Nd.

9. Frumvarp til laga

um breyting

á lögum nr. 10 29. mars 1961, um Seðlabanka

[9. mál]
Íslands.

Flm.: Vilmundur Gylfason, Sighvatur Björgvinsson,
Árni Gunnarsson,
Jóhanna Sigurðardóttir, Finnur Torfi Stefánsson, Gunnlaugur Stefánsson,
Eiður Guðnason.

1. gr.

Við 13. gr. laganna bætist:
Seðlabankanum
er ekki heimilt að ákvarða vaxtakjör lægri en nemur verðbólgustigi á hverjum tíma. Seðlabankanum ber að endurskoða vaxtakjör, bæði innlánsvaxta og útlánsvaxta, á minnst þriggja mánaða fresti.

Aftan við síðustu málsgrein

2. Rr.

laganna

komi svofellt:

Ákvæði til bráðabirgða.
Innlánsvextir hafi náð verðbólgustigi eigi síðar en 1. október 1979. Vextir af
útlánum til almennra nota og til fjárfestingar hafi náð verðbólgustigi eigi síðar en
1. október 1979. Vextir af lánum til atvinnurekstrar
hafi náð verðbólgustigi eigi
síðar en 1. apríl 1980. Vextir af afurðalánum hafi náð verðbólgustígi eigi síðar en
1. október 1980.
Greinargerð.
Flestir munu sammála um, að stjórnun peningamála skiptir mjög verulegu máli
sambandi við þróun verðbólgu.
Það er kunnara en frá þurfi að segja, að lengst af um áratuga skeið hafa íslendingar búið við neikvæða vexti. Á síðustu áratugum er aðeins árið 1967 undanskilið. Þetta hefur þýtt, að sparifjáreigendur
hafa tapað stórkostlegum fjármunum,
og almennt hefur þetta einnig þýtt að viljinn til þess að spara hefur verið mjög
slævður. Þetta hefur jafnframt þýtt, að auðveldasti vegurinn til þess að verða efnaður
hefur verið að skulda fjármagn. Aðgangur að lánastofnunum
ræður í raun meiru
um það, hvort fólk og fyrirtæki kemst vel af, heldur en útkoma í kjarasamningum
eða góður eða slæmur rekstur fyrirtækja.
Staða sparifjáreigenda
er sérstaklega hrikaleg sem afleiðing af þessu ástandi.
Um síðustu áramót mun láta nærri, að sparifjáreigendur
hafi átt á reikningum í
bönkum, sparisjóðum og innlánsdeildum tæplega eitt hundrað milljarða króna. Láta
mun nærri að verðrýrnun þessara fjármuna nemi um tuttugu milljörðum króna.
Með öðrum orðum, þá brunnu nær tuttugu milljarðar af fjármunum sparifjáreigenda á verðbólgubálinu á siðasta ári. Þetta er auðvitað gegndarlaust
óréttlæti og
vinnur þar að auki gegn sparsemi og ráðdeild í samfélaginu.
Það er eindregin skoðun flutningsmanna að hið neikvæða vaxtakerfi hafi breytt
þeim stofnunum, sem eiga að vera til þess að lána fjármagn, úr því að vera útlánastofnanir
og í það að vera hafta- og skömmtunarstofnanir,
sem þar að auki
starfa nær alfarið fyrir luktum dyrum og lúta enn fremur pólitísku valdi að mjög
verulegu leyti. Þetta kerfi leiðir óhjákvæmilega til misnotkunar, óhagkvæmrar fjárfestingar og hvers konar misréttis.
Það er einnig skoðun flutningsmanna,
að ógerlegt sé að sigrast á óðaverðbólgu
nema takast megi að sannfæra almenning um, að hann hagnist ekki, heldur tapi, á
þessu ástandi. Þetta hefur verið afar erfitt, ekki síst á allra síðustu árum, þegar
hraði verðbólgunnar hefur keyrt um þverbak. Það hefur leitt til þess, að allir þeir,

sem eiga þess einhvern kost að komast yfir lánsfjármagn,
telja sig hagnast á þessu
ástandi, jafnvel þó í smáu sé. Þessu verður ekki breytt, jafnvægi verður ekki komið
á í peningamálum, og almenningsálitið verður ekki endanlega sannfært um skaðsemi verðbólgu og dýrtíðar, nema raunvaxtastefnu
verði komið á í áföngum.
Það er ekki vilji flutningsmanna,
að vextir í landinu verði 50-60 af hundraði,
eins og þeir mundu gera við óbreytt verðbólgustig. Þvert á móti er það sannfæring
flutningsmanna,
að með samþykkt þessa frumvarps yrðu stjórnvöld knúin til þess
að leggja til raunverulegrar
atlögu við verðbólguna
á öðrum sviðum. Lagt er til
að lögin taki gildi í áföngum til þess að stjórnvöld geti hagað öðrum ákvörðunum
til samræmis við raunvaxta stefnu.
Við fyrstu sýn væru hagsmunir og afkoma húsbyggjenda áhyggjuefni. ÞÓ að
einstakir húsbyggjendur
geti með nokkrum rétti litið svo á, að þeir hafi byggt yfir
sig með verðbólgu, einkum hin síðari ár, þá segir sig sjálft að verðbólgan hefur
eyðilagt lánakerfi húsbyggjenda þegar á heildina er litið. Það þyrfti að endurskipuleggja allt lánakerfi í húsnæðismálum með tilliti til raunvaxta stefnu og þá fyrst og
fremst í þá veru að dreifa lánum á mun lengra tímabil en nú er gert.
Neikvæðir vextir undanfarinna
ára og áratuga hafa valdið ótrúlegum skaða í
samfélaginu, bæði fjárhagslegum og siðferðilegum. Þeir hafa flutt ótrúlega pólitísk
völd til bankakerfisins. Þeir hafa í raun útrýmt hugtakinu "lán" úr efnahagskerfinu,
og á sama tíma hafa þeir gert allt fjármagn háð pólitískri skömmtun, þó svo annað
eigi að heita. Þetta hefur aftur gert fjármálalífið óheilbrigt og er á góðri leið með
að festa þjóðina í farvegi 50-60 prósent verðbólgu.

