
Nd. 660. Nefndarálit

uin frv. til laga um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að ábyrgjast rekstrar- 
lán fy rir Útvegsbanka íslands li/f.

F rá  fjárhagsnefnd.

Þ rátt fyrir það, þótt fjárliagsnefnd telji, að hafa beri hina fvllstu var- 
færni um  lántökur erlendis, þá telur hún hinsvegar, að aðkallandi nauðsyn 
sé á, að atv innurekstur landsm anna þurfi ekki að dragast sam an fyrir skort 
á  rekstrarfé  unrfram  þann sam drátt, sem að rar ástæður valda, ennfrem ur, að 
rekstrarfjá rsko rtu r megi ekki verða þess valdandi, að ekki sé liægt að gera 
verðm ætan þann fiskafla, sem dreginn liefir verið á land á yfirstandandi 
vertið.

L ántaka erlendis og veiting rek s tra rfjá r  á venjulegan há tt er hvorugt 
áliæ ttulaust eða annm arkalaust. En af rekstrarfjárskorti eru og augsýnar af- 
leiðingar, sem geta verið ekki síður varliugaverðar. Þæ r afleiðingar eru : auk- 
ið atvinnuleysi og þ a r af leiðandi þröng almennings, litla r útflutningsvörur og 
þar af Ieiðandi skortur á erlendum  gjaldejTÍ, loks tck juþurrð  ríkissjóðs og 
sveitarsjóða og þar af leiðandi vanm áttu r til að standast lögbundin og ólijá- 
kvæmileg útgjöld, og því frek a r til að reisa rönd  við auknum  þörfum  og kröf- 
um  til ú rlausnar vandræðum  af vaxandi atvinnuleysi.

Jafn fram t því, sem nefndin lýsir þessu áliti sínu, þá leggur Iiún áherzlu 
á það, að því aðeins sé nýtt rekstrarlán  tekið, að það sé fullkom lega tryggt 
fyrirfram , að það þurfi ekki að ganga til greiðslu á skuldum eða skuldbind- 
ingum bankans, lieldur verði eingöngu notað til hrýnna rekstrarlánaþarfa  
landsm anna, enda er æ tlazt til, að lánið sé að fullu  greitt innan árs. Rekstr- 
arlánaþörfin  ein getur réttlæ tt ný ja r lántökur.

Þá vill nefndin einnig taka það fram , að hún telur, að m eiri gætni þurfi 
að viðhafa um  lánveitingar hér eftir en hingað til hefir verið gert, svo að láns- 
féð hvorki festist i atvinnurekstrinum  eða tapist með öllu. Ef reynslan á ný 
sýnir það, að lánveitingar til rek stra r atvinnuveganna ýmist festist um fram  
það, sem eðlilegt er um slik lán, eða tapist með öllu í stórum  mæli, þá verð-



u r að le ita nýrra úrræ ða og brevttra  aðferða um fullnægingu rekstrarlána- 
þ arfa  atvinnuveganna.

E ftir því, sem lýst er h inni sérstöku lánsfjárþörf i greinargerð frv., þá 
virðist hám ark  lánslieim ildarinnar vera óþarflega hátt. Þó að nefndin geri 
ekki tillögu til læ kkunar á liám arksupphæðinni, þá æ tlast hún til, að láns- 
upphæðin, sem notuð verður, sé takm örkuð við það, sem m innst m á kom ast 
af með, og m á það í sam a stað koma.

Þá vill nefndin lýsa þvi áliti sinu, að hún telur þýðingarlaust að veita 
lieim ildina, og ekki ré tt að nota hana, nem a þingið skilji skipulega við af- 
greiðslu fjá rm ála  rikisins.

Loks vill nefndin um  þetta frv., eins og frum varpið um áhyrgðarheimild 
fy rir Landsbanka Islands, m iða afstöðu sína til málsins við þörfina á yfir- 
standandi tíma, en þykir ekki ástæða til að veita almenna heimild, sem nota 
megi frá  ári til árs án  þess að le ita  heim ildar þingsins. F lv tur nefndin tillögu 
um  breytingu á orðun frv. i sam ræm i við þessa afstöðu sina til afgreiðslu 
málsins.

Samkvæmt fram ansögðu leggur nefndin til, að frv. verði samþ. með eftir- 
farand i

BREYTINGU.

Yið 1. gr. Orðin „í senn“ falli niður.
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