
Nd. 592. Nefndarálit [179. mál]
um frv. till. um heimild fyrir ríkisstjórnina til lántöku vegna framkvæmdaáætlunar
fyrir árið 1967.

Frá minni hl. fjárhagsnefndar.

Fjárhagsnefnd hefur athugað frv. þetta, en ekki orðið sammála um afgreiðslu
þess. Meiri hlutinn vill samþykkja frv. óbreytt, en undirritaðir telja, að gera verði á
því talsverðar breytingar, og flytja tillögur um það á sérstöku þingskjali.

Samkvæmt frv. á að afla 125 millj. kr. lánsfjár vegna framkvæmdaáætlunarinn-
ar með sölu ríkisskuldabréfa eða spariskírteina. Þau útboð, sem fyrr hafa farið
fram á slíkum verðtryggðum, skattfrjálsum skuldabréfum, hafa sýnt, að það fé,
sem á þennan hátt aflast, kemur að langmestu leyti úr bönkum og sparisjóðum.
Samhliða þessari skerðingu á ráðstöfunarfé innlánsstofnana hefur verið gerður
samningur við viðskiptabankana um, að þeir keyptu rikistryggð skuldabréf fyrir
10% sparifjáraukningar á þessu ári, auk þess sem i gildi eru reglur um bindingu
20-30% af sparifjáraukningu þessara stofnana i Seðlabankanum.

Þessi mikla skerðing á fjármagni því, sem þarna um ræðir, teljum við að geri
bönkum og öðrum peningastofnunum illfært, að ekki sé sagt ómögulegt, að gegna
því hlutverki, sem þeim er ætlað. Lánsfjárskorturinn i landinu er kunnari en svo,
að rekja þurfi, og ónógt rekstrarfé flestra fyrirtækja hefur þegar haft hinar alvar-
legustu afleiðingar i fjölmörgum tilvikum. Við leggjum þvi til, að Seðlabankinn
noti ekki á þessu ári heimild sína til sparifjárbindingar.

Við gerum i öðru lagi tillögu um það, að umrædd skuldabréf skuli framtals-
skyld, en á undanförnum árum hefur það farið mjög i vöxt, að alls konar skulda-
bréf hafa með lögum verið undanþegin þessari skyldu. Við teljum, að slik ákvæði
torveldi mjög eðlilegt skattaeftirlit og að Alþingi eigi ekki að opna slíkar leiðir
til undanskots fjármuna.

Þriðja breytingartillaga okkar fjallar um það að verja nokkrum hluta af greiðslu-
afgangi ársins 1966 til að standa skil á ógreiddum framlögum rikissjóðs til vega,
skóla, sjúkrahúsa, hafna og félagsheimila.

Það er skoðun okkar, að Alþingi beri ákvörðunarvald um það, á hvern hátt
greiðsluafgangi ríkissjóðs skuli varið, en slikt hefur aðeins verið gert að óveru-
legu leyti nú.

Greiðsluafgangur ársins 1966 mun hafa numið 474 millj. kr. Ef brtt. okkar
yrði samþykkt, mundi hann skiptast þannig:
Til verðjöfnunarsjóðs fyrir fiskiðnað .
Til hagræðingarsjóðs landbúnaðarins .
Til ráðstafana vegna kals í túnum .
Til greiðslu skulda skv. brtt .
Til greiðslu yfirdráttar láns i Seðlabanka " .

140 millj.kr.
30 millj .kr.
3 millj.kr.

173 millj .kr.
128 millj.kr.

Loks flytjum við brtt. um nýja tegund lánastarfsemi, sem miðar að því að efla
framleiðslugetu atvinnuveganna. Lagt er til, að veitt verði ríkisábyrgð fyrir 200
millj. kr. láni, sem Framkvæmdasjóður tekur í þvi skyni að stofna sérstaka fram-
leiðnilánadeild.

Við teljum höfuðnauðsyn, eins og nú hagar til i atvinnulifi þjóðarinnar, að bæta
framleiðnína með aukinni vélvæðingu, fullkomnara framleiðslu skipulagi og hag-
ræðingu.

Fjárskorturinn undanfarín ár hefur leitt til óhagkvæmari rekstrar margra fyrir-
tækja en vera þyrfti og komið i veg fyrir umbætur á þessu sviði.

Hér þarf að verða breyting á, og að þvi miðar þessi tillaga.

Alþingi, 18. april 1967.

Einar Ágústsson,
frsm.

Skúli Guðmundsson. Lúðvík Jósefsson.


