
Ed. 619. Nefndarálit [15. mál]
um frv. till. um breyt. á I. nr. 10 29. marz 1961, um Seðlabanka Íslands.

Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.

Nefndin hefur athugað frv., en ekki getað orðið sammála um afgreiðslu þess.
Leggur undirritaður meiri hl. n. til, að það verði samþ. óbreytt, en þeir KK og
BjörnJ eru frv. andvígir og skila sérálitum.

Aðalefni frv. er það, að Seðlabankanum er framvegis falið að skrá gengi ÍS-
lenzku krónunnar með samþykki ríkisstjórnarinnar, en síðan 1939 hefur þetta
verið löggjafaratriði.

Þar sem Seðlabankinn getur ekki, þótt frv. þetta verði að lögum, breytt gengi
íslenzkrar krónu nema með samþykki ríkisstjórnarinnar, breytir samþykkt frv. að
okkar áliti engu um það, að stefnan í gengismálum, svo sem í efnahagsmálum al-
mennt, verður eftir sem áður ákveðin af ríkisstjórninni og þeim meiri hl. Alþingis,
sem hana styður hverju sinni. En hafi sú stefna verið mörkuð, er það aðeins tækni-
legt atriði að skrá gengi peninganna í samræmi við hana. Verður að telja miklu
eðlilegra, að það verkefni sé falið sérfræðingum fremur en að vera löggjafaratriði,
svo sem nú er. Það fyrirkomulag, sem hér er lagt til að verði upp tekið, tíðkast
líka í öllum löndum Vestur-Evrópu að Belgíu undanskilinni, en þar er gengis-
skráningin ákveðin með lögum. Reynsla undanfarinna ára hefur og hvað eftir
annað sýnt það, að margs konar óhagræði og óþarfar truflanir í öllu viðskiptalífi
hefur af því leitt, þegar gengisbreytingarfrv. hafa vikum saman verið í meðförum
Alþingis, án þess að slíkt hafi þó nokkru breytt um það, að hafi ríkisstjórn og sá
meiri hl. Alþingis, er hana hefur stutt, verið þeirrar skoðunar, að gengisbreyting
hafi verið óhjákvæmileg, þá hefur hún náð fram að ganga. Við teljum hið nýja
fyrirkomulag því til bóta frá því, sem nú er, og mælum með því, að frv. verði
samþ. óbreytt.
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