
Nd. 344. Frumvarp til laga
um heimild fvrir rikisstjórnina til þess að taka lán.

Flni.: Eysteinn Jónsson. 

t. gr.
Rikisstjórninni er heimilt að laka að láni á vfirstandandi ári fyrir hönd rikis- 

sjóðs allt að 5 milljónum króna, eða jafngildi þeirra i erlendri mynt, enda verði 1 
milljón króna af þeirri upphæð notuð til verksmiðjubyggingar á Raufarhöfn.

Ennfrem ur er rikisstjórninni heimilt að taka að láni á árunum  1939 og 1940 
allt að 7 milljónum króna, eða jafngildi þeirra í crlendri mynt,

2. gr.
Lög þessi öðlast Jægar gildi.

G r e i n a r g e r ð .
Undanfarna áratugi hefir verið flult til íslands mjög mikið erlent fjármagn. 

Verður Jjað að teljast eðlilegt, þar sem fram farir í atvinnulífinu og á öðrum sviðum 
hafa orðið gevsimiklar á sama tima.

Árin 1925—1934 nam útflutningur vara frá íslandi um 60 milljónum kr. að með- 
altali árlega og meðalinnflutningur Jjetta sama tímabil 57,5 millj. kr. Á þessum 
tima hefir verzlunarjöfnuðurinn því verið hagstæður um 2,5 millj. kr. að meðaltali 
árlega. Nú leikur enginn vafi á því, að hallinn á hinum „duldu greiðslum" hefir á 
þessum árum verið miklu meiri en 2,5 millj. kr. og hefir Jj v í  innflutningur láns- 
fjár á þessu tímabili verið allstórkostlegur, enda skuldaði þjóðin erlendis í lok árs- 
ins 1925 39,5 millj. kr., en í árslok 1934 83,5 millj. kr., samkvæmt skýrslum hag- 
stofunnar.

Síðan Spánarm arkaðurinn lokaðist, eða árið 1935—1937, hefir meðalútflutn- 
ingur hinsvegar numið 52 millj. kr. árlega og meðalinnflutningur 46,7 millj. kr. Hefir 
því verzlunarjöfnuðurinn verið hagstæður að meðaltali uin 5,3 millj. kr. á ári. Á 
þessum árum hefir ekki verið flutt inn erlent lánsfé svo teljandi sé, nema lánið til 
Sogsvirkjunarinnar, 6,5 millj. kr., og 3,5 millj. kr. af láni, sem tekið var í ársbyrjun 
1935, og sem gekk Jjá Jjegar til greiðslu skulda, sem fyrir lágu ógreiddar. Af þessu 
verður Jjað ljóst, að á síðustu árum  hefir innflutningur lánsfjár þvi nær stöðvazt, 
miðað við það, sem áður var, og 1936—1937 hefir innflutningur á erlendu fjármagni 
í föstum lánum verið svo lítill, að enginn vafi leikur á, að hann hefir numið iniklu 
m inna en það fé, sem flutt hefir verið út úr landinu til greiðslu afborgana af föst- 
um, samningsbundnuin lánum, enda hafa skuldir Jjjóðarinnar ú t .á  við lækkað á 
árinu 1936 samkv. skýrslum hagstofunnar. — Sú mikla stefnubreyting, sem orðið 
hefir í þessum efnuin á siðustu árum, á ræ tur sínar að rekja til Jj c s s  kvíða, sem 
orðinn var almennur vegna hins öra innflutnings lánsfjár U1 landsins, Afleiíiingar



þessarar stefnubreytingar hafa komið fram  i erfiðleikum gjaldeyrisverzlunarinnar, 
þar sem meðalútflutningur hefir lækkað um 8 inillj. kr. á síðustu þrem ur árum, 
og þannig á sama tíma og innfiutningur lánsfjár hefir takm arkazt svo mjög.

Samkvæmt yfirliti um greiðslur af erlendum lánum, er fjánnálaráðuneytið hefir 
látið gera, eru afborganir fastra lána erlendra á vfirstandandi ári sem hér segir 
(vaxtagreiðslur eru að sjálfsögðu hvergi m eðtaldar):
1. Af lánum, sem rikissjóður stendur straum  a f ......................................  kr. 1305 þús.
2. — lánum bankanna (þar með fiskveiðasjóðs og skuldaskilasjóðs) — 1057 —
3. — lánum bæjar- og sveitarfélaga ...........................................................  — 630 —
4. — lánum annara með ríkisábyrgð ..................................................  — 362 —
5. — lánum annara án rikisábyrgðar ..............................................: . . .  — 825 —

Samtals kr. 4179 þús.

Vafalaust hafa þó ekki alveg öll lán einstaklinga og einkafyrirtækja komið á 
þessa.skrá, og muitu ekki neinar ýkjur, þótt gert sé ráð fyrir, að fastar afborganir 
íif samningsbundnuin lánum séu a. m. k. 4,5 millj. kr. á ári. — Ef ekkert fjárm agn 
væri flutt til landsins, ætti þjóðin samkvæmt þessu að lækka skuldir sínar við út- 
lönd a. m. k 4,5 millj. kr. á ári, og svarar það til þess, að allar skuldir þjóðarinnar 
yrðu greiddar upp á 20 árum . Eif svo yrði, myndum við gerast útflytjendur fjármagns 
í allstórum mæli á . krepputímum, en höfum áður verið innflytjendur fjárm agns í 
stórum stíl, og það jafnvel á hinum beztu árum.

Liggur nú beinlínis fvrir að gera sér grein fyrir því, hvort þetta ínuni vera kleift 
eins og viðhorfið er um væntanlegan útflutning, og án þess að skortur verði nauð- 
synja í landinu.

Hér að fram an var á það bent, að innflutningur erlends lánsfjár hefir verið 
nær enginn 1936—1937, miðað við það, sem áður var, eða um 3—4 millj. kr. sam- 
tals bæði árin. Jafnfram t er rétt að geta þess, að verzlunarjöfnuðurinn hefir orðið 
hagstæður að meðaltali um 7 millj. kr. þessi tvö síðustu ár, og myndi þvi á þessum 
árum  hafa tekizt að mæta hinum „duldu greiðslum“, að meðtöldum afborgunum án 
frekari innflutnings erlends fjár, ef ekki hefði á síðasta ári orðið að festa um ca. 2 
millj. kr. í vöruskiptareikningi í Þýzkalandi. Hitt er þá einnig vitað, að í bönkun- 
um  liggja óyfirfærðar verulegar upphæðir, sem sumpart stafa af því, að andvirði 
útflutningsvara frá síðastliðnu ári var eigi allt greitt heim á árinu, samkvæmt fram- 
ansögðu, og sumpart af hinu, að ekki hefir tekizt að losna við vanskilaskuldir þær, 
sem stafa frá halla áranna 1934—1935.

Það er því augljóst mál, að á  því er mikil nauðsvn, að hið bráðasta skapist 
möguleikar til þess að greiða þessar verzlunarskuldir. Ef slíku ætti að verða við 
komið án þess að lánsfé væri flutt inn, þyrfti verzlunarjöfnuður að verða svo hag- 
stæður, að hrykki fyrir beinum halla á „duldu greiðsluniun“, afborgunum fastra 
lána, um 4,5 millj. kr„ og þar að auki til þess að greiða verulega fúlgu upp í verzL 
unarskuldirnar. Það verður að líta svo á, að eins og sakir standa séu engar horfur 
á því, að þetta geti tekizt. Ekki verður betur séð en að vetrarvertíðin ætli nú að 
bregðast í þriðja sinn. Fiskaflinn undanfarnar vertíðir hefir ekki verið nema um 
helmingur af því, sem áður var talíð meðalafli, og enn sem komið er nemur fiskafl- 
inn í ár litlu meira en hann gerði í fyrra á sama tíma. Þá hafa síldarafurðir mjög 
fallið í verði. Það er því fvrirsjáanlegt, að á þessu ári verður ekki unnt að flytja 
ú t 4,5 millj. kr. af hinum takm arkaða gjaldeyri þjóðárinnar til lækkunar á skuld- 
um erlendis, nema þá með því að tilfinnanlegur verði skortur nauðsynjavara.

Það verður þá einnig að lita svo á, að það verði þjóðinni uin megn á næstu árum 
að lækka skuldir sinar árlega um  4æ millj. kr. og gerast þannig útflytjandi fjár- 
inagns, nema því aðeins, að verulega batni í ári frá því, sem er við sjóinn.

Samkvæmt þvi, sem að fram an greinir, nema afborganir af lánum rikissjóðs, 
lánsstofnana, bæjar- og sveitarfélaga og annara, sem hafa ríkisábyrgð, um 3,3 millj. 
kr. af heildarupphæð árlegra afborgana. í frv. þessu er gert ráð fyrir 12 inillj. kr.



lántökuheimild samtals. 1 millj. kr. af þeirri upphæð er ætluð til verksmiðjubygg- 
ingar á Raufarhöfn, en allt að 11 millj. af upphæðinni er hið fyrirhugaða gjaldeyris- 
lán, sem tekið vrði á 3 árum, ef ástæður þættu til, eins og nánar er frá skýrt hér 
á eftir. — Ráðgert er, að ríkissjóður einn sé lántakandinn, enda þótt afborganir af 
lánum hans nemi ekki nema 1,3 millj. kr. árlega, af þeim 3,4 millj. kr„ sem komið 
getur til mála að greiða af láninu. Sú leið er farin vegna þess, að það er einfaldast 
í framkvæmd, að ríkissjóður sé einn aðili að slíku láni gagnvart erlendum lánveit- 
endum.

Þá skal nánar að þvi vikið, hvernig lánið yrði notað. Verði gjaldeyrisástandið 
þannig næstu 3 árin, að eigi teljist fært að greiða af gjaldeyristekjum  þjóðarinnar 
allar afborganagreiðslur af föstum lánum, þá sé sá hluti afborgana þeirra föstu 
lána, er að fram an getur, sem eigi telst fært að greiða með þvi móti, greiddur af 
lánsfénu. F jrrst og fremst sé notað af láninu til greiðslu þeirra afborgana, sem 
ríkissjóði ber að standa skil á, því næst sé bönkum, bæjar- og sveitarfélögum og 
þeim, sem ríkisábyrgð hafa fyrir lánum sínum, seldur gjaldeyrir til greiðslu afborg- 
ana af föstum lánum að nokkru eða öllu leyti, eftir því hvernig gjaldeyrisástandið 
er á hverjum  tima. Þessir aðiljar giæiða að sjálfsögðu ríkinu gjaldeyrinn í íslenzk- 
um peningum samkvæmt skráðu gengi, en andvirði gjaldeyrisins skal lagt í sér- 
stakan sjóð til ávöxtunar, enda fáist a. m. k. venjulegir sparisjóðsvextir af fénu.
Þessi sjóður sé síðar notaður til þess að greiða aukaafborganir af lánum ríkissjóðs
erlendis, eftir því, sem gjaldeyrisástæður leyfa. Þannig er það tryggt, að ekkert af 
því fé, sem ríkissjóður fær inn fvrir sölu gjaldeyrisins, verður eyðslueyrir, þar 
sem það er lagt til hliðar til að greiða niður erlendar skuldir, ef batnar í ári og 
gjaldeyristekjur þjóðarinnar þola slikar yíirfæ rslur. Ef lægri vextir verða greiddir 
af innstæðu þessa sjóðs en rikið þarf að greiða af láninu, verða þeir, sem gjaldeyri
hafa fengið kevptan til greiðslu skulda sinna, að greiða rikinu þann halla árlega.
Gert er ráð fyrir, að af láni þessu vrði bönkunum seldur gjaldeyrir, sem svarar 
þeim afborgunum, er þeir hafa yfirfært af framangreindum lánum á árinu 1938, áður 
en lántakan færi fram.

Eins og sýnt hefir verið fram á, vrði þessi lántaka, sem hér er fyrirhuguð, ekki 
til þess að auka skuldir þjóðarinnar við litlönd. Það verður að lita á það sem stað- 
reynd, að þjóðinni er um megn að lækka verulega skuldir sínar við önnur lönd í 
árferði þvi, sem nú virðist fram undan, og eftir þá örðugleika, sem á undan eru 
gengnir. Hitt verður að teljast vel viðunandi, ef hægt er að komast hjá þvi að auka 
skuldirnar eins og nú standa sakir.

Að lokum verður að koma greinilega í ljós í þessu sambandi, sem þó er auð- 
velt að álykta af þeim upplýsingum, sem að framan eru gefnar um horfur í þessum 
málum, að enda þótt lántaka þessi yrði framkvæmd, verður á engan hátt síður þörf 
á því að Ieggja sömu áherzlu og fvrirhuguð hafði verið á niðurfærslu innflutnings- 
ins, enda verður í engu frá þvi hvikað.


