
Nd. 444. Nefndarálit [15. mál]
um frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 10 29. marz 1961, um Seðlabanka íslands.

Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.

Nefndin hefur haft frumvarp þetta til meðferðar og rætt efni þess á nokkrum
fundum. Ekki náðist samkomulag um afgreiðslu málsins, og mun minni hlutinn
(LJós og SkG) skila séráliti.

Meiri hlutinn er samþykkur frumvarpinu og telur þá tilskipan að færa gengis-
skráninguna í hendur Seðlabankanum, að fengnu samþykki ríkisstjórnarinnar,
eðlilega og til bóta. Gengisbreytingar hafa oftast víðtæk áhrif á efnahag einstaklinga,
fyrirtækja og atvinnuvega og þurfa því nauðsynlega að ákvarðast með sem minnst-
um ~yrirvara og að vera á sem fæstra vitorði, áður en þær koma til framkvæmda.
Umræður á Alþingi, áður en gengi er breytt, koma í veg fyrir slíkar varúðarráð-
stafanir. Sá háttur að láta löggjafarsamkundur taka ákvörðun um gengi mynta
hefur því í flestum löndum verið lagður af, svo að nú mun aðeins eitt af ellefu
löndum í Vestur-Evrópu, sem upplýsingar hafa fengizt frá, hafa þá tilhögun á.
Öll hin hafa svipaða skipan á gengisskráningu sinni og gert er ráð fyrir í frum-
varpi þessu.



Reynslan hefur leitt í ljós, að æskilegt er, að í lög um Seðlabanka Íslands sé
bætt skýrum og ótvíræðum ákvæðum um heimild bankans til þess að taka lán
erlendis. Að vísu er litið svo á af lögfræðingum, að það hljóti að felast í almenn-
um ákvæðum seðlabankalaganna og í hlutverki bankans, að hann geti tekið lán
erlendis, og beri því ekki beina lagalega nauðsyn til, að sérstök ákvæði séu um
þetta sett í lögum bankans. Hins vegar skiptir það mjög miklu máli fyrir aðstöðu
bankans út á við og viðskipti við erlenda aðila, að enginn vafi leiki á, að slík
heimild sé fyrir hendi. Bankastjórn Seðlabankans hefur því í samráði við banka-
ráð og bankamálaráðherra eindregið óskad eftir því, að flutt verði breytingartillaga
við 20. gr. laga nr. 10/1961, um Seðlabankann, um þetta efni.

Samkvæmt breytingartillögunni bætast þrjár nýjar málsgreinar við 20. grein
seðlabankalaganna. .

Í 1. málsgr. breytingartillögunnar erl lagt til, að Seðlabankanum verði veitt
heimild til að taka lán erlendis vegna almennra þarfa landsins í sambandi við
gjaldeyrisviðskipti. Er hér einkum átt við I þau stuttu viðskiptalán, sem Seðlabank-
inn hefur hvað eftir annað þurft að taka erlendis til að bæta úr timabundnum
þörfum fyrir gjaldeyri, en slíka lántökuheimild hefur Seðlabankinn og Lands-
bankinn á undan honum ætið haft.

1 2. málsgr. breytingartillögunnar er Seðlabankanum heimilað að taka lán
erlendis í þvi skyni að endurlána það innanlands, enda komi ábyrgð ríkissjóðs til
við endurlán. Með þessu er Seðlabankanum gert kleift að taka að sér, ef æskilegt
þykir, lántökur erlendis fyrir hönd ríkissjóðs, enda er þessi lántökuheimild ein-
göngu bundin við það, að ríkisábyrgð sé fbrrir hendi. Með þessu ákvæði er í raun-
inni verið að skýra nánar það ákvæði í núgildandi 20 gr. seðlabankalaganna, að
Seðlabankinn sé ríkisstjórninni til ráðuneytis um erlendar lántökur og geti tekið að
sér framkvæmd Í þeim efnum, eftir því sem um verður samið.

1 síðustu málsgrein breytíngartillögunáar er Seðlabankinn undanþeginn ákvæð-
um 7. gr. laga nr. 30/1960, um skipan innf'lutnings- og gjaldeyrismála. Þykir ástæðu-
laust, að Seðlabankinn þurfi enn að fá leyfi ríkisstjórnarinnar til að taka löng lán
erlendis, þar sem slikar lántökur hans eru: eingöngu bundnar við lántökur á vegum
ríkisstjórnarinnar, enda er tilskilin rikisábyrgð varðandi endurlán fjárins hér
innanlands.

Vill meiri hl. fjárhagsnefndar mæla með, að frumvarpið verði samþykkt með
svofelldri

BREYTINGU:
Á eftir 1. gr. komi ný grein, svo hljóðandí :
Við 20. gr. laganna bætist:
Seðlabankanum er heimilt að taka lán erlendis vegna almennra þarfa landsins

í sambandi við gjaldeyrisviðskipti sín.
Seðlabankanum er enn fremur heimilt að taka lán erlendis i þvi skyni að

endurlána fé þetta innanlands, enda komi ábyrgð ríkissjóðs til við endurlánin.
Seðlabankinn er undanþeginn ákvæðum 7. gr. laga nr. 30/1960, um skipan

innflutnings- og gjaldeyrismála, að því er varðar lán skv. 2. og 3. málsgrein.

Alþingi, 21. marz 1962.
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