
sþ. 552. Nefndarálit [53. mál]
um till. til þál. um lánsútvegun vegna sementsverksmiðju o. fl.

Frá meirí hl. fjárveitinganefndar.

í greinargerð þeirri, er tillögu þessari fylgir, er að því vikið, að erfiðlega hafi
gengið um lánsútvegun til byggingar sementsverksmiðju. Í sambandi við það er
bent á, að leitað verði fyrir um möguleika á því að leysa þessi vandkvæði með því
að leita samninga við stjórn Austur-Þýzkalands um að kaupa þaðan vélar til
sementsverksmiðjunnar með gjaldfresti gegn greiðslu í fiskafurðum. Er enn fremur
i greinargerðinni talið hugsanlegt að semja um 3-5 ára gjaldfrest á slíkum vélum.

Fjárveitinganefnd sendi tillögu þessa til stjórnar sementsverksmiðju ríkisins og
Framkvæmdabankans og óskaði umsagnar þessara aðila um tillöguna. Hafa nefnd-
inni borizt svör þeirra beggja. Er það sameiginlegt Í svörum þeirra, að lánstími sá,
er hér um ræðir, sé allt of stuttur. Talið er, að það muni taka þrjú ár að reisa
sementsverksmiðjuna, og yrði þá samkvæmt þessu að greiða andvirði vélanna Um
það leyti sem hún tæki til starfa eða litlu síðar. Þetta mundi reynast ókleift.

Bankastjóri Framkvæmdabankans skýrir frá því, að ríkisstjórninni hafi staðið
til boða lán, ýmist fyrir efni og vélum verksmiðjunnar eða fyrir öllum kostnaði
hennar, háð því skilyrði, að vélar og efni yrði keypt í því landi, þar sem lánið yrði
látið í té. Ríkisstjórnin hefði hins vegar lagt á það áherzlu, að lántaka til sements-
verksmiðjunnar væri óháð öllum slíkum skilyrðum. Ástæðan fyrir þessu væri sú,
að með slíku láni væri hægt að fá efni og vélar með lægsta verði og beztum kjörum.

Undirbúningur að byggingu sementsverksmiðju er nú hafinn. Hefur verksmiðju-
stjórnin auglýst eftir efnistilboðum í verksmiðjuhúsin, en bygging þeirra hefst með
vorinu. Fyllstu vonir standa til, að lán til kaupa á vélum verksmiðjunnar fáist
með þeim hætti, sem fyrr segir, svo að hægt verði að sæta lægsta verði og beztu
kjörum. Er það að sjálfsögðu stórvægilegt hagkvæmísatriði. Ákveðið mun vera að
haga vélakaupum þannig að gefa verksmiðjum hér í álfu og máske Vesturheimi; sem
framleiða slíkar vélar, kost á að gera sölutilboð. Þarna er því opin leið fyrir þau
fyrirtæki, sem þessu vilja sinna, að koma tilboðum sínum á framfæri.

Með tilliti til þess atriðis tillögunnar að greiða andvirði vélanna með fiski
hefur ríkisstjórnin það að sjálfsögðu á sínu valdi að vega og meta, hvort þessi við-
skipti gætu eða að hve miklu leyti þau gætu orðið þáttur í að greiða fyrir sölu
fiskafurða vorra.

Það virðist því ekki, eins og þessum málum nú er komið, ástæða til íhlut-
unar þingsins um gang málsins, heldur verði látið við það sitja, að ríkisstjórninni
sé falin forsjá þess, og leggur meiri hluti fjárveitinganefndar þvi til, að tillögunni
sé vísað til ríkisstjórnarinnar.
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