
sþ. 153. Tillaga til þingsályktunar [131. mál]

um rekstrarlán iðnfyrirtækja.

Flm.: Þórarinn Þórarinsson, Einar Ágústsson, .Jón Skaftason, Jónas Jónsson,
Halldór E. Sigurðsson, Bjarni Guðbjörnsson, Ásgeir Bjarnason, Jón Kjartansson.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að hlutast til um, að Seðlabankinn veiti
viðskiptabönkunum nú þegar sérstök lán til að koma rekstraraðstöðu iðnfyrirtækja
í viðunandi horf. Rekstrarlán til þeirra fyrirtækja, sem sett geta viðunandi trygg-
ingu, verði veitt í samræmi við þær lágmarksreglur, sem nú skal greina:
a) Fyrirtækin fái víxlasöluheimild (víxilkvóta) til sölu á allt að 90 daga löngum

víxlum, er nemi allt að þriggja mánaða framleiðslu þeirra.
b) Auk þess fái fyrirtækin yfirdráttarheimild á reikningslánum (hlaupareíknings-

yfirdrátt), er svari til þriggja mánaða kaupgreiðslu viðkomandi fyrirtækis.
Að því er varðar báða ofangreinda liði, skal miðað við meðaltalsframleiðslu og

meðaltalskaupgreiðslur s. I. tvö ár.

Greinargerð.

Þegar aðild Íslands að EFTA var til umræðu á Alþingi, hét ríkisstjórnin því að
vinna að auknum lánum til iðnaðarins. Iðnþróunarsjóðurinn er nokkurt spor í þá
átt að bæta úr stofnlánaþörf iðnfyrirtækja. Hins vegar bætir hann ekki neitt úr
rekstrarlánaskortinum. Gunnar J. Friðriksson, formaður Félags ísl. iðnrekenda, vék
að þessu Í ræðu, sem hann hélt á ársþingi iðnrekenda í aprílmánuði síðastliðnum.
Eftir að hafa rætt um iðnþróunarsjóðinn, fórust honum orð á þessa leið:

"Samhliða þessu þarf að tryggja, að fyrirtækin geti fengið það rekstrarfé,
sem þau þurfa til þess að halda uppi heilbrigðum rekstri, og er það sennilega
hér, sem mestur vandinn verður á höndum, ef marka má reynslu liðinna ára."
(Mbl. 23. april 1970).

Þótt nær ár sé liðið síðan rætt var um aðild Íslands að EFT A á Alþingi, hefur
sáralítið verið gert til að auka rekstrarlán iðnaðarins. ÞÓ hafa á þessum tíma orðið
miklar kauphækkanir. sem hafa aukið verulega rekstrar lána þörf iðnaðarins. Nú
vofir líka yfir mörgum iðnfyrirtækjum að stöðvast, ef þau fá ekki aukin rekstrar-
lán. Morgunblaðið nefndi nýlega Slippstöðina á Akureyri sem dæmi um þetta.

Haldi þessu áfram, er ekki annað fyrirsjáanlegt en að samdráttur verði i iðnað-
inum og samkeppni hans við EFT A-vörur verði mjög erfið og jafnvel útilokuð,
þar sem erlendir keppinautar geta veitt ríflega greiðslufresti.

Þessi tillaga er flutt til að stuðla að því, að iðnaðinum sé a. m. k. tryggt víst
lágmark rekstrarlána. Efni hennar er að mestu samhljóða tillögum atvinnumála-
nefndar Reykjavíkurborgar frá því i desember 1968. Nefndin taldi nauðsynlegt fyrir
atvinnuöryggið, að iðnfyrirtækin hefðu tryggingu fyrir ákveðnu lágmarki rekstrar-
lána.

Í samræmi við þetta skal það tekið fram af hálfu flm., að litið er á þessar til-
lögur sem hreina bráðabirgðalausn og koma þurfi þessum málum í miklu fullkomn-
ara horf í framtiðinni.


