
N«l. 276. Mcfndarállt

um frv. til laga um heimild fyrir rikisstjórnÍDa til að veita ýms hlunnindi fyrir- 
huguðum nýjum banka i Reykjavik.

Frá meiri hluta fjárbagsnefndar.

Með lögum nr. 47, 1923, var ríkissljórninni veitt heimild til að veita slík 
hlunnindi, sem frv. þetta fer fram á, nýjum banka, sem nafngreindir menn hugð- 
ust þá að koma á fót. Eins og kunnugt er, hugðust forgöngumenn þeirrar banka-
stofnunar að hafa til hennar stuðning norskra fjármálamanna og banka, en
þær vonir brugðust, vegna fjárhagsöiðugleika þeiira, sem um það leyti dundu 
yfir norska banka, og varð þvi ekkert úr þeirri bankastofnun, en heimildin 
varð ónýt.

Fjárhagsnefnd er nú þeirrar skoðunar, að hjer sje síst minni þörf fyrir 
nýjan banka nú en þá var, er tjeð heimild var gefin. Lánsfjárþörf atvinnuveg- 
anna fer sivaxandi, eflir því sem þeir aukast, en rekstrarfje bankanna hvergi
nærri að sama skapi. Sparifje landsmanna, sem bankarnir hafa til útlána, hefir
að vísu vaxið mikið síðasta áratuginn, en hinsvegar hefir fjárhagsgrundvöllur 
bankanna hlotið að veikjast mjög af þeim töpum, sem þeir hafa orðið fyrir, og 
þvi brýn nauðsyn að dreifa áhæltunni. Hjer við bætist það, að verði Lands- 
bankinn látinn taka við seðlaútgáfunni, og útlánum hans settar þær skorður, 
sem þá verður að telja nauðsynlegt, og að nokkru leyti eru beinlínis gerðar ráð- 
stafnir til i frv. þvi um Landsbankann, sem fyrir þinginu liggur, þá verður svo 
tilfinnanlega þrengt að atvinnuvegunum, að til vandræða horfir, ef ekki verður á 
annan hátt úr því bætt. Nefndin gerir lika ráð fyrir því, að það sje að minsta 
kosti meðfram með þetta fyiir augum, að stjórnin hefir lagt þetta frv. fyrir þing- 
ið nú, enda virðist ekki önnur leið tiltækilegri til að bæta þetla upp en stofn- 
un nýs einkabanka.

Þessi þörf hefir líka verið ljós meiri hluta milliþinganefndarinnar í banka- 
málum, sbr. niðurlag brjefs nefndarmeirihlutans til fjármálaráðherra, dags. 10. 
febr. 1925, þar sem svo er kumist að orði: »meiri hlutinn er þeirrar skoðunar, 
að sem allra fyrst þurfi að setja bankalög, sem geri mögulegt, að hjer komist á 
fót bráðlega einn eða fleiri Dýir einkabankar«. Hinsvegar þykist meiri hluti fjár- 
hagsnefndar þess fullvis, að það sje ekki einhlitt, til þess að nýir bankar komist hjer 
á fót, að setja almenn bankalög. Hann telur engar likur til þess, að hjer verði 
stofnaður nýr banki, nema hann fái einhver slík hlunnindi, sem hjer er farið 
fram á, að minsta kosti meðan íslandsbanki nýtur sjerrjettinda sinna. En i frv. 
er ekki farið fram á, að hinn fyrirhugaði nýi banki fái að njóta þessara hlunn- 
inda lengur en til loka hlunnindatíma íslandsbanka, og yrði hann þá úr því að 
lúta hinum almennu bankalögum, sem vænlanlega verða komin á þá, og þá 
einnig að sjálfsögðu eiga að ná til íslandsbanka.

Nefndin veit nú að visu ekki til þess, að nokkur undirbúningur sje haf- 
inn til þess að koma hjer á fót nýjum banka, eða fjelagi í þvi skyni, eða að 
fyrirheit hafi verið gefið um fjárhagslegan stuðning til þess annarsstaðar að, en



meiri hlulinn telur það ekki, að þvi athuguðu, hve brýn þörf er á slikum nýjum 
banka, 'nægilega ástæðu til þess að neita stjórninni um þá heimild, sem farið er 
fram á i frv. En hanu væntir þess þá einnig, að stjórnin, ef hún  fær þessa heim- 
ild, vinni að þvi, að slíkur banki verði stofnaður hið bráðasta, og þó því aðeins 
að sjálfsögðu, að þektir og áreiðanlegir fjármálamenn eigi þar hlut í og áskilið 
hlutafje sje fyiir hendi.

Frumvarpið er i öllum atriðum samhljóða fyrgreindum lögum, nr. 47, 
1923, nema aðeins að þvi leyti, að heimildin er ekki bundin við ákveðna for- 
göngumenn og að lögin frá 1923 áskildu, að 55%  hlutafjárins skyldu boðin út 
innanlands í 6 mánuði, en í frv. í 3 mánuði, og ræður meiri hluti nefndarinnar 
til þess að samþykkja það óbreytt. Tveir nefndarmanna, Björn Lindal og Hall- 
dór Stefánsson, gera þó nokkurn ágreining um d-lið fyrstu greinar. Ásgeir Ás- 
geirsson kemur fram með sjerstakt álit.

Alþingi, 3. april 1926.
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