
Nd. 491. Nefndarálit [13. mál]
um frv. til 1. um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka íslands um nýtt gengi
Íslenzkrar krónu.

Frá 2. minni hl. fjárhagsnefndar.

Frumvarp þetta er fylgifiskur með gengislækkun þeirri, sem ríkisstjórnin lét
framkvæma s. 1. sumar. Þann 1. ágúst gaf ríkisstjórnin út bráðabirgðalög um það
að færa gengiskráningarvaldið úr höndum Alþingis í hendur bankastjóra Seðla-
bankans. Þann 3. ágúst lækkaði síðan Seðlabankinn gengi íslenzkrar krónu, og
sama dag gaf ríkisstjórnin síðan út önnur bráðabirgðalög, og það er efni þeirra,
sem nú liggur fyrir Alþingi í því frumvarpi, sem hér er til afgreiðslu.

Frumvarp þetta sýnir í rauninni býsna vel, að gengislækkunin s.l. sumar var
algerlega óþörf. Það sannar beinlínis, að þær ástæður, sem ríkisstjórnin einkum
færði fram fyrir gengislækkuninni, fá alls ekki staðizt.

Það voru fyrst og fremst þrjár ástæður, sem ríkisstjórnin færði fram til stuðn-
ings því, að gengislækkunin hafi verið nauðsynleg.

Í fyrsta lagi, að samið hafi verið um of hátt kaupgjald s.l. sumar.
í öðru lagi, að útflutningsatvinnuvegunum hafi stafað hætta af þessu of háa

kaupgjaldi.
Og í þriðja lagi, að heildarafli sjávarafurða mundi verða minni árið 1961

en 1959 og tekjur þjóðarbúsins frá sjávarútvegi um 320 millj. kr. minni árið
1961 en 1959.

Aðalefni þess frumvarps, sem hér liggur fyrir, er að finna í eftirtöldum 4
efnisatriðum:
1. Ákveðið er að taka 150 millj. kr. gengishagnað, sem fram kemur við gengis-
lækkunina vegna fyrirliggjandi birgða af útflutningsvörum, og leggja þessa
fjárhæð í ríkissjóð.

2. Ákveðið er að hækka útflutningsgjöld á sjávarafurðum úr 2.9% Í 7.4%, eða um
135 millj. kr. á ári.

3. Ákveðið er, að hækkun útflutningsgjaldanna skuli renna í sérstakan lánasjóð,
í fyrirhugaðan vátryggingarsjóð og í hlutatryggingasjóð.

4. Ákveðið er að gerbreyta grundvelli og allri starfsemi hlutatryggingasjóðs báta-
útvegsins og gera sjóðinn jafnframt að styrktarsjóði fyrir togaraútgerðina.
Þegar þessi atriði eru skoðuð hvert um sig, ætla ég, að heldur verði lítið úr

ástæðum þeim, sem ríkisstjórnin færði fyrir gengislækkuninni.
Fyrsta atriðið er um það, að nauðsyn hafi borið til að ákveða með bráða-

birgðalögum, að 150 millj. kr. gengishagnaður, sem til féll vegna birgða útflutn-
ingsvöru, skyldi ekki falla til sjávarútvegsins, heldur til ríkissjóðs. Þessi ráðstöfun
bendir til þess, að ríkisstjórnin hafi talið nauðsynlegt að koma í veg fyrir það, að
sjávarútvegurinn fengi of mikið fé í sinn hlut.

Nú leikur enginn vafi á því, að sjávarútvegurinn átti þessa upphæð að réttum



lögum. Hafi ríkisstjórninni fundizt, að þessi upphæð ætti ekki að koma eigendum
birgðanna einum til góða, þá var ofur auðvelt að skipta fjárhæðinni á milli út-
flytjenda á annan hátt. Með þessari ráðstöfun er viðurkennt, að gengislækkunin, svo
mikil sem hún varð, var ekki miðuð við þarfir sjávarútvegsins.

Annað atriði frumvarpsins er um gífurlega hækkun á útflutningsgjöldum á
sjávarafurðum. Hækkunin nemur auknum gjöldum á sjávarútveginn um 135 millj.
kr. á ári.

Þessi aukni skattur bendir ekki heldur til þess, að gengislækkunin hafi verið
miðuð við brýnustu þarfir sjávarútvegsins. Þvert á móti sannar þessi nýja skatt-
lagning, að ríkisstjórnin hefur talið sjávarútveginn standa of vel og því vel geta
borið stórfelldar álögur.

Raunverulega viðurkennir ríkisstjórnin með þessum tveimur atriðum, að gengis-
lækkunin hafi verið svo mikil, að þörf hafi verið að taka allmikið af henni aftur
af sjávarútveginum.

Sú röksemd ríkisstjórnarinnar fyrir gengislækkuninni, að heildarfiskaflinn
mundi verða 3% minni árið 1961 en hann var 1959 og að tekjur þjóðarbúsins af
sjávarútvegi mundu verða minni en þá, hefur gersamlega oltið um koll. Fisk-
aflinn var mun meiri á árinu 1961 en nokkru sinni áður, og heildarverðmæti sjávar-
aflans varð allmiklu meira en 1959.

Um það er ekki að villast, að tvær meginástæður lágu til gengislækkunarinnar
s.L sumar. Önnur var sú, að ríkisstjórnin var í hefndar hug gagnvart verkalýðs-
samtökunum í landinu, en hin var sú, að ríkisstjórnin sá allmikla möguleika til
tekjuöflunar fyrir ríkissjóð með lækkun gengisins.

Stefna þeirra flokka, sem nú fara með stjórn í landinu, hefur verið markvís
í þessum efnum, að lækka jafnt og þétt laun verkafólks og annarra launþega í
landinu. Eftirfarandi dæmi sanna það:
1. Samstarf núverandi stjórnarflokka hófst með því í ársbyrjun 1959 að lækka
kaup með lögum um 5.4%.

2. Þegar viðreisnarstefnan var samþykkt á Alþingi í febrúar 1960, var kaupmáttur
tímakaups talinn 99 stig (1947 = 100), en í maímánuði 1961, þegar verkalýðs-
félögin kröfðust kauphækkunar, þá var kaupmáttur tímakaupsins orðinn 84
stig, eða hafði minnkað um 15%.

3. Þegar verkalýðssamtökin knýja fram nokkra launahækkun s.L sumar eftir
27'2 árs kauplækkunartímabil, þá bregzt ríkisstjórnin þannig við, að hún kippír
allri kauphækkuninni til baka með nýrri gengislækkun, og í árslokin 1961
var kaupmáttur tímakaupsins kominn niður í 83 stig, eða var orðinn lægri en
hann hefur nokkru sinni verið um 15 ára skeið.
S.Lár, þegar ríkisstjórnin greip til þess ráðs að ógilda nýgerða kaupgjalds-

samninga með bráðabirgðalögum, var þó mjög hagstætt framleiðsluár. Sumar-
síldveiðar gáfu í þjóðarbúið um 350 millj. kr. meira en þær hafa gefið í mörg ár.
Verð á útflutningsvörum fór hækkandi. Heildarframleiðsla þjóðarinnar fór vaxandi.
En samt hélt ríkisstjórnin sér við fjandskaparpólitík sína gagnvart launastéttun-
um. Stefna ríkisstjórnarinnar á þó engan þátt í hagstæðu árferði og vaxandi þjóðar-
tekjum. Hin mikla framleiðsla byggðist fyrst og fremst á þeim nýju og fullkomnu
atvinnutækjum, sem hafizt var handa um að kaupa, áður en dýrtíðar- og sam-
dráttar stefna viðreisnarinnar tók hér við.

Af því, sem hér hefur verið sagt, er ég andvígur fyrirliggjandi frumvarpi.
Það er afleiðing af hefndarpólitík ríkisstjórnarinnar gagnvart verkalýðssamtökun-
um s. I. sumar. Gengislækkunin þá var óþörf og óréttlát, og ég tel, að Alþingi eigi
því að fella þau frumv., sem fjalla um þær sérstöku ráðstafanir, sem gengislækk-
uninni fylgdu.

Alþingi, 26. marz 1962.

Lúðvík Jósefsson.


