
Nd. 96. Frum varp

til myntlaga.
Flutningsm: Asgeir Ásgeirsson.

1. gr.
Gull er sá verðmælir, sem islenskur gjaldeyrir miðast við. Eining gjald- 

eyrisins nefnist króna. Krónan skiftist i eitt bundrað aura.

2. gr.
Eitt kílógram m  af skíru, óm yntuðu gulli skal jafngilda 3037 krónum .



3. gr.
Landsbankanum og Islandsbanka er skylt að innleysa seðla þá, er 

bankarnir hvor um sig hafa gefið út, m eð gulli, ef þess er krafist, þegar fjár- 
málaráðuneytið ákveður, að fengnum tillögum bankaráðs Landsbankans.

4. gr.
Landsbankanum er skylt að kaupa gull m eð þvi verði, sem ákveðið 

er i 2. gr., að frádregnum V,#/°« ff á þeim tíma, er gullinnlausn gengur í gildi 
samkvæmt 3. gr.

5. gr.
Innflutningur og útflutningur gulls er öllum  frjáls.

6. gr.
Um gullmynt, er rikisstjórnin lætur slá, skal ákveða í reglugerð, er 

fjármálaráðuneytið setur, að fengnum tillögum bankaráðs Landsbankans. t*ar 
skal ákveða um  stærð gullmyntar, blöndunarhlutföll og um slitna mynt og 
skaddaða. Gullmynt sú, sem  rikisstjórnin lætur slá, skal vera löglegur gjald- 
eyrir m eð fullu ákvæðisverði.

7. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, og eru þá jafnframt úr gildi num in pen- 

ingalög frá 23. maí 1873 og lög nr. 9, 27. maí 1925, um framlenging á gildi 
laga nr. 48, 4. jún i 1924, um gengisskráning og gjaldeyrisverslun og breyting 
á þeim, og þau önnur ákvæði, sem fara i bága við þessi lög. ■

G r e i n a r g e r ð .

Frumvarpi þessu fylgir svo látandi greinargerð trá tveim gengisnefndar- 
mönnum, þeim Tryggva Þórhallssyni og Ásgeiri Ásgeirssyni:

Við leggjum til, að íslenska krónan verði verðfest með lögum i þvi 
gildi, sem hún nú befir. Það er nú svo langt um liðið frá þvi hinar miklu 
verðbreytingar gjaldeyrisins gagnvart vörum og vinnu hófust, að mestalt 
núverandi sparifje landsmanna hefir safnast á timum með hærra verðlagi og 
minni kaupmætti krónunnar. Sama er um mestallar núgildandi skuldbindingar 
að segja. Þá hefir og gengi krónunnar staðið óbreytt á fjórða ár fyrir tilhlutun 
Alþingis. Við erum því þeirrar skoðunar, að mestu rjettlæti meðal þegna þjóð- 
fjelagsins verði til leiðar komið með því að láta núverandi gildi krónunnar verða 
varanlegt, auk þess sem það er nauðsynlegur grundvöllur fyrir viðskifta- og 
atvinnullf framtiðarinnar og á engan hátt hættulegt fyrir álit þjóðarinnar hjá 
erlendum viðskiftaþjóðum.

Verðbreytingar gjaldeyrisins gagnvart vöru og vinnu er það höfuðatriði, 
sem almenning varðar i þessum efnum. Við þann tilgang að halda kaupmætti 
gjaldeyrisins sem stöðugustum ber þjóðfjelaginu að miða sin afskifti. Aðalráðið,



sem þjóðirnar hafa haft til að halda kanpmætti gjaldeyrisins íöstum, er að miða 
gjaldeyrinn við gullið. Gullið hefir í þvi efni ýmsa kosti fram yfir aðrar vörnr. 
En gnllið er þar þó aðeins milliliðnr, meðal, sem notað er i öðrnm tilgangi en 
þeim, að tryggja fjáreigendnm gnll í stað seðla. Um langt skeið fyrir ófriðiun 
mikla hafði gullið þjónað allvel þessnm tilgangi, að halda stöðngnm kanpmætti 
gjaldanranna. En i ófriðnnm fór þetta út nm þúfur, sumpart vegna hafta, sem 
sett vorn á gnllflntninga milli landa, og snmpart vegna þess, að gullinnlausn seðla 
var upphafin i flesfnm löndum og seðlaútgáfan varð óhófieg. Svo fór og hjá oss.
7. ág. 1914 var íslandsbanka veitt nndanþága frá gullinnlausn, og hefir verðgildi 
gjaldeyris vors síðan verið tiltölnlega óháð verðbreytingnm gullsins, og verðnr 
ekki um það sakast, að svo miklu leyti sem gullið um tíma misti eiginleika sinn 
til að hafa stöðvandi áhrif á kanpmátt gjaldaura yfirleitt. En nú hafa flestar 
þjóðir aftur tekið npp gullfót, enda hafa stórveldin gert ráðstafanir til að halda 
föstn verði gullsins, svo það geti aftur veitt kaupmætti pappírspeninga þá festu, 
sem til er ætlast. Það er þvi nú orðið hin örnggasta leið til að skapa seðlum 
fast verð, að miða gildi þeirra við gull. Um það mnn ekki vera ágreiningur, að 
við íslendingar sem aðrir eignm að taka aftnr npp gullgildan gjaldeyri, en um 
hitt er deilt, hvort staðar sknli nnmið þar, Sem nn er komið, eða kept að hinu 
gamla gullgildi, sem krónan hafði fyrir ófriðinn.

Ef hækka skal krónnna npp i hið gamla gullgildi, þá þarf um leið að 
auka kanpmátt hennar, eða með öðrnm orðnm lækka verðlag á vörum og vinnu 
að sama skapi. En hvorttveggja stritar á móti, einkum þó verðlag á vinnu og 
innlendri vörn. Örðngleikarnir á þvi að lækka verðlagið alment sjást skýrast á 
því, að eftir að gengið hefir nú staðið fast á fjórða ár, er hinn innlendi kaup- 
máttur krónnnnar ekki enn kominn upp á móts við hiun erlenda kaupmátt, eða 
hið skráða gengi. Eftir genginu ætti verðlagsvisitalan að vera um eða undir 200, 
en var um siðnstu áramót 217. Það er því enn eftir að framkvæma nokknrn 
hlnta þeirrar hækknnar, sem gerð var að gengisskráningunni haustið 1925. Örð- 
ugleikarnir á því að hækka raunverulega gjaldeyrinn eru tilfinnanlegir í mörg 
ár. Verðlagið lætnr ekki nndan nema fyrir skorti á kaupgetu, atvinnuleysi og 
almennri kreppu. Lækkandi verðlagi fylgir deyfð i atvinnulifinu, kyrstaða, sem 
gerir þjóðina fátækari en hún hefði getað orðið, ef húu hefði átt við að búa 
verðfastan gjaldeyri og þar af leiðandi Qör f framleiðslu.

Afleiðingarnar af lækkandi verðlagi, sem fylgir hækkun krónunnar, hverfa 
rannar á löngnm tima, þó þungbærar sjen meðan yfir stendur. En krónuhækk- 
unin skilnr þó eftir sig óafmáanlegt ranglæti, þar sem er ankin skuldabyrði alls 
atvinnulífsins. Atvinnurekendnr hafa beðið mikinn hnekki af þeirri hækkun, sem 
orðin er. Sumir hafa þegar gepst npp. Af þvi stafa að miklu leyti töp bankanua. 
Aðrir berjast í bökknm með þnngar sknldabyrðir, þyngri mikln en þegar Iánin 
vorn tekin. E f enn ætti að hækka krónuna um rúmlega 20%  frá því, sem nú er, 
mnndn sknldatöp bankanna ankast stórlega. Og þeir, sem stæðust hækkunina, 
yrðu að bera fimtungs álag á skuldir sinar. Meginið af núgildandi skuldbind- 
ingum er frá þeim timnm, þegar krónan hefir haft likan eða minni kaupmátt en 
núua. Skuldnnautnm yrði þvi iþyngt óhæfilega og mjög ranglátlega með aukinni 
krónnhækknn. Það væri þvi meiri óhæfa, þar sem rfkisvaldið hefir á siðari árnm



og mnn, eftir þvi sem á horfíst, enn gera ráðstafanir til að hvetja menn til fram- 
takssemi með því að skapa lánsmöguleika til langs tima, einkum fjrir  landbún- 
aðinn. Allar slikar ráðstafanir skylda rikisvaldið til að láta sitja við það verð- 
gildi, sem gjaldeyririnn nú hefír. E f rikisvaldið ætlar sjer ekki að sjá um, að 
almenningur þnrfí ekki að greiða meira en tekið var að láni, þá ber því að 
minsta kosti skylda til að stnðla að kyrstöðn meðan hækkuniu fer fram.

Við hækkuu krónunnar eykst gnllþnngi hverrar einstakrar krónn, en 
nafnverð allra sknlda helst óbreytt. Sú skuldaaukning kemnr til góða þeim, sem 
kröfurnar eiga, eu það ern að því er snertir innlent starfsQe atvinnuveganna 
sparifjáreigendnrnir. Nú væri ekkert við þvi að segja, þó þeirra hlntnr yrði stærri, 
ef þvi fylgdi ekkert misrjetti. En í þessnm efnnm verðnr engum gefið án þess 
að það sje frá öðrnm tekið, og verða þvi afskifti þjóðfjelagsins hjer sem annars- 
staðar að miðast við það, að skapa sem mest rjettlæti fyrir sem flesta. Nú mnn 
nærri liggja, að sparifje landsmanna hafí 1914, þegar verðbyltingarnar hófust og 
gnllinnlausnin var npphafín, verið nm 91/* miljón króna. Nú mnn það vera nm 
46*/t miljón. Má telja vist, að hreyft hafi verið á rúmnm 14 árnm svo mikið af 
hinnm eldri 91/* miljónnm, að nú muni vera eftir óhreyfðar frá 1914 i þessum 46Vj 
miljónnm minna en 1 miljón króna. Það, sem hreyft hefír verið, hefír breyst í 
vörnr, faffteignir o. fl., og þó nokknð af þvi hafí komið aftnr, þá hefír það mist 
rjett sinn til hækknnar við að verða hiuttakandi i hinnm mikln verðlags- 
breytingnm. Annað en það fje, sem óhreyft hefír staðið, hefír ekki rjett til hækk- 
nnar upp i hið gamla gullgiidi. Sá, sem dregnr saman fje, safnar kanpgetu til 
siðari tima, eignast rjett til jafnmikilla lifsgæða siðar, þegar hann þarf á að halda, 
og hann hefír neitað sjer nm, þegar hann lagði fjeð til hliðar. Þjóðfjelaginu ber
skylda til að varðveita rjett hans, að svo miklu leyti sem hægt er, en ekki til
að anka hann á kostnað annara. Framkvæmdamaðnrinn teknr fje sparandans 
til ávöxtnnar og þjóðfjelaginu ber sama skylda til að reyna að vernda hann frá
þvi að þurfa að greiða meira en hann fjekk að láni. Eftir þvi, sem áðnr var
sagt, hefír fyrir innan 1 miljón af spariQenu rjett til hækknnar, en hinar 45V* 
miljónirnar eru dregnar saman á timum, þegar krónan hafði minni kanpgetu 
en hún nú hefír. Til þeirra miljóna svara skuldnnautar, sem fá mest mögu- 
legt rjettlæti, úr þvi sem komið er, með festingu krónunnar i núverandi gildi 
hennar. Það er sjaldgæft í þjóðfjelagsmálum, að það sje jafnótvírætt, hvað rik- 
isvaldinn beri að gera til að gera rjettlátlega um mál þegnanna.

Tíminn, sem liðnr, er stórt atriði i gjaldeyrismálnnnm. í*egar gengistrnfl- 
anir hafa staðið skamma stund, er sjálfsagt að reyna að kippa verðgildi pen- 
inganna i gamla horfíð, en þvi lengri tfmi sem liðnr frá verðlags- og gengistrnfl- 
unum, því meir dregnr úr hækkunarrjetti hins eldri tima og að sama skapi vex 
rjettur hins nýja tfma til að festa það verðlag og verðgildi peninganna, sem orðið 
er varanlegt. Alþingi hefír frá þvi siðustu gengisbreytingar nrðu 1925 stöðngt 
gert ráðstafanir til að gengið hjeldist óbreytt, með þeim góða árangri, að svo hefír 
orðið i framkvæmdinni. Slikar ráðstafanir er ekki hægt að gera án þess að þær 
skuldbindi til, að verðgildi krónunnar verði fyr eða siðar fest i þvi gengi, sem 
orðið er varanlegt.

Far sem frá var vikið um sparifjárinnstæður má að vísu segja, að full-



□ægja megi öllu rjettlæti með því að greiða þeim, sem ósnerta fjeð eiga, uppbót, : 
aem nemnr mnninom á hinn gamla ng nnverandi gullgildi krónunnar. E f farið i 
er inn á þá brant, þá er og sama ástæða til að bæta þeitn, sem þegar hafa tekið 
út fje sitt og eytt því, þegar peningarnir höfðu minni kanpmátt en þeir nú hafa, ; 
og sem enga leiðrjetting fá sinna mála, þó krónan yrði hækknð npp i sitt gamla ; 
gullgildi, nema sjerstakar ráðstafanir yrðu gerðar. Sama rjett hafa og þeir, sem ; 
tekið hafa fje að láni, þegar krónan hafði minni kaupmátt, og nú eiga að greiða 
skuldir sínar með stærri krónum en þeir tóku að láni. En okkur líst ekki á, að : 
hægt sje að skima inn í hvern kima eftir þeim, sem orðið hafa fyrir misrjetti af 
völdum lausgengisins. Það er vart ráðlegt að taka sjer fyrir hendur að snúa bjóli 
timans aftur á bak. Það, sem enn er hægt að gera og ber að gera, er að forðast 
alt nýtt ranglæti með þvi að festa krónuna i þvi gildi, sem hún nú hefir. Þó 
skal það fúslega játað, að þvi betur er farið, því meira misrjetti, sem hægt 
er að koma i veg fyrir. Þær kröfur, sem hjer um ræðir, eru samar og jafnar 
að því er snertir þá eldri sparifjáreigendur, sem þegar hafa eytt fje sínu, og aukast 
að þvi er snertir skuldunauta, sem lán hafa tekið á lággengistímum, ef krónan 
er hækkuð upp i gamla gullgildið. En þessar kröfur og fullnæging þeirra er mál 
út af fyrir sig, og hvernig svo sem menn kunna að líta á þær, þá hefir það ekki 
áhrif á rjettmæti þeirrar almennu Iausnar gengismálsins, að festa beri -krónuna i 
hinu núverandi gildi hennar.

Sú ráðstöfun, að festa núverandi gildi islenskrar krónu með lögum, snertir 
að mjög litlu leyti aðra en íslendinga sjálfa. Næstum allar skuldbindingar gagn- 
vart öðrum löndum eru miðaðar við erlenda mynt. Aðalundantekningin frá þvi 
eru bankavaxtabrjef 1.—4. flokks veðdeildar Landsbankans, sem seld voru dönsk- 
um kaupendum fyrir ófriðarbyrjun. Brjef þessi, sem nú munu ekki nema meiru 
en rúmum 800 þús. krónum, hafa verið innleyst, og vaxtamiðar þeirra, í dönsk- 
um krónum frá þvi að íslensk og dönsk króna urðu viðskila. Urðu ýmsir undr- 
andi, þegar sá viðskilnaður gjaldauranna varð, enda höfðu víst fæstir áður gert 
sjer grein fyrir, að slíkt gæti komið fyrir, og ýmsar ráðstafanir verið gerðar án 
þess að hugkvæmst hafi sá möguleiki. Má til dæmis nefna líftryggingar íslendinga 
I dönskum fjelögum, og var sá vandi leystur með því að leyfa hinum liftrygðu 
að velja á milli þess, við hvorn gjaldeyrinn liftryggingarnar skyldu miðast, enda 
skyldu þá iðgjöld greiðast framvegis f þeirri krónu, sem kosin var. Slíkur rugl- 
ingur á hinum fyrstu tímum islenskrar gengisskráningar kemur ekki úrlausn 
gengismálsins við, enda hefði eins mátt ákveða, að veðdeildarbrjefin og vaxta- 
miðar þeirra skyldu innleyst í íslenskum krónum, og er dómur fyrir þvi í slikum 
viðskiftum Dana og Svfa, að það hefði staðist. Rikisábyrgð, sem tekin var á sið- 
asta þingi á veðdeild Landsbankans, nær ekki nema til nafnverðs veðdeildar- 
brjefa, enda nær ábyrgð einstaklinga og ríkja á lánum aldrei nema til nafnverðs 
skuldanna, eins og kunnugt er. Eftir þeirri reglu hafa öll skuldaskifti farið I öll- 
um löndum i hinum miklu gengisbyltingum siðasta áratugs.

Gengismálið er auðveldara viðfangs vegna þess, að erlendar skuldir 
eru að mestöllu leyti miðaðar við erlenda gjaldaura, því ekki þarf þaðan að 
óttast háværar kvartanir þeirra, sem ef til vill teldu á sinn rjett gengið með 
verðfestingunni. Hafa slíkir kröfuhafar stundum reynt til að spilla erlendu láns-



rausti þeirra ríkja, sem fest hafa gjaldeyri sinn í lægra gildi en hann hafði fyrir 
ófriðinn, en munu þó yfirleitt litlu hafa áorkað á peningamarkaðinum. Lán eru 
veitt ríkjum eins og einstaklingum eftir möguleikum þeirra til að endurgreiða og 
ávaxta lánin og með þeim vaxtakjörum, sem svara til hins raunvernlega fjárhags- 
ástands. Á peningamarkaðinum er eftir engu öðru farið. Um þetta efni vísast að 
öðru leyti til álits Ad. av Jochnick forseta bankastjórnar rikisbankans sænska o. 
fl. Marcus Wallenberg, sem er einn af þeim, sem standa bak við þá umsögn, 
mun nú vera einn þektasti fjármálamaður Norðurlanda og manna kunnugastur 
þeim reglum, sem gilda á peningamarkaði stórveldanna.

Festing krónunnar í núverandi gildi er í því fólgin, að Alþingi setji ný 
myntlög, þar sem ákveðið sje, að krónan skuli framvegis hafa þá guliþyngd, 
sem svarar til núverandi gengis. Reiknað eftir dollargengi eiga þá kr. 3037 is- 
lenskar að jafngilda 1 kg. af sklrn, ómyntuðu gulli. Það kunna einhverjir að 
sjá eftir hinu gamla myntsambandi við Norðurlönd, sem þó hefir ekki verið 
raunverulegt undanfarið vegna mismunandi gengis Norðurlandakrónanna, að is- 
lensku krónunni meðtaldri, og raunar var fram að 1918 i þvi fólgið, að við 
höfðum enga eigin mynt þrátt fyrir eigin seðlaútgáfu, heldur dönsku krónuna. 
En sllk myntsambönd eins og Norðurlandasambandið er lítils virði og getur 
jafnvel skapað hættur, sem sjálfstæð mynt er ekki háð. Um það skal að öðru 
leyti vitnað til þess, sem próf. G. Cassel segir í áliti sinu. Það eina myntsamband, 
sem oss varðar nokkru að vera í, er »myntsamband« þeirra þjóða allra, sem 
gullfót hafa, og þeirra trygginga og þæginda i gjaldeyrismálum þurfum vjer sem 
fyrst að verða aðnjótandi.

Það mætti að vísu, um leið og gjaldeyririnn er festur í núverandi gildi, 
taka upp einhverja aðra gjaldeyriseiningu en nú gildir, t. d. gömlu norrænu 
krónuna, og láta þá núgildandi myntlög standa óhreyfð, en lögákveða, að allur 
núverandi gjaldeyrir, sem er í umferð, sknli innleystur í hinum nýja gjaldeyri, og 
innieignir, skuldir og verðlag á vöru og vinnu umreiknað yfir i þá mynt á sama 
hátt og þegar rikisdalnum var breytt i krónu og álnum í metra. Sljkt er i eðli 
sínu nákvæmlega hið sama og hjer er stungið npp á, að gert sje með myntlaga- 
breytingu, en mundi þó valda óþægindum og misskilningi, sem auðvelt er að 
sneiða hjá með myntlagabreytingu, og hefir að okkar dómi ekki þá kosti, sem 
ástæða sje til að gangast fyrir. Auk þess er ekki ástæðulaust að óttast, að slík 
breyting á gjaldeyriseiningunni hafi nokknr áhrif til hækkunar á verðlag al- 
ment, en verðlagið er fullhátt fyrir, eins og bent hefir 'verið á, og ber að 
forðasl alt, sem aukið getur þau vandkvæði, sem þar af leiða fyrir festingu nú- 
verandi gengis. Beinasta leiðin er að festa þá krónu, sem nú gildir. Það breytir 
engu, heldur segir einungis: núverandi ástand skal haldast!

Það virðist ekki ástæða til að taka ný erlend lán i tilefni af festingu 
krónunnar í núverandi gildi, fremur en til að halda henni i sama gildi, ef halda 
ætti áfram hækkunum siðar. Það er hin sama þrekraun, svo að engu munar um 
skyldur Landsbankans, hvort heldur nú á að festa til frambúðar eða halda föstu 
genginu vegna siðari hækkunar. Alt veltur það á þvi, að Landsbankinn hafi 
nægilegan erlendan gjaldeyri til umráða til að svara eftirspurninni. En rjett mun, 
að Landsbankinn haldi enn um skeið þeirri lánsheimild, sem hann hefir i New-



York, ef til hennar skyldi þnrfa að grípa i svip, en ef nanðsyn yrði lengri lána, 
sem ekki er útlit fyrir að svo stðddu, þá veitir sú lánsheimild nægilegan frest 
til slfkra útvegana. ;

Að öðru leyti visast til álitsskjala þeirra erlendu sjerfræðinga, sem leitað 
hefir verið til, N. Ryggs bankastjóra Noregsbanka, Ad. av Jochnick, forseta banka- 
stjórnar ríkisbankans sænska — en bak við hans álit standa einnig þeir Marcus 
Wallenberg einkabankastjóri, V. Moll rikisbankastjóri og F. von Krusenstjerna 
bankaeftirlitsmaður — og umsagnar próf. Gustavs Cassel um gengismál íslands, 
en hann var beðinn að láta i tje svo ítarlega umsögn sem hann teldi þurfa til 
úrlausnar.

Fylgigkjal I.

Umsögn próf. Gustavs Cassel um gengismál íslands

Frekari dráttur á þvi að verðfesta gjaldeyri íslands virðist ekki eiga a ð ! 
koma til mála, þvi að nú er svo komið, að svo að segja öll meiri háttar r ík i; 
hafa komið gjaldeyri sinum, sem vegna ófriðarins komst á ringulreið, á fastan 
gullfót. Pappirsgjaldeyrir, sem ekki hefir fast verð, getur ekki með neinu móti , 
til lengdar verið grundvöllur atvinnu- og viðskiftalifsins. Festing á kaupmætti 
pappfrsgjaldeyrisins gagnvart vörum væri að visu frá vísindalegu sjónarmiði ágæt 
úrlausn. En það kemur vart til álita, að ísland geti eitt út af fyrir sig farið þá 
leiðhia. Það verður að álitast mjög þýðingarmikið, að gjaldeyri landsins sje haldið 
þann veg í horfinu, að hægt sje að halda föstu gengi hans gagnvart gjaldaurum 
annara landa, sem það helst hefir viðskifti við, — að ógleymdum þeim smá- 
breytingum, sem aldrei er unt að komast alveg hjá. Og þar sem nú allir þessir 
gjaldaurar eru miðaðir við gull, þá er fyrir ísland ekki ura annað að ræða 
en að gera slikt hið sama.

Sú staðreynd, að ísland hefir nú i nærfelt þrjú ár haldið gjaldeyri sinum 
i fóstu gengi gagnvart gullgjaldaurum, er jafnframt öflug ástæða fyrir því, að 
halda beri föstu þessu gengi og festa það með lögum og hinu, að þessi ráðstöfun 
verði gerð nú þegar. Frá sjónarmiði þess, hvaða hlutverk peningarnir hafa, er 
festing gjaldeyrisins höfuðatriði. Sjálft það gildi, sem peningaeiningu landsins er 
gefið, er algert aukaatriði. Sje þessi meginregla heimfærð til ástandsins á íslandi, 
þá kemur vart til máia, að þar verði i framtíðinni kept eftir að ná annari mynt- 
einingu en þeirri, sem nú raunverulega gildir.

Sá áhugi, sem í ýmsum löndum heflr komið í ljós á því að ná aftur 
áður gildandi hærra verðgildi á gjaldeyrinum, styðst við önnur rök en hin hreint 
»peningalegu« (monetára). Menn hafa látið tillitið til kröfuhafa og skuldunauta 
og afstöðu þeirra hvers til annars ráða og krafist hækkunar á verðgildi myntein- 
ingarinnar — ekki vegna þess, að það væri nytsamlegt með tilliti til gjaldeyris- 
ins sjálfs, — heldur eingöngu i þeim tilgangi að gæta meö þvi hagsmuna eldri



tröfahafa. Á þessa hagsmuni hefir samt oft verið lögð mjög einhliða áhersla. 
Þegarbetur er að gáð, kemur í ljós, að þær skuldbindingar, sem menn hafa tekist 
Si hendur meðan gengið var lágt, verðskulda og að tillit sje tekið til þeirra. Öll 
íækkun á verðgildi mynteiningarinnar hlýtur að auka skuldabyrðina og iþyngja 
jessum skuldunautum að óverðskulduðu. Ástæðurnar á móti sliku framferði fara 
>ersýnilega vaxandi þegar tímar líða og hinar nýju skuldbindingar verða yfir- 
■næfandi. Hafi gjaldeyririnn hækkað og mynteiningin þannig skrúfast nokkuð 
app fyrir lágmarkið, þá hefir að visu nokkuð rjettlæti fallið i skaut eldri kröfu- 
íafa, sem eiga enn hærri kröfur frá þvi fyrir ófriðinn, en jafnframt hefir nýtt 
ranglæti verið bakað skuldunautum seinni tíma. Það er bersýnilegt, að með þessu 
móti verða engin reikningsskil gerð þegnum þjóðarinnar. Þar sem nú engn »rjett- 
æti» er hægt að ná á þennan hátt, þá verða hinir yfirgnæfandi hagsmunir þjóð- 

fjelagsins af þvi að leysa gengismálið á þann hátt, sem hagfeldastur er fyrir v ið- 
reisn atvinnu- og viðskiftalifsins, að ráða úrslitum. Um atvinnu- og viðskiftalif 
verðnr stjórnmálastefnan jafnan að vita mót framtiðinni, i þeim tilgangi að skapa 
framleiðslunni svo góð skilyrði sem unt er, og auka þannig velmegun þjóðarinnar. 
Og þegar um er að ræða skipun gjaldeyrismálanna, er i þessu sambandi ekkert 
betra hægt að gera en að festa gjaldeyrinn. Áframhaidandi hækkun á verðgildi 
gjaldeyrisins og lækkun á vöruverði, sem þar með fylgir, hlýtur að lama fram- 
takssemi, þrýsta framleiðslnnni niður fyrir það, sem gæti verið, og gera þjóðina 
í heild sinni þar með fátækari en hún þyríti að vera. Þetta er sú ástæða, sem 
úrslitum á að ráða um að festa þegar gjaldeyrinn i þvi verði, sem hann nú hefir.

Þessi röksemdaleiðsla á sjerstaklega vel við um núverandi ástand á íslandi. 
Gengið hefir raunverulega staðið óbreytt svo lengi, að þjóðarbúskapurinn hlýtur 
að miklu leyti að bafa lagað sig eftir núgildandi mynteiningu. Hækkun á þessari 
mynteiningu mundi þvi augljóslega valda miklu tjóni. Rjettlát jöfnun milli kröfu- 
hafa og skuldunauta mundi vissulega ekki nást með slikri hækkun, því skuld- 
bindingar, sem myndast hafa hvað af öðru við Iægra gengi, hljóta að vera orðnar 
yfirgnæfandi. Sú gengishækknn, sem átt hefir sjer stað frá þvi gengið stóð lægst, 
hefir þegar iþyngt skuldunautum siðari ára svo, að það virðist alveg óverjandi að 
halda áfram á þessari braut, eingöngu til hagsmuna fyrir vissa eldri krófuhafa.

Svo er fyrir að þakka, að fara má með þetta skuldamál sem algert inn- 
anrikismál íslands. Erlendar skuldir landsins eru svo gott sem allar miðaðar 
við erlenda gjaldaura, og kemur verðfesting islensks gjaldeyris þeim þvi ekki við. 
Þessar ástæður gera vitanlega ljettara fyrir um festinguna, þvi erlendis geta menn 
ekki sagt, að lsland hafi þar með fært niður skuldbindingar sinar út á við á 
einræðislegan hátt. Auk þess hefir gjaldeyrir verið verðfestur i svo mörgum mikils- 
háttar löndum, að óhugsandi er, að álit Islands meðal annara þjóða biði hnekki 
við, að fylgt sje því eftirdæmi.

Ef ráðist væri i að hækka gildi hinnar íslensku krónu, þá mundi það 
vitanlega vera gert til að endurreisa krónuna til jafngildis við krónur Norður- 
landa. Svo mikil hækkun á peningagildinu mundi óefað valda þungbærum Qár- 
hagslegum truflunum, svo maður ekki segi alvarlegri kreppu. Þvi hefir oft verið 
haldið fram, að komast megi hjá slikum erfiðleikum, ef hækkunin er framkvæmd 
á löngum tima og gjaldeyririnn fengi þannig sitt gamla gildi, án þess að veru-



lega yrði vart við. En þetta er rangt. Reynslan hefir sýnt, að það er ekki mögn- 
legt að framkvæma hækknn á þennan hátt. Ef riki hefir á annað borð afráðií 
að hækka peningagildið, og njóti stjórn ríkisins yfirleitt nokkurs transts, þá lendii 
gjaldeyrir þess þegar í klóm alþjóðlegs gengisbrasks, sem fljótlega setur gjaldeyr- 
inn í hið fyrirhugaða gildi og tekur til sin allan ágóðann af hækkuninni á 
kostnað þess rikis, sem þannig hefir mist tökin á sínum eigiu gjaldeyri. Það ei 
þvi vissara, að þessi yrði niðnrstaðan, þegar um er að ræða lítið ríki, þvi gjald- 
eyrir þess mundi verða leiksoppur i hendi spákaupmanna. Ef þvi verðnr að falla 
frá umhngsuninni um langvarandi hækkun og velja verður á milli skjótrar hækk- 
unar á gjaldeyrinum til þess gildis, sem var fyrir ófrið, og festingar á núverandi 
verðgildi gjaldeyrisins, sem fast hefir staðið ,um nokkur ár, þá virðist síðari 
möguleikinn vera hið eina, sem i alvörn getur komið til mála.

■ Spurningin um það gengi, sem gjaldeyrinn á að festa i, er þó nokknðj 
fióknari þar fyrir, að hinn innri kaupmáttnr íslensku krónunnar, eins og hannj 
birtist i verðlagi og launum, er ennþá bersýnilega mnn lægri en hinn ytri kaup-j 
máttur hennar, gengið. Ef kosið er að verðfesta gjaldeyrinn i þvi gildi, semj 
gengið segir til um, þá er þó nauðsynlegt að hækka smátt og smátt hinn innri 
kaupmátt krónunnar til jafns við hinn ytri kaupmátt. Sú staðreynd er bersýni-j 
lega jafnframt öfiug ástæða fyrir því, að það beri að minsta kosti að sætta sigj 
við núverandi gengi og ekki sje reynt að þvinga það frekar upp. Sá, sem helduij 
að ekki sje erfiðleikum bundið að koma genginu úr 80° /o  upp í lO O '/o  af verð-j 
gildi krónunnar fyrir ófriðinn, ætti að íhnga það erfiði, sem það enn kostar aðj 
koma innri kaupmætti krónnnnar upp í 80% .

Hvað þetta siðasta snerlir, þá er slík -bækkun á hinum innra kaupmætti 
krónunnar auðvitað óhjákvæmileg, ef ekki er ákveðið að lækka það gengi íslensku 
krónunnar, sem nú í nokkur ár hefir staðið stöðugt. Hækkun á hinum innraj 
kaupmætti verður þvi aðeins, að magn seðlaumferðar sje haft af skornum skamtij 
Ráðið til þess er, að bankavöxtum sje haldið á efri takmörkum þess, sem vextir 
peningamarkaðsins segja til um, svo að almenningur telji sjer hagkvæmast að 
greiða að nokkru leyti skuldir sínar til þjóðbankans, og þannig dragi úr seðla- 
magni og öðrum gjaldeyri í umferð. Svo verður vissulega og að fara að á íslandi.

Hreyfing í þessa átt virðist á síðari árum raunverulega hafa átt sjer stað. 
Það er að vísu rjett, að ekki er sjáanleg nein ákveðin minkun á umferðaseðlnm.
En líklegt er, að það megi skýra að nokkrn leyti með aukinni velmegun, og að 
öðru leyti með því, að peninganotkun fari vaxandi í íslensku atviunulifi. En 
bvað sem því líður, þá hefir seðlamagnið verið svo takmarkað móts við vaxandi 
gjaldeyrisþörf, að verðlagið hefir smátt og smátt þrýstst niður.

Það er vart mögulegt að segja til um það fyrirfram, hversu langt eigi að
ganga i þessn efni. í landi eins og tslandi geta verðvísitölnr ekki gefið fyllilega
nákvæma hugmynd um breytingarnar á hinum innri kaupmætti gjaldeyrisins. 
En niðurfærslan á hinu almenna verðlagi verður að komast það langt, að verð- 
lagið innanlands standi ekki lengnr í vegi fyrir, að verslunin við útlönd nái eðli- 
legu jafnvægi. Nafnverð vinnulauna verður auðvitað að fylgja með i lækkuninni, 
að svo miklu leyti sem batnandi fjárhagsástæðnr ekki leyfa hækkun rannveru- 
legra launa.



Með þessum almennu athugasemdum mun skýr grein hafa verið gerð 
fyrir megindráttum hins íslenska gengismáls. Það, sem meira er að segja, snertir 
fremur einstök framkvæmdaratriði. Um það, hvaða gengi beri að festa, þá mun 
tæpast ástæða til að vikja frá því gengi, sem gilt hefir siðari árin. Það er stundum 
talað um, að æskilegt sje að miða gjaldeyrinn við gjaldeyri einhvers annars ríkis, 
að minsta kosti svo, að hlntfallið milli gjaldauranna sje sljett tala. Reynslan eftir 
ófriðinn og byltingar á verðgildi allra gjaldaura sýnir þó, að slíkt samband getur 
haft i för með sjer ýms óþægindi og hættur. Og undir öllum kringumstæðum 
mun vart vera ástæða til að offra nokkru, sem raunverulegt gildi hefir fyrir 
þjóðarbnskapinn, fyrir fánýt stærðfræðileg þægindi eða láta slíkt á nokkurn hátt 
tefja eða iþyngja því höfuðviðfangsefni, sem nauðsynlegt er að leysa, en það er 
festing gjaldeyrisins.

Það mun þvi vera skynsamlegt að festa gengið þannig, að til 100 islenskra 
króna svari hjerumbil 81,50 sænskar, eða kr. 22,15 islenskar fyrir hvert sterlings- 
pund. í lögum ber þó að festa hina islensku mynteiningu þannig, að til hverrar 
mynteiningar svari ákveðinn gullþungi. Það verður einfaldast með þeim hætti, 
að ákveðið sje, að eitt kílógram af gulli skuli vera tiltekinn fjöldi islenskra króna. 
Raunverulegt verð á einu kilógrammi af gulli verður síðarmeir að vera nálægt 
þessu jafngengi innan þröngra takmarka. Þetta er látið i ljós á þann veg, að 
þjóðbankanum er í lögunum gert að skyldu að kaupa og selja gull með því 
verði, sem ekki víkur nema fáa, segjum tvo til þrjá þúsundustu hluta frá jafn- 
genginu. Stærð þeirrar frávikningar, sem má líðast, er komin undir kostnaði 
þjóðbankans við slik gnllviðskifti.

Frá hagnýtu sjónarmiði er hitt þó enn mikilsverðara, að þjóðbankanum 
sje gert að skyldu að kaupa og selja helstu erlendu gullgjaldaura við gengi, sem 
ekki víkur meir en t. d. hálfan af hnndraði frá jafngenginu. Auðvitað er því 
aðeins hægt að fara eftir sliku ákvæði, að viðkomandi erlendir gjaldaurar haldist 
i fullu gullgildi. Þjóðbankinn á þvi ætið að vera laus við þessa skuldbindingu svo 
Iengi sem hann er reiðubúinn til að kaupa og selja gull samkvæmt fyrnefndum 
ákvæðum.

Ef slík ákvæði eru sett um varðveislu jafngengisins, virðist ekki nauð- 
synlegt að móta nokkra islenska gullmynt. En með því fyrirkomulagi, sem gert 
hefir verið ráð fyrir, gerir það ekki til. E f siðar bryddi á almennri löngun til að 
fá sjerstaka gullmynt íslenska, þá er auðvitað hægt að fullnægja þeirri ósk. 
Ástæðurnar gegn því að hafa gullmynt í umferð i stóru löndunum og tillitið til 
nauðsynarinnar á því að fara sparlega með gulleign heimsins eru þýðingar- 
lausar, þegar um litil lönd eins og ísland er að ræða.

Hin venjulegu ákvæði um tiltekna gulltryggingu fyrir seðlum þjóðbankans 
eru mjög þýðingarlítil. E f mótuð verður sjerstök islensk gullmynt, og verði þjóð- 
bankinn þvi skyldaður til að innleysa seðla sina með gullmynt, þá verður auð- 
vitað að hafa til taks hæfilegar birgðir af myntuðu gulli. En þær birgðir má þó 
miða eingöngu við innanlandsþarfir. Með tilliti til þarfa verslunarinnar við útlönd 
er það hin mesta nauðsyn, að þjóðbankinn eigi hæfilegar innieignir í London og 
New York og öðrum löndum, sem Island hefir viðskifti við. Það er álitamál, 
hvort í lögum þurfi að ákveða nokkuð um stærð innieignanna. En það er brýn



nauðsyn að skylda bankann til að hafa slikar innstæður í svo rikum mæli, að . 
það tryggi alveg, að hægt sje að breyta íslenskum gjaldeyri óðara i helstu er- > 
lenda gjaldaura. Óhæfileg lækkun á innstæðunum.ma ekki leyfast.

Sjálf upptaka hinna nýju peninga veldur engum breytingum frá því, sem 
nú er og almenningur verði var við. Samkvæmt þeim tillögum, sem hjer hafa ! 
verið gerðar, er um það eitt að ræða, að festa íslenskan gjaldeyri í því gildi, 
sem hann hefir þegar haft i nokkur ár. Sn verðfesting er framkvæmd á þann i 

einfalda hátt að leggja vissar skuldbindingar á herðar þjóðbankans. Hugsanlegt 
er, að hann þurfi að leita stuðnings erlendra banka til að tryggja verðfestinguna. 
Hvort nauðsynlegt sje að taka sjerstök erlend lán i þeim tilgangi, fer eftir þvi, 
hversu mikln fje hann hefir yfir að ráða, þegar breytingin er gerð.

Það er auðvitað mjög æskilegt vegna framkvæmdarinnar á verðfestingunni, 
að öli seðlaútgáfa einkastofnana hverfi úr sögunni og að öll ábyrgðin á seðla- 
magninu færist yfir á virkilegan þjóðbanka. Þessa umbót ætti að gera nú þegar, 
þvi það er hin mesta nauðsyn, að verðfesting islenskrar krónu dragist ekki leng- 
ur úr hömlu. Vitanlega ber þá og að veita þjóðbankanum þann styrk, og einknm 
það »likviditet«, sem krefjast verður af seðlabanka landsins.

Leksand, í ágúst 1928.

Oustav Cassel.

Fylglskjal II.

Brjef frá Adolf av Jochnick, forseta bankastjórnar ríkisbankans sœnska, 
dags. Stokkhólmi 19. júlí 1928, til Ásgeirs Ásgeirssonar.

Þjer hafið lagt fyrir mig eftirfarandi spurningar:
1. Mun það teljast óráðlegt, að riki með þeim fjárhagsástæðum, sem ísland nú 

hefir og nánar er gerð grein fyrir i hjálagðri bók, sem samin er af hagstofu- 
stjóra íslands, festi með lögum gjaldeyri sinn sem næst núverandi gengi?

2. Ef gjaldeyrir íslands er lögfestur í þvi verði, sem hann nú hefir, getur þá talist 
hætta á þvi, að.erfiðara verði að fá erlend lán og að vaxtakjör verði lakari 
en sem samsvarar raunverulegum fjárhagsástæðum landsins, — og má búast 
við þvi, að verðfestingin komi yfirleitt til að hafa teljandi áhrif á viðskifti 
íslands við aðrar þjóðir?

3. E f myntsamband Norðurlanda yrði aftur npp tekið og hngur íslendinga 
skyldi beinast i þá átt að taka aftur upp gömlu Norðurlandakrónuna, mundi 
þá haganlegast að gera þá breytingu um leið og verðfestingin fer fram, eða 
t. d. eftir fimm ár, eða þá með þvi að hafa tvenskonar mynt næstu fimm árin?



Þessum spnrningum vil jeg svara á þessa leið:
1. Þar sem gjaldeyrir landsins hefir undanfarið nm alllangan tima raunverulega 

verið verðfestur í hjer um bil 80%  af nafnverði, þá tel jeg rjett, að sem fyrst 
verði gerðar ráðstafanir til að festa gengi hans lögíoimlega sem næst þvi 
giidi, sem hann nú hefir.

2. Um lánskjör landsins og vaxtakjör, þá skiftir það ekki máli, hvort gjaldeyr- 
irinn er festur i því gildi, sem hann nú hefir, eða öðrn hærra gildi. Mögn- 
leikar rikja til að fá lán og lánskjörin munn eingöngn fara eftir þvi, hvaða 
skilyrði rikin hafa til að ávaxta og endurgreiða lánið.

3. Þessi spnrning snertir innanrikismál, sem erfitt er að gefa ákveðið svar við. 
Ef það af einhverjum ástæðnm þætti æskilegt að taka npp nýja mynt, þá 
mælir það með þvi, að breytingin sje gerð þegar, að þá fer sú breyting fram 
jafnhliða verðfestinguuni, og að þá þarf ekki framar að gera ráð fyrir fleir- 
um myntbreytingum, sem altaf hafa nokknr óþægindi i för með sjer. En 
á móti skjótri aðgerð mælir það, að þá vinst timi til að athnga, hvort kostir 
slikrar ráðstöfnnar sjen svo miklir, að ástæða sje til að gera svo nmfangs- 
mikla breytingu.

Að endingu vil jeg geta þess, að jeg hefi ráðgast um ofangreindar spnrn- 
ingar við V. Moll rikisbankastjóra, F. von Krusenstjerna bankaeftirlitsmann og 
M. Wallenberg vara-hjeraðshöfðingja, og kom það fram, að þeir ern mjer sam- 
mála um þær almennn ástæðnr, sem jeg hefi bygt svör min á. '

Með mikilli virðingu

Adolf av Jochnick.

Fylgiskjal III.

Brjef N. Rygg, bankastjóra ríkisbankans norska, 
dags. Oslo 13. sept. 1928, til Ásgeirs Ásgeirssonar.

Þjer hafið, hr. fræðsiumálastjóri, sem formaður gengisnefndarinnar, sem 
ætlar að semja frumvarp nm verðfesting islensku krónnnnar, beðið um álit 
mitt um:

1. Hvort það megi teljast ráðlegt nú, þegar gengið hefir i 3 ár haldist stöðngt 
i 80—82%  af gamla gullgildinu, að festa það þar með lögnm.

2. Hvort óttast þurfi, að þetta mnndi verða til að hnekkja áliti landsins.

Um 1. spnrningn:
Jeg hefi reynt að gera mjer grein fyrir breytingnm þeim, sem orðið hafa 

á gengi islenskrar krónn. Meðal annars gefur Þorsteinn Þorsteinsson hagstofnstjóri



skýrslu um það í bók sinni alsland under og efter Verdenskrigen«, sem kom út 
á þessu ári. Hjer sje jeg, að 12. mars 1924 hefir gullgildi íslensku krónunnar 
verið komið niður í 47% , að fall hennar hafi verið talin ógæfa og að neyta bæri 
allrar orku til að hækka verðgildi hennar aftur. Til þess að koma þessu fram 
var gripið til flestra þeirra ráða, sem annarsstaðar höfðu verið reynd eða ráð- 
lögð, t. d. lántöku, innflutningshafta, tollhækkana og niðurskurðar á gjöldum 
ríkissjóðs. Af ýmsum ástæðum, og þó einkum vegna óvenjulega hagstæðs við- 
skiftaástands og mikillar verðhækkunar á útflutningsvörum, hækkaði gullgildi 
krónunnar á þremur síðari ársfjórðungum ársins 1924 frá 47%  upp í 63% , eða 
rúmlega um %  hlata. Það er og upplýst, að menn reyndu að hafa hemil á 
þessari hækkun með því að auka seðlaumferðina um haustið. Menn fóru þá að 
finna til agnúanna á gengishækkuninni og stjórnin »gaf þessvegna út seðla á 
vegum Landsbankans, ekki einungis í stað þeirra, sem inn komu, heldur og tals- 
vertframyfir . . . « (sjábls. 44). Það má sjá, að krónan hjelt áfram að stíga, þótt 
ekki væri eins ört, þangað til hún nam staðar i lok október 1925. Jafngiltu þá 
kr. 22,15 einu sterlingspundi, og befir þetta gengi baldist óbreytt síðan. Er krónan 
þannig hafði hækkað hjer um bil 30%  á þremur ársfjórðungum, eða um %  á 
hálfu öðru ári, var hún komin upp í hjer um bil 8 1 % %  af gullgildinu.

»Það gat ekki bjá því farið, að örðugleikarnir, sem stöfuðu af þessari 
miklu hækkun, yrðu mjög tilfinnanlegir fyrir atvinnulff landsinsa — segir í bók 
Þorsteins —  »og það því fremur sem hagsveiflan var fallandi og á eftir komu mjög 
erfiðir tfmar með lágu verði á helstu útflutningsvörum landsinsa. — »Kaupmáttur
krónunnar varð miklu lægri innanlands en u ta n ................ « og það er talið vafa-
samt, hvort smásöluverðið hafi ennþá náð að laga sig eftir erlendum kaupmætti 
krónunnar.

Um ástandið að öðru leyti sje jeg, að fram að árinu 1924 voru menn 
sammála um það, að eigi bæri einungis að reyna að vinna á móti frekara falli 
krónunnar, beldur einnig að því að bækka verðgildi hennar. Hin mikla hækkun 
1924 varð o f mörgum altof þung i skauti, og á Alþingi 1925 var lögð áhersla á, 
að hækkun krónunnar yrði að verá hægfara, Framhaldandi hækkun vakti nú enn 
óánægju atvinnurekenda, og á Alþingi 1926 komu fram tillögur um ráðstafanir til 
þess, að gullgildi krónunnar yrði endanlega stýft.

Þetta náði ekki samþykki, en ákveðið var til bráðabirgða að reyna eftir 
megni að halda genginu óbreyttu, þar sem komið var. Það hefir og heppnast 
fullkomlega. ■

Eftir viðtali við forsætisráðherra íslands Tr. Þórhallsson í »PoIitiken« i 
Kaupmannahöfn 1. maf 1928 að dæma, virðist framtfð íslensku krónunnar i raun 
og veru afráðin. Þar segir hann meðal annars:

»Jeg álít, að islenska krónan muni ekki komast i gamla gullgildið og eigi 
ekki að gera það. Síðan haustið 1925 hefir hún staðið stöðug í 80—82 af gamla 
gullgildinu, og eftir skoðun minni og flokks mins á að verðfesta hana þar. Við 
gengum til kosninga npp á þetta i haust (sic) er leið, en ihaldsmenn og jafnaðar- 
menn voru yfirleitt fylgjandi hækkunarstefnunni. En skoðun okkar varð sigur- 
sælli. Alþingi hefir skipað gengisnefnd, sem á að rannsaka, hvernig ísland getur 
fest krónu sfna þar sem hún stendur nú«.



1 sama viðtali er skýrt frá, að Island hafí engar erlendar ríkissknldir f 
(ísl.) krónnm.

Með tilliti til þessara ákveðnn nmmæla, sem benda á, að málinu sje i 
rann og vern þegar ráðið til lykta, þá skal jeg ekki fara nánar inn á það, hvort 
rjett sje að lögfesta krónugildið i 80—82°/o af gullverði. Um þetta atriði ern það 
fyrst og íremst íslendingar sjálfir, sem verða að fella dóminn, enda hefi jeg ekki 
i höndnm þan gögn nm það, hvernig til hagar á Islandi, að álit mitt nm þetta 
efni verði svo sjerlega mikilvægt. Um þetta tvent, sem um er að ræða, vil jeg þvi 
láta mjer nægja að segja, að þvf lengnr sem pappfrsmynt stendur föst i nýjn 
verðgildi, sem hún hefir náð, þvf lfklegra er, að allar aðstæðnr lagi sig eftir þessu 
nýja gengi, og því erfiðara verður að ná gamla gnllgildinu aftur. Þegar þannig 
er kom ið niður á nýtt og lægra guilgildi, vinnnr sjálfur tfminn að þvi að gera 
þennan grundvöll varanlegan, að minsta kosti að þvi leyti, að gullgildið hækkar 
ekki. Sje það nú taiið ókleift að ná aftur gamla gnligildinu og heil þrjú ár eru 
liðin með föstn gengi, þá er rjett að tryggja sjer, að gjaldeyririnn fari ekki út 
af sporinn aftur, og það gerist best með lögfestingu gengisins. Að draga á langinn 
lagalega verðfestingu gengisins 80— 82% , er þvi að mínn áliti óráðlegt, ef hætt er 
við þá hugsnn að ná gamla gnllgenginu. .

Með þessum forsendum hlýt jeg þvf að svara fyrri spurningnnni, sem til 
mín var beint, játandi.

Um 2. spnrningn.
Svarið við þvf, hvort telja megi, áð stýfing krónnnnar geti hnekt áliti Is- 

lands, er háð ýmsnm aðstæðum, sem jeg ekki get farið að reyna að lýsa ná- 
kvæmlega. Að þvi er snertir útlönd, þá virðist mjer spurningin fyrst og fremst 
verða sú, hvort önnnr lönd biða tjón við stýfingn, og i óðrn lagi, hvort ísland í 
rann og vern eigi kost á öðrn úrræði. Nú hefir Tryggvi Þórhallsson forsætisráð- 
herra skýrt frá þvf, að ísland hafi engar rikisskuldir f (isl.) krónum, og aðrar út- 
lendar sknldir, sem um væri að gera, ern væntanlega einnig mest i útlendum 
gjaldeyri. Frá þessu sjónarmiði snertir stýfingin yfirleitt ekki útlenda hagsmnni, 
og getnr þá af þeirri ástæðn ekki leitt af sjer neinn álitshnekki. — Viðvfkjandi 
hinn atriðinu, hvort annars sje kostnr, þá vil jeg leggja áhersln á, að til þess að 
ná núverandi gildi, hefir verðmæti íslenskrar krónu verið hækkað að mun. Og þar 
sem nú um langan tlma hefir orðið að láta staðar nnmið við 80— 82%  og menn nú 
vilja tryggja þetta gengi með lagalegri verðfestingn, f staðinn fyrir að hafa áfram 
óbnndinn gjaldeyri (i von nm að hann knnni að hækka enn meir, en með þeirri 
áhættu, að hann falli á ný) — þá á jeg bágt með að trúa þvi, að þetta valdi 
nokkrum álitsspjöllnm til lengdar.

Virðingarfylst

N. Rggg.


