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um  frv. til laga um  stöðvun á verðgildi islenskra peninga.

Frá  meiri hluta fjárhagsnefndar.

Nefndin hefir ekki orðið sam m ála  um afgreiðslu þessa frv.
Minni h lutinn (Á. Á. og H. Stef.) mælir með, að það gangi fram með 

litlum breytingum, en vjer, sem erum  i meiri hluta, leggjum til, að það nái 
ekki fram að ganga.

Því hefir af sum um  verið haldið fram, að frv. færi ekki fram á stýfing 
krónunnar, en niðurlagsorð 1. gr., »með því m arkm iði að festa endanlega 
verðgildi peninganna á þeim grundveíli«, taka af allan efa um  það, að frv. 
stefnir beint að stýfingu k rónunnar .

Meiri hluti vill ekki neita þvi, að gengi íslenskrar k rónu  hafi verið 
sett of hátt á siðastliðnu hausti. Þetta varð því tilfinnanlegra sjávarútveginum, 
sem samtimis, eða litlu siðar, varð óvenjumikið verðfall á sild og fiski í aðal- 
neytslulöndunum , Spáni og einkum  Ítalíu; hins vegar var gengishækkunin lítt 
tilfinnanleg landbúnaðinum , því gengi norsk rar  k rónu  hækkaði talsvert um 
það leyli, sem greiðsla fyrir saltkjötið fór fram.

Það er álit meiri hluta, að verðlagið innanlands sje enn þá ekki kom - 
ið i sam ræ m i við gengið nem a að einu leyti, á innfluttri vöru, en það nálg- 
ist það sm ám sam an og m uni á aflíðandi sumri eða næsta hausti hafa náð 
fullu samræm i.

Verðlagið innanlands stjórnast aðallega af þessu tvennu:
a. V innu launum  i landinu.
b. Gengi peninganna.

Það er mikill misskilningur að halda, að því ráði eingöngu verðlagið í 
viðskiftalöndum okkar.

Að hjer er meiri dýrtíð en t. d. í Englandi, stafar af þvi, að hjer er 
hærra  verkkaup að tiltölu við afrakstur v innunnar, og verðlagið á inn lendum  
vörum  því hæ rra  bjer en þar, og að i Engiandi eru verðhærri peningar og 
aðkeyptar vörur  þar af leiðandi ekki eins dýrar og hjer.

Nú er það viðurkent, að peningagengi hvers lands verður að vera í 
nokkurnveginn sam ræm i við verðlagið á nauðsynjum , til þess að heilbrigt sje 
og til þess að von sje um, að það haldist sveiflulítið.

Peningagengi, sem ekki er í sam ræm i við verðlagið, býður heim »speku- 
lation«. Þó skal það játað, að minni hætta er á og betri aðstaða iil að ham la 
á móti »speku!ation« hjer en viðast annarsstaðar.

Með hækkandi gengi hljóta gengishækkanir að ganga á undan  verð- 
lækkun, en það er nauðsynlegt, að hverri gengishækkun fylgi kaupgjaldslækk- 
un og þar af leiðandi lækkun innlendra vara ;  lækkun erlendu varanna  fæst 
beint með gengishækkuninni.

Þess er að vænta, að allir sjái* nauðsyn þess, að kaupgjaldið fari lækk- 
andi samfara þverrandi dýrtið. Verklýðsflelögin hafa lýst fylgi sinu við hækk-



un k rónunnar  upp í gullgildi (100 gullaura krónu), og er þvi að vænia full- 
kom ins stuðnings þeirra til þess að ná þessu marki.

Það er álit meiri blutans, að minni hlutinn geri fullmikið úr þeim 
örðugleikum, sem fylgja þvi að kom a k rónunn i  i fyrra gullgildi.

Svo framarlega, sem atv innurekendur  og vinnusalar eru samtaka og 
verkam enn sjá nauðsyn og sanngirni kaup læ kkunar  i sam ræm i við hækkandi 
gengi og þverrandi dýrtið, þá er hæ kkun  í gullgildi vel fram kvæm anleg án 
tilfinnanlegrar röskunar  á atvinnulifinu.

Ef hinsvegar verkam enn neita um  sanngjarna kauplæ kkun og beita 
öllum síyrk sínum  til að standa á móti lækkun, þá má svo fara, að ekki verði 
hægt að fram kvæm a gengishækkun, jafnvel að færa verði núverandi gengi 
niður, og þá ef til vill stýfa k rónuna  á lægra gullgildi en nú  stendur hún  í.

Að öllum m álavöxtum  athuguðum  telur meiri hluti fjárhagsnefndar 
sjálfsagt, að haldið sje því gengi, sem nú  er, til næsta þings, og telur, að það 
veröi yfirleitt öllum landsm önnum  fyrir bestu, að það verði gert. Þetta verður 
þó að sjálfsögðu þvi skilyrði bundið, að verðlagið innanlands komist i sam - 
ræm i við gengið, en það er álit meiri hlutans, að svo m uni verða innan  ekki 
alllangs tima, svo framarlega, sem sanngjörn  kaup læ kkun  fæst.

N efndarm enn eru ekki alveg sam m ála  um, hvort eða að hve miklu
leyti rikisvaldið eigi að taka þátt i eða styðja gjaldeyrisverslun bankanna, en
meiri hlu tinn litur svo á, að ef Alþingi sam þykkir  og leggur svo fyrir, að 
genginu skuli haldið föstu, eða því sem næst, til næsta þings, þá sje svo lítil 
hætta samfara gjaldeyrisversluninni, að ekki eigi að þurfa til ríkisábyrgðar eða 
rikisstyrks að koma.

Landsbankastjórnin  hefir lika lýst þvi endurtekið yfir við fjárhagsnefnd, 
að hún  teldi engin, eða mjög litil, vandkvæði á að halda genginu óbreyttu til 
næsta þings, ef Alþingi lýsti yfir þeim vilja sinum , að það yrði gert.

Reyndar segir m inni hluti gengisnefndar í svari sinu til fjárhagsnefnd- 
ar, að fyrir geti komið, að rikissjóður þurfi að taka lán, eða ábyrgjast lán 
(fyrir bankana), ef halda eigi genginu sveiflulausu, »þegar bankarn ir  hafi notað 
lánstraust sitt«. Þar sem Landsbankinn m un  enn þá ekki hafa þurft að nota 
lánsiraust sitt erlendis til þess að fullnægja eftirspurninni eftir erlendum  gjald- 
eyri, þá er ekki líklegt, að til þessa þurfi að taka fram til næsta þings. — 
Annars m un  það hafa verið venjan, að rikisstjórnin ábvrgðist þau lán, sem 
Landsbankinn hefir tekið erlendis, ef rikisstjórnin hefir talið þeirra þörf, án 
þess að löggjafarvaldið hafi verið aðspurt í hverju tilfelli,

N efndarm enn eru ekki söm u skoðunar um  það, hvort fjölga eigi at-
kvæðisbærum m eðlim um  gengisnefndarinnar, og eru því óbundin  atkvæði um
tillögur þar að lútandi.

Að öllum m álavöxtum  athuguðum , leggur meiri hl. nefndarinnar  til, 
að deildin afgreiði frum varpið með svofeldri

RÖKSTUDDRI DAGSKRA:

Neðri deild Alþingis lítur svo á, að halda beri núverandi gengi ís-



lenskrar krónu íöstu til næsta þings. í fullu trausti þess, að þetta megi 
verða án verulegrar fjárhagslegrar áhættu, tekur ' deildin fyrir næsta mál á 
dagskrá.

Alþingi, 5. maí 1926.
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