
Nd. 325. Nefndarálit [131. mál]
um frv. til I.um breyt. á lögum um breytt verðgildi íslensks gjaldmiðils, nr. 35 frá
29. maí 1979.

Frá meiri hl. fjárhags- og viðskiptanefndar.

Meiri hluti fjárhags- og viðskiptanefndar neðri deildar Alþingis er afdráttarlaust
þeirrar skoðunar, að ótimabært sé að láta ákvæði laga nr. 35/1979 um mynt-
breytingu koma til framkvæmda um n. k. áramót. Deila má um, hvort slík mynt-
breyting sé yfirleitt réttlætanleg, svo mikið rask, kostnaður og óþægindi margvísleg
sem henni fylgja. Um hitt ætti ekki að þurfa að deila, að með engu móti er unnt
að réttlæta slíka breytingu við þær aðstæður, sem nú eru í íslensku efnahagslífi.
Verðbólga er nú um 55% og fer ört vaxandi, gæti orðið um eða yfir 70% frá upp-
hafi ársins 1981 til ársloka að mati Þjóðhagsstofnunar, en all nokkru meiri að áliti
annarra aðila, svo sem hagdeildar Vinnuveitendasambands Íslands. Þá hefur verð-
gildi íslensku krónunnar gagnvart erlendum gjaldmiðlum fallið mjög ört að undan-
förnu, og upplýst er af hálfu eins stuðningsaðila ríkisstjórnarinnar, dagblaðsins
Tímans, að nauðsyn beri til að fella gengi íslensku krónunnar gagnvart erlendum
gjaldeyri um allt að 20% um svipað leyti og myntbreytingin á að koma til fram-
kvæmda.

Myntbreyting og breyting á verðgildi íslensks gjaldmiðils kemur vissulega til
álita sem þáttur í samræmdum alhliða efnahagsráðstöfunum til þess að treysta
gjaldmiðilinn, auka virðingu almennings í garð peninga og verðmæta og auka
jafnvægi í efnahagslífinu. Þegar ákvæðin um breytt verðgildi íslensks gjaldmiðils
voru samþykkt í lögum nr. 35/1979, var gerð grein fyrir því af þáv. ríkisstjórn, að
breytingin yrði liður í samhæfðum ef'nahagsaðgerðum, sem gerðar yrðu áður en
myntbreytingin kæmi til framkvæmda, jafnhliða henni og í kjölfar hennar.

Samkomulag mun ekki hafa náðst í fyrri ríkisstjórn um, hverjar þær aðgerðir
ættu að vera, og þær því aldrei sýndar, enda fór ríkisstjórnin frá völdum haustið 1979.

Núverandi ríkisstjórn hefur á valdatíma sínum ítrekað boðað efnahagsaðgerðir
til viðnáms gegn verðbólgu í anda svokallaðrar "niðurtalningarstefnu" Framsóknar-
flokksins. En þrátt fyrir þráfaldar yfirlÝf'ingar í þá átt frá ríkisstjórninni hafa
engar slíkar aðgerðir átt sér stað. Nú um nokkra hríð hafa talsmenn ríkisstjórnarinnar
fullyrt að umræddar aðgerðir i efnahagsmálum væru væntanlegar samhliða mynt-
breytingunni nú Um áramótin. Þrátt fyrir endurteknar fyrirspurnir og eftirgangs-
muni hefur ekkert fengist upplýst um efni að.gerðanna. Vitað er frá ríkisstjórninni
sjálfri, að þær verða ekki lagðar fyrir Alþingi á þessu ári. Enn hefur ekkert sam-
komulag tekist í ríkisstjórninni um slíkar aðgerðir þrátt fyrir 10 mánaða stjórnar-
setu. Þótt svo kunni að fara, að samkomulag það fáist á næstu 10 dögum, sem ekki
hefur fengist á 10 mánuðum. er harla ólíklegt að þær beri þann árangur, að mynt-
breytingin sé réttlætanleg. Myntbreytingu við slfkar aðstæður ber að forðast. Þrátt
fyrir ýmsa erfiðleika, sem eru á frestun myntbreytingarinnar, eru þeir þó miklum
mun léttvægari á metaskálunum en örðugleikarnir samfara henni við núverandi
aðstæður. Er þvi rétt að áliti meiri hluta fjárhags- og viðskiptanefndar að fresta
umræddri mvntbreytinau um nokkra hríð Of! nota það svigrúm, sem þannig skapast,
til þess að ákveða nauðsynlegar aðgerðir til aukins jafnvægis í efnahagsmálum.

Meiri hluti f'iárhags- og viðskiptanefndar mælir því með samþykkt frv. á þskj.
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