
Ed. 103. IWefudarálit
um frv. til laga um heimild hacda r i k i s s t j ó r D Í n n i  til þess að ábyrgjast i á n  fyrir 
Landsbanka Islands.

Frá öðrum minni hluta fjárhagsnefndar.

Stjórnin hefir beðið fjárhagsnefnd Nd. að flytja þelta mál fyrir sig. í 
fyrstu var það bilt. við lög Landsbankans fiá 18. sept. 1885, og var breytingin 
i þvi fólgin, að landsstjórnin mætti alveg ótakmarkað ganga i ábyrgð fyrir lántök- 
ur. Á fundi í fjárhagsnefnd Ed , þar sem íjármálaráðherra talaði fyiir frv., var 
honum af tveim nefndarmönnum bent á, að þessi ótakmarkaða ábyrgðarheimild 
væri tvimælaiaust stjórnarskrárbrot. Með þvi ætli þingið að afsala fjármálavald- 
inu, sem þvi er trúað fyrir vegna borgara landsins, i hendur landsstjórnarinnar. 
Stjórnin mun bafa sjeð missmíði á þessu ráði sinu og fjell um stund frá kröf- 
unni um ótakmarkaða heimild, i samráði við fjárhagsnefnd Nd. Þó stóð það 
ekki lengi, og kom fjármálaráðherra þá enn með breytingartill. Var þá hætt við 
að breyta landsbankalögunum, en f stað þess beðið um heimild fyrir landsstjórn- 
ina að ábyrgjast lán, sem taka skyldi i tilteknum banka i New-York. Lánsupp- 
hæðin er enn ekki nefnd, en fjármálaráðherra kvað bafa skriflega skuldbundið 
sig til að fara ekki i lántöku þessari yfir einhverja tiltekna upphæð. En hvernig 
sem að hefir verið farið, hefir stjórnin ekki fengist til að nefna i þinginu upp- 
hæð lánsÍDS. Hafa menn þvi ekki annað að halda sjer við en það, að einn þm. 
i Nd. hefir í þiogræðu haldið þvi fram, að lánsuppbæðin myndi vera 9 miljónir 
kr., vextir 5Vs% °g framlengingargjald V4°/o. Með þeim kostnaði, er leiðir af að 
breyta dollurum í enska mynt og enskri mynt í dollara, sem gera þarf, yrði 
lánið um 6%, en ekki nema til eins árs i einu. Stjórnin hefir ekki opinberlega 
mótmælt þessari skýrslu 4. þm. Reykv., og má þvi telja sannað með þögn fjár- 
málaráðherra, að ekki sje hallað máli, stjórninni í óhag. Verður þvi þar til ann- 
að sannast að gera ráð fyrir, að landsstjórnin sje hjer að undiibúa stórfelda lán- 
töku, hið næststærsta lán, sem þjóðin hefir tekið.

Meðferð þviliks stórmáls hefir verið með öllu óviðunandi. Stjórnin leitar 
gestrisni þingnefndar til að bera það fram, þó að einn nefndarmanna (H.Stef., 1. 
þm. N.-M ) væri þvi mótfallinn. 1 Nd. var málið knúið áfram með afbrigðum 
frá þingsköpum, og myndi bafa farið með ótrúlegum hraða og athugunarlftið 
gegnum þingið, ef Ed. helði ekki lekið i taumana og veilt máiinu þinglega með- 
ferð. Fjárbagsnefnd hefir nú tekið það til meðferðar og feDgið alla bankastjóra 
við báða bankana til viðtals, og auk þess báða ráðherrana, til að fá sem greini- 
legasta skýrslu um ástandið.

Af rannsókn þessari er auðið að fá nokkurn veginn ljósa hugm ynd um 
málið. Sljórnin hefir lagt mikinn hug á að fá þetta lán. Landsbankinn hefir að 
svo stöddu ekki þörf fyrir erlendan gjaldeyri, meiri en hann hefir ráð á. íslands- 
banki er orðinn aðkreptur sökum afleiðinga gengishækkunarinnar og hefir beðið 
landsstjórnina um nokkra fyrirgreiðslu, líklega ábyrgð fyrir alt að 2 miljónum
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kr. StjórnÍD gat leitað til þingsins nm þessa ábyrgð, en það hefir hún  ekki gert, 
heidnr hlynt að þvi, að Landsbankinn tæki lán, og þá boðist til að ábyrgjast, en 
jafnframt haldið þvi að Landsbankanum að lána a. m. k. eina miljón kr. þegar 
í stað til íslandsbanka til að ljetta þörf hans erlendis. Óvist er, hvort þetta hálfa 
úrræði er nóg fyrir lslandsbanka. Enn slður vist, hvort það er afsakanlegt, að 
landsstjórnin noti vald sitt yfir Landsbankanum til að reyna að hafa áhrif á 
lánveitingar bankans.

Landsstjórnin hafði i fyrstn ætlað að framkvæma þessa lántökn bak við 
þingið, og má það teljast nndarleg tiltekt. Ef nokknr hnndrnð kr. fjárveiting i 
fjárlógum þarf vegna öryggis að ganga gegnnm sex nmræðnr í þinginn, mnndi 
mega telja sennilegt, að stjórnin Ieyfði sjer ekki að ráðstafa 9 miljónum að Al- 
þingi fornspnrðn.

Lánveitendurnir virðast bjer hafa borið vit fyrir stjórninni. Þeir virðast 
hafa vitað, að stjórnin ætlaði að gera það, sem hana brast heimild til. Þeirheimta 
ábyrgð frá hinnm rjetta aðilja, og það er Alþingi. Það er þess vegna að þakka 
varfærni hinna erlendn peningamanna, að lánið var ekki tekið á ábyrgð landsins, 
að þjóð og þingi fornspnrðn.

í  ræðnm, sem núverandi fjármálaráðherra flutti á Austnrlandi vorið 1924, 
og sem flokksblað hans skýrði frá, hjelt þvi fram sem stefnn sinni, að landið ætti 
að vera skuldlaust 1943, á þeim tímamótnm, þegar þjóðin á að skera úr, hvort 
hún vill vera algerlega frjáls og óháð þjóð. Stjórnin befir talið það hlntverk sitt að 
areisa við« fjárhag landsins. Því miður sýnast verkin vera i ósamræmi við hin 
fögrn orð. Þjóðin sýnist vera að sökkva i botnlansa sknldahit gagnvart útlöndnm, 
með atvinnuvegina lamaða af hækknn krónnnnar og stöðugan tekjuhalla á mikl- 
nm hlnta framleiðslnnnar bæði til lands og sjávar. Bankarnir reyna að halda uppi 
hinn sjúka atvinnulifi, en skuldirnar vaxa ár frá ári, og töpin ern nú þegar orðin 
meiri en dæmi eru til áður i sögn landsins. Til að halda skútnnni fljótandi ern 
tekin ný og r»ý lán, flest á ábyrgð landsmanna allra, en þan hverfa jafnskjótt i tekjn- 
halla framleiðslunnar. Húsaleigan i Reykjavík og gengishækknn stjórnarinnar eru 
aðalorsakir þessarar börmulegn afkomu landsmanna. En hve lengi á að taka lán 
á lán ofan erlendis? Og hvenær verðnr þjóðin búin að borga þessi lán? Og hvað 
verðnr nm frelsi og fullveldi þeirrar þjóðar, sem erlendir lánardrotnar geta hnept 
f varanlega fjárhagsfjötra?

Rannasaga islenskra fjármála byrjar með þvi, að á striðstimanum og fyrst 
eftir striðið var erlendur maðnr, búinn litlnm fjármálabæfileikum, bankastjóri við 
Islandsbanka. Hann fjekk gefna út seðla eltir vild sinni og skapaði i einn ótrú- 
lega mikla dýrtfð, verðhækkun og fjárbrask i landinu, en þessi sjúkdómnr fjár- 
málalifsins leiddi aftnr af sjer hrnn krónnnnar og afarmikla kreppn i atvinnu- 
liflnu frá 1920-24 .

Þegar kreppan byrjaði 1920, var íslandsbanki samkvæmt lögnm og samn- 
ingnm skyldnr til að annast greiðslnr allar (»yfirfæra«) fyrir landið út á við, enda 
var hann seðlabanki landsins. Vorið 1920 hælti hann að geta staðið við þessa 
skyldu sina. Landsbankinn varð þá alt i einu að taka á sig skyldnr þjóðbanka, og 
var þó á engan hátt nndir það búinn. En nú byrjaði hin mikla lántöknöld, og 
hefir staðið siðan. Hefir hvert stórlánið rekið annað. Má segja, að lslandsbanka



hafi verið hjálpað til að lifa, en Landsbankannm til að halda atvinnulifinu við.
Skal nú litið yfir lántökur og skuldir bankauna út á við.

1. Árið 1921 tekor Magnús Gnðmnndsson hið nafntogaða enska lán. Samkvæmt 
skýrsln nm efnahag bankanna frá 30. sept. siðastl. skuldaði íslandsbanki þá 
af enska láninn nálega 6 miljónir króna, en Landsbankinn tæpar 2 miljónir.

2. Hjer nm bil frá sama tíraa stafar lán íslandsbanka við póstsjóðinn danska, 
sem Sig. Eggerz samdi nm í fyrra og mon vera fram uodir 5 miljónir danskra kr. 
Það var fje, sem borgað var inn f bankann hjer, en hann gat ekki greitt 
erlendis, af því að það sát þá fast i atvinnnfyrirtækjum landsins.

3. Enska lánið m nn að þvi leyti sem það fór i lslandsbanka aðeins hafa gengið 
npp i gamlar sknldir ntanlands. Vegna veltnfjárþarfar i atvinnnvegina fær 
Magnús Gnðmnndsson sjerstaka heimild f fjárankalögum 1921 (11. gr.) til að 
ábyrgjast eftir vild rekstrarlán handa Landshankannm. Aðferð þings og stjórnar 
var \  þessn efni mjög ámælisverð. Ótakmörknð ábyrgðarheimild og gefin i 
fjárankalögnm. En út á þessa ábyrgð fjekk Landsbankinn lán í tveim bönk- 
nm í Eoglandi, sem nam rúmlega 4 miljónum kr. Þetta hefir verið notað sem 
reikningslán fyrir viðskifti landsins alls, borgað npp öðruhverju og i góð- 
æri jafnvel innieign.

4. Á þingi 1923 bera Jakob Möller og Bjarni frá Vogi fram frv. um gjaldeyris- 
lántökn, vegna lansaskulda íslandsbanka, annara en sknlda við póstsjóð 
Dana. MáUi lánið vera alt að 4 milj. kr. og ekki afturkræft á minna en 
5 —10 árnm. Fjárhagsnefnd Nd. svæfði málið, en flutti dagskrá, er var sam- 
þykt, þess efnis, að sljórnin .ælti i fórum sínnm lántökuheimild frá 1921, 
sem ekki þótti hafa verið fulitæmd með enska láninn (10 milj.), og mætti 
nota hana, ef á lægi. Magnús Guðmnndsson var frsm. nefndarinnar og áleit, 
að lán yrði að taka, ef á lægi, til að slöðva miklar sveiflur á genginn. Þegar 
kreppan ágerðist og öngþveiti alvinnuveganna var sem mest, tók Landsbank- 
inn fast lán til 20 ára i Englandi, með ábyrgð rikissjóðs. Þáverandi fjár- 
málaráðherra Kl. Jónsson fetar þar i spor fyrirrennara sins Magnúsar Gnð- 
mnndsonar og ábyrgist lán það, er Landshankinn færir i reikningi sinnm í 
banst sem tæpar 4 miljónir króna. Petta var fast ián og gekk þegar i stað 
í að halda atvinnnvegnnum fl,ótandi. Siðsn voiið 1920 hafði íslandsbanki 
meir og meir þrengt starfssvið silt, ekki sist með skifti út á við, og varð þvi 
Landsbankinn að taka á sitt bak þnnga þeirra viðskifta.

Þingið hafði veitt stjórninni heimild til lántöku, en hún tók ekki 
lán sjálf, heldnr áhyrgðist fyrir Landsbankann, með skirskotnn til banka- 
laganna frá 18. sept. 1885, þ. e. að landið ætli bankann og mætti þess 
vegna ganga i ábyrgð fyrir hann. Síðar hefir komið i Ijós, að erlendir f)ár- 
málamenn telja ekki þessa skýringn rjrtta. En 1924 hafði stjórnin bak við 
sig hina óformlegu lántöknskýringn Magnúsar Guðmnndssonar frá 1923. En 
engu að siðnr verðnr að telja, að gengið hafi verið á sjálfsagðan rjett Al- 
þingis, er það var ekki beðið um samþykki til ábyrgðar fyrir breska láninu.

5. Langsamlega mestnr hlnti þeirra lána, sem nú hafa verið talin, höfðn gengið 
lil að standa stranm af útgerð togara og vjelbáta. Mjög litið af því fje, sem 
festist fyrir bönknnnm á þessnm nmræddn árnm, gekk til landbúnaðar eða



í fasteignalán. En vorið 1926 tók fjármálaráðherra 3 miljóna kr. rikislán er- 
lendis handa veðdeildinni. Á nokkrum mánuðum var sú upphæð öll horfin 
á þann hátt, að um 95°/o fór i kaupstaðarhús, en 5ð/o i lán út á fasteignir i sveit.

6. Allar þessar miklu lántökur nægðu þó ekki handa þeim fjármálaráðherra, 
sem hafði talið það takmark silt að vinna að þvi, að landið yrði skuldlaust 
við önnur lönd á frelsisdegi sinnm 1943. Nú uin áramótin virðist ráðherra 
hafa áformað að taka enn nýtt lán til að mæta tekjuballa atvinnuveganna. 
Það er þetta lán, þar sem stjórnin vill ekki nefna upphæðina, en befir með 
þögninni viðurkent 9 miljónir. Þetta ián ætlaði stjórnin að taka að Alþingi 
fornspurðu nú I vetur. Og af þessu láni Uefir hún, að þvi er virðist mega á- 
lykta af umræðum í Nd., nú þegar gert sitt til að ráðslafa 1 miljón upp i 
gamlar skuldir (slandsbanka erlendis. Þar sem nú Landsbankanum  er 
ætlað að hafa þetta lán til umráða fyrir stjórnina (þvi að Landsbankinn 
þyrfti ekki með nýrrar lántöku, ef íslandsbanki gæti annast gjaldeyrisversl- 
unina út á við af þeim hluta viðskiftanna, sem fara um hans hendur) og 
um leið að endurkaupa útgerðarvíxla íslandsbanka, þá er hjer með opnuð 
leið til að koma skuldum íslandsbanka yfir á bak allra landsmanna.

Síðastliðið ár hefir að einu leyti verið mjög erfitt íslandsbanka. Inni- 
eignir hans hafa minkað um 6 miljónir króna, en eftirstandandi innieignir 
m unu nema um 4 miljónum kr. Forráðamenn bankans munu að visu telja 
vist, að úttekt á innieignum sje stöðvuð, en et kreppan heldur áfram, þá 
mega allar lánsstofnanir búast við, að sparifjeð verði tekið út, einkum hjer, 
þar sem hin stöðuga uppspretta fjáikreppunnar er viðvarandi, þar sem fram- 
Ieiðslan virðist kosta meira en nemur andvirði hennar á erlendum markaði. 
Hjer er þess vegna ástæða til að óttast, að atvinnulífið, og þ i  fyrst og frcmst 
hin dýrari framleiðslutæki, sem lff kauptúnanna byggist á, muni halda áfram 
að soga i sig veltufje bankanna, bæði innlánsfje sparisjóðs og hin sfvaxandi 
erlendu lán.

7. Auk þessara lána virðist af reikningi íslandsbanka svo sem hann muni enn 
skulda um 5 miljónir króna erlendis, og það þá að líkindum við banka þá í 
Danmörku og Englandi, er hann hefir haft skifli við. Sennilega ætlar fjár- 
málaráðherra með þeim hluta amerfska lánsins, er hann uú þegar vill út- 
hluta íslandsbanka, að gera honum auðvelt að borga eitthvað i þessum 
skuidum, til að gæta sem best lánstrausts síns þar. En sje þetta rjelt tilgáta, 
þá færir landsstjórnin jiegar f stað nokkuð af erlendri skuld hlutabankans, 
sem nú er á ábyrgð hluthafannn, yfir á herðar allra landsmanna.

8. Ekki eru enn fulltaldar þær ábyrgðir fyrir crlendum skulduin, sem lands- 
stjórnin vill nnna borgurum landsins. Alveg nýlega hefir þingnefnd f Nd. 
borið fram frv. fyrir ráðuneytið, þar sem landsstjórnin má taka 48A miljón 
króna að láni erlendis, til faste'gnalána. Má telja sennilegt, að sú lántaka verði 
líka samþykt, þó að gengismálinu sje ekki enn ráðið lii lykta.

Samkvæmt þessu eru góðar borfur á, að lánsslofnanir landsins muni innan 
skamms skulda yfir 40 miljónir króna erlendis, þannig að langsamlega mestur 
hluti skulda þessara verði á ábyrgð rikissjóðs. Fyrir ntan þessar miklu viður- 
kendu skuldir eru þvi miður sennilega ýmsar minni skuldbindingar, sem geta



orflið lil þyngsla siflar. Þannig er talið, að íslandsbanki sje í ábyrgð fyrir upp- 
skipunartæki við Reykjarvikurhöfn, sem kostar nokkur hundruð þusund krónur.

Nú niun landssljórnin segja, að lán þafl, sem nú á að taka, muni ekki 
verða eyflslueyrir. Pað sje reikningslán, sem borgað verður upp árlega. En svo 
hefir ált að vera með nokkuð mikið af hinum iánunum, t. d. póstsjóðslánið og 
reikningslán, sem nú eru fullnotuð snemma árs. Þar að auki hefir landsstjórnin 
gefið slæmt fordæmi með þvi að ráðstafa fyrstu miljóninni upp i garnla skuld 
íslandsbanka ytra. Munu ekki fleiri eftir fara, þó að í fyrstu sje talað um að 
fara varlega um meðferð fjárins? Þegar engin lánsstofnun hefir gjaldeyri utan- 
lands, svo að heitið geli, nema Landsbankinn, þá munu fleslir snúa sjer þangað 
með kiöfur sfnar og bænir nm »yfirfærslur«, er menn vita um bið nýfengna lán, og 
munu margir þeir sknldendur i landinu, er telja sig hafa þörf fjár til að grynna 
á gömlum skuldum erlendis.

Aðalhættan við lántökur eins og þá, sem bjer um ræflir, liggur í því, afl 
fullkomið ósamræmi er milli framleiðslukostnaðar og verðiags á framleiðslunni. 
Fyrir stríð fjekk dugandi húsasmiður 35 aura i kaup á kl.stund bjer í Reykjavik. 
Nú fær sami maður 1,80 kr. Sje tekið tillit til verðfalls krónunnar og verðfalls 
gullsins sfðan 1914, ætti kaup smiðsins nú að vera 60 aurar, ef fylgt væri rjettum 
verðhlutföllum við vinnuverðlag i striðsbyrjun. Smiðurinn hefir nú þrefalt hærra 
kaup en hann má hafa í hlutfalli við verð íslenskra afurða á heimsmarkaðinum. 
Þetta eiua dæmi sýnir, hvar meinsemdin er fólgin. Framleiðslukostnaðuriun i 
landinu byggist á pappírskiónu-verðlagi striðsárauna, en verð afurðanna miðast 
við framleiðslukostnað í öðrum betur settum löndum.

Meðan svo er ástatt hlýtur að vera tekjuhalli á þjóðarbúskapnum og 
skuldir að safnast. Og þessi tekjuhalli á atvinnurekstrinum kemur fram sfðan 
1920 í hinum sivaxandi erlendu lánum.

Ef krónan hefði verið stöðvuð litlu eftir að hún byrjaði að hækka 1924, 
myndi ástandið hafa verið alt annað en það er nú. Gengishækkunin gerði marg- 
falt tilfinnaulegri þann mun, sem áður var á framleiðslukostnaði og söluverði. 
GeDgisbækkunin hefir sorfið svo fast að framleiðendum landsins, að útgerðar- 
maður í Reykjavik hefir í blaði stjórnarinnar lýst því yfir, að stærsta fiskiveiða- 
fjelag landsins bafi ekki verið fæ;t ðm að greiða eignar- eða tekjuskatt fyrir hið 
góða veiðiár 1925, vegna krónubækkunaiinnar. Annað fiskiveiðafjelag hjer i bæn- 
um, sem landið hefir þurft að greiða ábyrgð fyrir, skaðaðist árið 1925 um 80 
þús. kr. á geDgisráðstöfunum landsstjórnarinnar. Kjör bænda i landinu, sem Ienlu 
i skuldum á fyrstu kreppuárunum, eru svo erfið vegna gengishækkunarinnar, að 
margir þeirra virðast vera að gefast upp, af þvi þeir sjá fram á, að hinar litlu 
afurðir búa þeirra, seldar i stór-krónum, vcga lílið móti daglegum þörfum og i 
vexti og afborganir af lánum, sem guldust þeim i smá-krónum. Gengishækkunar- 
stefnan á þess vegna höfuðsök á hinu bágborna ástandi alvinnulífsins og þvi, að 
bankarnir verða fyrir svo óvenjulegum töpum og vanskiium, sem raun ber vitni um.

Úrræði stjórnarinnar er að taka lán erlendis, án þess að laga grundvöll- 
inn, sem fjárbagslif þjóðarinnar byggist á. Á þann hátt má fljóta um stund. En 
þegar eitt lánið er uppjetið, kemur þöifin fyrir hið næsta í eyðslu og afborganir.

Tveir vegir eru lil, og ekki nema tveir, að lækna meinsemd þá, sem hjer



hefir verið lýst. Aðra leiðina hafa  Þ jóðverjar  farið. Þeir Ijettu gömlu inn lendu  
sku ldabyrð inn i af þ jóðinni með falli m arks ins  S íðan gerðu þeir  ný ja  m ynt, 
k o m u  skipulagi á a tv innuvegina, tóku  stórt erlent lán til að styðja h in a  nýju 
m yn t og atvinnulífið. Þessi lækning var  ekki sá rsau k a lau s  fyrir þjóðfjelagið. En 
h ú n  dugði. Þ jóðverjar  kom u fram leiðslukostnað inum  n iðu r  í ja fn h æ ð  við m ark -  
aðsverðið. Og nú  keppa  þeir á h e im sm ark að in u m , m eð góðum  árangri,  við þær 
þjóðir, sem best voru settar  áður. H jer kom  að visu ekki til m á la  að fylgja for- 
dæ m i Þ jóðverja , nem a í þvi að reyna  ekki að kllfa b ra t ta n n  með deflalion, heldur 
stöðva gengið i sam ræ m i við hen tugleika  atvinnulifsins.

Þ á  leið, sem Þ jóðverjar  fóru, getur ekki farið n em a  viljasterk þjóð, sem
vön er að hlíta skipulagi. Þ að  m u n u  verða skiftar skoðan ir  um , hv o r t  islenska
þjóðin hafi nú  sem  s tendur  þá  eiginleika til að bera, sem þa r f  til að  geta i þessu 
efni fylgt fordæm i Þjóðverja.

Hin leiðin er að ho rfast i augu við k repp un a . T a k a  ekki eyðslu lán, held-
u r  venja þjóðina við að eyða ekki m eira  en h ú n  aflar. M iljónalán geta frestað
re ikn ingsskilunum  fyrir  þjóðinni, en ekki forðað frá þeim.

Ef landsstjórnin hefði skilið sinn vitjunartima, myndi hún hafa nnnið að 
þvf að festa verðgildi krónuunar 1924, i stað þess að bækka. Samhliða hefði 
hún beitt sjer fyrir að þrýsta niður húsaleigunni i Reykjavik og öðrum þáttum 
hinnar óeðlilegu verðhækkunar. Ef stjórnin hefði haft þá framsýni, sem með 
þurfti til að fara þ i  leið, myndi vafalaust hafa verið anðfengið samþykki Alþingis 
til að ábyrgjast nokkurt erlent lán, er notað hefði verið til að koma fótum undir 
hið endurfædda atvinnulif.

Þ að er sam a, frá h v að a  s jónarm iði litið er á lán  það, er h jer  ræðir  
um , þá verðsku ldar  þ a ð  m ótm  eli. S tjórnin hefir by rjað  þessa lán tö k u  á n  no k k -  
u r ra r  he im ildar  frá þ inginu, og ætlað að ta k a  það  á ábyrgð  lan dsm ann a , án  vit- 
u n d a r  rjettra aðilja. Þ egar  s tjórnin sá, að h ú n  va ið  að leita til Alþingis, vildi h ú n  
lokka þingið til að  afsala sjer r je tt indum , sem ekki varð  gert nem a m eð þvf að 
b i jó ta  s t jó rnarsk rána .  Þegar það  tókst ekki, af þvi þingið stóð á verði u m  rjett 
s inn, reynir  stjórn in  að h ra ð a  langstæ rsta  þ ing m álinu  m eð afbr igðum  frá þing- 
skö pu m  gegnum  b ina  fjárveitandi deild, og leynir ja fn fram t bo rgara  landsins, hver 
sje up ph æ ð  lánsins. Af ský rs lum  I m álin u  k em u r  það  i ljós, að ís landsb ank i  
hefir beðið um  2 miljónir, en i s tað þess að h já lpa  h o n u m  beinlfnis ý tir  lands- 
stjórnin  þ jó ð b an k an u m  fram  fyrir sig, til þess að ta k a  lán, h a n d a  ís landsb ank a  
fyrst og frem st og s iðan til að m æ ta  ókom inn i eyðsluþörf. Að L an d sb an k in n  
þurfti ekki þvilíks láns með, sjest best á þvf, að  h a n n  á enn n o k k u rn  varaforða 
af gjaldeyri, sem m yn d i hafa enst f ram  á vor, er afurð ir  þessa árs  tó ku  að selj- 
ast, ef ís landsb ank i  hefði ekki fengið þá h já lp , er h a n n  b að  um . Svo sem til 
fu llkom n una r  á  allri f já rm álam en sku nn i  hefir landsstjó rn in  við u m ræ ð u r  um  
m álið  í Nd. lýst þvi yfir, að h ú n  ætlaði enn, þ rá t t  fyrir a lt  sku ldabaslið  og eyðslu- 
lánin, að v inna  að þvi að h æ k k a  k ró n u n a  um  20°/o. Með þvi fyrirheiti va r  at- 
v innuvegunum  lofað þeim viðbótarófarnaði, sem  m estu r  gat orðið af m ann avö ldu m .

Þegar þess er enn frem ur  gætt, að  s tjó rn in  ábyrg ist b jer  lán  til eins árs, 
sem óh æ tt  er að fullyrða, að auðveldlega getur orðið að föstu láni, þá er hjer 
svo af  stað farið frá há lfu  s t jó rnar innar ,  að h ú n  verðsk u ld ar  m óts töð una  eina



saman. En vera má, að landsstjórninni verði það nokkur huggnn, ef einhverjir af  
þeim þingmönnum, sem sjá þetta, vilja enn bera mykju að binu lotna trje, i von 
um, að það kraftaverk geli gersl enn, að slik trje beti blóm og aldin.

En i hugum þeirra manna, sem ekki búast við sl|ku kraftaverki, heldur 
að náttúrulögmál tekjuhallaframleiðslu muni enn ná til þessa láns, er aðeins ein 
von eftir, og hún er sú, að stjórn Landsbankans geri betra ú r  óhappamáli en 
stjórnin hefir til unnið. Ef landsbankastjórnin lánar engan eyri af þessu nýja 
ameríska fje i neilt fyrirtæki, nema það, sem full vissa er fyrir, að getur borgað 
hvern eyti aftur með vaxtavöxtum fyrir lok þessa árs, þá hefði sú barátta, er orðið 
befir um þessa lántöku, orðið til nokkurs gagns. Þá mundi þjóðin vakna til með- 
vitundar um það, að hún hefir verið á glötunarbaiminum fjárhagslega og að 
ekkert getur bjargað benni, nema að skifta um stefnu, hverfa frá vegum bóf- 
lausrar eyðslu og botnlausra skulda erlendis og leitast við að finna aftur það 
jafnvægi, sem um nokkurt skeið hefir horlið úr þjóðarbúskapnum, en það er 
að láta tekjur og pjöld standast á. En um leið og þjóðin snýr við, ef þess er 
auðið, fer vel á, að hún athugi heilindi þeirra leiðtoga, sem segjast ælla að gera 
hana að eina skuldlausa rikinu i álfnnni, en hafa siðan 1921 komið henni i 
skuldir við útlönd, sem nú i vor verða milli 40 og 50 miljónir króna.

Alþingi, 16. mars 1927.
Jónas Jónsson.


