
Nd. 267. Nefndarálit
uni frv. til 1. um gjuldeyrisvarasjóð og eftirlit með erlendum lántökum.

F rá  minni hluta fjárhagsnefndar.

F járhagsnefnd hefur eigi getað orðið sammála um afgreiðslu þessa frumvarps. 
Meiri hluti nefndarinnar vill sam þykkja  frumvarpið með þeirri einni breytingu, að 
eigi þurfi leyfi ráðherra  til að taka lán innanlands, en minni h lu tinn vill visa því frá 
með rökstuddri dagskrá.

Aðalatriði þessa frumvarps eru fjögur:
1. Að Landsbanki Íslands taki frá af innieign sinni i Englandi sein svarar 12 milljón- 

uin íslenzkra króna og kaupi fyr ir  þær erlend verðbréf.
2. Að skipuð sé 7 m anna nefnd, með v iðskiptam álaráðherrann sem formann, til að 

stjórna þessum sjóði og hafa eftirlit með erlendum lántökum.
It. Að engar opinberar s tofnanir megi taka  lán nema eftir leyfi ráðherrans  og tillög- 

um nefndarinnar, og einstaklingar, sem skulda erlendis, verði að gefa hagstof- 
unni skýrslur um skuldir s inar ársfjórðungslega.

4. Að rík issjóður greiði árlega allt að 200 þús. kr., ef með þarf, í vaxtatap Lands- 
bankans af þessum 12 milljóna sjóði.
Nú horfir  þannig við, að um erlend verðbréf m un tæpast að ræða í þessu sam- 

bandi önnur en ensk, og verður eigi séð, hver aukin trygging liggur í því, að Lands- 
bankinn taki þessa upphæð frá  þeirri innieign, sem hann á nú í enskum bönkum. Um 
þessa nýju nefnd, sem virðist vera aðalatriði frumvarpsins, er það að segja, að nú 
eru til þessar nefndir og ráð, sem auk r ík iss tjó rnarinnar hafa afskipti af erlendum 
viðskiptum: 1. Yfirstjórn Landsbankans, bankastjórar,  bankaráð og bankanefnd. 2. 
Gjaldeyris- og innflutningsnefnd. 3. Viðskiptanefnd.. 4. Útflutningsnefnd. 5. Bið- 
pundanefnd. Auk þess heill hópur, sem neðar er í stiganum, svo sem: síldarútvegs- 
nefnd, fiskimálanefnd, stjórn S. I. F. o. fl.

Ætla mætti því, að annars væri meiri þörf en n ý r ra r  stjórnarnefndar. Að banna 
erlendar lántökur opinberra stofnana nema með levfi ráðherra  er atriði, sem auðvelt 
er að setja inn í gjaldeyrislögin, ef á þvi er talin  rík  þörf. Loks er svo framlag ríkis- 
sjóðs, allt að 200 þús. k rónum  á ári, í vaxtatap Landsbankans vegna þessa sjóðs, og 
má uni það segja, að í þá upphæð væri ekki horfandi, ef veruleg trygging fyr ir  gjald- 
eyrisverzlun landsins stæði til boða, en samkvæmt framansögðu virðist þetta frum- 
varp ekki líklegt til mikilla nytja í því efni. Minni hluti nefndarinnar leggur því til, að 
frumvarpið verði afgreitt með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ: 
í trausti þess, að þ jóðbankinn fLandsbanki íslands) geri sitt ý tras ta  til, að utan- 

ríkisverzlun þ jóðarinnar verði rekin svo gætilega sem kostur er á án þess að ný lög 
séu sett um skvldur hans í því efni, tekur deildin fyr ir  næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 24. apríl 1941.

Jón  Pálmason, Stefán Stefánsson. 
frsm.


