
Ed. 279. Nefndarálit
um frv. til laga uin kaupþing í Reykjavík.

Frá meiri hluta fjárhagsnefndar.

Nefndin hefur haft frv. þetta alllengi til athugunar, og að lokum klofnaði hún 
um málið. Vill formaður nefndarinnar (MJ) vísa því frá með rökstuddri dagskrá, en 
við 2 undirritaðir sjáum enga ástæðu til að hindra framgang þess.

Nefndin sendi frv. til stjórnar Landsbanka íslands og bað um álit hennar um 
málið. Er svar hennar prentað sem fylgiskjal með áliti hv. minni hluta.

í bréfi bankastjórnarinnar eru engar athugasemdir gerðar við einstök ákvæði



frv., en þó lalið „óráðlegt, að frv. verði gert að lögum“. Fyrir því eru færðar þrjár 
ástæ ður:

í fyrsta lagi segir svo í b réfinu : „Mjög er óvíst, hvort verðbréfaviðskipti eru enn 
það mikil, að nægur grundvöllur sé fyrir eiginleg kaupþingsviðskipti“.

Út af þessu er það að segja, að hér eiga sér stað töluverð verðbréfaviðskipti, en 
jjar sem slík viðskipti eiga sér stað, jafnvel þó í smáum stíl sé, hlýtur að myndast 
eitthvert verð á bréfunum. Er öruggast, að það verð verði sem næst sannvirði, ef til 
er kaupþing, þar sem aðalviðskiptin fara fram og gengi bréfanna er opinberlega 
skráð. Slík opinber skráning er nauðsynleg fyrir verðbréfamarkaðinn, og hefur þrá- 
faldlega verið kvartað um, að hið opinbera hafi ekki enn séð fyrir því, að skráning 
verðbréfa væri haldið uppi. Þessi nauðsyn gildir jafnt fyrir lítinn verðbréfamarkað 
sem stóran, en vitanlega verður tilhögun kaupþingsins að fara eftir því, hvort það er í 
litlu landi eða stóru. Teljum við, að með frv. sé fullt tillit tekið til sérstöðu okkar 
og að kaupþingsstarfsemina megi samkv. frv. gera svo óbrotna og kostnaðarlitla, að 
fyllilega sé við hæfi þjóðarinnar og þeirrar eðlilegu þarfar, sem fyrir hendi er í 
þessu efni.

í öðru lagi segir í bréfi landsbankastjórnarinnar: „Astandið er mjög óvanalegt í 
öllum fjárhagsmálum þjóðarinnar, og á það ekki sízt við verðbréfamarkaðinn. Ef 
mikið verðhrun yrði fljótlega eftir stofnun kaupþings, gæti það haft alvarleg áhrif á 
hina nýbyrjuðu starfsemi.“

Meiri hluti fjárhagsnefndar tekur undir það, að nú er óvenjulegt ástand, og eitt 
af því óvenjulega við „ástandið" er það, að verðbréfam arkaðurinn hefur aukizt stór- 
lega frá því, sem verið hefur, og eru allar líkur til, að eftirspurn eftir verðbréfum 
aukist enn að miklum mun. Teljum við, að af þeim ástæðum hafi aldrei verið eins 
mikil þörf á skipulagi um verðbréfaverzlun eins og nú, og virðist Landsbankinn helzt 
vera á sömu skoðun, því síðar í bréfi hans segir á þessa leið: „Landsbankinn hefur 
ákveðið að gera tilraun með að koma á fót verðbréfaviðskiptum, með það fyrir aug- 
um, að fastari venjur skapist og grundvöllur fáist fyrir traustum  framtíðarverð- 
bréfam arkaði“. Virðist bankinn því í öðru veifinu ekki óttast, að það „gæti haft al- 
varleg áhrif á hina nýbyrjuðu starfsemi“, „ef mikið verðhrun yrði fljótlega" eftir að 
hún er hafin, ef hún er rekin af honum einum. En þrátt fyrir fyllsta traust á Lands- 
bankanum og stjórn hans verðum við að telja það sterkara til uppbyggingar á traust- 
um verðbréfamarkaði, ef Landsbankinn starfar á kaupþingi með öðrum bönkum 
landsins, opinberum sjóðum og öðrum þeim, er slík viðskipti reka og gerast kaup- 
þingsfélagar. Enda mundi það vera í fullu samræmi við starfsemi annarra seðlabanka 
á þessu sviði.

í  þriðja lagi segir í bréfi landsbankastjórnarinnar: „Engin reynsla er fengin 
hér á landi með skipulagða verðbréfasölu.“ Er það að vonum, þar sem verðbréfavið- 
skipti hér á landi hafa verið óskipulögð, en það virðist liggja í augum uppi, að þessi 
reynsla fæst aldrei, nema með því móti að byrja með einhverjum hætti á skipulögð- 
um verðbréfaviðskiptum, en að því er einmitt stefnt í frv. því, sem fyrir liggur. Má 
í þessu efni, eins og mörgu fleira, byggja nokkuð á erlendri reynslu, en hafa laga- 
ákvæði svo rúm (eins og reynt er að gera í frv.), að sjaldan þurfi aðrar breytingar 
en i reglugerðarákvæðum, þegar þörf krefur.

Hér hafa nokkuð verið raktar þær mótbárur, sem fram hafa komið gegn frv., 
og getur meiri hluti fjárhagsnefndar ekki fallizt á þær. Um ástæður fyrir frv. nægir 
að öðru leyti að vísa til greinargerðarinnar.

Meiri hlutinn sér ekki ástæðu til að bera nú fram neinar brtt. við frv., en gangi 
það til 3. umr., má vera, að brtt. verði fram bornar.

Samkv. ofanrituðu leggur meiri hlutinn til, að frv. verði samþ.

Alþingi, 26. apríl 1941.
Sigurjón Á. Ólafsson, Bernh. Stefánsson,

fundaskr. frsm. meiri hl.


