
sþ. 670. Nefndarálit [158. mál]
um till. til þál. um athugun á auknu verðgildi íslenzkrar krónu.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefur rætt till. og leitað umsagna Seðlabanka Íslands og viðskipta-
bankanna. Umsagnir þær, sem borizt hafa, fylgja hér með.

Þykir nefndinni hlýða, að efni till. verði frekari gaumur gefinn. Alkunna er,
að mál af þessu efni hefur manna á meðal verið til umræðu um árabil. Árið 1962
starfaði nefnd á vegum fjármálaráðherra að athugun á því, hvaða breytingar væri
heppilegt að gera á myntkerfinu. Nefndin gerði tillögu um það, að framkvæmd
yrði endurskoðun gjaldeyrisins og tekinn upp nýr gjaldmiðill, sem væri tíu sinnum
stærri en islenzka krónan, Þessa tillögu studdi nefndin bæði með rökum um sálræn
áhrif slíkrar breytingar og með tilvisun til þeirrar hagkvæmni. sem Í því væri
fólgin að losna við smámyntir undir tíu aurum að þágildandi verðmæti. Tillaga
þessi fékk eigi nægilegan hljómgrunn. Síðan hefur verðgildi krónunnar verulega
rýrnað. Það er því ekki úrleiðís, að þeir, sem með fjármál þjóðarinnar fara og
gerst til þekkja, fái það verkefni að kanna það mál, sem hér ræðir, og önnur þau
atriði að sjálfsögðu, sem það snerta.

Nefndin mælir því með samþykkt till. með breytingu á orðalagi í upphafi till.
- Ingólfur Jónsson hefur sérstöðu í málinu.

BREYTINGARTILLAGA:
Upphaf tillögugreinarinnar orðist svo:
Alþin~ ályktar að fela ríkisstjórninni að láta athuga, hvort hagkvæmt sé og

tímabært að auka o. s. frv.
Alþingi, 2. maí 1972.

Gísli Guðmundsson,
form.

Lárus Jónsson.

Bjarni Guðnason,
fundaskr.

Ingólfur Jónsson,
með fyrirvara.

Stefán Gunnlaugsson.

Björn Fr. Björnsson,
frsm.

Jónas Árnason.

Fylgiskjal I.

SEÐLABANKI ISLANDS
Reykjavík, 20. marz 1972.

Allsherjarnefnd sameinaðs Alþingis, Reykjavík.

Með bréfi yðar, dags. 3. marz s.L, er Seðlabankanum send til umsagnar þings-
ályktunartillaga um athugun á auknu verðgildi íslenskrar krónu.

Bankastjórn Seðlabankans hefur fjallað rækilega um mál þetta og samið um
það greinargerð þá, sem fylgir bréfi þessu i 7 eintökum. Hefur greinllTgertHn verið
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lögð fyrir bankaráð Seðlabankans, og er bankaráðið einróma samþykkt efni hennar.
Í henni kemur fram, að Seðlabankinn telur ekki æskilegt að framkvæma þá breyt-
ingu á verðgildi íslenzku krónunnar, sem þingsályktunartillagan gerir ráð fyrir.
Hins vegar er það skoðun bankans. að aðrar gjaldmiðilsbreytingar séu æskilegar,
en um það vísast til greinargerðarinnar .

Virðingarfyllst,

SEÐLABANKI tSLANDS

Jóhannes Nordal. S. Frímannsson.

SEÐLABANKI ISLANDS
15. marz 1972.

ÁLITSGERÐ UM GJALDMIÐILSBREYTINGU
Inngangur.

A undanförnum árum hefur farið fram gagnger endurskoðun á útgáfu seðla
og myntar, en arið 1968 tók Seðlabankinn við myrttsláttu og myntdreifingu úr
höndum ríkissjóðs, og sett voru heildarlög um gjaldmiðil Íslands.

Sú endurskipulagning, sem framkvæmd hefur verið á þessum árum, hefur eink-
um hnigið að tvennu. Í fyrsta lagi var notuð heimild gjaldmiðiIslaganna til þess
að fella niður smámynt undir 10 aurum, svo að tieyringurinn er nú smæsta eining
myntkerfisins. Í öðru lagi var slegin ný mynt í stað smærri seðlastærðanna. sem
orðnar voru óhagkvæmar og dýrar í notkun. Loks var gefinn út nýr 5000 kr. seðill
í fyrsta sinn og 500 kr. seðillinn endurnýjaður. Eftir þessar breytingar eru í umferð
sex stærðir myntar: 10 aurar, 50 aurar, 1 króna, 5 krónur, 10 krónur 08 50 krónur,
og fjórar seðlastærðir : 100 krónur, 500 krónur, 1000 krónur og 5000 krónur.

Ekki er annað að sjá en þessum breytingum hafi verið mjög vel tekið, og hafa
hinar nýju mynt- og seðlastærðir reynzt þægilegar og hagkvæmar í notkun. Hefur
því náðst sá megintilgangur, sem að var stefnt með þessum breytingum. A hinn
bóginn hefur bankastjórn Seðlabankans verið ljóst, að frekari breytingar gæti orðið
þörf fljótlega, bæði á stærðum og útliti myntar og seðla, 08 skal nú nánar vikið
að þeim hugmyndum, sem þar hafa komið fram.

Að hverju ber að stefna?
Þegar meta skal, hversu vel ákveðið kerfi seðla og myntar gegnir hlutverki

sínu, hlýtur hagkvæmni þess að vera þyngst á metunum. Kemur þá ýmislegt til
álita, og meta verður hagkvæmni kerfisins bæði frá sjónarmiði almennings og fyrir-
tækja í landinu, sem nota mynt og seðla Í viðskiptum sínum, og frá sjónarmiði
Seðlabankans, sem stendur straum af kostnaði við útgáfu og dreifingu.

Eitt fyrsta 08 mikilvægasta atriðið er, að myntir og seðlar séu til í þeim stærð-
um, sem hentugar eru til þess að inna af hendi hvers konar almennar greiðslur.
Hér er í reynd einkum um það að tefla, hve stórar skuli vera stærstu og minnstu
peningastærðir .

Um stærstu eininguna, sem nú er 5000 kr. seðill, sem fyrst var gefinn út á árinu
1971, er það að segja, að hann hefur þegar réttlætt tilvist sína. Liggur nú nærri,
að helmingur seðlaveltunnar sé í 5000 kr. seðlum. Hins vegar er ólíklegt, að stærri
seðill eigi rétt á sér, eins og nú standa sakir.

Um minnstu eininguna, 10-eyringinn, gegnir öðru máli. Flest bendir nú til þess,
að æskilegt væri, að minnsta einingin í kerfinu væri allmiklu stærri, t. d. 50 aurar
eða jafnvel ein króna. Mjög Iítil þörf er á því lengur, að einstök verð standi á 10
aurum, í stað hálfrar eða heillar krónu. Virðist almenningur litt skeyta um að halda
10-eyringum til haga, svo að gefa verður út af þeim óeðlilega mikið magn. Þetta
er hins vegar mjög dýrt, þar sem það kostar nú u. þ. b. fjórfalt nafnverð að slá
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einn lO-eyring. Það virðist því augljóst markmið, að stefnt verði að því á næstunni
að losna við útgáfu svo smárrar myntar. Á sumum Norðurlandanna eru ýmist í
undirbúningi eða hafnar ráðstafanir í þá átt að hætta útgáfu smæstu mynteininga,
og er þetta langt komið í Danmörku og Noregi. Smæstu mynteiningar í nokkrum
nálægum löndum verða því sem hér segir:

Danmörk 5 danskir aurar, er jafngilda kr.
Noregur 5 norskir aurar, er jafngilda .
Bretland lh penny, er jafngildir " " .
Bandaríkin 1 cent, er jafngildir .

0.62
0.65
1.14
0.88

Annað atriði, er varðar hagkvæmni mynt- og seðlakerfisins, eru mörkin milli
stærstu myntar og minnstu seðla. Fyrir nokkrum árum var stærsta myntin tvær
krónur, en minnsti seðillinn fimm krónur. Þetta var augljóslega mjög óhagkvæmt
bæði fyrir viðskiptalífið og Seðlabankann, þar sem smáir seðlar eru óþægilegir í
meðförum 08 ganga fljótt úr sér. Útgáfa myntar allt upp í 50 krónur hefur reynzt
vel og hlotið almennar vinsældir. Sú spurning hlýtur að vakna, hvort tímabært
verður fljótlega að gefa út 100 króna mynt í stað seðilsins af sömu stærð. Ekki
virðist þó sú breyting vera aðkallandi, ef dæma má eftir reynslunni hér á landi og
annars staðar.

Af því, sem nú hefur verið rætt, virðist mega draga þá meginályktun, að nú-
verandi kerfi myntar og seðla sé sæmilega hagkvæmt bæði í notkun og útgáfu.
Helzta þörfin á breytingu væri í þá átt að losna sem, fyrst við smæstu mynteining-
una, 10-eyringinn, þannig að 50 aurar væru eftir það smæsta einingin. Líklega mundi
koma að því fljótlega þar á eftir, að menn teldu almennt óþarft að halda 50-eyr-
íngnum, svo að hægt yrði að fella niður allar einingar undir einni krónu. Í því
mundi felast sú mikilvæga hagkvæmni, að unnt yrði at' fella niður tvö núll, sem
nú eru allajafna notuð í bókhaldi fyrirtækja og peningastofnana.

Á að taka upp nýjan og stærri gjaldmiðil?
Sú skoðun hefur margoft verið rædd hér á landi á undanförnum árum, að

æskilegt væri að taka upp nýja gjaldmiðilseiningu í stað krónunnar, og liggur nú
fyrir Alþingi þingsályktunartillaga um það, að slík eining skuli vera tíu sinnum
stærri en núgildandi króna. Hefur slík breyting bæði fyrr og nú verið rökstudd
með því fyrst og fremst, að hún mundi hafa í för með sér hagstæð sálræn áhrif
og auka virðingu fólks fyrir peningalegum verðmætum. Rétt er að rekja nokkuð
sögu þessarar hugmyndar hér á landi.

Árið 1962 starfaði nefnd að þvi á vegum fjármálaráðherra að athuga, hvaða
breytingar væri heppilegt að gera á myntkerfinu. f nefndinni voru Sigtryggur
Klemenzson, er var formaður hennar, Jóhannes Nordal og Klemens Tryggvason.
Nefndin gerði tillögu um það, að framkvæmd yrði endurskoðun gjaldmiðilsins og
tekinn upp nýr gjaldmiðill, er væri tíu sinnum stærri en íslenzka krónan. Þessa
tillögu studdi nefndin bæði með rökum um sálræn áhrif slíkrar breytingar og með
tilvísun til þeirrar hagkvæmni, sem í því væri fólgin að losna við smámyntir undir
10 aurum að þágildandi verðmæti.

Tillögur þessar hlutu ekki hljómgrunn hjá þáverandi ríkisstjórn, og voru sumir
þeirrar skoðunar, að breyting á gjaldmiðlinum kynni engu siður að geta vakið tor-
tryggni almennings en traust hans. Einnig óx mönnum i augum sá mikli kostnaður,
sem slíkri breytingu hlyti að hafa orðið samfara. Það var á þessum grundvelli, sem
Seðlabankinn hóf endurskipulagningu á mynt- og seðlastærðum árið 1968.Meðniður-
fellingu smámyntanna innan tíu aura var náð öðrum megintilgangi hinnar um-
ræddu gjaldmiðilsbreytíngar, en jafnframt var kerfið gert hagkvæmara með útgáfu
nýrra stærða af myntum og seðlum, eins og vikið er að hér að framan.

I ljósi þess, sem gerzt hefur í þessum málum s. 1. ár, telur bankastjórn Seðla-
bankans ekki rök til að taka upp þá hugmynd að nýju að tffalda verðmæti gjald-
miðilsins. Þegar henni var hafnað fyrir nærri tiu árum, var snúið inn á aðra leið
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til endurskipulagningar á mynt- og seðlakerfinu. og hefur þegar verið allmiklu til
þess kostað. Með því náðist einnig, eins og áður segir, sama hagkvæmni og með
tiföldun gjaldmiðilsins að því er varðar niðurfellingu smæstu mynteíninganna. Við
þetta bætist svo það, að verðmæti peninganna hefur enn rýrnað verulega, síðan
fyrrgreindar tillögur um nýja gjaldmiðilseiningu voru fram settar fyrir tíu árum.
Tíföldun á verðgildi núgildandi krónu mundi þýða það. að smæsta einingin yrði
jafngildi 10-eyrings í dag, en hér að framan hafa þegar verið færð rök fyrir því,
að sú eining sé þegar orðin of lítil. Einnig er á það að benda, að Íslenzka krónan
mundi eftir slíka breytingu enn vera minni að verðgildi en nokkur hinna Norður-
landamyntanna. Verðgildi þeirra er hins vegar þegar orðið það lítið, að felldar hafa
verið úr umferð myntir undir fimm aurum.

Af þessu verður vart dregin önnur ályktun en sú, að gjaldmiðilsbreyting svari
ekki kostnaði, úr því sem nú er komið, nema menn treysti sér til þess að ganga mun
lengra og hundraðfaida verðgildi krónunnar, þannig að hinn nýi gjaldmiðill yrði
aðeins meiri að verðgildi en dollarinn er Í dag. Smæsta einingin Í slíku kerfi mundi
jafngilda einni krónu, en telja verður vafasamt, að rétt sé að stíga svo stórt skerf,
fyrr en áður hefur verið reynt, hvort almenningur muni sætta sig við það. Það
má hins vegar kanna með því að fella niður núgildandi smámyntir í áföngum, unz
krónan er orðin að smæstu mynteiningunni.

Sálræn áhrif gjaldmiðilsbreytingar.
Sú skoðun er útbreidd, sbr. rökstuðning fyrir áðurnefndri þingsályktunartillögu,

að stækkun gjaldmiðiIseiningarinnar væri til þess fallin að auka trú manna á verð-
gildi peninganna og mundi hún því hafa hagstæð sálræn áhrif fyrir efnahagsþróun
í landinu. Mjög erfitt er að gera sér. grein fyrir því, hvort þessi skoðun á við rök
að styðjast við þær aðstæður, sem ríkja hér á landi.

Það er að vísu litill vafi á því, að gjaldmiðilsbreytingar geta haft mikla sál-
ræna þýðingu, þar sem peningakerfið hefur hrunið til grunna vegna óviðráðan-
legrar verðbólgu, eins og t. d. í Þýzkalandi eftir fyrri heimsstyrjöldina. Engu slíku
er til að dreifa hér á landi, þótt verðbólga hafi verið hér verulega örari undanfarna
tvo áratugi en Í nágrannalöndunum. Ef leita skal dæma um gjaldmiðilsbreytingar
erlendis, sem lærdómsrík gætu orðið fyrir Íslendinga, er helzt að minna á Frakk-
land og Finnland. t báðum þessum löndum voru teknar upp fyrir u. þ. b, tíu árum
nýjar gjaldmíðilseiningar, sem voru 100 sinnum verðmeiri en þær gömlu. Í báðum
löndunum voru þessar breytingar liður í efnahagslegum aðgerðum, er stefndu að
stöðugra verðlagi.

Ekki er hægt að sjá nú áratug síðar, hvort gjaldmiðilsbreytingin hafi haft
nokkur teljandi áhrif á efnahagsþróun þessara tveggja landa. Bæði hafa þau eftir
þetta átt við verðbólguvandamál að glíma ekki síður en önnur lönd Evrópu, og
hafa þau reyndar bæði orðið að fella gengi gjaldmiðils síns á þessu tímabili.

Ekki verður heldur sýnt fram á, að það sé í sjálfu sér neitt sáluhjálparatriði
fyrir þjóð að hafa stóra gjaldmiðilseiningu. Líran er nú minnsta einingin í notkun
í Vestur-Evrópu, en þó hefur staða hennar verið sterk allar götur frá stríðslokum.
Sama gildir um belgiska frankann, sem er aðeins %0 af verðmæti hins nýja franska
franka. Sterlíngspund og dollar er stærstu einingar i notkun i dag, en ekki virðist
það hafa gert þessa gjaldmiðla óhultari gegn verðbólgu og gengislækkunum en
ýmsa aðra.

Sannleikurinn er sá, að ókleift virðist vera að sjá fyrir sálræn áhrif gjald-
miðilsbreytingar. Ef almenningur er vantrúaður á framtíðarverðgildi peninganna
og getu stjórnvalda til þess að halda verðbólgu í skefjum, gæti eins vel svo farið,
að gjaldmiðilsbreyting yrði til þess að auka á vantrú manna og tortryggni. Sé slík
breyting hins vegar hluti af mjö~ róttækri stefnubreytingu, eins og átti sér stað Í
Frakklandi, þegar De Gaulle kom til valda, kann hún að vera mikilvægur liður i
þvi að sannfæra menn um, að nýtt tímabil sé hafið. Slíkar aðstæður eru hins vegar
óvenjulegar og varla við þær að miða hér á landi. .
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Niðurstaða og tillögur.
Að lokum er rétt að draga saman niðurstöður framangreindra hugleiðinga. Koma

þær fram i eftirfarandi þremur tillögum:
1) Bankastjórn Seðlabankans er eindregið þeirrar skoðunar, að á engan hátt sé

timabært eða hagkvæmt að tifa Ida nú verðgildi krónunnar. Slik breyting mundi
hafa mikinn kostnað i för með sér, en enga hagkvæmni umfram það, sem þegar
hefur náðst. Sú eining, sem út úr slikri breytingu kæmi, væri þar að auki þegar
of lftil, ef hún ætti eftir sem áður að skiptast í 160 aura, eins og krónan nú.
Bankastjórn Seðlabankans getur því ekki mælt með, að framlögð þingsályktunar-
tillaga um þetta efni verði samþykkt.

2) A hinn bóginn er orðið ljóst, að 10-eyringurinn, sem nú er smæsta mynteiningin,
er orðinn of verðlitill og þvi óhagkvæmur bæði í viðskiptum og sláttu. Bankastjórn
Seðlabankans leggur þvi til, að lagaheimildar sé aflað hið fyrsta til þess að fella
10-eyringinn úr gildi, þannig að 50 aurar verði minnsta mynteiningin fyrst um
sinn. Jafnframt leggur hún til, að heimild verði veitt til þess að fella einnig
5O-eyringinn úr gildi, þegar og ef það verður talið æskilegt að dómi Seðlabank-
ans og ríkisstjórnarinnar. Væri þannig að þvi stefnt, að ein króna verði orðin
smæsta mynteiningin innan fárra ára, en jafnframt yrði 'hægt að fella niður tvö
núll úr öllum viðskiptareikningi.

3) Loks telur bankastjórnin æskilegt, að kannað verði með almennum umræðum
innan Alþingis og utan, hvort menn telja upptöku stærri gjaldm.iðilseiningar
gagnlega ráðstöfun og líklega til þess að auka virðingu og traust manna á
gjaldmiðli þjóðarinnar. Fái þessi hugmynd nægilega jákvæðar undirtektir, mætti
hugsanlega stefna að því, að tekin yrði upp ný gjaldmiðilseining, er væri jafngildi
100 kr., en þó ekki fyrr en eftir að 10- og 50-eyringarnir hafa báðir verið felldir
úr gildi. Verður það varla fyrr en eftir nokkur ár, svo að nægur tími er til að
athuga tæknilegar hliðar málsins betur. Meðal annars þarf að áætla þann kostnað,
sem gjaldmiðilsbreytingu yrði samfara, en hann hlyti að verða mjög verulegur.

Fylgiskjal O.

LANDSBANKI íSLANDS
17. marz 1972.

Til allsherjarnefndar sameinaðs Alþingis,
ALÞINGI.

Allsherjarnefnd sameinaðs Alþingis hefur sent oss til umsagnar tillögu til þings-
ályktunar á þingskjali nr. 303, um athugun á auknu verðgildi íslenskrar krónu.

Vér leyfum oss að vísa til þess, að það er m. a. hlutverk Seðlabankans að ráða
Alþingi og rikisstjórn i málum sem þessu, og teljum ekki rétt að láta i té álit á tillög-
unni af Landsbankans hálfu.

Landsbanki íslands.

Helgi Bergs. Björgvin Vilmundarson.

Fylgiskjal Ol.

úTVEGSBANKI íSLANDS
Reykjavík, 16. marz 1972.

Meti tilvísun til bréfs yðar frá 3. marz 8. 1.
Vie teljum framkomna tillögu til þingsályktunar um athugun á auknu verðgildi

islenzkrar krónu, sem nú liggur fyrir Alþingi, mjög atbygli&veI1Saog tfmabæra. Við
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teljum hins vegar, að slíkri breytingu mundi fylgja mjög mikill kostnaður, sem aðal-
lega er fólginn í seðla- og myntskiptingu.

Virðingarfyllst,
Bankastjórn

Útvegsbanka Íslands.

Jóhannes Elíasson. Jónas G. Rafnar.

Til allsherjarnefndar sameinaðs Alþingis,
Reykjavik.

Fylgiskjal IV.

BÚNAÐARBANKIÍSLANDS
Reykjavík, 17. marz 1972.

Allsherjarnefnd sameinaðs Alþingis.
Bankastjórninni hefur verið send til umsagnar þáltill. um.athugun á auknu verð-

gildi islenzkrar krónu.
Þar sem tillaga þessi fjallar um atriði, er varðar tiltekin áhrif á peningakerfið

í heild, og yfirstjórn peningamála er lögum samkvæmt í höndum Seðlabankans, telur
bankastjórnin ekki eðlilegt, að einstakir viðskiptabankar tjái sig um málið, enda er
bankastjórninni kunnugt um, að stjórn Seðlabankans hefur tekið tillöguna til sér-
stakrar athugunar.

Búnaðarbanki Íslands.

Magnús Jónsson. Stefán Hilmarsson.
Fylgiskjal V.

IÐNAÐARBANKIÍSLANDS HF.
Reykjavik, 10. marz 1972.

Allsherjarnefnd sameinaðs Alþingis,
Reykjavik.

Vér vísum til bréfs yðar frá 3. marz s.l., þar sem þér beiðizt umsagnar vorrar
um. tillögu til þingsályktunar um athugun á auknu verðgildi íslenzkrar krónu (mál
nr. 158).

Vér álitum, að sú breyting á gjaldmiðlinum, sem lagt er til að verði athuguð,
muni ekki ein sér hafa þau áhrif, sem talin eru í greinargerð með tillögunni. Hins
vegar kann slík breyting vel að koma til greina sem hluti af víðtækari ráðstöfunum til
að hefta verðbólgu.

Virðingarfyllst,

Iðnaðarbanki Íslands hf.
Bragi Hannesson. Pétur Sæmundsen.
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