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nm frnmvarp til myntlaga.

Frá fjórða minni hlnta fjárhagsnefndar.

Jeg legg til, að frnmvarpið sje felt.
Allar nágrannaþjóðir vorar hafa farið þá leið að koma krónn sinni i 

gullgildi. Þetta hefir að visn verið miklnm örðngleikum bnndið fyrir atvinnn-
vegi þjóðanna, sjerstaklega vegna þess, að hækknn krónnnnar hefir verið tekin í 
svo stórnm stökknm. Hækknn sn, sem gerð var á vorri krónn 1925, varð einnig
snögg og kom tilfinnanlega við atvinnnvegi vora. Eins og knnnngt er fór króna
vor lengst niður i 47 gnllaura, en er nú komin npp í 81l/» gnileyri. Þrátt fyrir 
þá örðugleika, sem voru hækknn þessari samfara, mnnn nn flestír þó sammála 
nm, að vel sje farið, að króna vor sje nn komin svo langt upp á við. Þvi 
verðnr heldur ekki neitað, ef vjer litnm á fjárhagsástæðnr vorar nú, eftir að vjer 
höfnm hækkað krónuna svo mikið, þá mnnu flestir verða að játa, að þrátt fyrir 
hækknnar-örðngleika þá, sem verið hafa á leið vorri, þá stöndnm vjer nú all-
mikln betnr fjárhagslega en þegar vjer stóðnm með krónu vora í 47Va gullaurum. 
Sjest þetta meðal annars á þvi, að sparisjóðsinnieign vor hefir margfaldast á hækknnar- 
timabilinn. Og hitt er og ljóst, að atvinnuvegir vorir eru í vexti. Þingið var aldrei 
stórtækara í fjárhagsathöfnum sinnm en nú, sem að visu ekki skal hrósað, en 
sem sýnir þá bjartsýni, sem leiðir af þvi, að vel gengur. Ef vjer byggjum þvi á 
reynsln þeirri, sem vjer höfum af þeirri stórvægilegu hækkun, sem nú er orðin 
á krónn vorri, þá verðnr engin önnnr ályktun dregin af þeirri hækknn en að



vjer getnm farið þann áfanga, sem eftir er, sem er styttri en sá, sem farinn er. 
Og eins og flestir munn sammála þvi, að þrátt fyrir alt sje þjóðin miklu betur 
sett með krónu sína i 811/* gnlleyri heldur en i 47 gnllanrnm, þannig mnndn 
menn einnig á sinnm tima gleðjast yfir, ef kjarknr yrði tii að fara þann áfanga, 
sem ófarinn er. Jeg lít svo á, að nndir öllum kringnmstæðnm sje sjálfsagt þó, 
að minsta kosti, að leggja nú ekki árar í bát, heldur að geyma hækknnar- 
möguleikana enn, þvi öllum mnn Ijóst, að ef vjer fánm fleiri ár eins og siðnstn 
ár og éins og ár það, sem nú stendur yfir, þá mnn þjóð vorri auðvelt að 
koma krónnnni i gullgildi, og það án þess, að þess gæti mjög, ef krónan er 
smáhækknð. Af rannsókn þeirri, sem formaðnr gengisnefndar hefir framkvæmt 
nm málið, sjest álit ýmsra erlendra fjármálamanna, þar á meðal Cassels hins 
sænska og Ryggs bins norska. Álit þeirra ern prentuð aftan við frumvarpið og 
þykir þvi ekki ástæða til að taka það bjer upp. Cassel mun hafa ráðið öllum 
Noiðnrlandaþjóðnnnm til þess að stýfa krónu sína, en þrált fyrir tillögnr hans, 
þá fór þó engin þessara þjóða eftir ráðum hans. Rygg bankastjóri í Noregsbanka 
var höfnð-hvatamaður að því í Noregi, að krónan væri hækkuð, og af áliti þvi, 
sem frá honum er komið, er anðsætt, að hann gengnr út frá því sem sjálfsögðo, 
eftir nmmælnm i erlendum blöðum , sem höfð ern eftir forsætisráðherra vornm, 
að þegar sje ákveðið að stýfa krónuna. Bent skal á, að það virðist gægjast fram 
í nmmælnm Ryggs, að athngavert sje að stýfa, enda rjeð þessi bankastjóri sinni 
þjóð til að bækka krónn sina i gullgildi. Yfirleitt virðist mjer meir farandi eftir 
þvi, hvað nágrannaþjóðir vorar hafa gert að ráði framkvæmdarmanna sinna, 
'hinna starfandi manna í atvinnnlifi þjóðanna, með sæmd þjóðanna fyrir angnm, 
heldur en eftir því, hvað fræðimenn þeirra ráða nú til að gera. Jeg hika mjer 
ekki við að halda þvi fram, að það sje metnaðarmál fyrir þjóð vora að koma 
krónnnni í fult gnllgengi, og mjer virðist, að aðeins ein afsöknn sje frambærileg 
fyrir þvi, að vjer ekki hækknm, og það er sú, að vjer af fjárhagslegum ástæðnm 
getnm ekki hækkað. Jeg er ekki i neinnm vafa um það, að það verðnr erlendis 
skoðaður vottur nm innri veiklnn hjá oss, ef vjer ekki komnm krónn vorri i 
fnlt gullgildi. Og þar sem vjer þnrfnm svo mjög að halda á lánstransti, þá get- 
nm vjer ekki látið oss það i ljettu rúmi liggja, að lánstranstinn sje spilt, enda 
hefnir það sin grimmilega á þjóðinni. Þrátt fyrir yfirlýsingar þær, sem af stjórn- 
arinnar hálfn hafa komið fram nm, hve mikil áhersla væri lögð á málið, þá er 
nú fyrirsjáanle’gt, að stýfing kemst ekki fram á þessn þingi, enda hefir málið 
verið mjög dregið á alla vegn, en þó sama sem ekki neitt rætt i fjárhagsnefnd, en 
hinn má þó ekki neita, að nndir meðferð málsins hefir þó komið fram, að þeirri 
stefnn hefir nnnist fylgi, sem vill ekki hækknn krónnnnar, og sjest það meðal 
annars á yfirlýsingum þeim, sem komið hafa fram frá fnlltrúum íhaldsflokksins 
í fjárhagsnefndinni. í rann og vern eiga þeir, sem prjedika fagnaðarboðskap 
stýfingarinnar, þá aðstöðn, að i fagnaðarboðskap þeirra er augnabliks frónn fyrir 
þá, sem skuldum ern hlaðnir, en hitt er falið, af þvi það kemnr ekki fram fyr 
en siðar, hvað lánstraustsspjöllin ern háskaleg þessnm mönnnm eins og öllum.

Hinir stórn flokkar á þinginu virðast vera orðnir sammála nm það að 
hækka ekki krónnna, en ágreiningur milli þeirra aðeins nm, hvaða leið verði 
farin að þessn marki. Virðast þá sem stendnr allar vonir vera úti nm það, að



þessa máli verfli komið í rjett horf, því fyrirsjáanlegt virðist, þar sem hinir stórn 
flokkar i þinginn ern nn sammála nm höfuðniðnrstöðnna að hækka ekki, að þá 
muni þeir geta við itarlega yflrvegnn orflið sammála nm það form, sem þeir af- 
greiða málið i.

En að minni ætlnn er þetta samkomnlag fjárhagslegnr ósignr fyrir þjóð- 
ina. Lánstranstið er veikt, hinir sparandi kraftar hjá þjóðinni ern veiktir og 
metnaði þjóflarinnar er m isboðið. Loks vil jeg taka fram, að frnmvarp það, sem 
nú er komið frá 2 þingmönnnm íhaldsflokksins í Qárhagsnefndinni, lá ekki fyrir 
nefndinni, og mnn jeg þvi ekki ræða það frnmvarp hjer. En ef ekki næst sam- 
komnlag i framtiðinni á milli þeirra flokka nm, hvernig stöðvnn krónnnnar sknli 
hagað, þá verðnr væntanlega að velja á milli þeirra tveggja Ieiða, sem hjer ern i 
boði. Mnn jeg á sinnm tima velja á milli þeirra leiða eftir þeirri regln, þegar nm 
tvent vont er að velja, að reyna afl fyigjá því, sem skárra er. En hörmniegt er, 
að svo mikill flótti sknli vera brostinn i bækknnarliðið, að nú sknli aðeins vera 
nm það tvent að velja. Og þó er ef til vill ein von eftir enn, sú von, að á meðan 
beðið er eftir að beita málinu við kosningar, komi svo góð ár, að þan taki 
tanmana af þeim, sem völdin hafa, og ýti krónnnni npp á við.

Alþingi, 15. maí 1929.

Sig. Eggerz.


