
Ed. 278. Nefndarálit
uin frv. til laga um kaupþing í Reykjavík.

F rá  minni hluta fjárhagsnefndar.

F járhagsnefnd sendi Landshanka íslands mál þetta til umsagnar, og barst henni 
svolátandi svar :

„LANDSBANKI ÍSLANDS
Reykjavik, 22. april 1941.

F járhagsnefnd efri deildar Alþingis hefur með brél'i, dags. 7. þ. m., óskað eftír 
því, að Landsbankinn láti í té álit sitt á frum varpi til laga um kaupþing i Reykja- 
vík, er milliþinganefnd í bankamáluin hefur samið og sem nú hefur verið lagt fyrir 
Alþingi.

Vér höfum athugað frumvarpið, og enda þótt vér teljum æskilegt, að meiri af- 
skipti séu höfð af verðbréfam arkaðinum  en verið hefur, og sennilegt, að rétt sé að 
stefna að þvi að koma upp verðbréfakaupþingi, þá er mjög vafasamt, að nú sé heppi- 
legur tími til þessara framkvæmda. Til þess eru meðal annars  þessar ástæður:



1. Mjög er óvíst, hvort verðbréfaviðskipti eru enn það mikil, að nægur grund- 
völlur sé fyr ir  eiginleg kaupþingsviðskipti.

2. Ástandið er mjög óvanalegt í öllum fjárhagsm álum  þjóðarinnar,  og á það ekki 
sízt við verðbréfamarkaðinn. Ef mikið verðhrun  yrði fljótlega eftir stofnun kaup- 
þingsins, gæti það haft alvarleg áhrif  á hina nýbyrjuðu  starfsemi.

3. Engin reynsla er fengin hér á landi með skipulagða verðbréfasölu.
L andsbankinn hefur ákveðið að gera ti lraun með að kom a á fót verðbréfavið-

skiptum, með það fyr ir  augum, að fastari venjur skapist og grundvöllur fáist fy r ir  
traustum  fram tíðarverðbréfamarkaði. Með slíkri starfsemi ætlast bankinn til, að sú 
revnsla fáist, sem ú r  geti skorið um, hvaða lagasetningar sé þörf.

Þangað til aflað hefur verið þessarar reynslu og aðrar ástæður eru  þannig, að 
ekki stafi hætta af að Ieggja út á þá braut, sem frumvarpið gerir ráð fyrir , teljum 
vér óráðlegt, að frumvarpið verði gert að lögum.

Vér leyfum oss því eindregið að leggja til, að hið háa Alþingi fresti að taka á-
kvörðun um frum varp þetta að svo stöddu.

Virðingarfyllst,
LANDSBANKI ÍSLANDS

Magnús Sigurðsson. V ilhjálmur Þór.

Til fjárhagsnefndar efri deildar Alþingis.“

Með skírskotun til bréfs þessa, sérstaklega 2. töluliðs í ástæðum bankastjóranna, 
svo og þeirrar  umsagnar, að L andsbankinn hafi nú ákveðið að koma á fót verðbréfa- 
viðskiptum, er gætu bætt ú r  þeirri þörf, sem frv. er ætlað að ráða bót á (sbr. og 63. 
grein laga um Landsbanka íslands, nr. 10 15. apríl 1928), og þar sem ég teldi heppi- 
legra, að Landsbankinn tæki upp þessa starfsemi heldur en setja á stofn kaupþing, 
sem mikil óvissa er um, legg ég til, að frv. verði afgreitt með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Með því að það er upplýst, að L andsbankinn hefur ákveðið að koma á fót verð-

bréfaviðskiptum, er ætla má, að geri svipað gagn og það, sem ætlazt er til í frum-
varpi því, sem fyrir  liggur, og með því að þessi t i lraun  Landsbankans m un veita þá 
reynslu, sem gæti orðið tryggari grundvöllur s líkrar löggjafar, ef hennar þætti síðar 
þörf, telur deildin ekki að svo stöddu ástæðu til þess að sam þykkja frumvarpið, og 
tekur fyrir  næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 25. apríl 1941.

Magnús Jónsson, 
form.


