
sþ. 686. Nefndarálit [146. mál]
um till. til þál. um verðtryggingu sparifjár.

Frá fjárveitinganefnd.

Nefndin sendi bönkunum tillöguna til umsagnar. Landsbankinn einn svaraði.
Er svarbréf hans birt með nefndaráliti þessu sem fylgiskjal.

Samkomulag varð í nefndinni um að mæla með þvi, að Alþingi afgreiði málið
i formi svofelldrar

BREYTINGARTILLÖGU:
Tillögugreinin orðist svo:
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að láta fram fara athugun - svo

ýtarlega sem við verður komið - á því, hvort og með hverju móti takast mætti á
hagfelldan hátt að tryggja verðgildi þess fjár, sem bankar og sparisjóðir taka til
geymslu og ávöxtunar.

Alþingi, 30. jan. 1953.

Gísli Jónsson,
form.

Pétur Ottesen.
Jónas G. Rafnar.

Helgi Jónasson,
fundaskr.

Karl Kristjánsson,
frsm.

Ingólfur Jónsson. Ásmundur Sigurðsson.
Hannibal Valdimarsson. Halldór Ásgrímsson.



Fylgiskjal.
Reykjavík, 17. des. 1952.

Háttvirt fjárveitinganefnd hefur sent oss til umsagnar tillögu til þingsálykt-
unar á þingskjali 227, um verðtryggingu sparifjár. Spyrst nefndin sérstaklega fyrir
um eftirfarandi atriði:

a. "Hvort þetta fyrirkomulag komi til með að örva sparifjársöfnun."
Bankastjórnin lítur svo á, að það muni alveg vafalaust auka sparifjársöfnun í

landinu, ef hægt væri að tryggja sparifé gegn verðfalli.
b. "Hvort það komi til með að hafa áhrif á verðlagsvísitölu."
Þótt bankastjórnin geti ekkert um þetta fullyrt, þá virðist í fljótu bragði ekki

líklegt, að svo þurfi að verða.
c. "Hvaða áhrif þér teljið, að þetta fyrirkomulag, ef tekið verður upp, komi til

með að hafa á atvinnuvegi landsmanna, t. d. hvort nauðsynlegt verði að hækka út-
lánsvexti almennt, ef regla sú, sem í tillögunni felst, yrði lögfest."

Það virðist augljóst, að ekki verður hægt að tryggja sparifé gegn verðfalli eftir
ákveðinni vísitölu, nema útlán peningastofnana breytist á sama hátt. Að hve miklu
leyti þetta kann að hafa áhrif á atvinnulífið í landinu, er ekki auðvelt að svara með
neinum rökum án undangenginnar rannsóknar. Það virðist þó liggja i augum uppi,
að aukin sparifjársöfnun mundi geta dregið úr verðbólgu, sem er mjög skaðleg
fyrir heilbrigðan atvinnurekstur.

Þetta mál hefur mikið verið rætt meðal fjármálamanna viða um lönd undan-
farin ár, án þess að nokkurs staðar hafi verið komizt að ákveðinni niðurstöðu um
leiðir til þess að tryggja sparifé gegn verðfalli. Ótti almennings við verðfall pen-
inga víða um lönd hefur orðið þess valdandi, að örðugra verður með ári hverju
að selja skuldabréf, sem gilda til langs tíma. Hefur því lítið eitt verið byrjað á að
bjóða út lán með verðfallstryggingu. Fyrsta lánið, sem vér vitum um, að boðið var
út með þeim hætti, var 100millj. kr. sænskt lán, sem Samvinnuheildsalan í Svíþjóð
bauð út fyrir tveim árum. Síðastliðið vor var franska stjórnin að undirbúa útboð á
láni með verðfallstryggingu, og í s. l. októbermánuði ráðgerði Finnlandsbanki að
bjóða út lán með 50% gengistryggingu gagnvart sterlingspundi. Sýna þessi dæmi,
að nokkur hreyfing er kornin á málið. Hvergi hefur það þó verið meira athugað
en í Finnlandi, enda hafa Finnar átt við að stríða lítt viðráðanlega verðbólgu. Fylgir
hér með afrit af bréfi ásamt skýrslu Finnlandsbanka um athugun á þessu máli.
Ritgerðir þær og skýrslur, sem um getur í bréfi Finnlandsbanka, getum vér lánað.
ef þess verður óskað.

Bankastjórnin lítur svo á, að hér sé um svo mikilvægt mál að ræða, að full-
komin ástæða sé til að láta fara fram athugun þá, sem felst í þingsályktunartil-
lögunni.

Virðingarfyllst,

LANDSBANKIíSLANDS,

Jón Árnason. Jón G. Maríasson. Gunnar Viðar.

Til fjárveitinganefndar Alþingis, Reykjavík.

Ath. Afrit af bréfi og skýrslu Finnlandsbanka þykir ekki ástæða til að birta
með nefndarálitinu.


