
Nd. 83. Wefudarállt

am frv. til laga nm breyting á lögnm nr. 6, 31. maí 1921, nm seðlaótgáfn ís- 
landsbanka, blntaQáranka o. 11.

Frá minni hlnta ísiandsbankanefndar.

Að lokinni fyrstn nmræðu nm mál þetta i neðri deild Aiþingis, siðastl. 
mánndag, var kosin sérstök 5 manna nefnd til þess að fjalla nm það. Nefnd 
þessi fékk einnig til meðferðar frv. til laga nm skiptameðferð á búi íslandsbanka.

Fyrsti fnndnr nefndarinnar var haldinn á þriðjudagsmorgnn, en eins og 
af líknm ræðnr, náðist ekki á þeim fnndi samkomnlag i málinn. Daginn eftir 
kom forsætisráðherra á fnnd nefndarinnar og las npp skeyti, er honnm hafði 
borízt frá Sveini Björnssyni sendiherra út af loknn bankans. þykir ekki rétt að 
skýra frá efni skeytisins hér, að öðrn leyti en þvi, að sendiherrann hvatti ein- 
dregið til, að gerðar yrðn itrnstn tilraunir tii þess að opna bankann að nýjn og 
að ella mnndn af bljótast hin mestn spjöll á lánstransti íslands erlendis. Varpaði 
sendiherra fram nppástnngnm nm ákveðnar leiðir i málinu.

Með þvi nú að forsætisráðherra höfðn borizt fleiri aðvörnnarskejrti nm 
iskyggilegar afleiðingar af fnllnaðarloknn bankans, og þar eð rétt þótti að athnga 
nánar nppástnngnr sendiherra nm viðreisn bankans, taldi nefndin rétt að bfða 
enn átekta og sjá, hverjn fram yndi, en forsætisráðherra kvað rikisstjórnina hafa 
i hyggjn að fara þegar i stað á fnnd bankastjórnar Landsbankans til þess að 
ræða nm, og ef til vill taka ákvarðanir nm nppástnngur sendiherra, eða aðrar 
leiðir, er færar þættn í málinn.

Daginn eftir, fímmtndag, boðaði form. nefndarinnar ekki tii fnndar í 
nefndinni. Undirritaðir, sem frá npphafí hefír verið Ijóst, að allnr óþarfnr drátt- 
nr á afgreiðsln málsins var ótæknr, snern sér þá til form. og spurðnst fyrír nm 
ástæðnr fyrir drætti hans. Sþýrði form. okknr þá frá þvi, að sfmað hefði verið 
til sendiherra, og mundu gagnslans frekari afskipti nefndarinnar af málinu, þar til 
svör sendiherra lægju fyrir. Tjáði þar náttúrlega ekki nm að fást, enda töldnm 
við skyldn okkar að freista til hins itrasta, hvort einhver brn gæti sameinað þá 
þingmenn, sem ekkert virtnst vilja aðhafast til að endnrreisa bankann, og okknr 
hina, sem frá npphafí höfum skilið, hver þjóðarnanðsyn það er, að bankannm 
verði bjargað.

Rétt er að geta þess, að ekki vornm við aðspurðir um, hvernig svara 
skyldi uppástnngnm sendiherrans, og fengnm við jafnvel ekki svo mikið sem 
vitneskjn um efni eða orðalag þess svars, sem rikisstjórnin eða forsætisráðh. sendi 
sendiberra. Mnn það vera frekar ótitt, að meðferð slíks stórmáls sé dregin nr 
höndnm þingnefndar og gerð að sérmáli einstaks flokks eða einstakra flokka.

Næsti dagnr, föstndagnr, leið svo, að ekki boðaði form. til fundar, og 
færði fram sömn rök og daginn áðnr, að enn stæði á svari frá sendiherra. Og 
eigi var það fyrr en á langardag kl. 5 e. h., að kallaðnr var saman nefndarfnndnr,



enda'hafði þá forsætisráðh. fengið svar sendiherra þann dag að morgni og stjórn- 
arflokkarnir haldið flokksfnndi nm málið.

Þegar á nefndarfandinn kom, var okknr ljóst, að ekki næðist samkomu- 
lag um málið. Bárnm við þá fram tvær óskir: að við fengjnm til afnota afrit af 
skeytnm þeim, er farið hefðn milli forsætisráðherra annarsvegar og sendiherra 
eða erlendra aðila hinsvegar og mál þetta snertu, og að bankastjórar Landsbank- 
ans yrðu boðaðir til viðtals við nefndina, svo að hún gæti lagt fyrir þá nauð- 
synlegar spnrningar nm málið, en þessa ósk bárnm við npphaflega fram á 
miðvikudag.

Um skeytin er það að segja, að form. las þan npp fyrir nefndinni, en 
taldi sig ' ekki geta látið þan til afnota, nema leyfi forsætisráðherra kæmi til, og 
er það enn ókomið og höfnm við þvi ekki fengið skeytin, en að því er snertir 
samtal við bankastjóra Landsbankans, stóð i nokkrn þófi nm, hvort þess skyldi 
æskt, þar til formaðnr þó lét til leiðast að beiðast þess. Mnn form. hafa aðhyllzt 
þan rök okkar, að ekki væri vansalanst, að þingnefnd, er hefði til meðferðar slík 
flókin og vandmeðfarin fjármál, gengi með öllu fram hjá npplýsingnm og ráð- 
leggingnm þess aðila, bankastjóra þjóðbankans, sem nú almennt og alstaðar ann- 
arstaðar væri talinn bær og skyldnr að láta i té npplýsingar og nmsögn um málið.

Komn nn bankastjórar Landsbankans á fnnd nefndarinnar.
Form. tilkynnti bankastjórnnnm, að nefndin hefði kvatt þá til fnndar til 

þess að leggja fyrir þá ákveðnar fyrirspnrnir, en mæltist síðan til, að við bærnm 
fram fyrirspurnir okkar. Gerðum við það. Voru þær f þrem liðnm og hnign að 
þvi, hvort bankastjórarnir teldn kleift að endnrreisa bankann með vissnm skil- 
yrðnm, eða hvort ekki þætti fært að opna bankann að nýjn.

Að gefnu tilefni spnrðn bankastjórarnir að þvi, hvort svo bæri að lita á, 
sem fyrirspnrnir þessar kæmn frá nefndinni eða aðeins frá einstöknm nefndar- 
mönnnm. Taldi form., að einstakir nefndarmenn bærn þær fram. Kröfðnst þá 
bankastj. þess, að fá að vita, hvort nefndin eða meiri hlnti hennar óskaði þess, 
að fyrirspnrnunum yrði svarað, og tjáðn sig ella eigi mnndu svara þeim. Lét þá 
form., samkv. ósk okkar, ganga til atkvæða um þetta, og fór sú atkvæðagreiðsla 
þannig, að aðeins við tveir nndirritaðir greiddnm atkvæði með því, að nefndin 
óskaði þess, að bankastjórarnir svörnðn, en hinir 3 nefndarm., og þeirra á meðal 
form., sem þó hafði kvatt bankastjórana til fnndar f þeim tilgangi að afla npp- 
lýsinga f málinn, greiddn ekki atkvæði. Létn þá bankastjórarnir svo nm mælt, 
að nr þvi meiri hluti nefndarinnar bæri ekki fram ósk nm svör, teldist ekki 
ástæða til að svara fyrirspnrnnnum. Vikn þeir sfðan af fnndi.

Þar sem nú að meiri hluti nefndarinnar hefir meinað okknr að fá vitn- 
eskjn nm aðstöðn þess aðila, bankastjóra þjóðbankans, sem alstaðar er þó tal- 
inn sjálfkjörinn ráðgjafi 1 sliknm málnm, beiddumst við þess, að fá að tala við 
ríkisstjórnina, ef ske kynni, að hún léti okknr f té upplýsingar nm tillögur 
bankastjóranna. Kom fjármálaráðherra þá á fund nefndarinnar. Staðfesti 
hann, að rikisstjórnin hefði átt fnnd með bankastjórninni, en taldi, að svo hefði 
verið nm talað, að fnndnr sá yrði ekki gerðnr að umtalsefni, enda hefðn banka- 
stjórarnir ekki látið ákveðnar skoðanir i Ijós nm málið sem beild, og aðeins nm 
eitt einstakt atriði þess.



Þegar hér var komið málum, þótti okkur sýnt, að við ættum þess engan 
kost að fá nokkra vitneskju nm skoðun þess aðila, sem við þó töldnm öðrnm 
fremnr skyldan til að hafa a. m. k. hönd í bagga nm alla meðferð málsins, og 
þar sem sýnilegt var, að meðnefndarmenn okkar viidn hvorki aðhyllast uppá- 
stnngnr okkar nm viðreisn bankans né bera fram nokkrar nppástnngnr, er að 
þvi marki leiddn, kröfðnmst við þess, að málið kæmi til atkvæða. Fór sú at- 
kvæðagreiðsla fram og klofnaði þá nefndin nm málið, og greiddn ekki aðrir at- 
kvæði með frv. en við nndirritaðir, en hinir 3 vorn á móti þvi.

Um aðstöðn okkar til málsins viijnm við í fánm dráttnm taka þetta fram:
Það hefir ekki verið véfengt, og verðnr heldnr ekki með réttn gert, að

stórtjón leiðjr af fullnaðarloknn bankans. En nm hitt er ágreiningur, hvort það 
tjón sé meira en sá skaði, er rikissjóður gæti beðið vegna þeirra ráðstafana, sem 
nanðsynlegar verða að teljast til þess að bankinn geti haldið áfram að reka 
starfsemi sina. Við teljnm á því engin tvimæli, að bezta lansn málsins sé sn, að 
bankinn opni að nýjn, en ýmsir innanþingsandstæðingar okkar, þar á meðal 
meðnefndarmenn okkar, halda þvi fram, að áhætta rikissjóðs vegna ábyrgðar á 
sknldbindingnm bankans sé svo geigvænleg, að ekki komi til mála að tsfla ríkis- 
sjóði i þann voða.

Við þessn er nú það að segja, að i fyrsta lagi fer frv. okkar ekki fram á 
að leggja á ríkissjóð aðra eða meiri áhættn en af hinn nýja innskotsfé og inni- 
stæðnm bankans á hlaupandi viðskiptum, en jafnvel þótt svo væri litið á, sem 
einn gilti, hvort slík ábyrgð yrði tekin eða þá ábyrgð á öllnm skaldbindingnm
bankans, þá renna menn þó ekki blint i sjó nm áhættuna. Mat það, sem fram-
kvæmt var á bankanum, telur, að hann eigi fyrir sknldnm, eða sem næst því. 
E f stjórnin og flokknr hennar treystn ekki þvi mati, var anðvelt að nota siðnstn
vikn til að láta nýtt mat fram fara. Þetta hefir þó ekki verið gert, og á því ern
aðeins tvær skýringar, að stjórnin vilji ekki bjarga bankanum, hversn álitlegnr 
sem hagur hans að fnllrannsökuðu máli teldist að vera, eða að stjórnin treysti 
þvi mati, sem þegar hefir verið gert, og telji bankann eiga fyrir sknldnm. Að 
órannsöknðn máli þykir skylt að gera ráð fyrir hinn siðara, en af því leiðir, 
að áhætta rikissjóðs af ábyrgð á sknldbindingum bankans takmarkast við áhætt- 
nna af rekstri bankans, þ. e. a. s. áhættnna af fjárhagslegri afkomu viðskipta- 
manna bankans. .

Nú er því haldið fram af andstæðingnm okkar i nefndinni, að atvinnn-
rekstnr sá, er fengið hefir rekstrarfé frá Islandsbanka, mnni að mestn flytjast
til Landsbankans. En verði svo, er áhættan af afkomu þessa atvinnurekstrar 
þar með lögð á rikissjóð, vegna þess að samkv. bankalögunum frá 1928 ber rikis- 
sjóður ábyrgð á öllum sknldbindingum Landsbankans.

Öll rök virðast þvi hnfga að þvi, að þær kvaðir, sem frv. okkar leggnr
á rikissjóð, verði ekki umflnnar, og það þótt ekki fleiri stoðir en nú ern taldar
rynnn nndir tillögnr okkar.

En nú er það einmitt svo, að aðrar alveg eindæma knýjandi ástæðnr
styðja mál okkar. Skal hér drepið á þrjár þær helztn: Hagsmnni sparifjáreigenda,
nanðsyn atvinnnlifs landsmanna og lánstranst landsins erlendis.



Frv. gerir ráð fyrir, að ábyrgð sé af hálfo rikisins tekio á innlánsfé i 
bankannm. Þetta hefir verið gert nm innstæðnr i Landsbankannm, og þótt við 
að visn viðnrkennnm, að sn aðferð sé að ýmsn leyti varhngaverð, þá hefir okknr 
þó ekki sýnzt annað hallkvæmara, meðfram af þvf, að áhætta eða tjón þessara 
sparifjáreigenda stafar sennilega að nokkrn leyti af þvi, að rfkið hefir tekið á- 
byrgð á sparisjóðsfé Landsbankans. Það mnn léta nærri, að 10. hver maður á 
landi hér eigi sparifé sitt eða hlnta af þvi i bankannm, sem nn er lokað. Spari- 
fé manna er vinnandi afl i atvinnnlifi þjóðarinnar. Það er þvi ein af skyldnm 
þjóðfélagsins að gera það, sem fært þykir, til þess að þeir, sem á þennan hátt 
hjálpa viðskiptalifinn, beri ekki skarðan hlnt frá borði. Fjöldi sparifjáreigenda 
þarf vitaskuld á fé sinn að halda til brýnna nanðsynja, og blýzt vitaskuld mikið 
tjón af, ef þeir geta ekki nm óákveðinn tima fengið nmráð þessa fjár að meira 
eða minna leyti.

Annað atriði er ekki siðnr alvarlegt i þessn máli, en það er atvinnu- 
rekstnr landsmanna. Bankinn hefir margháttnð og fjölbreytt viðskipti við fjölda 
atvinnnrekenda, stærri og smærri. Á snmnm stöðum landsins ern ntibó hans eina 
lánsstofnnnin. Að þannig vöxnn máli sýnist það anðsætt, að ef bankinn teknr 
ekki mjög bráðlega til starfa aftnr, er óhjákvæmilegt, að atvinnnrekstur lands- 
manna biði hinn mesta skaða. Það stoðar ekki nema að litln leyti að vfsa til 
hins bankans, af ýmsnm ástæðnm. Sá tfmi, sem fer til samningaumleitana, er 
nægnr til að valda alvarlegri trnflnn og lömnn atvinnnlifsins. Viðskiptamenn ís- 
landsbanka hafa að sjálfsögðn veðsett eignir sinar bankannm til tryggingar við- 
skiptnnom. Þessar eignir ern bnndnar þar, þangað til bankannm er greitt að 
fnlln. Fjöldi atvinnnrekenda hefir þvi engar tryggingar að bjóða nýjn bankasam- 
bandi, og anðvitað hlýtnr að liða lengri tfmi en svo, að atvinnurekstnrinn þoli 
það lömunarlanst, 'áður hið nýja bankasamband leysi út sknldir við íslandsbanka 
og fái þær tryggingar, sem hann hafði. Það þarf ekki að skýra hér, að atvinnn- 
rekstnrinn er Iffæð landsmanna. Allt, sem trnflar eðlilega rás viflskiptalifsins, er 
stórhættnlegt. Atvinnnrekstnr hér á landi er þannig, afl hann má einskis i missa, 
til þess að anðifl sé að halda nppi áframhaldandi þrónn og viðgangi í svipaða 
átt og veríð hefir. Tillitifl til atvinnnrekstrarins hlýtnr þvi að vega mjög þnngt 
í þessn máli.
. Um lénstranst landsins erlendis er það að segja, afl þegar í npphafi þessa
máls sáum vifl frain á, afl ef íslandsbanki stæfli ekki vifl sknldbindingar sinar
gegn erlendnm sknldheimtnmönnnm, mnndn af þvi hljótast alvarleg lánstransts- 
spjöll fyrir landið. í  meðvitnnd annara rikja er hætt við, að rikissjóðnr verði
talinn bera ábyrgð á bankanum, og þótt svo sé að vfsu ekki að lögnm, þá ber
þó margt til, afl slfkt áiit verðnr tæplega talið óeðlilegt.

Forsætisráflherra Islands er formaðnr f bankaráfli bankans. Helmingnr 
hinna bankaráðsmannanna er skipaðnr af Alþingi Islendinga. Og tveir af þrem 
bankastjórnm bankans ern skipaðir af rikisstjórn Islands, en sá 3. ráðinn af 
bankaráflinn, sem aftnr er að meiri hlnta skipað að opinberri tilhlntnn.

Sknldbindingar þess banka, sem á sliknm stoðnm stendnr, verða af mörg- 
nm útlendingnm af alveg skiljanlegnm ástæðnm taldar sknldbindingar islenzka



ríkisins, og hroo sliks banka verðnr þá einnig ónmflýjanlega talið hrnn islenzkr- 
ar gjaldgetn.

Það er óþarft að fjölyrða nm, hver lifsnanðsyn íslendingnm er afl varpa 
engnm skngga á þafl transt, er þeir njóta i nágrannalöndnnum. Dýrmætasta eign 
hvers einstaklings er þafl traust, sem hann nýtur, og alveg afl sama skapi er það 
nm þjóðirnar. Og þvi nanðsynlegra er oss íslendingnm að glata ekki transti
okkar, sem við ernm öðrnm þjóðfim fátækari. Og svo hættnlegt sem það er að 
glata transtinn vegna getuleysis, er hitt þó miklum rann verra, ef skorta þætti á 
viljann til skilvisi. En i þessn máli er einmilt ekki hættnlanst, að svo verði
litið á.

Bankinn er t'alinn eiga fyrir sknldnm. Nauðsynleg afskipti löggjafans sýn- 
ast því rikissjóði áhættulans. En verði synjað nm þan, neyðist bankinn til þess
að stöðva rekstur sinn. Þarf þá ekki nm þafl að deila, að úr því að bankinn á
aðeins fyrir skuldnm, ef hann fær að halda áfram, hlýtnr að skorta stórfé á, að 
hann geti uppfyllt skuldbindingar sinar ef bann stöflvar. Þetta leiðir af því, að 
ýms atvinnufyrirtæki, er starfað hafa með lánsfé bankans, mnnn leggjast i rústir
mefl hrnni bankans. Á þeim verðnr tap, sem ekki hefði þnrft að verfla, ef þan
hefðn fengið að halda áfram starfræksln sinni, stórtap, sem þá skellnr á bank- 
anmn, en siðan á sknldheimtnmönnum hans, þar á meflal hinnm erlendn.

Undir sliknm kringnmstæflum verðnr á það knúð, að islenzkir valdhafar 
taki á ríkissjóð ábyrgð á erlendum sknldbindingnm bankans. Neyðin getnr rekið 
til þessa fyrr eða siðar. En það, sem allt veltnr á, er, að ákvörðunin verði tekin 
sem fyrst. Þvi ef við verðnm uppvisir að þvi, að neyðin, en ekki metnaður og 
skilvísi, ráði aðgerðnm okkar, mnnnm við framvegis verfla metnir eftir þvi. En 
ank þess liggnr málið þannig fyrir, að verði tekin ábyrgð á bankannm, meðan
enn er timi til að hann haldi áfram starfræksln, er óliklegt, að ríkissjóður hljóti
tjón af, en verði bankinn fyrst lagður á höggstokkinn, en siðan tekin ábyrgð á 
sknldbindingnm hans, er fnllvist, að rikissjóðnr biðnr stórtjón.

Mál þetta liggur því i ranninni óvenjn Ijóst fyrir. E f nú þegar er tekin 
ábyrgð á skuldbindingum bankans, er a. m. k. mjög líklegt, að lítið eða ekkert 
tjón hljótist af. Verði bankinn hinsvegar ekki opnaðnr að nýjn, mnn fyrst af því 
leiða stórfelldan hnekki fyrir atvinnnlif þjóðarinnar, en þar á eftir mnn rikis- 
sjóðnr annaðhvort taka ábyrgð á sknldbindingum hans, ábyrgð, sem þá ónmflýj- 
lega, af áðnr greindnm ástæðnm, hlýtnr að baka rikinn margra milljóna tjón, 
eða afl lánstranst landsins fer forgörðnm og hagsmunir sparifjáreigenda ern fyrir 
borð bornir.

í  framsögu þessa máls i hv. d. var þess getifl, að flm. frv. værn reiðu- 
búnir til samvinnu við aflra, sem værn þvi fylgjandi, að bankinn yrði opnaður 
á ný, en gætu þó ekki aflhyllzt þá leið, sem stungið var upp á i frv. Þessn er 
svo varið enn. Við ernm reiðubúnir til samviunn, ef hún getur leitt til opnnnar 
bankans, og við teljnm leiðina færa að þvi marki. Okknr er ljóst, að nm ýmsar 
leiðir getnr verifl að velja, en við höfnm ekki fnndið ástæðn til að kcma með 
aðrar tillögnr, efla gera brtt. eða varatill. við frv. okkar, bæði af þvi, að við 
teljum þá leið, sem frv. bendir á, vel færa, og af þvi, að í nefndinni fengnm við



alls engar nndirtektir nndir né neina von nm samvinnn til endurreisnar bankans. 
Meiri bl. n. virtist alveg ósveigjanlegur i þessu, og sést það bezt á, að hann 
óskaði ekki upplýsinga eða álits bankastjóranna.

Að þvi athnguðn, sem að framan er sagt, leggjnm við til, að frv. verði samþ.

Alþingi, 9. febr. 1930.

Ólafnr Thors, 
frsm.

Magnns Gnðmnndsson.


