
Nd. 85. Frumvarp til laga
iim gjaldeyrisvarasjóð og eftirlit með erlendum lántökum.

(Lagt fvrir  Alþingi 1941.)

1. gr.
Stofna skal gjaldeyrisvarasjóð með þeim hætti, er nánar  greinir í lögum þessum.

2. gr.
Landsbanki íslands (seðlabankinn) skal leggja til hliðar í erlendum gjaldeyri 

upphæð, sem nemi jafngildi 12 milljón íslenzkra króna, um fram  það, sem bankinn 
skuldar erlendis á hverjum  tíma. Þar með þó ekki talin þau lán, sem endurgreiðast 
eig'a á lengri tíma en 5 árum.

3. gr.
Gjaldeyrisvarasjóður er eign Landsbanka íslands, en þó er ráðstöfun hans 

háð þeim takm örkunum , er greinir í lögurn þessum.

4. gr.
Fé g'jaldeyrisvarasjóðs sé geymt á þann hátt, að til þess sé unn t að grípa án 

verulegs fvrirvara. Skal leita samþykkis ráðherra þcss, er fer með gjaldevrismál, 
fvrir  því, á hvern hátt féð er geymt.

5. gr.
Reikna skal árlega, hverju nem ur m ism unur vaxta þeirra, er bank inn  fær af 

fé gjaldeyrisvarasjóðs, og innlánsvaxta þeirra  á sparisjóðsreikningum, sem bank- 
inn greiðir á hverjum  tíma. Skulu þ rír  fimmtu h lu tar  þessa m ism unar greiddir 
bankanum  úr ríkissjóði, þó aldrei yfir 200000 krónur.



Ríkisstjórnin getur þó með reglugerð ákveðið að innheimta sérstakt gjald af 
allri gjaldeyrisverzlun landsmanna, til þess að greiða m ismun þann, er um  ræðir 
í 1. málsgr. þessarar greinar. Til gjaldeyrisverzlunar yrði þá að telja ráðstöfun eigin 
gjaldeyris til eigin nota. E r heimilt að setja með reglugerð öll nauðsynleg ákvæði 
til tryggingar innheimtu gjalds þessa, svo og nánari ákvæði um það, til hvaða við- 
skipta það skuli ná, og má i reglugerðinni ákveða hegningu fy r ir  brot á henni.

(5. gr.
Skipa skal 7 manjia nefnd, er hafi með höndum  verkefni það, sem tilgreint 

er í lögum þessum.
Ráðherra sá, er fer með gjaldeyrismál, skal vera form aður nefndarinnar.  Sam- 

einað Alþingi kýs 3 nefndarm enn hlutfallskosningu, Landsbanki íslands tilnefnir 3.
Nefndin skal vera ólaunuð.

7. gr.
Landsbanki íslands (seðlabankinn) getur varið fé ú r  gjaldeyrisvarasjóði með 

sérstöku samþykki ráðherra  þess, er fer með gjaldeyrismál, að fengnum tillögum 
nefndar þeirrar, er um getur í 6. gr. þessara laga.

Nú hefur verið seldur gjaldeyrir ú r  gjaldeyrisvarasjóði, og er þá skylt að leggja 
erlendan gjaldeyri til h liðar á ný, þamrig að ákvæðum 1. gr. laga þessara sé fullnægt, 
svo fljótt sem unn t er að afla gjaldeyris til þess.

8. gr.
Óheimilt er bönkum  landsins, svo og' sparisjóðum, bæjar- og sveitarfélögum 

og opinberum stofnunum, að taka lán, nem a með samþykki ráðherra  þess, er fer 
með gjaldeyrismál, að fengnum tillögum nefndar þeirrar, er skipuð verður sam- 
kvæmt 6. gr. laga þessara.

Ákvæði greina þessara ná þó ekki til Landsbanka íslands, sbr. 1. og 15. gr.
landsbankalaganna frá  15. april 1928 og 2. gr. þessara laga.

9. gr.
Skylt er öllum þeim, er skulda fé í er lendum  gjaldeyri, að gefa Hagstofu Is- 

lands skýrslu um skuldir s inar ársfjórðungslega i því formi, er hún  fyrirskipar.
Skal Hagstofa íslands síðan ársfjórðungslega gefa nefnd þeirri, er um ræðir

í 6. gr., yfirlitsskýrslu um erlendar skuldir landsmanna.

10. gr.
Nefnd sú, er skipuð verður samkvæmt 0. gr. þessara laga. skal halda fundi 

minnst einu sinni i mánuði, og sé þá lagt fvr ir  nefndina af ráðherra  yfirlit  um  gjald- 
eyrisástæður landsins.

Nefndin skal á hverjum  tíma kynna sér sem bezt allt það, er áhrif  hefur á gjald- 
eyrisafkomu þjóðarinnar, og gera rökstuddar tillögur um þau mál, eftir því er hún 
telur ástæðu til.

11. gr.
Brot gegn lögum þessum varða sektum allt að 10000 krónum , nema þyngri refs- 

ing liggi við. Enn frem ur er ráðherra  heimilt að leggja dagsektir allt að 100 kr. við 
því, ef menn skila eigi skýrslum  þeim, er getið er um í 9. gr., þ rá tt  fy r ir  sérstaka kröfu 
Hagstofu íslands um  að gera slíka skýrslu.

12. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

A t h u g a s e m d i r  v i ð  l a g a f r u m v a r p  þ e t t a :
F rum varp  þetta er samið af milliþinganefnd í gjaldeyrismálum, og fylgdi því svo 

hljóðandi greinargerð:



„Öllum þeim, er eitthvað þekkja til u tanríkisverzlunar vor íslendinga, er það 
kunnara  en frá þurfi að segja, að sveiflur geta þar orðið mjög m iklar frá  .ári til árs. 
Veldur þar mestu um, að útflutningsframleiðsla vor hefur verið mjög einhæf og auk 
þess flutt út til tiltölulega fárra  markaðslanda. Verðsveiflur á einni framleiðsluvör- 
unni og breyttar aðstæður í einu markaðslandinu hafa því getað haft djúptæk áhrif  á 
útflutningsverzlunina alla. Framleiðslumagnið sjálft getur og breytzt verulega frá ári 
til árs, eins og jafnan, þegar framleiðslan er fvrst og fremst komin undir  náttúruskil- 
vrðum,

Nú eru hins vegar lítil líkindi til, að þetta muni breytast verulega í náinni framtíð. 
Þótt unnið hafi verið markvisst að því á undanförnum  árum  að gera útflutningsfram- 
leiðslu landsmanna fjölhreyttari cn hún var til skamms tíma, m un  hún  vafalaust 
áfram  verða tiltölulega einhæf, og einnig bundin við tiltölulega fáa markaði, þótt 
einnig hafi vel verið að því unnið undanfarið að vinna nýja m arkaði fyrir  útflutnings- 
afurðir vorar.

Framvegis má því húast við, að verulegar sveiflur geti orðið bæði á magni og verð- 
mæti útflutningsins frá ári til árs, svo sem verið hefur hingað til. En þegar verðmæti 
útflutningsins hefur skyndilega lækkað verulega, eins og t.d. átti sér stað 1926 og' 1931, 
hefur ekki getað hjá því farið, að það hafi þegar í stað haft víðtæk áhr if  á innflutnings- 
verzlunina og komið gagngerðri röskun  á gjaldeyrisviðskipti þ jóðarinnar öll, því að til 
lítilla eða engra sjóða hefur verið að gi'ípa til þess að draga ú r  röskuninni og reyna 
að halda jafnvægi.

Það, sem einna erfiðast hefur verið viðfangs í viðskipta- og gjaldeyrismálum þjóð- 
a r innar undanfarið, liefur verið óvissan um afkom una á hverjum  tíma. Landsmenn 
hafa ekki átt reiðufé í erlendum gjaldeyri til þess að greiða nauðsynlegan innflutn- 
ing fyrri h luta ársins, heldur orðið að taka gjaldeyrislán í von um  að geta endurgreitt 
það með andvirði útflutnings síðari hluta ársins, en bi'ygðist iitflutningurinn, komust 
landsmenn í vanskil, og' brevta varð lánum, sem ætlað var, að einungis yrðu bráða- 
birgðalán, í lán til lengri tíma, sern siðar íþvngdu gjaldeyrisverzluninni enn með 
greiðslum afborgana og vaxta.

Það verður því varla lögð á það nægilega rik áherzla, hversu þýðingarmikið það 
er, að gerðar séu ráðstafanir til þess að koma í veg fyrir, að sveiflur á verðmæti út- 
flutningsins frá ári til árs valdi gagngerðri röskun í gjaldeyrisverzluninni og skulda- 
söfnun erlendis, og gripið sé í taum ana áður en það er orðið um seinan. í rekstri 
hvers konar fyrir tækja þykir það nauðsynlegt og sjálfsagt, að fyrir  hendi séu nokkrir  
varasjóðir til að jafna afkomuna milli ára og standast óvænt áföll. Og hversu miklu 
nauðsynlegra er það þá ekki í rekstri þjóðarbúsins?

A síðustu m ánuðum  hefur ástandið i gjaldeyrismálum þjóðarinnar gerbreytzt, 
svo sem kunnugl cr. í stað erlendra Iausaskulda eru kom nar allverulegar inneignir. 
Ekkert virðist því sjálfsagðara en að nú sé staldrað við og íhugað gaumgæfilega, á 
hvern hátt  hægt sé að m innka l íkurnar fyr ir  því, að beinn gjaldeyrisskortur þurfi að 
eiga sér stað, þótt verzlunai'árferði verði óhagstætt í svip.

í byrjun  þess áratugs, sem nú er nýliðinn, steðjuðu mjög alvarlegir gjaldeyris- 
erfiðleikar að þjóðinni, og var gripið til innflutningshafta til þess að vinna gegn þeim. 
En til þessara gagni'áðstafana var ekki gripið, fyrr  en gjaldevrissjóðir allir voru tómir 
orðnir og þjóðin þegar farin að safna ekki óverulegum lausaskuldum  erlendis. Rýrði 
þetta þýðingu þeirra ráðstafana, sem gripið var til, gerði fram kvæm d þeirra alla, 
sem og baráttuna gegn gjaldeyrisskortinum yfirleitt, erfiðari en ella hefði orðið. Hins 
vegar er þetta ekkert einsdæmi, hvorki í f jármálasögu vor íslendinga né heldur ann- 
arra  þjóða, að gripið sé síðar til ráðstafana í gjaldeyrismálum en vera skyldi, og verð- 
ur engum álasað í því efni, enda hægara að dæma um atburðina og þýðingu þeirra 
að þeim liðnum en meðan þeir eru að eiga sér stað og ekkert verður um það sagt, 
hvaða áhrif  þeir ku n n a  að hafa og hversu langvinn þau kunna  að verða.

En víst er um það, að mjög er þýðingarmikið, að til séu nokkrir  varasjóðir í er- 
lendum gjaldeyri, þegar verzlunarárferði breytist og halla teku r  undan  fæti í gjald-



eyrisverzluninni, og að þá þegar í stað sé tekið til rækilegrar íhugunar, til hvaða ráð- 
stafana skuli gripið, og þær fram kvæm dar áður en sjóðirnir eru tæmdir, enda mun 
það svo um allar þær ráðstafanir, sem til greina kæmi að beita, að nokkur tími hlýtur 
að líða frá fram kvæm d þeirra, þar til er áhrifa  þeirra fer að gæta í fullum mæli.

Milliþinganefndin í gjaldeyrismálum hefur ræ tt þessi mál mjög ýtarlega og samið 
þetta frum varp  um gjaldeyrisvarasjóð og eftirlit rneð erlendum lántökum lands- 
manna. Það, sem fyrir  nefndinni vakir, er m. a. það, að jafnan, þegar halla tekur 
undan fæti í gjaldeyrisverzlun landsm anna og náð hefur verið ákveðnu marki, verði 
gjaldeyrismálin tekin til rækilegrar íhugunar, bæði af fjárm álam önnum  og stjórn- 
málamönnum, í trausti  þess, að þá verði nægilega snemma gripið til ráðstafana til 
þess að koma í veg fyrir, að gjaldeyrissjóðir þ jóðarinnar tæmist að fullu, hún  taki 
að safna skuldum og rík ja  þurfi fullkomin óvissa um afkonm þjóðarinnar út á við 
frá  ári til árs.

Aðalefni frumvarpsins er það, að Landsbanki íslands (seðlabankinn) skuli leggja 
til h liðar upphæð í erlendum gjaldevri, er jafngildi 12 milljónum íslenzkra króna, og 
sé upphæð þessi gjaldeyrisvarasjóður, er að vísu sé eign bankans, en hann þó einungis 
megi ráðstafa með samþykki ráðherra  þess, er fer með gjaldeyrismál, að fengnum til- 
lögum nefndar, sem í eiga sæti stjórnmálamenn, k jö rn ir  af sameinuðu Alþingi, og 
fjármálam enn frá þ jóðbankanum  undir  forsæti ráðherra  þess, sem fer með gjaldeyris- 
mál.

Milliþinganefndinni er það að sjálfsögðu fullkomlega ljóst, að með þessu er auð- 
vitað engan veginn koniið í veg fyrir, að gjaldeyriserfiðleika beri að höndum, heldur 
er t i lgangurinn sá, að á venjulegum tímuin sé handbæ rt fé fyr ir  hendi og veg- 
urinn sé ja fn fram t varðaður og reynt að trvggja, að vandamálin séu nægilega sneinma 
tekin til umræðu og úrlausnar, og um fram  allt áður en komið er í óefni. Með þessu 
móti m undu fjárm álam ennirn ir  segja til 11111, til hvaða ráðstafana þeir álitu skynsam- 
legast að grípa, og fu ll trúar hinna ábvrgu stjórnm álaflokka ákveða, hvaða stefnu 
skuli fylgja, og' bera ábyrgð á þeirri afstöðu sinni síðar. Með þessu móti ættu nauð- 
synlegar ákvarðanir að vera teknar áður en kreppan er komin í algleyming.

Nú m un því ef til vill verða haldið fram, að jafnfátæk þjóð og' vér íslendingar, 
sem eigum fyrir  höndum  ólevst óteljandi verkefni, sem mörg hver m unu varla verða 
leyst nerna fyrir  erlent lánsfé, að meira eða ininna leyti, hafi varla efni á að binda 
sem svarar 12 millj. kr. í erlendum gjaldeyri og láta liggja ónotað í erlendum verð- 
bréfum  eða bönkum  sem varasjóð, ef til vill við lágum vöxtum.

Slíkuni m ótbárum  er nægilega svarað með því að vísa til þess, sem að í ram an  
var sagt um þá gífurlegu erfiðleika, sem það getur haft í för með sér að eiga enga 
varasjóði til að styðjast við, meðan verið er að kom ast yfir örðugasta hjallann, eða 
ráðstafanir þær, sem gripið hefur verið til, fara að hafa full áhrif. Til þess að það sé 
hægt, verður óhjákvæmilega að færa n okkra r  tornir. Skal það fúslega játað, að þær 
eru tilfinnanlegri fyr ir  oss íslendinga sökum fjárskorts  en þær m yndu vera fyrir 
ým sar aðrar þjóðir, sem auðugri eru, og hefur upphæð sjóðsins þess vegna verið á- 
kveðin eins lág og frekast þótti fært, ef ná ætti tilætluðum árangri. Það fyrirtæki þætti 
vafalaust ekki hvggilega rekið, sem hefði ekki jal’nan fvr ir  hendi nokkurt  reiðufé til 
þess að öruggt væri, að það gæti innt af hendi nauðsynlegar greiðslur og komizt hjá 
vanskilum, jafnvel þótt það styddist við lánsfé í rekstri sínum og varasjóðurinn vlli 
Jiví vaxtagjöldum. Og hví skyldi Jiessu ekki eins varið með þjóðarbúið?

Nú væri auðvitað ekkert öryggi í Jiví fólgið, að Landsbanki íslands (seðlabank- 
inn) legði til hliðar gjaldeyrisvarasjóð, ef hann  eða aðrir  banka r  gætu safnað lausa- 
skuldum, er næmu jafnm iklu  eða meiru en varasjóðurinn. E r því í frumv. ákvæði, 
er bannar bönkum  landsins, öðrum en seðlabankanum, að taka lán erlendis, nema 
með samþykki ráðherra  þess, er fer með gjaldevrismál, að fengnum tillögum nefndar 
þeirrar, sem gera á tillögur um sölu gjaldeyris ú r  sjóðnum, en engin þörf er á slíku 
ákvæði um  seðlabankann, þar eð honuin er gert að skvldu að eiga sjóðinn umfram 
lausaskuldir á hverjum tíma.



Nú mætti og ef til vill segja, að þ rá tt  fyr ir  s tofnun sliks gjaideyrisvarasjóðs væri 
enn ekki fengið fullt öryggi gagnvart þvi, að gjaldeyrisaðstæður landsm anna gætu 
versnað án þess að staldrað væri við og gripið í taum ana, ef öðrum aðilum en þönk- 
unum, t. d. ríkissjóði og opinberum stofnunum, bæjar- og sveitarfélögum, sparisióð- 
um  og þó einkum og sér í lagi einstaklingum og einkafyrirtækjum , væri eftir sem 
áður fr jálst að taka lán erlendis. Nefndinni er að sjálfsögðu ljóst, að það eru ekki 
einungis lántökur bankanna, sem þýðingu hafa í þessu sambandi, heldur innflutn- 
ingur landsm anna vfirleitt á erlendu fjármagni.

Um ríkissjóð er það að segja, að auðvitað verða hendur r ík iss tjó rnarinnar ekki 
bundnar í slíkurn el'num, enda óþarft, þar eð gera má ráð fyrir, að ekki séu tekin er- 
lend ríkislán nema hrýna nauðsyn heri til, og úrslitavaldið auk þess i höndum  Al- 
þingis.

Hins vegar þótti nefndinni rétt að gera erlendar lántökur bæjar- og sveitarfélaga, 
sparisjóða og hvers konar opinberra stofnana háðar leyfi ráðherra , að fengnum til- 
lögum nefndarinnar, sein 11111 ræðir í frumvarpinu, á sama hátt og lán tökur bank- 
anna, annarra  en seðlabankans, eru háðar leyfi hans.

Þó taldi nefndin sér ekki fært að Ieggja til, að erlendar lántökur einstaklinga og 
einkafyrirtækja væru gerðar háðar samþykki ráðherra á sama hátt, þótt hún teldi af 
gjaldeyrisástæðum sérstaka ástæðu til þess að fylgjast vel með slíkum lántökum.

Stofnun gjaldeyrisvarasjóðsins myndi auðvitað hafa það í för rneð sér, að fé það, 
sein seðlabankinn hefði til útlána innanlands, minnkaði að sama skapi, og væri það 
eins og nú er ástatt í u tanríkisverzluninni heppilegt að sumu leyti, því að minni hætta 
væri þá á lánsfjárþenslu en ella, þótt verzlunarárferði sé hagstætt og fyr ir  hendi er- 
lendar innstæður. Hins vegar gæti það ástand skapazt, ef farið væri að bera á gjald- 
eyrisskorti, að menn leituðu fyrir  sér um erlent lánsfé sökum minni útlána seðla- 
bankans en vera myndi, þj 'rfti hann  ekki að eiga gjaldeyrisvarasjóðinn. En að sumu 
leyti má þó segja, að ja fnan  sé hætta á slíku sökum fjárm agnsskorts  og sköm m tunar 
á lánsfé hér innanlands og ef til vill vegna m ismunandi lánskjara .

En hvernig svo sem þessu er varið, verður ekki um það deilt, að það hefur mjög 
mikla þýðingu fyr ir  þekkingu allra á gjaldeyrisástandinu, að geta fylgzt með erlend- 
um lántökum einstaklinga og fyrirtækja, og þótt milliþinganefndin treysti sér að vísu 
ekki til að gera það að tillögu sinni, að þær verði gerðar háðar leyfi, vildi hún samt 
sem áður gera ráðstafanir til þess, að hægt va'ri að fylgjast með því, hvað þeim liði. 
Eru  þess vegna í frum varpinu ákvæði um það, að allir þeir, er skulda í erlendum 
gjaldeyri, skuli ársfjórðungslega senda Hagstofu íslands skýrslu um þessar skuldir 
sinar,

E r svo til ætlazt, að nefnd sú, sem um ræðir í frum varp inu  og gera á tillögur 11111 

sölu gjaldeyris ú r  varasjóðnum, fái á þennan hátt  tækifæri til að fylgjast með því. 
hvað líður öðrum erlendum lántökum landsm anna en lántökum bankanna.

Starf nefndar þessarar er mjög þýðingarmikið. Til þess að geta gert tillögur um 
það, hvort og hvenær hefja skuli sölu gjaldeyris ú r  sjóðnum, að undangengnum um- 
ræðum um þá stefnu, sem fylgja beri í gjaldeyrismálunum, þarf hún  að sjálfsögðu að 
fylgjast með öllu því, sem áhrif  hefur á gjaldeyrisástandið. Verður ekki of mikið úr 
þýðingu þess gert, að nefnd s tjórnm álam anna og f járm álam anna fylgist stöðugt með 
öllu því, er snertir gjaldeyrismálin, safni öllum nauðsvnlegum upplýsingum, sé á 
verði og veki nægilega snemma athygli á erfiðleikum, sem fram undan  kunna  að vera, 
og hefji um ræður um ráðstafanir til þess að mæta þeim.

Rétt þótti að taka tillit til þess, að seðlabankinn getur orðið fyr ir  allverulegu 
vaxtatjóni, þar eð honum  er gert að skyldu að eiga gjaldeyrisvarasjóðinn óg geyma 
hann jiannig, að til hans megi ja fnan  grípa með litlum fyrirvara. E r  því ákvæði um 
það i frumv., að rikissjóður skuli bæta bankanum  að nokkru  það tjón, sem hann 
kann  að verða fy r ir  af þessum orsökum.

í frumvarpinu er svo fyrir  mælt, að nefnd sú, er skipa skal samkvæmt 6. gr„ undir 
forsæti ráðherra, skuli ekki aðeins starfa, þegar til greina kem ur að nota gjaldeyris-



varasjóðinn, hcidur einnig halda fundi m innst einu sinni í mánuði, fylgjast með 
öllu þvi, er áhrif  getur haft á afkomu þjóðarinnar ú t  á við, og gera tillögur um 
þau t mál.

E r því hér gert ráð fyr ir  eins konar fastri milliþinganefnd í þessum málum, 
ólaunaðri þó, og er sérstaklega talið inikilsvert, að í nefnd þessari hafa fjárm álam enn 
og stjórnmálamenn, sem m undu verða fu ll trúar þingflokkanna, tækifæri til þess að 
vinna saman að þessum málum, kynnast sjónarm iðum  hver annarra  og bera saman 
úrræði þau, er til greina geta komið,

í frum varpi þessu eru því samkvæmt framansögðu fjögur meginatriði:
1. Stofnun gjaldeyrisvarasjóðs.
2. Ákvæði um, að tilteknir aðilar þurfi leyfi ráðherra  til þess að taka lán erlendis.
3. Ákvæði um, að einstaklingar skuli skyldir til þess að t ilkynna Hagstofunni er- 

lendar skuldir sinar.
4. Skipun sérstakrar nefndar, sem undir forsæti ráðherra  þess, er fer með gjald- 

eyrismál, hafi forystu um  úrræði í þeim málum, er sérstaklega snerta gjaldeyris- 
afkomu þjóðarinnar á hverjum tíma.“


