
Ed. 614. Nefndarálit [217. mál]
um frv. till. um breyt. á I. nr. 10 frá 29. mars 1961, um Seðlabanka Íslands.

Frá meiri hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.

Nefndin hefur rætt mál þetta ítarlega á mörgum fundum og m. a. fengið til viðtals þá
Jóhannes Nordal seðlabankastjóra, Jónas Haralz formann Sambands viðskiptabanka og
bankastjóra Landsbankans, Stefán Pálsson bankastjóra Búnaðarbankans og Halldór
Guðbjarnason bankastjóra Útvegsbankans, ásamt Axel Kristjánssyni aðstoðarbankastjóra.

Meðan á umfjöllun málsins stóð í nefndinni hefur það gerst að ríkisstjórnin hefur, í
samráði við Seðlabanka Íslands, ákveðið að bankinn lækki bindiskyldu sína úr u. þ. b. 28% í
18% og afurðalán flytjist algerlega til viðskiptabankanna. Hér er þó ekki um það að ræða að
lagaheimildir til bindingar sparifjár landsmanna breytist, en Seðlabanki Íslands hefur nú
heimild til að binda allt að 38% sparifjárins.

Það er mat meiri hl. nefndarinnar, eftir þá skoðun sem málið hefur fengið og þær
upplýsingar sem aflað hefur verið, að svigrúm viðskiptabankanna muni aukast við það að
bindiskyldan færist niður í 18%, bæði til að sinna almennum viðskiptum og sjá um
afurðalán. Að því er Búnaðarbankann varðar mundi þó Seðlabankinn þurfa að lána honum
um 170 milljónir, og er gert ráð fyrir 10 ára láni.

Ljóst er að staða viðskiptabankanna mundi batna verulega ef sparifjárbindingin færi
niður í 10% eins og frv. þetta gerir ráð fyrir og ekki ætti Seðlabankinn þá að þurfa að lána
Búnaðarbanka neitt til að hann gæti stundað eðlileg viðskipti, þar á meðal afurðalán. Stefán
Pálsson bankastjóri gat þess að allir þessir útreikningar miðuðust við óbreytt fyrirkomulag
afurðalána. Að því er afurðalán til sjávarútvegs og fiskvinnslu varðar er einnig rétt að benda
á að þau eru nú þegar að öllu leyti í erlendri mynt.
Allir bankastjórar viðskiptabankanna, sem á fund nefndarinnar komu, lýstu því skýrt

yfir að staða stofnana þeirra, er þeir stýra, mundi stórum batna við lækkun bindiskyldu.
Bankastjóri Landsbankans sagði að lausafjárstaða bankans mundi komast í lag ef
bindiskyldan lækkaði í 10%. Bankastjóri Búnaðarbankans taldi sig vel geta fallist á að meira
fé yrði losað, enda yrði bankinn þá betur fær um að sinna atvinnuvegunum og sérstaklega
afurðalánum landbúnaðarins, og bankastjóri Útvegsbankans kvað sig hlynntan því að
bindiskyldan yrði lækkuð niður í 10%, og jafnvel meira.

Að öllu þessu athuguðu telur meiri hl. nefndarinnar einsætt að samþykkja beri frv.,
þótt til álita hafi að vísu komið að lækka bindiskyldu enn meir, en þess er þá að gæta að
Seðlabankinn hefur þegar notað hluta þessa fjár til verðbréfakaupa og því er kannski ekki
eðlilegt að færa heimild til sparifjárbindingar niður fyrir 10 af hundraði.

Þótt ákvörðunin um að færa nú sparifjárbindinguna niður í 18% sé góðra gjalda verð er
þess að gæta að þar er einungis um nýja stjórnvaldaákvörðun að ræða og stjórnvöld geta á
hverjum tíma fært bindinguna upp að nýju, allt að 38% samkvæmt gildandi lögum. Óeðlilegt
er að þau hafi slíkt vald. Alþingi á að hafa þar lokaákvörðun og þess vegna er nauðsynlegt að
breyta lögum, þrátt fyrir þær nýju reglur sem nú gilda, a. m. k. um sinn. Meiri hl.
nefndarinnar leggur því til að frv. verði samþykkt óbreytt, að öðru leyti en því sem varðar
gildistöku laganna, en breytingartillaga er flutt um það efni á sérstöku þingskjali og þá höfð
hliðsjón af yfirlýsingum ríkisstjórnarinnar um skjótari greiðslur afurðaverðs til bænda.

Jónína Leósdóttir, Bandalagi jafnaðarmanna, sat fundi nefndarinnar og er samþykk
áliti þessu.

Ragnar Arnalds hefur þann fyrirvara um afstöðu sína að bindiskylda gæti átt fullan rétt
á sér til að fjármagna sameiginleg verkefni þjóðarinnar og draga úr erlendum lántökum. En
með hliðsjón af því, sem gerst hefur í afurðalánamálum að undanförnu og eftir að
Seðlabankinn hefur hætt endurkaupum á afurðalánum, er hann samþykkur lækkun
bindiskyldu bankanna í 10%.

Alþingi, 21. mars 1985.

Ey. Kon. Jónsson,
form., frsm.

Valdimar Indriðason.
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Sigríður Dúna Kristmundsdóttir .


