
Nd. 335. Nefndarálit
um frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 51 12. febr. 1940, uin gengisskráningu og ráðstafanir 
í þvi sambandi.

Frá minni hluta fjárhagsnefndar.

Nefndin hefur ekki orðið sammála um afgreiðslu frv. Meiri hlutinn (JPáhn, SkG, 
StSt og SvbH) er á móti frv. Minni hlutinn vill hins vegar samþvkkja frumvarpið.

Aðalatriði frum varpsins eru þessi:
Gengi íslenzku krónunnar verði hækkað til samræmis við það, seni það var skráð 

1939, fyrir gengislækkunina. Ríkissjóður skal bæta bönkunum  þann halla (nettó- 
halla), sem þeir verða fyrir við gengishækkunina. Til þess að gera honum það kleift 
skal leggja sérstakan eignarskatt á stríðsgróðann, er nemi 15% af eignaaukningu 
eignarskattsgjaldenda, sem orðið hefur árin  1940 og 1941 og er um fram  75 þús. kr. 
hjá hverjum einstökum gjaldanda. Enn frem ur skal ríkissjóður, meðan brezk-islenzki 
samningurinn er í gildi, {>. e. til 30. júní n. k., greiða þeini framleiðendum, sem 
bundnir eru af föstu verði i samningnum, það tjón, sem þeir verða fyrir vegna gengis- 
hækkunarinnar.

Frum varpinu fylgir ýtarleg greinargerð, og vill m inni hlutinn vísa til hennar til 
rökstuðnings fyrir al'stöðu sinni. Þau rök, sem falla undir gengishækkun nú, eru svo 
sterk, að það verður að hans dómi með engu móti réttlætt að nota nú ekki tækifærið 
til þess að hækka krónuna. Meðan okkur var óheimilt að hækka krónuna vegna 
samninga við Breta, var óspart látið í Ijós i blöðum Sjálfstæðis- og Fram sóknar- 
flokksins, að æskilegt væri að liækka krónuna á ný, en nú, þegar við höfum fulla 
beimild til þess að breyta genginu, snúast þessir flokkar öndverðir gegn því, án 
þess þó að tilgreina ástæður fyrir því.

1 greinargerð frv. kemur frain sú skoðun, er ýinsir hagfræðingar, scm uni málið 
hafa ritað, hafa einnig látið í ljós, að gengishækkunin mundi vera einfaldasta og 
öflugasta dýrtiðarráðstöfunin, sem völ er á. Þessu hefur ekki verið mótmælt með rök- 
uin. Einnig hefur verið bent á hið aukna öryggi allra sparifjáreigenda af gengis- 
hækkun.

Eignaaukning sú, sem skatturinn, 15%, leggst á, stafar svo að segja öll af hrein- 
um stríðsgróða, sem að miklu leyti er til orðinn af þeim ástæðum, að bankarnir hafa 
keypt erlendan gjaldeyri of háu verði.



Minni hlutinn er þeirrar skoðunar, að gengishækkunin sé einnig — auk þess að 
vera bezta dvrtiðarráðstöfunin — stórfellt réttlætismál gagnvart öllum launþegum 
og sparifjáreigendum, sem tóku á sig byrðar gengislækkunarinnar 1939 af þjóðar- 
nauðsyn. Þá var aðalástæðan til gengislækkunarinnar talin taprekstur atvinnuveg- 
anna og þó fyrst og frem st togaraiitgerðarinnar og gífurlegur gjaldeyrisskortur. 
Lausaskuldir bankanna voru orðnar á 15. millj. kr. í apríl 1939. Nú hafa atvinnu- 
vegirnir, sérstaklega stórútgerðin, setið að stórfelldum gróða á þriðja ár, og þjóðin 
á gjaldeyrisvarasjóð, sem nemur hátt á annað hundrað m illjón krónum.

Minni hlutinn vill í þessu sambandi vitna til ummæla Ólafs Thors atvinnumála- 
ráðherra, form anns Sjálfstæðisflokksins, er hann viðhafði á Alþingi 10. júní 1941 í 
umræðum um dýrtíðarm álin:

„Ég er þeirrar skoðunar, að hækka ætti íslenzka krónu, ef unnt væri. Eg stóð 
fast með því að verðfella hana 1939, því að þá sá ég ekki önnur ráð til þess, að franx- 
leiðsla til útflutnings gæti borið sig. Þeir, sein þá vildu fella, hljóta nú, þegar flest er 
gerbreytt, að hneigjast að því að hækka krónuna. Meginhluti íslenzkrar framleiðslu 
stendur nú þannig, að hann mundi fá borið hækkun, og þann skell, sem hann fengi 
af henni, mundi hann hljóta að l'á fyrr eða síðar, þegar verðlag hrapar. Þegar vel 
á rar þannig, er tím inn til að hæta þeim tjónið aftur, sem biðu það við gengislækk- 
unina, og það er ekki m argt auðmanna í þeim hópi, heldur oft peningalitlir menn, 
sem mega ekki við því, að spariskildingarnir rýrni, og þjóðfélagið má ekki við því, 
að menn missi trúna á, að eitthvað þýði að spara.

Ég skal játa, að þótt Bretinn vildi heimila okkur sjálfræði um hækkun krón- 
unnar, væri cftir að ráða fram ú r ýmsum vandamálum í því sambandi. Við inegum 
ekki alveg gleyma þeim 5—6 millj. sterlingspundum, sem við eigum frystar í Bret- 
landi, og getum engu breytt, nema við treystum  okkur til að verðfella þær.“

Þessar hugleiðingar formanns Sjálfstæðisflokksins virðast eiga við engu síður í 
dag en fyrir tæpu ári síðan. H indranirnar fyrir hækkun krónunnar, sem voru í 
samúingnum við Breta, eru nú fallnar burtu. Að öðru leyti er viðhorfið að mestu hið 
sama, nema hvað gengishækkunin verður nauðsynlegri með hverjum  niánuði, sem 
líður.

Ég legg því til, að frv. verði samþykkt.

Alþingi, 6. mai 1942.

Haraldur Guðmundsson.


