt til að haga rekstri sínum með
óhagkvæmari hætti en ella. Teljum við ekki á það bætandi. Við leggjum þvi til, að
Seðlabankinn noti ekki heimild sína til sparifjárbindingar á þessu ári.

A undanförnum árum hafa verið sívaxandi brögð að þvi, að alls konar skulda-
bréf eru með lögum undanþegin framtalsskyldu. Þetta teljum við óhæfu. Við telj-
um, að það sé frumskilyrði fyrir eðlilegu skattaeftirliti, að eignir séu taldar fram,
þó að þær séu undanþegnar skattlagningu, semi vissum tilfellum getur verið rétt-
lætanlegt. 2. brtt. okkar lýtur að því að gera það skylt að telja ríkisskuldabréfin og
spariskírteinin fram, þótt ekki sé greiddur af þeim eignarskattur.

Frv. þetta gerir ráð fyrir að veita 53 millj. kr. af greiðsluafgangi ársins 1966 til
nokkurra nauðsynlegra framkvæmda. Fjármálaráðherra hefur upplýst, að greiðslu-
afgangur hafi numið 474 millj. kr., en okkur er ekki kunnugt um nema 173 millj. kr.,
sem Alþingi hafi ráðstafað af því. Hins vegar hefur fjármálaraðherra upplýst, að
með þessum 53 millj. kr. sé greiðsluafgangi ráðstafað að fullu, og er skýring
þess sú, að hann hyggst greiða upp þær skuldir við Seðlabankann, sem stofnað var
til með greiðsluhalla áranna 1964 og 1965. Við teljum ekki eðlilegt, að stórfelldar
eyðslusyndir þessara ára séu jafnaðar með umframskattlagningu á einu ári, heldur
beri - úr þvi að búið er að taka þetta fé af skattgreiðendum - að nota tækifærið
til að skila aftur einhverju af þvi fé, sem dregið hefur verið inn með niðurskurði
opinberra framkvæmda á undanförnum árum. Talsmenn stjórnarinnar telja, að
skuldin við Seðlabankann sé óreiðuskuld og hana verði að greiða. En þá er á það
að lita, að rikissjóður stendur i óreiðuskuldum viðar. Skuldahalarnir vegna fram-
kvæmda, sem ríkissjóði ber að greiða samkvæmt lögum, lengjast í sífellu. Fram-
kvæmdir í vegum, höfnum, skólum, sjúkrahúsum o. fl., o. fl. eiga mörg hundruð
milljónir króna hjá ríkissjóði - gjaldfallnar ðrelðuskuldir. Teljum við, að ástæðu-
laust sé að greiða óreiðuskuldir við Seðlabankann upp að fullu, meðan öðrum
óreiðuskuldum er velt áfram og þær auknar. Gerum við þvi breytingartillögu um
það að veita nokkru af greiðsluafganginum til nokkurra þeirra opinberu fram-
kvæmdaflokka, sem ríkissjóður er orðinn svo mjög skuldugur, M. a. teljum við
sjálfsagt að bæta úr þeim brigðmælum, sem framin hafa verið með þvi að fella
niður fjárveitingu á fjárlögum til vegamála á árunum 1966 og 1967, en við sam-
þykkt vegalaganna var hátíðlega lofað, að árlegt framlag rikissjóðs yrði ekki minna
en 47 millj. kr.

Loks flytjum við brtt., sem felur í sér efnisatriði frv., sem legið hefur fyrir
háttv. deild undanfarin þing án þess að fá afgreiðslu og fjallar um nýja tegund
lánastarfsemi, sem miðar að því sérstaklega að efla framleiðni atvinnuveganna.

Við teljum það hina brýnustu nauðsyn, eins og nú er háttað málum i atvinnu-
lifi þjóðarinnar, að markvisst sé unnið að þvi að bæta framleiðnína með aukinni
vélvæðingu, fullkomnara framleiðsluskipulagi og hagræðingu, en að því miðar þessi
brtt. Peningapólitik núverandi stjórnar hefur torveldað mjög alla viðleitni fram-
leiðsluatvinnuveganna í þessa átt, og er nú svo komið, að fjárskortur neyðir fyrir-
tækin til óhagkvæmari rekstrar en vera þyrfti. A þvi er nauðsynlegt að ráða bót
án tafar.

Alþingi, 12. apríl 1967.

Helgi Bergs,
frsm.

Karl Kristjánsson. Björn Jónsson.


