
Nd. 633. Nefndarálit [20. múl]
um frv. til I. um breyt. á lögum nr. 4 20. febr. 1960, um efnahagsmál.

Frá 1. minni hl. fjárhagsnefndar.

Í fjárhagsnefndinni er ágreiningur um þetta mál. Fulltrúar stjórnarflokkanna
mæla gegn frv., en aðrir nefndarmenn leggja til, að það verði samþykkt.

Frumvarpið var sent Seðlabanka íslands, Landssambandi ísl. útvegsmanna og
Stéttarsambandi bænda til umsagnar. Bankastjórn Seðlabankans leggur á móti því,
að frv. verði samþykkt, en stjórn Stéttarsambands bænda mælir með frv. Umsögn
hefur ekki borizt frá Landssambandi ísl. útvegsmanna.

Frumvarpið er um lækkun vaxta og afnám þeirrar heimildar, sem ríkisstjórnin
hefur í lögum frá 1960 til þess að ákveða vexti og lánstíma hjá nokkrum stofn-
lánasjóðum. Einnig um að nema úr lögum heimild Seðlabankans til að heimta fé
frá innlánsstofnunum inn á bundinn reikning.

Lagt er til. að vextir af afurðavíxlum, sem Seðlabankinn endurkaupir, verði
ekki hærri en 5lh%, en þeir eru nú 7-7lh%. Frá 23. febr. til ársloka 1960 voru
þeir 9-9 lh %. Enn fremur er lagt til, að lög nr. 73/1933, um bann við okri, dráttar-
vexti o. fl., og lög nr. 75/1952, um breyting á þeim lögum, komi aftur í gildi. Sam-
kvæmt því yrðu vextir yfirleitt eins og þeir voru, áður en efnahagslögin frá 20.
febrúar 1960 komu til framkvæmda. Eftir að þau lög gengu í gildi, val' ákveðin
mjög mikil hækkun á vöxtum. Forvextir af venjulegum víxlum hækkuðu þá úr
7-7lh% í 11-11112%, innlánsvextir í venjulegum sparisjóðsbókum úr 5% í 9%, en
af innstæðum, bundnum í 6 mánuði, úr 6% í 10%. Í árslok 1960 voru þessir vextir
lækkaðir nokkuð, svo að forvextir eru nú 9-9lh%, en innstæðuvextir 7% í venju-
legum sparisjóðsreikningum og 8% af innstæðum, bundnum í 6 mánuði.

Þá er og lagt til í frumvarpinu, að felld verði úr lögum heimild ríkisstjórnar-
innar til að ákveða vaxtakjör og lánstíma þeirra lána, sem veitt eru úr fiskveiða-
sjóði, stofnlánadeild sjávarútvegsins, byggingarsjóði sveitabæja, ræktunarsjóði,
byggingarsjóði kaupstaða og kauptúna, byggingarsjóði verkamanna og raforku-
sjóði. Vextir af lánum úr þessum sjóðum yrðu þá eins og þeir voru, áður en efna-
hagslögin frá 1960 gengu í gildi. Samkvæmt frv. yrði einnig breytt vöxtum og láns-
tíma þeirra lána, sem ákveðnir stofnlánasjóðir hafa veitt, síðan lánakjörunum var
breytt árið 1960, svo að kjörin yrðu eins og á eldri lánum. Um það er ákvæði í 2.
málsgr. 2. gr. frv., og þykir rétt að breyta orðalagi málsgreinarinnar þannig, að
glöggt sé, að ákvæðið snerti ekki aðra lánasamninga. Áður en núverandi ríkisstjórn
kom til valda, höfðu lánakjör hjá þessum sjóðum verið ákveðin í lögum, bæði
vextir og lánstími. Það voru meginatriði laganna um sjóðina. þar sem stuðningur
þjóðfélagsins við þær umbætur, sem sjóðirnir veita lán til, kom fram í lánakjörun-
um. Ríkisstjórnin hækkaði vexti af lánum hjá stofnlánasjóðunum. sem að framan
eru nefndir, og stytti lánstíma hjá sumum þeirra. Vaxtahækkunin hjá ræktunar-
sjóði, fiskveiðasjóði, byggingarsjóði sveitabæja og byggingarsjóði verkamanna nam
272%, en hjá byggingarsjóði ríkisins 2%. Sem dæmi um áhrifin af vaxtahækkuninni
og styttingu lánstímans má nefna, að árgjald af 80 þús. kr. láni hjá ræktunarsjóði
var áður kr. 5886.56, en er nú kr. 8508.24. Og sama lánsupphæð er nú langtum minni
hluti af framkvæmdakostnaðinum en áður var.

Háu vextirnir hvíla mjög þungt á þeim fjölda einstaklinga og fyrirtækja, sem
þurfa á lánsfé að halda til nauðsynlegra framkvæmda, öflunar atvinnutækja og
atvinnurekstrar. Vaxtahækkunin er mikill gjaldaauki til viðbótar þeim gífurlegu
hækkunum á kostnaði við byggingar og aðrar framkvæmdir, sem gengtslækkanirnar
1960 og 1961 hafa valdið. Með vaxtahækkuninni hafa líka verið lagðar tilfinnan-
legal' byrðar á framleiðslufyrirtæki, sem komast ekki hjá að nota mikið lánsfé.
Svo er t. d. um fyrirtæki sjávarútvegsins. Talið er, að hankaskuldir, sem á þeim



atvinnuvegi hvíla, séu nokkuð á annað þúsund millj. kr. Þar að auki eru lán hjá
stofnlánadeild sjávarútvegsins, fiskveiðasjóði og fiskimálasjóði, samtals um 860
millj. kr., og skuldir við sparísjóði og fleiri aðila. Vaxtagreiðslur eru því stór gjalda-
liður hjá útgerðinni. Áætlanir og reikningar um rekstur fiskfrystihúsa sýna, að
vaxtakostnaður við þann rekstur nemur nálægt 40% af þeirri upphæð, sem þar
er greidd í vinnulaun til verkafólksíns.

Látið er í veðri vaka, að hækkun vaxta hafi m. a. verið ákveðin til þess að
bæta hag sparifjáreigenda og auka traust á gjaldmiðlínum. Um þetta er það að
segja, að hækkun innlánsvaxta er sparifjáreigendum ekki mikils virði, ef henni
fylgja ráðstafanir, sem hafa í för með sér rýrnun á verðgildi sparifjárins, miklu
meiri en sem nemur hækkun innlánsvaxtanna. En þannig var verðgildi innstæðu-
fjárins skert með gengislækkúnum 1960 og 1961 og gífurlegum hækkunum á tollum
og sölusköttum. sem leggjast á nauðsynjar allra manna. Sparifjáreigendur hafa því
verið ákaflega hart leiknir af þeirri efnahagsmálastefnu, sem fylgt hefur verið
síðustu 2 árin.

Heimild Seðlabankans til þess að heimta hluta af innstæðufé inn á bundinn
reikning hefur verið notuð þannig, að um síðustu áramót var heildarupphæð spari-
fjár á bundnum reikningi 318.2 millj. kr. Fé þessu hefur verið safnað saman hjá
innlánsstofnunum um land allt. því er haldið fram, að innstæðubindingin sé m. '1.
til þess gerð, að Seðlabankinn geti lánað fé til brýnustu þarfa atvinnuveganna, eins
og t. d. sjávarútvegsins. En þetta hefur ekki verið gert. Lán Seðlabankans til stofn-
lánadeildar sjávarútvegsins var ekki borgað út, heldur fór það til þess að bæta hag
viðskiptabankanna í reikningum hjá Seðlabankanum. Og á sama tíma sem Seðla-
bankinn hefur safnað saman hjá bönkum, sparisjóðum og innlánsdeildum yfir 300
millj. kr. inn á bundna reikninga, hefur hann veitt tiltölulega minni lán en áður
út á afurðir sjávarútvegs og landbúnaðar og þannig valdið erfiðleikum fyrir at-
vinnuvegina.

Sú aðferð að loka inni hjá Seðlabankanum hundruð millj. kr. af sparifénu, í
stað þess að lána það til aukinnar framleiðslustarfsemi og nauðsynlegra fram-
kvæmda, sem auka þjóðartekj urnar, getur ekki talizt hagkvæm fyrir þjóðarbúið.
Engin verðbólguhætta fylgir því að hafa spariféð í umferð.

Seðlabankinn hefur notað heimildina til innstæðubindingar þannig síðustu 2
árin, að rétt þykir að leggja til, að hún verði numin úr lögum.

Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna hélt fund í Reykjavík 14.-17. febr. s. l. Þar
voru mættir eigendur 55 hraðfrystihúsa, sem eru þátttakendur í félaginu, eða
fulltrúar þeirra. Í blaðinu "Frost", sem Sölumiðstöðin gefur út, er skýrt frá ræðu,
sem formaður félagsins flutti á fundinum. Sagði hann þar, að m. a. hefði útlána-
og vaxtastefna bankanna valdið gífurlegum erfiðleikum fyrir rekstur hraðfrysti-
húsanna. Í blaðinu eru einnig birtar ályktanir, sem samþykktar voru á fundinum,
þar á meðal þær tillögur, er hér greinir:

"Aukning útlána.
Með tilliti til þess, að útlán Seðlabanka Íslands út á sjávarafurðir hafa farið

stöðugt lækkandi á undanförnum árum með þeim afleiðingum, að nú horfir til
mikilla vandræða i sjávarútvegi og fiskiðnaði, skorar aukafundur S. H., haldinn Í
Reykjavik í febrúar 1962, á hæstvirta ríkisstjórn, að útlán Seðlabankans verði aukin
upp í 67%, eða eins og áður var og lög Seðlabankans leyfa.

Lækkun vaxta.
Aukafundur S. H., haldinn í Reykjavík í febrúar 1962, samþykkir að beina því

til hæstvirtrar ríkisstjórnar, að nú þegar verði athugað, hvort ekki sé unnt og tíma-
bært að lækka vexti Seðlabankans á afurðalánum sjávarútvegsins, þannig að 7%
vextir þriggja fyrstu mánaðanna lækki í 5% og 7%% vextirnir í 5%%.



Sem rökstuðning fyrir samþykktum þessum lýsti fundurinn þvi yfir sem
skoðun sinni, að:

1) Þörf framleiðslufyrirtækja sjávarútvegsins fyrir lánsfé er svo mikil, að
notkun þess er ekkert minni þrátt fyrir háa vexti og þó fjárþörf þeirra hvergi
nærri fullnægt.

2) Fundurinn fær ekki séð, hvernig það þjónar hag þjóðfélagsins að íþyngja
framleiðslunni með háum vöxtum á framleiðsluvíxlum sjávarafurða, er teknir eru
af fyrirtækjum, sem fjárhagslega berjast í bökkum, en stunda þá framleiðslu, sem
öll þjóðin byggir afkomu sina á.

3) Fundurinn álítur, að hækkun útlána á sjávarafurðir sé vissasta leiðin til
að gera fyrirtækjum þessum kleift að reka starfsemi sina af fullum krafti og
auka þar með framleiðsluna og þar með gjaldeyrisöflunina."

1 framangreindri ályktun Sölumiðstöðvarfundarins er bent á þá staðreynd, að
framleiðslufyrirtæki sjávarútvegsins geta ekki dregið úr notkun lánsfjár. þó að
vextir séu hækkaðir. Sömu sögu er að segja frá öðrum atvinnuvegum. Í fundar-
samþykkt Sölumiðstöðvarinnar kemur einnig fram, að ákvörðun um vexti hefur
mikla þýðingu fyrir rekstur sjávarútvegsins, og eins og þar segir, verður ekki séð,
að það þjóni hag þjóðfélagsins að íþyngja framleiðslunni með háum vöxtum á
framleiðsluvíxlum.

Bréf Stéttarsambands bænda er birt með þessu nefndaráliti.
Samkvæmt framansögðu legg ég til, að frumvarpið verði samþykkt með þessari

BREYTINGU:
Við 2. gr. 2. málsgr, orðist svo:
Lánskjör í skuldabréfum hjá fiskveiðasjóði, ræktunarsjóði, byggingarsjóði

sveitabæja, byggingarsjóði ríkisins, sbr. lög nr. 42/1957, byggingarsjóði verkamanna
og raforkusjóði, sem gefin hafa verið út, eftir að vextir voru hækkaðir árið 1960,
skulu breytast og verða hin sömu og á árinu 1959.

Alþingi, 5. apríl 1962.

Skúli Guðmundsson.
Fylgiskjal.

STÉTT ARSAMBAND\.BÆNDA
Reykjavík, 13. des. 1961.

Á fundi stjórnar Stéttarsambands bænda 9. þ. m. var samþykkt eftirfarandi
ályktun:

"Lagt fram bréf, dags. 30. nóv. s.L, frá fjárhagsnefnd neðri deildar Alþingis,
þar sem leitað er umsagnar Stéttarsambands bænda um frumvarp til laga um
breytingu á lögum nr. 4 20. febr. 1960, um efnahagsmál. Þar sem i frumvarpi þessu
felast bætt vaxtakjör fyrir bændur o. fl., mælir stjórn Stéttarsambandsins ein-
dregið með þvi, að frumvarpið verði samþykkt."

Þetta er yður hér með tilkynnt.

Virðingarfyllst,

Sverrir Gíslason. Sæmundur Friðriksson.

Til fjárhagsnefndar neðri deildar Alþingis,
Reykjavik.


