
Ed. 383. Nefndarálit
um frv. til laga 11111 gjaldeyrisverzlun o. fl.

Frá meiri lil. fjárhagsnefndar.
Xefndin liefir athugað þetta frum varp og auk þess sent það til unisagnar 

stjórna bankanna, Landsbankans og l ’tvegsbankans, og átt viðtal á fundi við 
bankastjóra þessara banka sameiginlega, og kom fjárm álaráðherra á þann fund. 
Fjárhagsnefnd neðri deildar var cinnig boðið á fundinn.

Þá var frv. og sent til umsagnar til Sanibands íslenzkra samvinnufélaga og 
Yerzlunarráðs íslands. Hefir Sanibandið lagt nieð frv., en Verzlunarráðið telur 
gjaldeyrisskömnitun eina nægja. Unisögn bankaráðs Landsbankans fylgir með 
nefndaráliti þessu, prentað sem fvlgiskjal.

Fjárbagsnefnd er ekki saniniála uni frv. Meiri blutinn (BSt og JBald) telur 
eigi bjá því koniizt, eins og inilliþjóðaviðskiptum nú er báttað, að hafa áfrani 
víðtækar höm lur á innflutningi erlendrar vöru og rikt eftirlit nieð því, að sá 
erlendi gjaldeyrir, sem fæst fyrir íslenzkar afurðir, sé notaður fyrst og fremst 
til greiðslu óbjákvæmilegra nauðsynja landsnianna og atvinnuveganna og í nauð- 
synlegar greiðslur rikissjóðs og banka erlendis.

Meiri bluti fjárbagsnefndar vill þvi saniþykkja frunivarpið með nokkrum 
breytingum, en iiiinni lilutinn (MJ) 1111111 gera grein fyrir afstöðu sinni í sér- 
stöku nefndaráliti. Breytingar þær, sem meiri hlutinn vill gera á frum varpinu, 
eru i samrænii við atbugasemdir þær, er fram  komu af hálfu bankastjóranna á



fundi þeini, er að fram an getur, og hefir fjárm álaráðherra fallizt á þær. Nefnd- 
armenn áskilja sér þó rétt til þess að koma fram  með eða vera með frekari 
breytingum.

Meiri hl. fjárhagsnefndar leggur það til, samkvæmt framansögðu, að frv. 
verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Við 1. gr. Fyrstu málgrein skal orða svo:

Landsbanki íslands og Útvegsbanki íslands liafa einkarétt til þess að 
verzla með erlendan gjaldeyri, þangað til öðruvísi kann að verða ákveðið. 
Ráðherra setur með reglugerð nánari fyrirm æli um gjaldeyrisverzlunina.

2. Við 2. gr. Greinina skal orða svo:
Ríkisstjórninni er heimilt að ákveða, að engar vörur megi flytja til lands- 

ins, nema með leyfi gjaldeyris- og innflutningsnefndar. Ennfrem ur, að 
engan erlendan gjaldeyri megi láta af liendi, nema með levfi nefndarinnar, 
og sé gjaldeyrinum úthlutað eftir reglum, samþykktum af bönkum þeim, 
sem fulltrúa eiga í gjaldevrisnefnd. Levfi þarf þó eigi til þess að inna af 
hendi erlendar greiðslur af lánum ríkissjóðs og Iánum þeim, sem ríkissjóður 
er í ábyrgð fyrir, eða fyrir greiðslum erlendis í þarfir bankanna.

Alþingi, 9. nóv. 1934.
Jón Baldvinsson, Bernh. Stefánsson,

form. fundaskr., frsm.
Fylgiskjal.
LANDSBANKI ÍSLANDS

Reykjavík, 23. okt. 1934.
Á fundi bankastjórnar Landsbanka íslands, sem haldinn var í gær, var 

tftirfarandi samþykkt út af fyrirspurn hæstvirtrar fjárhagsnefndar efri deildar 
Alþingis í bréfi, dags. 12. þ. m .: .

„Bankastjórnin er samþykk þeim aðaltilgangi frum varps til laga um gjald- 
eyrisverzlun o. fl., sem nú liggur fyrir Alþingi, að enginn megi verzla með er- 
lendan gjaldevri, nema Landsbanki íslands og Útvegsbanki íslands h /f , og að 
engar vörur megi flytja til landsins, nema með leyfi gjaldeyris- og innflutnings- 
nefndar, og engum erlendum gjaldevri ráðstafa, nema með leyfi nefndarinnar 
og bankanna“.

Þetta tilkvnnist hér með.
Virðingarfyllst.

Landsbanki íslands 
Bankaráðið

Jón Árnason.
Til fjárhagsnefndar efri deildar Alþingis, Reykjavík.


