
Ed. 540. Nefndarálit [184. mál]
um frv. til l. um Framkvæmdabanka íslands.

Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.

Nefndin hefur haft frv. þetta til meðferðar alllengi, og var því vísað til hennar
12. f. m., enda hefur hún haldið um það allmarga fundi. Nefndin sendi frv. öllum
bönkunum til umsagnar og fjárhagsráði. Hafa svör borizt frá þessum aðilum. Bún-
aðarbankinn og Útvegsbankinn h/f leggja ekkert til málsins, en Landsbanki ís-
lands er því fremur meðmæltur, þó hafa Jón Árnason bankastjóri og Baldvin
Jónsson bankaráðsmaður sérstöðu í málinu. Fjárhagsráð leggur ekki á móti frum-
varpinu.

Nefndin gat ekki orðið sammála um afgreiðslu málsins. 4 nm. leggja til, að
frv. verði samþ. með nokkrum breytingum, en einn nm. (BrB) mun gera sérstaka
grein fyrir sínu áliti.

Aðdragandi málsins er eftirfarandi, samkvæmt þeim upplýsingum, er fyrir
liggja:

Hinn 3. ágúst 1951 skipaði bankamálaráðherra nefnd til þess "að gera til-
lögur um almenna bankalöggjöf" . Í erindisbréfi var nefndinni sérstaklega falið:
a. "Að endurskoða þá skipun, sem nú er á yfirstjórn peningarnálanna, þ. e. skipu-

lag seðlaútgáfunnar. Í því sambandi er þess óskað, að endurskoðuð sé einnig
gildandi löggjöf um banka og sparisjóði, eftir því sem nefndinni þykir þurfa.

b. Að gera athugun og tillögur um myndun lánastofnunar, er veiti fé til fjár-
festingar í sambandi við atvinnuvegina ... "
Bæði hér á landi og annars staðar hefur það tíðkazt að fela milliþinganefndum

undirbúning meiri háttar breytinga eða nýmæla í bankalöggjöf eða almenna endur-
skoðun slíkrar löggjafar, er nauðsyn þykir til bera. T. d. voru gildandi lög um
Landsbanka Íslands undirbúin í milliþinganefnd, sem tók til starfa árið 1925. En
með þeim lögum var Landsbankanum fengin seðlaútgáfan og um hana búið svo
sem þá þótti henta. Önnur milliþinganefnd tók til starfa árið 1937, og voru frum-
vörp frá henni lögð fyrir Alþingi á sínum tíma.

Bankamálanefnd sú, er skipuð var 1951, hefur enn eigi lokið störfum, og
liggur þvi ekki fyrir almenn álitsgerð um bankamálin af hennar hálfu. Hún mun
hafa aflað sér upplýsinga og tillagna frá bönkum og bankasérfræðingum innan-
lands og utan, svo og frá ýmsum öðrum aðilum innlendum, er ætla mátti, að
eitthvað vildu til þessara mála leggja. Gögn þessi munu hafa verið rædd í banka-
ruálaneíndinni, en síðan að þVÍ horfið að ljúka fyrst því verkefni, sem henni var
falið samkv. b-lið erindisbréfsins. Hinn 30. okt. síðastliðinn afhenti bankamála-
nefndin ríkisstjórninni frumvarp um Framkvæmdabanka Íslands, og var það í
meginatriðum sama efnis og samhljóða stjórnarfrumvarpi því, er hér liggur fyrir.

Eftir upplýsingum, sem meiri hluti fjárhagsnefndar hefur aflað sér hjá banka-
málanefndinni. er tillaga hennar um stofnun sérstaks banka samkvæmt frumvarp-
inu byggð á tveim meginástæðum :

1. Hagkvæmast þótti að skipuleggja á þennan hátt öflun þess fjármagns
innanlands og utan, sem nauðsyn ber til að lána til langs tíma (stofnlán), svo og
sjálf útlánin.

2. Óhjákvæmilegt þótti að kveða nánar á en nú er gert um meðferð hins svo
kallaða mótvirðisfjár á komandi árum. M. a. er með frv. þessu, ef að lögum verður,
sett ákvæði um framkvæmd ályktunar Alþingis frá 17. jan. 1952, um "ráðstöfllll
á mótvirðissjóði" .

Hér á landi eru enn uppi áform um miklar framkvæmdir á næstu árum, auk
þeirra stórframkvæmda, sem þegar eru vel á veg komnar og öllum eru kunnar.
Almennur áhugi er fyrir því að nota meir auðlindir landsins en gert hefur verið



til þessa svo og að auka þá framleiðslu, sem til þess er fallin að efla til fram-
búðar fjárhagslegt sjálfstæði þjóðarinnar. Þessar framkvæmdir er því aðeins hægt
að gera, að til þeirra fáist stofnfé. Stofnfjárins verður að afla innanlands, eftir
því sem auðið er, og á annan hátt en gert er með venjulegri viðtöku sparifjár, eins
og nú tíðkast í bönkum og sparisjóðum. Sparifé, sem taka má út fyrirvaralaust
eða með skömmum fyrirvara, ber fyrst og fremst að verja til rekstrarlána. Getur
verið hætta á ferðum, ef langt er í því gengið að lána það til langs tíma, þótt tíðkazt
hafi hér á landi beint eða óbeint. Framkvæmdabankanum er hins vegar ætlað að
binda með skuldabréfasölu það af lausu fjármagni í landinu, sem eigendur vilja
ávaxta til langs tíma, og lána það síðan út aftur með því að kaupa skuldabréf
þeirra, sem framkvæmdir hafa með höndum. Á þennan hátt fæst eðlileg aðgreining
fjármagnsins og um leið eðlileg kjör framkvæmdalána, sem nú eru stundum í
formi "frosinna" rekstrarlána, með óvissum lánstíma og Iramlengingarvöxtum.
Jafnframt er þess að vænta, að Framkvæmdabankanum takist, er hann einbeitir
sér að hinu sérstaka verkefni sínu, að auka sparifjármyndun til langs tíma með
eðlilegum hætti og skapa heilbrigðan markað skuldabréfa innanlands í stað hins
misjafna ástands, sem nú er í þeim efnum, en það verkefni er raunar óskylt hinni
almennu bankastarfsemi hér á landi. Ákvæði frv. um hlutabréfaviðskipti bankans
miða í sömu átt, þar sem ætlazt er til, að bankinn geti tekið að sér að ábyrgjast
sölu -- þ. e. yfirtekið, ef nauðsyn reynist -- hlutabréfa fyrirtækja, er hann telur
arðbær, og tryggt þeim þannig fé til framkvæmdanna. Að sjálfsögðu er ekki ætlazt
til, at? bankinn liggi með slík hlutabréf, heldur selji þau sem fyrst á sannvirði
og geti þá notað peningana til annars. í rauninni er bankanum aðeins ætlað að
hafa hér milligöngu til fyrirgreiðslu gegn hæfilegri þóknun.

Þrátt fyrir það, sem gert kann að verða til að auka sparifjármyndun innan-
lands til langs tíma, verður að gera ráð fyrir því, að þjóðin þurfi á erlendum
framkvæmdalánum að halda, ef fáanleg eru, þótt að sjálfsögðu verði að gæta fullrar
varúðar í því efni. Allmörg slík lán hafa verið tekin fyrr og síðar. Þarf þá fyrst
og fremst að gæta þess, að slíkum lánum sé varið til þeirra hluta, sem eru þjóð-
inni gagnlegastir og auka fjárhagsgetu hennar beint eða óbeint, og er gert ráð
fyrir, að þetta meginsjónarmið verði bezt tryggt í höndum slíkrar stofnunar sem
Framkvæmdabankanum er ætlað að vera samkvæmt frumvarpi þessu. Það hefur
og, komið í ljós við lántökur erlendis síðustu árin, og þá einkum hjá Alþjóðabank-
anum, sem nú veitir framkvæmdalán til margra landa, að þá þykir bezt að slíkum
lántökum unnið, ef við sérstaka bankastofnun sé að eiga, er eingöngu hafi fram-
kvæmdalán með höndum og fulla yfirsýn um framkvæmdalánastarfsemi í landinu
í heild, afkomumöguleika einstakra framkvæmda og þýðingu þeirra fyrir þjóðar-
búskapinn. Er þetta og vel skiljanlegt, þegar þess er gætt, hvílík áherzla nú er lögð
um heim allan á verkaskiptingu, sérfræðilega þekkingu og það öryggi, er þetta
þykir veita á öllum sviðum athafnalífsins og þá ekki sízt í efnahagsmálum. Aðeins
örfáar þjóðir hafa fjármagn aflögu, en fjármagnsþörf gífurleg um allan heim. Þeir,
sem veita lán, vilja því tryggja, að fjármagnið notist sem bezt.

Mótvirðissjóðurinn er sem kunnugt er stofnaður af fé því, er veitt hefur verið
hingað sem óafturkræf framlög í sambandi við efnahagssamvinnu vestrænna
þjóða. Samkvæmt samningunum um efnahagssamvinnu, er mótvirðisfénu bæði hér
Ú landi og annars staðar haldið utan við hina venjulegu útlánastarfsemi til að draga
úr verðbólgu og verðbólguhæUu, en varið eftir því sem fært þykir á hverjum tíma,
með samkomulagi milli þeirra, sem aðstoðina fá og veita, til framkvæmda í þágu
þjóðarbúskaparins eða greiðslu ríkisskulda.

Alls hafa runnið í mótvirðissjóð til þessa tíma um 315 milljónir króna. Allmikið
af þessu fé hefur þegar verið lánað úr mótvirðissjóði til virkjana við Sog og Laxá,
svo og til Áburðarverksmiðjunnar, og verður það, þ. e. skuldabréf lánanna, eign
Framkvæmdabankans við stofnun hans. Það, sem þá er eftir í mótvirðissjóði eða
renna kann í hann síðar, yrði fengið bankanum til umsjár og til fullra umráða jafn-
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óðum og það verður flutt af hinum bundna reikningi í Landsbankanum á næstu
25 árum samkv. 4. gr. frv. og varið til útlána á vegum Framkvæmdabankans. Af
mótvirðisfénu í heild hefur Alþingi gert ráð fyrir, að 50 millj. kr. yrði varið til
greiðslu rfkisskulda. En með þann hluta mótvirðisfjár, sem raunar er mestur hluti
þess, bæði það, sem nú er í skuldabréfum, og það, sem siðar verður lánað, verður farið
samkv. fyrrnefndri ályktun Alþingis frá 17. jan. 1952, þ. e. helmingurinn lánaður
til framkvæmda í þágu landbúnaðarins og helmingur til eflingar framleiðslu og
framkvæmdum fyrir kaupstaði og kauptún.

Samkvæmt 3. gr. frv. er ætlazt til, að Framkvæmdabankanum verði, um leið
og hann tekur til starfa, fengið til eignar stofnfé að upphæð rúmlega 100 millj. kr.
Meginhluti þessa fjár (afgangurinn hlutabréf) eru skuldabréf virkjananna og áburð-
arverksmiðjunnar, sem endurgreiðast smám saman samkvæmt samningi með 51h%
vöxtum. Afborganir og vextir af skuldabréfum þessum verða þá jafnóðum hand-
bært starfsfé bankans. Sama er að segja um það mótvirðisfé, sem nú á næstunni
mun verða lánað sömu fyrirtækjum samkv. heimildarlögum, er nú gilda, svo og
það, er síðar kann að verða lánað þeim. Annað mótvirðisfé, sem Framkvæmda-
bankinn á að taka við samkv. frv., - að undanteknum 50 millj. kr. á skuldagreiðslu-
reikningi - verður geymt á bundnum reikningi í Landsbankanum, og greiðir Lands-
bankinn af því þá vexti, sem um semst, en sjálf innstæða reikningsins verður flutt
í viðskiptareikning smám saman á næstu 25 árum, eins og fyrr var að vikið. Enn
verður ekki um það sagt, hve mikið það mótvirðisfé kunni að verða, er þannig
verður farið með. Veltur það annars vegar á því, hve mikið endanlega verður lánað
til virkjananna og áburðarverksmiðjunnar, og hins vegar á því, hve stór mótvirðis-
sjóður verður að lokum.

Þegar mótvirðisfé sleppir, er ætlazt til, að bankinn afli sér fjár með lántökum,
þ. e. sölu eigin skuldabréfa fyrst og fremst innanlands, en þó einnig erlendis, ef tök
eru á og ráðlegt þykir. Samkv. 9. gr. ber ríkissjóður ábyrgð á skuldbindingum bank-
ans innanlands, og er sú ábyrgð hliðstæð þeirri ábyrgð, sem ríkið nú ber að lögum
á hinum almennu sparifjárinnlögum bankanna. Um þau lán, sem bankinn kann
að taka erlendis, er svo ákveðið, að fjármálaráðherra sé heimilt að taka fyrir hönd
ríkissjóðs ábyrgð á slíkum lánum, þó ekki hærri upphæð samtals en 100 millj. kr.,
en svo sem síðar segir, leggur þó meiri hlutinn til að lækka þá upphæð nokkuð.
Með þessu ákvæði frv. er m. Ö. o. veitt heimild til ríkisábyrgðar á erlendum lánum
allt að 100 millj. kr. samkv. frv., en 80 millj. eftir till. meiri hl., og má samkvæmt
þeirri heimild ábyrgjast nýtt lán í stað þess, sem endurgreitt hefur verið, ef ekki er
með þvi farið fram úr heimildarupphæðinni. Heimildarupphæðin miðast við geng-
isskráningu þá, sem í gildi er, þegar lán er tekið.

Samkv. ll. gr. frv. tekur Framkvæmdabankinn við umsjá nokkurra tiltekinna
lána, er ríkið hefur tekið erlendis og endurlánað innanlands á árunum 1948-52.
I ..án þessi, samtals að upphæð kringum 213 millj. kr., eru tekin hjá Efnahagssam-
vinnustofnuninni (E.eA.) og Gagnkvæmu öryggisstofnuninni (M.S.A.) í Washing-
ton. Alþjóðabankanum og Hambros Bank, en innanlands hefur féð verið lánað til
virkjananna við Sog og Laxá, áburðarverksmiðjunnar, sjóða Búnaðarbankans, tog-
arakaupa og nokkurra síldar- og fiskimjölsverksmiðja. Er ætlazt til, að bankinn
innheimti vexti og afborganir af lánum þessum og inni jafnframt af höndum fyrir
ríkið samningsbundnar greiðslur til hinna erlendu lánardrottna. Umsjá þessara
lána er nú hjá fjármálaráðuneytinu. Enn fremur er heimilt að fela bankanum um-
sjá annarra lána, sem ríkissjóður hefur veitt. Hér er því um að ræða, að bankinn
taki að sér allmikil störf, sem nú eru unnin í fjármálaráðuneytinu og telja má til
banka starfsemi.

Ýmsir kunna að gera þá athugasemd við frumvarp þetta. að bankar séu þegar
nógu margir eða of margir í landinu. Rétt er þó að benda á það, að vafasamt má
telja að láta þá þróun, sem orðið hefur í bankamálum. verða því tíl hindrunar, að
komið verði á fót starfsemi, sem þjóðinni má að gagni verða og talin er nauðsyn
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af þeim, er málið hafa rannsakað af hálfu ríkisstjórnarinnar, svo og af ríkisstjórn-
inni, sem flytur málið. Einhverja þarf til að vinna það verk, sem Framkvæmda-
bankanum er ætlað, hvort sem stofnun sú, er þeir vinna við kallast sérstakur banki
et5ahluti af öðrum banka, en mestu máli skiptir, að verkið beri þann árangur, sem
til er ætlazt. Venjuleg afgreiðslustörf munu verða unnin án verulegs aukakostnaðar
í Landsbankanum. En á það vill meiri hl. n. leggja áherzlu, að Framkvæmdabank-
inn verði rekinn með svo litlum tilkostnaði, sem fært þykir, og væntir þess jafn-
framt, að bankamálanefndin athugi til hlítar, hvaða möguleikar kunna að vera til
sparnaðar í rekstri þeirra banka, sem fyrir eru.

Meiri hl. nefndarinnar þykir ekki taka því að afhenda bankanum hlutabréf í
Raftækjaverzluninni h.f. og er því mótfallinn að afhenda honum hlutabréf í Eim-
skipafélagi Íslands. Þá telur meiri hl. rétt að kveða skýrt á um það, að það fé Mót-
virðissjóðs, sem nú er í honum eða kemur í hann vegna efnahagsaðstoðar, sem þegar
hefur verið látin í té, sé aðeins afhent bankanum, en ekki gert ráð fyrir nýrri efna-
hagsaðstoð í lögunum. Skoðanir voru nokkuð skiptar í nefndinni um það, hvort rétt
væri að veita bankanum heimild til 100 millj. kr. lántöku á hverjum tíma með ábyrgð
ríkissjóðs. Samkomulag var gert um að lækka þessa upphæð nokkuð, eða í 80 millj.
kr. Nokkur ágreiningur var meðal meiri hl. um það, hvernig stjórn bankans skyldi
skipuð, og náðist samkomulag um nokkra breytingu í því efni. Einn undirritaðra nm.
(GJ) mun ef til vill bera fram frekari brtt. við frv. og skrifar því undir nál. með
fyrirvara.

Samkvæmt framansögðu leggur meiri hl. til, að frv. verði samþ. með eftirfarandi

BREYTINGUM:
1. Við 3. gr

a. Fyrir ,,101150000 króna" komi: 101 000000 króna.
b. 2. tölul. orðist svo: Hlutabréf í Áburðarverksmiðjunni h.f. 6000000 króna.

Hlutabréf þessi má bankinn hvorki selja né veðsetja án samþykkis Alþingis.
2. Við 4. gr.

a. 1. málsgr. orðist svo:
Framkvæmdabankanum skal falin varzla þess fjár, sem nú er í Mótvirð-

issjóði eða i hann kemur vegna efnahagsaðstoðar, sem þegar hefur verið
látin í té. Um ráðstöfun þess fjár gilda eftirgreind ákvæði:

b. Orðin "eða í hann kann að koma" í 3. málsgr. falli niður.
3. Við 7. gr. Í stað "stuðning" í 8. tölul. komi: fyrirgreiðslu.
4. Við 9. gr. Í stað ,,100 milljónir" komi: 80 milljónir.
5. Við 14. gr. Síðari málsl. 2. málsgr. ("Fulltrúi seðlabankans .... þriggja ára")

falli niður.
Alþingi, 15. jan. 1953.

Bernh. Stefánsson,
form., frsm.

Gísli Jónsson, Þorsl. Þorsteinsson.
fundaskr., með fyrirvara.

Karl Kristjánsson.
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