
Nd. 450. Nefndarálit [15. mál]
um frv. til I. um breyt. á lögum nr. 10 29. marz 1961, um Seðlabanka Íslands.

Frá 1. minni hl. fjárhagsnefndar.

Ríkisstjórnin flytur þetta frumvarp í því skyni að fá staðfest bráðabirgðalög,
er út voru gefin 1. ágúst s. I. Frumvarpinu var útbýtt í þingdeildinni 11. okt., og
að lokinni 1. umræðu var því vísað til fjárhagsnefndar 13. nóv. Samkomulag er
ekki í nefndinni um málið. Fulltrúar stjórnarflokkanna mæla með frv., en aðrir
nefndarmenn gegn því.

Með bráðabirgðalögunum var Seðlabanka íslands falið að ákveða stofngengi
íslenzku krónunnar gagnvart erlendum gjaldeyri og gulli, þó þannig, að ákvarðanir
bankans um þetta efni skyldu háðar samþykki ríkisstjórnarinnar. Áður var gengið
ákveðið í lögum frá Alþingi, síðast í 1. gr. laga nr. 4 frá 1960.

Við útgáfu bráðabirgðalaganna var vitnað til 28. gr. stjórnarskrárinnar. Í upp-
hafi þeirrar greinar segir svo:

"Þegar brýna nauðsyn ber til, getur forsetinn gefið út bráðabirgðalög milli
þinga."

Samkvæmt þessu ákvæði má því aðeins gefa út bráðabirgðalög milli þinga, að
brýna nauðsyn beri til. En engin rök er hægt að færa fram fyrir því, að nauðsyn-
legt hafi verið að færa gengisskráningarvaldið til Seðlabankans með bráðabirgða-
lögum, eins og hér var gert.

Af því, er að framan greinir, verður ekki komizt hjá að álykta, að útgáfa
bráðabirgðalaganna hafi verið stjórnarskrárbrot.

Ríkisstjórnin taldi nauðsynlegt að breyta gengisskráningunni. Hér verður ekki
fallizt á, að svo hafi verið. En úr því að stjórnin taldi nauðsynlegt að breyta geng-
inu, hefði hún átt að kveðja þingið saman til að fjalla um það stóra mál. Þetta
gerði ríkisstjórnin ekki, og hún ákvað ekki heldur nýtt gengi með bráðabirgða-
lögum. Bráðabirgðalögin, sem hér liggja fyrir, eru ekki um gengísbreytíngu, heldur
um tilfærslu á gengisskráningarvaldinu, eins og áður segir.

Seðlabankinn brá skjótt við, eftir að bráðabirgðalögin voru gefin út, og breytti
gengisskráningunni með samþykki ríkisstjórnarinnar. Verð á erlendum gjaldeyri
var hækkað um 13.1%, og er það 11.6% lækkun á krónunni. Af hálfu bankans
og ríkisstjórnarinnar var því haldið fram, að gengisbreytingin væri nauðsynleg vegna
þeirra kauphækkana, sem samkomulag hafði orðið um skömmu áður milli atvinnu-
rekenda og verkamanna.

Á þá kenningu verður alls ekki fallizt.
Þar sem gengisbreytingin hefur verið sett í samband við þær breytingar á kaup-

gjaldi, sem urðu á síðastliðnu ári, er ástæða til að fara nokkrum orðum um kaup-
gjaldsmálin.
Í októbermánuði 1958 var tímakaup verkamanna í Reykjavík kr. 21.85 í dag-

vinnu. Tillögur þær um efnahagsmál, er ráðherrar Framsóknarflokksins í þáver-
andi ríkisstjórn lögðu fram þá um haustið, voru við það miðaðar, að kaupmáttur
tímakaups héldist óbreyttur, eins og hann var í október 1958 eða í febrúar sama ár.



Þeim tillögum var hafnað, svo sem kunnugt er, og ágreiningur um þau mál leiddi
til stjórnarskipta í desember 1958. Breyttist þá hagur verkamanna skjótt til hins
verra, og síðan hafa þeir búið við miklu lakari kjör en þeir áttu kost á að semja um
fyrir stjórnarskiptin 1958. Í febrúarbyrjun 1959 var dagvinnukaup þeirra lækkað
niður í kr. 20.67 á klst., og hélzt það óbreytt fram á árið 1961. Var það 5.4% lægra
en verið hafði í október 1958, en kaupmáttur tímakaupsins rýrnaði miklu meira á
þessu tímabili. Fyrir 8 klst. vinnu alla virka daga nemur þetta kaup rúmlega
4100 kr. á mánuði að meðaltali.

Með gengisfellingu í febrúar 1960 og fleiri ráðstöfunum núverandi ríkisstjórnar
var framfærslu- og framkvæmdakostnaður aukinn ákaflega. Lækkun á tekjuskatti
var aðallega til hagsbóta fyrir þá tekjuhærri og hafði yfirleitt litla þýðingu fyrir
verkamenn. Og hækkun fjölskyldubóta hrökk skammt til að mæta gífurlegum
hækkunum á tollum og sölusköttum. Eins og sjá mátti fyrir, gátu áætlanir stjórnar-
innar um óbreytt kaup eftir svo mikla skerðingu á kaupmætti krónunnar alls ekki
staðizt. Verkamenn sýndu þó þolinmæði og tóku til greina tilmæli ríkisstjórnarinnar
um frestun á mótaðgerðum, svo að heilt ár leið frá fyrri gengislækkun stjórnarinnar,
án þess að nokkur hækkun yrði á kaupgjaldi.

Um mánaðamótin febr. og marz 1961 var samið um kauphækkun verkamanna
í Vestmannaeyjum, og mun sú hækkun hafa numið 14--15%. Þremur mánuðum
síðar lagði sáttasemjari fram tillögu um 6% hækkun á kaupi verkamanna í Reykja-
vík, 4% kauphækkun til viðbótar að ári liðnu og 3% viðbótarhækkun eftir 2 ár.
i aðalmálgagni ríkisstjórnarinnar, Morgunblaðinu, voru verkamenn hvattir til að
samþykkja tillögu sáttasemjara, og í ummælum blaðsins kom glöggt fram sú
skoðun, að atvinnuvegirnir gætu borið þá kauphækkun, sem tillagan fól í sér.

Tillaga sáttasemjara var felld. En um þær mundir voru gerðir nýir kaup-
gjaldssamningar á Húsavík, og litlu síðar náðu atvinnurekendur á Akureyri og
Vinnumálasamband samvinnufélaganna samningum við verkamannafélögin um
kaupgjaldsmálin. Var samið um 10% hækkun á dagvinnu- og næturvinnukaupi,
nokkru meiri hækkun á eftirvinnukaupi og um 1% gjald af dagvinnukaupi í styrkt-
arsjóði. Að nokkrum tíma liðnum, frá því að þessir samningar voru gerðir, tókust
einnig samningar milli verkalýðsfélaga og Vinnuveitendasambands íslands.

Með þeim samningum við verkalýðsfélögin, sem samvinnufélögin höfðu for-
göngu um vorið 1961, var afstýrt áframhaldandi verkfalli í byrjun síldarvertíðar, en
verkfallið hefði að öðrum kosti getað staðið um lengri tíma og valdið gífurlegu
tjóni fyrir þjóðarbúið. Samið var til eins árs, þó þannig, að segja mátti upp kaup-
gjaldsákvæðum samninganna, ef gengi íslenzkrar krónu yrði breytt á árinu eða
vísitala framfærslukostnaðar hækkaði um 5%. Væri samningum ekki sagt upp að
ári liðnu, átti kaup að hækka um 4% og samningar að gilda áfram með sama
fyrirvara vegna gengisbreytingar eða hækkunar framfærslukostnaðar fram úr vissu
marki. Samningarnir færðu verkamönnum kauphækkun, sem þeir höfðu brýna
þörf fyrir vegna þeirra byrða, er efnahagsráðstafanirnar 1960 lögðu þeim á herðar,
en jafnframt var með samkomulaginu lagður grundvöllur að vinnufriði næstu árin.
Gengisbreytingin í ágúst s.Leyðilagði þann grundvöll. Þá var enn skertur kaup-
máttur krónunnar og með því móti tekin af verkamönnum sú kauphækkun, sem
þeir höfðu samið um. Í kjölfarið kom uppsögn kaupgjaldssamninga. eins og við
mátti búast, og nýjar kröfur um kjarabætur. Hjá þessu hefði mátt komast, því
að vegna atvinnuveganna var ekki þörf að lækka gengið.

Dagvinnukaup verkamanna er nú kr. 22.74 á klst., samkvæmt samningunum frá
i júni s. 1. ár. Það er 89 aurum hærra en í okt. 1958, og nemur sú hækkun tæp1.
4.1%. En samanburður á verðlagi sýnir, að kaupmáttur tímakaupsins er nú langt-
um minni en þá var.

Eins og áður er nefnt, var þeirri skoðun lýst yfir í aðalmálgagni ríkisstjórnar-
innar, að atvinnuvegirnir gætu borið þá hækkun á kaupgjaldi, sem sáttasemjarl
gerði tillögur um vorið 1961. Munurinn á kaupgjaldstillögu sáttasemjara og samn-



ingunum, er gerðir voru, var ekki svo mikill, að hans vegna væri nokkur þörf að
lækka gengi krónunnar. Það sést m. a. af því, er greint verður hér á eftir.

Freðfiskurinn er langstærsti liðurinn í útflutningnum. Hjá fiskfrystihúsunum
nam hækkunin á kaupinu, umfram þá hækkun, er fólst í tillögu sáttasemjara, ekki
nema 1-2% af fob-verði framleiðslunnar. Lækkun vaxta um 2% hefði lækkað
rekstrarkostnað frystihúsanna a. m. k. sem svaraði þessari kauphækkun og um
leið bætt mjög afkomu annarra atvinnugreina. Vextir hefðu þá orðið eins og þeir
voru fyrir 2 árum. Sú breyting á vöxtum hefði síður en svo verið óhagkvæmari
fyrir sparifjáreigendur heldur en gengislækkunin.

Verð á saltfiski hækkaði árið 1961 í erlendum gjaldeyri. Og þrátt fyrir hækkun
vinnulauna við hagnýtingu síldaraflans gátu útvegsmenn og sjómenn fengið hærra
verð en áður fyrir síldina, að óbreyttu gengi.

Enn er þess að geta, að sjávarafli varð meiri s. 1. ár en nokkru sinni áður. Um
þetta segir svo í nýkominni ársskýrslu frá Seðlabanka Íslands:

"Heildarfiskaflinn á árinu 1961 var samkvæmt bráðabirgðatölum 634 þús. tonn
á móti 514 þús. tonnum 1960, og er þetta mesti ársafli, sem orðið hefur. Verðmæti
aflans jókst hins vegar ekki að sama skapi, þar sem aflaaukningin stafaði svo að
segja eingöngu af auknum síldarafla. Áætlað er, að heildarframleiðsluverðmæti
sjávarafurða á árinu 1961 hafi numið nærri 3000 millj. kr. á móti 2628 millj. kr.
1960 og 2838 millj. kr. 1959, og eru þá allar tölurnar umreiknáðar til sama verðs og
þess gengis, sem nú er í gildi."

Samkvæmt þessu hefur aflinn aukizt 1961 um rúmI. 23%, en framleiðsluverð-
mæti sjávarafurða aukizt um rúmI. 14% frá árinu áður, enda segir í áðurnefndri
skýrslu Seðlabankans, að verð á útflutningsafurðum hafi batnað verulega á árinu
1961, þegar á heildina er litið.

Togaraútgerðin á við erfiðleika að etja, en þeir verða ekki leystir með gengis-
breytingu. Það er ríkisstjórninni ljóst eins og öðrum, enda hefur hún lagt fyrir
þingið aðrar tillögur um það vandamál.

Gengislækkunin er ekki til hagsbóta fyrir landbúnaðinn, heldur hið gagnstæða.
Með þeirri ráðstöfun eru enn lagðar byrðar á þann atvinnuveg.

Iðnaðarfyrirtækin gátu undantekningalítið greitt þær kauphækkanir. sem samið
var um s. I. ár, án þess að hækka verð áframleiðsluvörunum.

Af því, sem að framan er rakið, verður dregin sú ályktun, að vegna atvinnu-
veganna hafi alls ekki verið þörf að lækka gengi krónunnar.

Eins og áður segir, tel ég, að samkvæmt stjórnarskránni hafi algerlega skort
heimild til að gefa út þau bráðabirgðalög, sem hér liggja fyrir. Og það er mitt álit,
að gengislækkunin, sem fylgdi þeim, hafi ekki átt rétt á sér. Hún hafi verið óþörf
og því óhappaverk. Verðgildi gjaldmiðilsins á ekki að skerða, nema óhjákvæmi-
legt sé.

Það er því tillaga mín til þingdeildarinnar, að frumvarp þetta verði fellt.

Alþingi, 21. marz 1962.

Skúli Guðmundsson.


