
Nd. 481. Nefndarálit [25. mál]
um frv. til laga um vaxtalækkun o. fl.

Frá minni hl. fjárhagsnefndar.

Frumvarpi þessu var vísað til fjárhagsnefndar 28. okt. s. 1.
Fulltrúar stjórnarflokkanna í nefndinni hafa lýst sig andvíga frv., en undir-

ritaðir nefndarmenn mæla með því, að það verði samþykkt.
Efni frv. er:

1. Útlánsvextir verði lækkaðir, þannig, að þeir verði ekki hærri en þeir voru um
áramótin 1959-1960.

2. Bundnar innstæður innlánsstofnana hjá Seðlabankanum verði ekki hækkaðar
frá því, sem þær voru við gildistöku laga þessara.
Vaxtahækkunin, sem ákveðin var af ríkisstjórninni snemma árs 1960; hefur

átt gildan þátt í vexti dýrtíðarinnar. Hún hefur aukið stofnkostnað og rekstrar-
kostnað atvinnufyrirtækja og valdið hækkun á vöruverði. Vaxtahækkunin hefur
einnig orðið sérstaklega þungbær því fólki, sem á síðustu árum hefur komið sér
upp ibúðarhúsum og stofnað til skulda í því sambandi. Hún hefur aukið fram-
færslukostnaðinn til mikilla muna og á því sinn þátt í eðlilegum kröfum manna
um kaupgjaldshækkanir.

Sagt var, að hækkun vaxtanna mundi draga úr eftirspurn eftir lánsfé. Sú
kenning reyndist röng. Lánsfjáreftirspurnin er nú meiri en nokkru sinni áður, enda
hafa aðgerðir ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum, og þar á meðal vaxtahækkunin,
aukið þörfina fyrir stofnlán og rekstrar lán stórkostlega.

Innlánsvextir voru hækkaðir um leið og vextir af útlánum, og var talið, að
það yrði til að bæta hag sparifjáreigenda. Svo hefur þó ekki orðið, að hagur þeirra
hafi batnað síðustu árin, heldur hefur hann stórversnað. Þeir hafa tapað öllum
vöxtum af innstæðum sínum og hluta af höfuðstólnum að auki í sívaxandi logum
dýrtíðarinnar. Þannig hefur efnahagsmálastefna núverandi ríkisstjórnar valdið
sparifjáreigendum stórfelldu tjóni. Reynslan hefur sannað, að hagsmunir þeirra
verða ekki tryggðir með háum vöxtum, ef dýrtíðin fer sívaxandi. Það skiptir mestu
máli fyrir innstæðueigendur, að spariféð haldi gildi sínu.

Með efnahagslögunum frá 1960 aflaði ríkisstjórnin sér heimildar til að ákveða
vexti og lánstíma hjá stofnlánasjóðum landbúnaðar og sjávarútvegs, íbúðarlána-
sjóðum og raforkusjóði. Stjórnin notaði þessa heimild þegar í stað til að stór-
hækka vexti af lánum frá sjóðunum. Áður voru fyrirmæli um vexti og lánakjör
hjá sjóðum þessum í lögum frá Alþingi, og í frv., sem hér liggur fyrir, er lagt til, að
svo verði einnig í framtíðinni. Jafnframt er lagt til að lækka vextina, svo að þeir
verði eins og þeir voru fyrir 1960. Þess er brýn þörf að styðja fólk til atvinnurekstrar
og stofnunar heimila með hagstæðari lánum en nú eru fáanleg, og möguleikar hins
opinbera til að veita slíkan stuðning, t. d. með því að leggja fram fé til lækkunar
á stofnlánavöxtum, eru áreiðanlega ekki minni nú en fyrir nokkrum áratugum.

Annað aðalatriði frumvarpsins er ákvæði um að stöðva frystingu innlánsfjár
hjá Seðlabankanum. Um síðustu áramót nam heildarupphæð bundna fjárins þar
785 millj. króna. Fé þetta hefur verið tekið af viðskiptabönkunum og öðrum inn-
lánsstofnunum, þar á meðal frá sparisjóðum og innlánsdeildum, sem hafa svo lítið
fjármagn í sínum vörzlum, að binding á hluta af því hefur engin áhrif á þróun
peningamála í þjóðfélaginu. Slikar fjárkröfur á hendur litlum innlánsstofnunum
um land allt bera vott um takmarkaðan skilning á þörfum héraðanna, þar sem
þessar stofnanir eiga heima og þar sem tilfinnanlegur skortur er á lánsfé til fram-
kvæmda og atvinnurekstrar.

Árið 1963 varð aukning innlánsfjár hjá bönkum og sparisjóðum miklu minni en
2 næstu árin þar á undan, og hlutfallslega minni en á árunum 1957 og 1958. M. a.
vegna þess, að þannig hefur dregið úr vexti sparifjárins, mundi áframhaldandi
fjárbinding koma mjög illa við innlánsstofnanir og gera þeim stórum erfiðara
að bæta úr þörfum viðskiptamanna sinna fyrir lánsfé. Er vissulega mál, að linni
fjárbindingarkröfum Seðlabankans á hendur innlánsstofnunum. Útlán sparifjárins
hafa enga verðbólguhættu i för með sér.

Eins og áður segir, er það tillaga minni hluta fjárhagsnefndar, að frumvarpið
verði samþykkt.

Alþingi, 20. apríl 1964.

Skúli Guðmundsson,
frsm.

Einar Ágústsson.


