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um fry. til laga um Landsbanka íslands.

Frá minni hluta fjárbagsnefndar.

Fyrir siðasta þingi lá frv. til laga um Landsbanka íslands, þar sem 
gert var ráð fyrir, að bankinn yrði gerður að hlutabanka og tæki við seðla- 
útgáfu ríkisins. Var frv. þetta flutt af fjárhagsnefnd Ed. samkvæmt tilmælum 
fyrverandi stjórnar.

Frv. var vísað til núverandi stjórnar um leið og þess var óskað, að 
stjórnin ljeti rannsaka málið milli þinga og legði það betur undirbúið fyrir 
þetta þing.

Fjárbagsnefnd þríklofnaði þá i málinu. 1. hl. (þeir Jónas Jónsson og 
Ingvar Pálmasou) töldu meginefni frv. vera til bóta fjármálalifi landsins og 
mæltu að öðru leyti með þvi, en áskildu sjer rjett til að taka afstöðu til breyt- 
inga, sem fram kynnu að koma að þvi er æðstu stjórn bankans snertir, við 
siðari umræður málsins. 2. bl. (Björn Rristjánsson), sem hefir algerða sjerstöðu i 
þessu máli og flutti á sama þingi frv. um sjerstaka seðlastofnun rikisins, fjellst 
á, að frv. væri afgreitt til stjórnarinnar á þann hátt, sem 3. bl. lagði til. — í 
nefndaráliti 3. hlutans (þeirra Sig. Eggerz og Jób. P. Jósefssonar) var meðal 
annars fyst yfir því, að sá hluti nefndarinnar teldi óhjákvæmilegt, að fyrir- 
komulagi seðlaútgáfunnar yrði endanlega skipað á þessu þingi.

Málið befir nú verið athugað og undirbúið af stjórninni með aðstoð 
útl. sjerfræðings, próf. A. Nielsens, og fulltrúa landsins J. Krabbe i Kaupmanna- 
höfn, og liggur nú enn fyrir þinginu frv. um Landsbankann, samhljóða að að- 
alefni frv. frá siðasta þingi, en þó nokkuð breylt og sumstaðar aukið.

Þær breytingar, sem orðið hafa á frv. frá siðasta þingi, eru flestar fram 
komnar samkvæmt atbugasemdum og bendingum þeirra A. Nielsens og J.



Krabbe, sem báðir eru þeirrar skoðunar, að rjett sje að gera Landsbankann 
að aðalseðlabanka ríkisins.

Fjárhagsnefnd Ed. hefir nú haft málið mjög Iengi til meðferðar og 
rætt það við fjármálaráðberra og stjórnir beggja bankanna. Samkomulag hefir 
samt ekki náðst. Vill meiri hl. fresta málinu og fá það betur rannsakað^ en 
minni hl. vill, að frv. nái fram að ganga á þessu þingi, og telur yfirleitt var- 
hugavert að fresta skipun seðlaútgáfunnar ár frá ári.

Bráðabirgðafyrirkomulag það, sem heimilað var með lögum nr. 7, 4. 
mai 1922, getur ekki talist tryggileg tilhögun, enda hefir þá naumast verið 
ráð fyrir þvi gert, að sá dráttur yrði á endanlegri skipan þessa máls, sem 
raun ber vitni um.

Af drættinum orsakast það, að jafnóðum  og íslandsbanki dregur inn 
seðla sína eins og fyrir er mælt í Iögum nr. 6, 31. mai 1921, verður rikis- 
stjórnin að láta Landsbankann setja seðla i umferð til að mæta gjaldmiðils- 
þörfinni, samkvæmt heimild þeirri, er áður getur, en það verður ekki sjeð, að 
nein ákvæði sjeu til um það, að þessir seðlar skuli vera málmtrygðir.

Með þessu fyrirkomulagi er útgáfa seðlanna þvi að hverfa til Lands- 
bankans, án þess venjulegar skyldur seðlabanka sjeu um leið lagðar á hans 
herðar. —

Hinsvegar sýnist eðlilegt, að íslandsbanki telji sig ekki lengur sjerstak- 
Iega hafa þær skyldur gagnvart þjóðfjelaginu, sem aðalseðlabanki hverrar þ jóð- 
ar hefir, þar eð inndráttur hans á seðlum lögum samkvæmt er þegar kominn 
það á veg, að rikið er sjálft farið að gera ráðstafanir til frekari seðlaútgáfu i 
stað þeirra seðla, sem fara úr umferð hjá Islandsbanka.

Málið hefir nú verið svo undirbúið fyrir þetta þing, að ekki ætti að
vera ókleift að ráða þvi til lykta áður en þingið hættir störfum i þetta sinn.

í máli eins og þessu verður sennilega lengi hægt að telja itarlegri 
rannsókn æskilega, bæði á málinu i heild og einstökum atriðum þess. Hitt er 
auðsætt, að ný rannsókn nú á milli þinga slær þvi enn á frest um óákveðinn 
tima, að gengið sje tryggilega frá seðlaútgáfunni, þvi ekki er hægt að segja um 
það nú, hvort ný rannsókn, ef úr yrði, Ieiðir til samkomulags, þannig, að mál- 
inu verði komið i það horf á næsta þingi, sem telja má trygt.

Á meðan það ástand helst, sem áður var að vikið, nefnilega, að hvor- 
ugum bankanna er skylt að hafa hlutverk aðalseðlabanka rikisins á hendi, 
en hafa þó báðir seðla i umferð, er peningamálunum ekki þannig fyrir komið, 
að það sje verjaudi, ef eitthvað ber út af.

Margar ástæður geta leitt til þess, að vandræði steðji að peninga- og 
viðskiftamálum vorum þegar minst varir, og þvi má ekki draga lengur en al- 
veg óhjákvæmilegt er að ganga svo frá seðlaútgáfunni, að sá bankt, er með 
hana fer, bafi bæði aðslöðu og skyldu til þess að stuðla að tryggri skipun
peningamála vorra og koma i veg fyrir, að almennar hagsveiflur valdi mikilli
truílun á atvinnulífinu.

Það er þvi mikið undir atvikum komið, hvort ný rannsókn, og um 
Ieið ný frestun á þessu máli, er eins og stendur heppileg eða ekki, en á hinn 
bóginn verður það, eftir þvi, sem fram hefir komið, að teljast viðunandi lausn



á málinu, að Landsbankinn sje gerður að aðalseðlabanka ríkisins eins og 
ætlast er til með frv.

Þótt minni hl. vilji fallast á frv. sökum þess að hann er þeirrar skoð- 
unar, að eigi megi lengur biða með að taka ákvörðun um fyrirkomulag seðla- 
útgáfunnar, þá telur hann ýmsar breytingar æskilegar á frv. áður en það 
verður afgreitt frá þinginu.

Með því að 4 af 5 mönnum í fjárhagsnefnd virðast munu ætla að 
leggja það til, að málinu verði frestað í þetta sinn, skal hjer ekki langt farið 
ut í þær breytingar, sem minni hl. vill gera, þar eð auðgert er að koma þeim 
síðar að, ef málið fer til 3. umr.

Þó eru tvær breytingartillögur, sem minni hl. vill nú þegar flytja, og 
snertir önnur það, hverjir megi eignast hluti í bankanum, og hin undanþágu 
þá frá málmtryggingu, sem gert er ráð fyrir í 9. gr. 1 álitsskjali J. Krabbe, 
bls. 3, er bent á það, að heppilegast sje, að bankinn, þó hann sje gerður að 
hlutabanka, sje óbáður hagsmunum einstakra hluthafa, og rikið eigi þvi helst 
sjálft, og ef til vill opinberir sjóðir, að eiga alla hlutafjárhæðina.

Minni hl. fellst á það, að rjett muni vera, að þessi þjóðarstofnun sje
ekki færð í það horf, að hún þurfl að taka tillit til nokkurs annars en hags-
muna þjóðarinnar í heild sinni.

Með brtt. þeirri við 2. gr., sem hjer fer á eftir, er ríkissjóði einum
fyrst og fremst, og þá opinberum sjóðum og stofnunum, gert mögulegt að
eignast hluti í bankanum.

Heimild þá, sem 9. gr. ákveður að stjórnín skuli hafa til að veita 
bankanum undanþágu frá að málmtryggja seðlafúlguna, sýnist hvorki vera 
nauðsynlegt nje heppilegt að láta standa þannig í lögum bankans.

Með því er, að því er virðist, aðgangurinn að undanþágunni of greið- 
ur, og sýnist jafnvel geta átt við annað ástand en t. d. ófrið eða stórkostlega 
Qárkreppu, sem kalla má að sjeu þær einu ástæður, er rjettlætt geti þá und- 
anþágu, er hjer ræðir um.

Þegar slíkar ástæður eða aðrar jafnalvarlegar eru fyrir hendi, er það 
hvort sem er á valdi stjórnarinnar að veita undanþáguna með bráðabirgða- 
lögum.

Með skírskotun til þess, er hjer hefir sagt verið, Ieggur minni hl. það 
til, að frv. verði samþykt með eftirfarandi

BREYTINGUM.

1. Við 2. gr.
1 stað orðanna i 2. málsgrein »almennu útboði t i l .................. ganga

fyrir öðrum « kom i: útboði til innlendra opinberra sjóða og stofnana.
2. Við sömu gr.

Fyrir orðin í 3. málsgr. »íslenskir.................. innlend fjelög« k om i:
ríkissjóður, innlendir opinberir sjóðir.



3. Við 9. gr.
Greinin falli burt. Greinatalan breytist eftir því.

Alþingi, 6. apríl 1925.

Jóhann Þ. Jósefsson.


