
Nd. 623. Nefndarálit [177. mál]
um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 10 frá 15. april 1928, um Landsbanka íslands.

Frá minni hl. fjárhagsnefndar.

Í fjárhagsnefnd hefur ekki orðið samkomulag um afgreiðslu þessa máls, og
skulu hér tilfærðar nokkrar af ástæðum þeim, sem valda því, að við undirritaðir,
minni hl. nefndarinnar, erum því andvígir og leggjum til, að frv. verði fellt.

Þess er getið í greinargerð þessa frv., að þegar núverandi ríkisstjórn tók við
völdum, hafi hún lýst yfir því, að hún mundi beita sér fyrir breytingum á banka-
löggjöf landsins, m. a. þeirri, að seðlabankinn yrði settur undir sérstaka stjórn.

Hvorki fyrr né síðar hefur núverandi ríkisstjórn eða stuðningsflokkar hennar
gert neina grein fyrir annarri efnisbreytingu á bankalöggjöfinni, er stefnt væri að.

Lengi hefur það hins vegar verið augljóst, að fyrir ríkisstjórnarflokkunum
vekti það fyrst og fremst að tryggja stuðningsmönnum sínum stöður í stjórn Lands-
bankans sem og annarra banka.

Þessi tilgangur er ekki sérstaklega auglýstur í frv. þessu, en fær þó ekki dul-
izt, enda hefur forsætisráðherra við 1. umræðu málsins sérstaklega tilgreint hann
sem meginástæðu fyrir því, að þetta frv. er flutt, ásamt frv. um breytingu á lögum
um Útvegsbanka íslands h.f. og Framkvæmdabanka íslands.

Samkv. frv. er seðlabankinn settur undir sérstaka stjórn 5 manna, tveggja
bankastjóra og þriggja stjórnarmeðlima þar að auki, sem ríkisstjórnin skipar, eftir
tillögum bankaráðs. Umboð núverandi bankaráðs fellur niður, og skal bankaráðið
síðan skipað 5 mönnum. Skipar ríkisstjórnin formanninn, en sameinað Alþingi kýs
hina fjóra. Í greinargerð frv. er talið, að af breyttri skipan á stjórn bankans leiði,
að umboð núverandi bankastjóra falli niður "í því formi, sem þau nú eru". Í
nefndaráliti meiri hl. fjárhagsnefndar á þskj. 602 segir afdráttarlaust, að umboð
bankastjóranna falli niður. Hvort sem þetta fær staðizt samkv. ákvæðum frv. eða
hitt, að þær bankastjórastöður, sem fyrir eru, breytist aðeins í samræmi við breytta
skipan, dylst ekki, að ætlun stjórnarliðsins er að geta ráðstafað 5 bankastjóraemh-
ættum, skipað 3 meðstjórnendur í stjórn seðlabankans, eftir að hafa ráðið kosningu
og skipun fjögurra af fimm bankaráðsmönnum. Sýnist þá nokkuð vel að verið.

því var haldið fram af forsætisráðherra, þegar hann fylgdi bankafrv. úr hlaði,
að sjálfstæðismenn hafi meirihlutaaðstöðu i bankaráðum og meðal bankastjóra
Landsbankans og Útvegsbankans. Þessu geti ríkisstjórnin og stuðningsflokkar
hennar ekki unað, þar sem það hindri störf stjórnarinnar, og liggi til þess "aug-
ljós rök".

Aðspurður, hver væru hin "augljósu rök", gaf ráðherrann engin svör.
Sérstaklega aðspurður, hverjir árekstrar hefðu orðið innan bankanna við hið

umtalaða meirihlutavald sjálfstæðismanna, eða milli þess og ríkisvaldsins, sem
talið væri réttlæta breytinguna á stjórn bankanna og forsætisráðherra sjálfur segði
að væri forsenda hennar, svaraði hann heldur engu til. - Þetta er mjög skiljan-
legt, þar sem hér er um tilbúnar ástæður að ræða og staðreynd er, að til engra
pólitískra árekstra hefur dregið innan bankanna né milli þeirra og ríkisvaldsins.

Þeim mun meiri furðu vekur nú, að forsætisráðherra skuli telja nauðsyn til
bera af pólitískum ástæðum að breyta skipuninni á stjórn Landsbankans, þar sem
núverandi skipan þeirra mála var einmitt lögfest af Framsóknarflokknum á fyrsta
þingi, eftir að hann tók við stjórnarforustu i landinu, árið 1928. Framsóknarflokkn-
um þótti þá nauðsyn að hverfa frá þeirri skipan, að Alþingi kysi 4 af 5 bankaráðs-
mönnum, eins og nú er lagt til að upp sé tekið af nýju, en Landsbankanefndin,
sem þá var sett á laggirnar, lögð niður.

Vítaverðastur er sá hugsunarháttur, sem endurspeglast í bankafrumvarpi ríkis-
stjórnarinnar, að nauðsynlegt sé að skipta um menn i ábyrgðarmiklum embættum,
af því að þeir séu ekki stuðningsmenn þeirrar stjórnmálastefnu, sem ríkisstjórnin
og flokkar hennar fylgja, ekki vegna hins, að þeir séu taldir hafa misgert Í störf-
um sínum. Hér er verið að leika sér að eldinum, og hvar verður staðar numið á
slíkri braut? í dag eru það bankastjórar. Að hvaða embættismönnum kemur röðin
næst?

Og hvílíkt fordæmi er ekki verið að skapa hér? Af þessum málatilbúnaði og
ástæðunum fyrir honum leiðir, að það ætti að fylgja hverjum ríkisstjórnarskiptum
hér á landi, að skipt væri um fleiri eða færri bankastjóra og e. t. v. fleiri eða færri
embættismenn ríkisins eða ríkisstofnana. Afleiðingar slíkrar ráðsmennsku eru enn
þá alvarlegri en ella, þegar i hlut eiga helztu peningastofnanir landsins, sökum
þeirrar augljósu hættu, sem af henni kann að leiða fyrir öryggi og traust bank-
anna, bæði út á við og inn á við.

Það, sem nú hefur verið rakið, leiðir til þeirrar niðurstöðu, að slikt frv. sem
þetta er vægast sagt mjög misráðið.



Auk þess er frv. mjog ófullkomið efnislega, að því er lýtur að ákvæðunum
um seðlabankann. Ef rétt væri að farið, hefði þurft að setja vandaða löggjöf um
alveg sjálfstæðan seðlabanka á grundvelli ýtarlegrar rannsóknar á þróun peninga-
mála og fjármálakerfis þjóðarinnar. Hafa áður verið til kvaddir erlendir sérfræð-
ingar í þessu skyni. Má í því sambandi nefna frv. um Seðlabanka Íslands, sem dr.
Erik Lundberg samdi á vegum skipulagsnefndar atvinnumála og flutt var á Alþingi
1937, enn fremur tillögur dr. Murphys árið 1951 og skipun bankamálanefndar 17.
ágúst sama ár til að endurskoða skipun á yfirstjórn peningamálanna.

í stað þess að undirbúa vandlega stofnun seðlabanka leggur ríkisstjórnin nú
fyrir flausturslegar tillögur, þegar komið er að þinglokum, - og skýrist það af
framanrituðum ástæðum. Eftir frv. er Landsbankinn bæði seðlabanki og viðskipta-
banki og hvort tveggja í senn. Aðgreiningin er bæði óljós og óeðlileg. T. d. á veð-
deild Landsbankans að tilheyra seðlabankanum, en verksvið hennar er ekki annað
en hliðstæðra veðdeilda, sem hvaða viðskiptabanki gæti komið á fót hjá sér.

Mun minni hl. fjárhagsnefndar gera nánari grein fyrir þessum atriðum í fram-
sögu, en leggur til, eins og að framan greinir, að frv. verði fellt.

Alþingi, 24. mai 1957.

Jóhann Hafstein,
frsm.

Jónas G. Rafnar.


