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Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að skipa nefnd til þess að kanna hvort, og þá
með hvaða hætti helst, kæmi til greina að tengja íslenskt myntkerfi við annað stærra
myntkerfi þannig að íslenskur gjaldmiðill njóti alþjóðlegrar viðurkenningar og varanlegum
stöðugleika verði náð í gengismálum hér á landi. Nefndin ljúki störfum svo fljótt sem unnt
er.

Greinargerð.
Fastgengisstefna hefur ríkt hér á landi nánast óslitið síðan í maí 1983. Óþarfi er að rifja

upp ástand efnahagsmála þá, það er flestum vel í minni. Fastgengisstefnan hefur reynst
haldgóð í þeim tilgangi að ná auknum stöðugleika í efnahagslífinu. En nú virðist mikil
spákaupmennska ýta undir þenslu og verðbólgu. Skulu hér nefnd nokkur dæmi:
1. Tiltrú almennings á fastgengisstefnunni er ekki nægileg.
2. Erlendir aðilar treysta ekki mynt okkar.
3. Verð vöru og þjónustu fer sífellt hækkandi.
4. Framkvæmdaaðilar hraða verkum sínum áður en allt hækkar.
5. Verkalýðsforustan krefst ríflegra kauphækkana.
6. Of háir vextir endurspegla m.a. liði 1-5.

Til viðbótar þessu höfum við "lánskjaravísitölu" sem fjárfestingarlánasjóðir miða flestir
lán sín við þannig að lántakendur verða að borga alla áðurnefnda spákaupmennsku þegar
þeir endurgreiða lánin. Það má telja mjög hæpið að þeir sem tekið hafa lán með láns-
kjaravísitölu að einhverju ráði geti í framtíðinni greitt þessa spákaupmennsku til baka, til
viðbótar því að greiða höfuðstól lánsins.

Útflutningsatvinnuvegirnir fá yfir sig allan kostnaðinn af spákaupmennskunni. Þessir
mikilvægu atvinnuvegir geta ekki sótt slíkar hækkanir í vasa erlendra neytenda. Afleiðing-
arnar eru lakari samkeppnisstaða íslenskra útflutningsatvinnuvega á erlendum mörkuðum
sem aftur leiðir af sér verri lífskjör hér á landi verði ekki gripið til varanlegra aðgerða til þess
að draga úr spákaupmennsku þeirri sem nefnd var hér að framan.

Í skiptum fyrir alþjóðlega gjaldmiðla fá útflutningsatvinnuvegirnir í hendur íslenskar
krónur án þess að geta nokkur áhrif haft á verðgildi hins íslenska gjaldmiðils.



Það er í gegnum þetta kerfi sem landsbyggðin tapar sífellt í samkeppni sinni við
höfuðborgarsvæðið. Með þingsályktunartillögu þessari er verið að efna til umræðu um að
fara nýjar leiðir.

Gamla gengisfellingaraðferðin er ekki líkleg til þess að leysa neinn vanda. Ringulreiðin
og sjálfvirkni í hækkunum, svo sem lánskjaravísitala, kaupæði og önnur spákaupmennska,
skapar ekki minni vanda en leysist við gengisfellingu. Rétt er einnig að minna á vanda þeirra
sem skulda mikið hjá Húsnæðisstofnun ef gamla gengisfellingar- og verðbólguhjólið færi á
fullt á nýjan leik.

Aldrei áður hefur verið jafnmikilvægt að ná til langframa stöðugleika í efnahagsmálum
hér á landi því að samkeppni fer sífellt harðnandi á innlendum og erlendum mörkuðum þar
sem flutningar, upplýsingar og samskipti milli einstakra markaðssvæða og landa verða sífellt
auðveldari vegna örra framfara á öllum sviðum.

Ekki kemur til greina að hefja aftur upptöku sparifjár, en talið er að á árunum 1970-
1980 hafi sparifjáreigendur verið hlunnfarnir um u.þ.b. 90 milljarða króna eða um tvöföld
fjárlög ársins 1987.

Hugmynd um að tengja íslenska mynt öðrum myntkerfum hefur verið rædd áður og
hafa andmælendur hennar sagt að það þýddi skerðingu á sjálfstæði þjóðarinnar, án þess þó
að rökstyðja það nánar. Flutningsmenn telja að sjálfstæði þjóðarinnar stafi ekki eins mikil
hætta af neinu í framtíðinni eins og þeirri sjálfheldu sem peningamál á Íslandi munu komast í
verði ekkert að gert.


