
Nd. 306. Framlialdsnefndarálit

um hvað gera megi til eflingar Landsbankanutn og veðdeildar hans (sbr. till. á 
þingskj. 40 og nefndarálit á þingskjali 121, frá ncfndinni i Landsbankamálinu).

Nefndin hefir nú athugað, hvort mögnlegt sje, að finna ráð til þess að efla 
veðdeild Landsbankans, svo að hún hindrunarlítið geti haldið áfram að veita 
veðdeildarlán, og uppfylt lánsþarfir þeirra, er fasteigna-tryggingu hafa, svo og 
lánsþörf sýslufjelaga, sveitarfjelaga og kaupstaða. En árangurinn af þessum at- 
hugunum nefndarinnar hefir því miður ekki getað orðið mikill, með því öll sund 
virðast vera lokuð í bráð fyrir því, að geta komið verðbrjefum yfirleitt á sæmi- 
legan markað erlendis. Um siðasta nýár voru i umferð af bankavaxtabrjefum 
veðdeildanna 6,595,800 krónur, en við þá upphæð hefir bætst nokkuð á þessu ári.

Eftir er nú óútgefið af 3. flokks verðbrjefum 263,900 kr. Þar af heíir 
þegar verið beðið um til láns um 100 þús. krónur. Fje hefir bankinn ekki fyrir 
hendi, til þess að kaupa þessi brjef fyrir, en samkvæmt lántökuheimildarlögunum 
frá þinginu 1909 hefir landsstjórnin heimild til að taka 250 þús. kr. lán til banka- 
vaxtabrjefakaupa i viðbót við það, sem áður hefir verið tekið að láni i þessu 
skyni, og væntir nefndin, að stjórninni takist að útvega þetta lán, áður en taka 
þarf fyrir öll lán úr veðdeildinni.

Nefndin gerir ekki ráð fyrir, að þessi upphæð endist lengur en fram undir 
lok þessa árs.

En þó eigi líti út fyrir annað en að veðdeildin verði að hætta öllum 
veðdeildarlánum um sinn, getur meiri hluti nefndarinnar eigi ráðið til þess, að 
svo komnu, að stofna sjerstakan veðbanka, með þvi sú stofnun mundi baka 



landssjóði stóra lántöku og mikið fjárframlag í byrjun, en til þess er timinn nú 
afaróhentugur, þar sem vextir erlendis eru yfirleitt með hæsta móti, og eigi útlit 
fyrir, að þeir verði nægilega lágir i bráð. Sömuleiðis eru íjárþarfir landssjóðs i 
aðrar áttir — þar á meðal til að efla Landsbankann sjálfann — svo miklar á 
þessu þingi, að eigi virðist við þær bætandi.

Og eigi getur meiri hlutinn heldur fallist á, að landssjóður taki nýtt lán 
til kaupa á bankavaxtabrjefum nýrrar veðdeildar, svo sem gert var á þinginu 1909, 
af sömu ástæðum, enda litlar likúr til að slíkt lán fengist.

Hins vegar álitur nefndin rjett nú þegar að stofna 4. veðdeildarflokk við 
Landsbankann, og leggur til, að bann sje belmingi stærri en 2. og 3. veðdeildar- 
flokkur bankans. Gerir nefndin ráð fyrir, að það sje jafnvel auðveldara að semja 
um sölu fyrirfram á bankavaxtabrjefum veðdeildarflokks, sem nemur 6 miljónum 
króna, heldur en ef hann væri að mun minni. Og með því móti að samþykkja 
lög um stofnun 4. veðdeildarflokks nú, gefst stjórn Landsbankans þó tækifæri til 
til næsta þings að leitast fyrir um sölu bankavaxtabrjefa þessa flokks.

En vonlítið er um, að salan takist, ef vextir eigi lækka að mun, sem 
vonlaust er um fyrst um sinn, a. m. k. ef ófriðurinn helst við í heiminum.

Nefndin leyfir sjer þvi að bera fram frumvarp um stofnun 4. veðdeildar- 
flokks við Landsbankann; er frumvarp þetta i nokkrum atriðum frábrugðið hin- 
um eldri veðdeildarlögum. Viljum vjer sjerstaklega nefna:

1. að beint er nú tekið fram, að landssjóður ábyrgist þennan veðdeildarflokk, 
þar sem það er ekki berum orðum sagt í reglugerðum fyrri veðdeilda. Par 
er að eins sagt, að vaxtamiðar af bankavaxtabrjefunum sjeu »gjaldgengir til 
lúkningar sköttum og öðrum gjöldum til landssjóðs, og skal gjaldheimtu- 
maður innleysa þá, ef hann hefir fyrir hendi peninga, er greiðast eiga i lands- 
sjóð«. Þetta ákvæði telja sumir lögfræðingar, ef ekki allir, ábyrgð á banka- 
vaxtabrjefunum, og virðist þá rjett að láta ábyrgðina koma skýrt fram í 
lögunum.

2. að það er nýmæli í veðdeildarlögunum, að lántakendur skuli bera sameigin- 
lega ábyrgð á 10% af lánunum, er það gert til þess, að tryggja landssjóð 
sem best og til þess að gera brjefin seljanlegri á útlendum markaði. t not- 
um þess er og slept að gera veðdeildarflokknum að skyldu að hafa ^/g þeirra 
brjefa, sem í umferð eru, í verðbrjefum liggjandi sem tryggingu íyrir flokkn- 
um. Dönsk lánsfjelög (kreditforeninger) ganga það lengra i þessu efni, að 
ábyrgðin er sameiginleg fyrir öllum lánunum. Allar fasteignirnar standa sam- 
eiginlega að veði fyrir öllum lánum fjelagsins.

3. að gert er ráð fyrir, að hver lántakandi greiði 1% í varasjóð um leið og 
hann tekur lánið; er það einnig gert til þess, að tryggja landssjóð og til að 
gera brjefin seljanlegri. Dönsk lánsfjelög taka 2% í þessu skyni um leið og 
lánið er veitt.

4. að nefndin ætlast til, að þegar eigendaskifti verða, þá gjaldi kaupandinn 2% 
í varasjóð af því, sem eftir stendur af láninu, er salan fer fram, og ennfrem- 
ur er gert ráð fyrir að gjald þetta tvöfaldist, ef vanrækt er að láta veðdeild-



ina vita um eigandaskifti, með því að reynsla er fyrir því, sjerstaklega í 
Reykjavík, að húseignir og jarðeignir nálægt Reykjavík eru seldar, ef til vill 
oft á ári, án þess bankinn fái neina tilkynningu um söluna.

Neðri deild Alþingis, 6. ágúst 1913.
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