
Nd. 519. Nefndarálit
um frv. til 1. um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að taka lán.

Frá öðrum minni hJ. fjárhagsnefndar.

Nefndin hefir þríklofnað um inálið. Meiri hl. vill samþ. frv. óbreytt. Fyrri minni 
hl. ætlar ekki að taka afstöðu til frv. við atkvæðagreiðslu. En annar minni hl. er frv. 
m ótfallinn í þeirri mynd, sem það er.

Annar minni hl. vildi láta leita álits þjóðbankans um málið, m. a. af því að hann 
telur, að eigi liggi fyrir nægar upplýsingar frá ríkisstjórninni um hinar raunveru- 
legu duldu greiðslur s.l. á r né heldur um þær erl. skuldir, sem hér eru „inni frosnar“.

Annar minni hl. telur, að sá hluti hitaveitulánsins, sem ætla má að tekinn verði 
á þessu ári og notaður til vinnulauna innanlands, sé gjaldeyrislán og dragi því að 
verulegu leyti ú r annari lántökuþörf þegar á þessu ári.

Annar minni hl. telur, að mikil ný gjaldevrislántaka styðji að viðhaldi falskrar 
gengisskráningar, til tjóns fyrir framleiðsluna. En ein leiðin út úr fjármálaógöng- 
unum telur hann að sé rétt skráning ísl. myntar.

Telur annar minni hl. og alls ekki tryggt, að sjóður sá, sem gert er ráð fyrir að 
mynda i ísl. gjaldeyri til aukaafborgana á erl. skuldum, verði í raun og veru notaður 
til þess eingöngu, heldur jafnvel til óeðlilegrar þenslu i opinberum rekstri, eða til að 
bæta úr augnabliksþörfum, sem álitamál gæfi verið um.

Annar minni hl. telur tiauðsvn á, að áður en til svo stórfelldrar lántökuheimildar 
sé tekið, færi fram gagnger rannsókn á öllu fjárm álaástandi þjóðarinnar og sérstök 
athugun á því, hvernig unnt verði að standa framvegis við þær skuldbindingar, sem 
vér höfum tekizt og tökumst nií enn á hendur með þessari lántöku. Hann telur ekki 
nauðsyn að taka nú þegar ákvarðanir um lántökur á árunum  1939 og 1940 fyrr en 
að þeirri athugun lokinni, með því líka að viðhorf og aðstaða getur mjög breytzt á 
þeim tíma.

Til samkomulags mundi annar minni hl. geta fallizt á, að veitt sé heimild til 
lántöku vegna skuldaafborgana á þessu ári, auk þeirrar lántökuheimildar, sem áður 
er í lögum til byggingar sildarverksmiðju. Getur hann eftir atvikum fallizt á, að til 
þessa hvorstveggja muni þurfa um 5 millj. kr. í erlendum gjaldeyri, en þá að sjálf- 
sögðu að frádregnum þeim hluta væntanlegs hitaveituláns, er ætla má að fluttur 
verði inn á þessu ári. Hefði annar minni hl. til samkomulags borið fram  breytingar- 
tillögu þess efnis, ef eigi væri fyrirfram  vitað, að sú tillaga yrði felld.

En jafnstórkostlegri lántökuheimild er annar minni hl. mótfallinn, og mun hann 
því greiða atkv. gegn frv. óbreyttu.

Alþingi, 9. mai 1938.

St. Stefánsson.


