
Wd. 4 7 . F ra im ra rp
til m yntlaga.

F lu tn ingsm .: Ásgeir Ásgeirsson, H alldór Stefánsson, H annes Jónsson.
1. gr.

G ull e r sá verðm æ lir, sem  íslenzkur gjaldeyrir m iðast við. E ining gjald- 
eyrisins nefnist k róna . K rónan  skip tist i eitt h u n d rað  au ra .

2. gr.
E itt k ilógram m  af sk irn , óm y n tu ð u  gulli skal jafngilda 3037 k rónum .

3. gr.
L an d sb an k an u m  og ís lan d sb an k a  er skylt að  inn leysa seðla þá, er 

b an k a rn ir  hvor um  sig hafa gefið út, m eð gulli, ef þess er krafizt, þegar Qár- 
m álaráðuney tið  ákveður, að fengnum  tillögum  ban k aráð s L andsbankans.

4. gr.
L an d sb an k an u m  er skylt að  kau p a  gull m eð þvi verði, sem  ákveðið 

e r i 2. gr., að frádregnum  V*"/0. frá  þeim  tim a, e r  gu llinn lausn  gengur i gildi 
sam kvæ m t 3. gr.

5. gr.
Inn flu tu ingur og ú tflu tn ingur gulls e r ö llum  frjáls.

6. gr.
Um gullm ynt, e r rík isstjó rn in  læ tu r slá, skal ákveða i reglugerð, e r 

fjá rm álaráðuneytið  se tu r, að fengnum  tillögum  b an k aráð s  L andsbankans. Þ ar 
skal ákveðið um  stæ rð gu llm yntar, b lön d u n arh lu tfö ll og um  slitna m yn t og



skaddaða. G ullm ynt sú , sem  rík isstjó rn in  læ tu r slá, ska l vera löglegur gjald- 
ey rir m eð fullu ákvæðisverði.

7. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, og eru  þá  ja fn fram t ú r  gildi n u m in  pen- 

ingalög frá  23. m aí 1873 og lög n r. 9, 27. m aí 1925, u m  fram lenging á gildi 
laga nr. 48, 4. jú n j 1924, um  gengisskráning og gjaldeyrisverzlun og breyting 
á þeim  og þau  ö n n u r  ákvæði, sem  fara i bága við þessi lög.

G r e i n a r g e r ð .
Frv. þetta er sam hljóða frv., sem flott var á siðasta þingi, og visast nm 

ástæður til greinargerðar þess frv. (Alþt. 1929 A., þskj. 96) og nm ræðna um það. 
En vegna tillagna, sem fram kom n á siðasta þingi i sam bandi við verðfestingu 
nngildandi gjaldeyris, nm að taka opp mynteiningn, sem svaraði til gömln 
N orðnrlandakrónnnnar, og nm reikna allar núgildandi kröfnr og sknldbindingar i 
þá mynt, hefir álits próf. Gnstav Cassels verið leitað, og fer nmsögn hans hér á eftir.

Fylelakjal.

Á lit um gengismál íslands
eftir próf. Gustav Cassel.

Ég hefí verið beðinn að láta í Ijós álit m itt nm eftirfarandi a tr ið i:
1. Hvaða kosti hefir það i för með sér, ef íslenzka krónan verðnr verðfest, að 

það sé þá gert með þvi móti að taka npp aftnr gömlu N orðnrlandakrónnna 
og nm reikna allar nngildandi kröfnr og sknldbindingar ?

2. Ef sú ákvörðnn yrði tekin að nm reikna allar núgildandi kröfnr og sknld- 
bindingar i þvi skyni að taka npp aftnr gömln N orðnrlandakrónnna sem 
m ynteiningn, — hvað væri þá b ez t: að fram kvæm a þennan nm reikning 
sam stnndis, — að láta bæði núgildandi krónn og N orðnrlandakrónnna 
gilda sam hliða nokknr ár, — eða að  fresta nm reikningnnm  þangað til nor- 
ræna m yntsam bandið yrði endnrnýjað?

Til þess að svara þessnm spnrningnm , er nauðsynlegt að gera sér fyrst 
Ijóst, hvað átt er við með hngtakinu aN orðnrlandakrónanc. í  rann  og veru 
er ekki til neinn sameiginlegnr gjaldeyrir fyrir N orðnrlönd. N orðnrlöndin þrjú 
hafa hvert sinn sjálfstæða gjaldeyri. Hið eina, sem þeim er sameiginlegt, er hið 
ateoretiskac gnlljafngengi. Að öðru leyti hafa gjaldanrarnir hver nm sig sjálf- 
stsett gildi, sem venjnlega breytist innan þröngra takm arka i nánd við gnlljafn- 
gengið. Erlendis ern g jaldanrar N orðnrlanda lika skráð ir hver fyrir sig og meö 
m ism nnandi gengi. Meðan gildi gjaldanranna er haldið i nám unda við gulljafn- 
gengið, helzt gengism ism nnnrinn innan ákveðinna, allþröngra takm arka. Þó er



þetta algerlega undir þvi komið, hvort það tekst að balda gjaldaornnnm  i gull- 
gildi. En fyrir þvi er engin trygging. Hver þessara þriggja gjaldanra getur fallið 
niðnr fyrir ákvæðisverð svo nm m nnar, ef ófriðarástand, innanlandsóeirðir eða 
fjárhagsörðngleikar neyða veika gjaldeyrisstjórn til að gefa npp vörnina fyrir 
gnlljafngenginn. Reynslan nm, að svo getur farið, er öllum i of ferskn m ioni til 
þess að nokknr leyfi sér að telja slikan mögnleika of fjarlægan til þess, að það 
þnrfi að taka tillit til hans.

Það, sem m enn nefna norræ nt m yntsam band, getnr engn breytt nm þessa 
óvissn. M yotsam band getnr hvenær sem er farið ú t nm þnfur,.og  blýtnr að 
bresta jafnskjótt og einhverju m yntsam bandslandi m istekst að varðveita gjaldeyri 
sinn. Að öðrn leyti er það og vafasam t, í hverjn m yntsam band fyrir N orðurlönd 
m nndi fólgið, þó það kæm ist á. Sameiginleg notknn gnllm yntar m nndi varla 
kom a til greina, þvl notknn gullm yntar sem gjaldmiðils er nú að mestu lokið, 
enda vinnnr það á móti þeirri stefnn, sem varðar hagsmnni allra þjóða, að tak- 
m arka sem mest eftirspnrn á gnlli til peningasláltn. Þá er og beldnr ekki mikið 
ú tlit fyrlr sameiginlega notknn á skiptim ynt, og ekki sýnist reynslan, sem fengin 
er 1 þeim efnnm, hvetja til eftirbreytni. Eftir er þa seðlanm feiðin. Það, hvort 
þjóðbankaseðlar eins landsins geti verið i nmferð i öðrn landinu, er mest nndir 
þvi kotnið, hvort þ jóðbankarn ir vilja taka við seðlnm hvers annars fyrir á- 
kvæðisverð og selja hver öðrnm  ávfsanir án affalla. Sam ningar nm sllkt m undu 
jafnan vera gerðir til bráðabirgða og hlytn anðvitað að falla ú r gildi, jafnskjótt 
Og gildi einhvers gjaldanranna fjarlægðist jafngengið að mnn.

Á þessnm grnndvelli verðnr að athuga spurninguna nm það, hvort ísland 
ó að taka npp bioa svonefndn N oiðurlandakrónn. Það þarf vart að gera ráð 
fyrir þvi, að nokkrnm  komi til hugar, að slik ráðstöfun hefði í fór með sé rneitt 
i þá átt, að ísland  hefði þá ekki lengur sjálfstæðan gjaldeyri, sem landið sjálft 
beri eitt ábyrgð á að varðveita. Sam bandið yiði þá ekki i öðrn innitalið en þvi, 
að ísland tæki npp m ynteiningn, sem beíði sam a gullgildi og h inar N orðnrlanda- 
krónnrnar. Ef m yntsam bandið nær ekki lengra, þá betði ísland sinn eiginn gjald- 
eyri, sem erlendis yrði skráðnr sérstaklega og venjulega við verði, sem ekki væri 
hið sama og á öðrnm  norrænum  gjaldeyri. þegar menn á íslandi vildu greiða 
fé til N orðurlanda, yiðn þeir að kaupa þarlendan gjaldeyii. H 'o  t gengið er þá 
einhversstaðar nálægt 100, skiptir engu máli, frá hvaða hagnýtu sjónarm iði sem 
lihð er.

Sé nú þess óskað að stíga feti fram ar og reyna að halda islerzknm  gjald- 
eyri i algerðn jafngengi við einhverja N orðurlandam ynt, eða þær allar þrjár, ef 
þeirra á milli væri innbyrðis jafngengi, þá yrði þjóðbankinn islenzki að baka 
sér vissan kostnað, ef hann æ tlar slöðugt að trygaja þetta jafngengi. En það er 
litil ástæða til að taka á sig slika byrði. Þess má krefjast, að þjoðbanki 
haldi gjaldeyri sinum  nálægt gullgildi innan ákveðinna takm aika. Bankinn getur 
þá haldið sér skaðlausum  með ákvt-ðoum mismun á kaup- og sölugengi, og þólt 
þessi m unur verði að vera litill, þá verðnr bann þó að vera nægilegur til þess 
að standast kostnað af nauðsynlegri gjxldeyrisve'zlun. En eigi nú sam t, i hvað 
sem slæst, að leyna að halda uppi algerðu jafngengi, er ekki nnn t að fá upp i 
kostnaðinn og þjóðbankinn verður þá að bera hann.



F yrir ísland virðast kostir sliks fyrirkom nlags hverfandi litlir. Ferða- 
m annastranm nr milli íslands og N orðnrlanda er ekki svo sérstaklega mikill, og 
Idendingar, sem til N orðurlanda ferðast, geta alveg eins vel keypt N orðm landa- 
m yntir á sam a hátt og þegar þeir vegna annara ferða verða að kaupa annan 
útlendan gjaldeyri. F yrir viðskipti tslands og N orðurlanda sýnist algert jafngengi 
varla vera mikilsvert. Það ern vissulega allt að rar aðstæðnr, sem ráða því, hvað 
mikil viðskipti lsland  hefir við Norðurlönd.

Höfnðástæðan gegn því, að nokknrt sam band sé stofnað milli islenzks 
gjaldeyris o g . N orðurlandam yntanna, er það, sem þegar hefir verið drepið á, að 
engin trygging er tyrir þvf, að N orðnrlandam yntirnar haldi framvegis núverandi 
gnllgildi sínn. Ástæðnr, sem ísland læ ðnr ekki við á neinn hátt, og sem í-land  
ætti að geta haldið sér nokknrn  veginn fyrir ntan, geta oiðið til að rýra verð- 
gildi einnar eða annarar N orðurlandam yntarinnar. Það sýnist ekki vera nokkur 
ástæða til, að ísland  fari að taka á sig þan óþægindi, sem hverskonar m ynt- 
sam band við fram andi land hlýtnr að hafa í för með sér, þegar þetta fram andi 
land ekki lengur getnr haldPð gjaldeyri sinnm  i fullu gullgildi. Auðvitað eiga 
þessi nmmæli ekki að gefa það i skyn, að N orðurlandagjaldaurar sén ótryggari 
eða þeim hæ ttara við verðfalli en öðrnm  gjaldaurum  i N orðurálfunni, beldur er 
æ tlnnin sú, að benda á, að hvaða riki sem er hefir yfirleitt meiri skaða en gagn 
af m yntsam bandi við annað ríki.

F y rir ísland  er það þvi ótvirætt hagkvæm legast að halda sinni núver- 
andi mynteining óbreyttri. Kostir þess verða enn Ijósari, þegar athngað er, bvi- 
likir feikna erfiðleikar því ern sam fara að breyta til nm mynteiningn. Þessir erfið- 
leikar ern í rauninni svo m iklir, að ekkert land ætti að leggja það á sig, nema 
af alveg þvingandi ástæðnm .

En ef ísland  nú  þrátt fyrir allt þetta skyldi ákveða að taka npp nýja 
mynteiningn með sam a gnllgildi og N orðnrlandakrónnrnar hafa, þá er lé tt að 
fram kvæm a þá breytingn sam stnndis. Sú bngm ynd, að nnn t sé að draga úr erfið- 
leiknnum  með þvi að fresta binni endanlegn breytingu, styðst ekki við annað 
en þann alm enna m annlega veikleika, að halda, að erfiðleikarnir verði m inni við 
það að slá þeim á frest. Alveg sérstaklega varhngaverð sýnist sú hngm ynd vera, 
að ísland  hafi tvennskonar gjaldeyri i nmferð i senn nm lengri tfma. Pesskonar 
»paralellmyntfotsystem« er algerlega óhatandi og ætti ekki nnd ir neinnm  kring- 
um stæðnm  að kom a til greina.

D jursholm , 4. jan. 1930.
Gnstav Cassel.


