
Ed. 577. Nefndarálit [13. mál]
um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Íslands um nýtt gengi islenzkrar krónu.

Frá 1. minni hl. fjárhagsnefndar.

Þessi bráðabirgðalög eru rökstudd þannig af forseta Íslands við útgáfu þeirra
3. ágúst 1961:

"Forsætisráðherra hefur tjáð mér, að þar sem Seðlabanki íslands hafi, með
samþykki ríkisstjórnarinnar, ákveðið nýtt gengi íslenzkrar krónu, beri nauðsyn til
að lögfesta ákvæði um ráðstöfun gengismunar, breytingar gjalda á útflutningi
og nokkur atriði varðandi framkvæmd gengisbreytingarinnar."

Ríkisstjórnin hafði gengizt fyrir útgáfu annarra bráðabirgðalaga, 1. ágúst 1961,
um að fela Seðlabankanum valdið til að skrá gengi íslenzku krónunnar.

Menn spyrja: Hvers vegna réðst ríkisstjórnin í það af vanheimildum að fela
Seðlabankanum gengisskráningarvaldið. úr því að hún gat sjálf "milli þinga", samkv.
stjórnarskránni, fellt gengið?

Líklegast er, að henni hafi hrosið hugur við að bera ein ábyrgð af því að
fella gengi krónunnar í annað sinn á tveim árum, - og er það mannlegt. Von
hennar hafi verið, að hún mundi geta komið þunga ábyrgðarinnar að verulegu
leyti á Seðlabankann með þessu móti.

En eins og ríkisstjórnin hefði fyrir fram mátt vita, hefur sú von gersamlega
brugðizt. Auðvitað heyrðu allir, að ákvörðun Seðlabankans var ekkert annað en
bergmál af fyrirmælum ríkisstjórnarinnar til hans.

Forseti Íslands gerði kunnugt, um leið og hann gaf út bráðabirgðalögin 1.
ágúst s.l.:

"Viðskiptamálaráðherra hefur tjáð mér, að vegna hinna miklu kauphækkana,
sem átt hafa sér stað að undanförnu, séu fyrirsjáanlegir miklir erfiðleikar í efna-
hagsmálum. ef ekkert sé að gert. Áhrif kauphækkananna muni á skömmum tíma
breiðast um allt hagkerfið og valda almennri hækkun framleiðslukostnaðar og
aukinni eftirspurn eftir gjaldeyri, en þetta muni SYO á hinn bóginn hafa í för með
sér versnandi afkomu útflutningsatvinnuveganna og alvarlegan greiðsluhalla þjóð-
arbúsins út á við. Til þess að koma í veg fyrir þessa þróun og atvinnuleysí og
gjaldeyris skort, sem henni mundi fylgja, beri nauðsyn til að endurskoða gengis-
skráninguna í samræmi við breytt viðhorf -- - - ~".

í þessum tilfærðu orðum, sem frekar hefðu efnisins vegna átt að fylgja þessu
frumvarpi en frumvarpinu um Seðlabankann, felst tilraun til greinargerðar um



það, hvers vegna ríkisstjórnin vildi fella gengi krónunnar enn á ný. Um leið eru
þau fyrirmæli til Seðlabankans um að fella gengið. Þeim fyrirmælum hlýddi bank-
inn, eins og stjórnin ætlaði st til. Verður ekki sagt, að hann hafi verið óþjáll hinu
pólitíska valdi augnabliksins.

Ástæður fyrir gengisfellingunni telur ríkisstjórnin samninga þá, sem vinnu-
veitendur og verkamenn gerðu sín á milli um kauphækkanir s. I. sumar.

Skúli Guðmundsson, 1. þm. Norðurl. vestra, segir í nefndaráliti sínu í Nd. á
þskj. 450 um kaupið, sem verkamenn höfðu átt við að búa:

"loktóbermánuði 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 okótber 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 febrúar 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 rýrnað i miklu meira
á þessu tímabili. Fyrir 8 klst. vinnu alla virka daga nemur þetta kaup rúmlega
4100 kr. á mánuði að meðaltali."

Við þessa gagnorðu og glöggu skýrslu Skúla Guðmundssonar um kaupið er
því að bæta, að talið er, að kaupmáttur launa verkamannsins hafi rýrnað frá því
í febrúar 1960, þegar ríkisstjórnin setti efnahagslöggjöf þá, er hún vill kenna
við "viðreisn", og til maíloka 1961 um 15% (þ. e. úr 99 stigum í 84 stig, ef kaup-
mátturinn er talinn hafa verið 100 stig árið 1947).

Þannig stóðu sakir, þegar verkalýðsfélögin leituðu kjarabóta fyrir félagsmenn
sína og tilkvnntu verkföll, ef samningar tækjust ekki. Þau höfðu lengi að undan-
förnu, án árangurs, beðið eftir úrbót á versnandi kjörum. Alþýðusamband Íslands
hafði leitað til ríkisstjórnarinnar um lagfæringar á efnahagsmálunum, er gætu
komið í stað kauphækkana, en stjórnin daufheyrzt við þeim málaleitunum.

Komið var sumar og hábjargræðistími, síldveiðar að hefjast við Norður- og
Austurland. fiskur á miðum.

Enginn gat neitað því, að kröfur verkalýðsins um bætt kjör voru að fullum
tilefnum gerðar.

Spurningin var: Átti að synja þeim eðlilegu kröfum og eyða sumrinu i verkföll?
Samvinnumenn svöruðu með því að semja fyrstir um sanngjarna lausn. Aðrir

komu á eftir. Vinnufriðurinn var tryggður. Þjóðarbúinu bjargað úr bráðum háska
og stjórn ríkisins gerður mikill greiði.

En hvernig brást ríkisstjórnin við? Hún mis skildi hlutverk sitt og aðstöðu.
Í stað þess að þakka greiðann, fagna niðurstöðunum og gera sitt til, að þær mættu
bera sem heillaríkastan árangur, taldi ríkisstjórnin þetta vera tilræði við efnahags-
lífið í landinu, - og gerði gagnráðstafanir með því að fella í annað sinn skráð
gengi íslenzku krónunnar og nú um 11.6%, en það þýðir 13.1% hækkun á erlend-
um gjaldeyri.

Með þessum hætti kippti ríkisstjórnin svo rækilega fótum undan kjarabótum
þeim, sem verkamenn öfluðu sér með samningum sínum við vinnuveitendur s. 1.
sumar, að kaupmáttur launa verkamanns í Reykjavík, sem var, áður en samið var,
84 stig, hefur nú lækkað ofan í 83 stig.

Þegar ríkisstjórnin var að láta Seðlabankann fella gengið s. l. sumar, voru
mjög góðar horfur með gjaldeyrisvöruframleiðslu og sölu hennar.

Landhelgisútfærslan, sem núverandi stjórnarflokkar voru dragbitar á að fengist,
skilar miklum verðmætum. í auknum sjávarafla, svo og hin nýja veiðitækni. Með
þessu var ríkisstjórninni sjálfsagt og skylt að reikna í sambandi við gengismálið
og haga sér þar eftir.



En hvað gerði hún?
Í opinberri greinargerð, sem ríkisstjórnin birti í Morgunblaðinu 14. sept. s.l.,

vegna gengislækkunarinnar, segir um framleiðsluverðmæti sjávarafurða miðað við
gengið 1 dollar = 38 krónur:

Ár 1959

Samtals millj. kr. 2511.6
Ár 1960

2325.6
Ár 1961
2431.3

Talan fyrir 1961, sem er áætlunartala ríkisstjórnarinnar, fær ekki staðizt, þvi
að framleiðsluverðmæti sjávarafurða varð rúmlega 14% meira 1961 en 1960. (ÞÓ
mun sú tala verða í reynd nokkru hærri, af því að bankinn notar i samanburðinum
vöruverðið 1961, en það var hærra en 1960).

Sé reiknað með hinu nýja gengi, er framleiðsluverðmætl sjávarafurða:
Árið 1959: 2838 millj. kr.
Árið 1960: 2628 millj kr.
Árið 1961: um 3000 millj. kr.

Þetta er samkv. skýrslu Seðlabankans, dags. 20. febr. 1962. Aukning gjald-
eyristeknanna 1961 frá því, sem þær voru 1960, nemur 372 millj. kr., ef miðað er
v.ið sjávarafurðirnar einar. Munurinn á aukningu gjaldeyrisverðmæta annars vegar
og hækkun peningatekna hins vegar er svo Htill. að hann réttlætir engan veginn
gengisfellinguna s. l. sumar.

Hinn hagfræðilegi grundvöllur, sem ríkisstjórnin bjó sjálfri sér i hendur til
þess að byggja gengisfellinguna á, er gersamlega brostinn. Reynslan - virkileikinn
sjálfur - hefur eyðilagt þann grundvöll og sannað, að gengisfellingin var röng
athöfn. sem skaðar almenning.

Hins vegar hefur gengisfellingin orðið drjúg tekjuöflun fyrir ríkissjóð. Toll-
tekjurnar hafa aukizt vegna hækkaðs verðs á innflutningi í íslenzkum krónum.
Útfluttar afurðir framleiddar á tímabilinu 16. febr. 1960til 31. júli 1961eru greiddar
útflytjendum á því gengi, er gilti fyrir 4. ágúst 1961, þó að síðar séu fluttar út.
Þetta er gerræði gagnvart útflytjendunum. Gengismunur sá, sem þar kemur fram,
er færður ríkissjóði til tekna á reikning i Seðlabankanum.

Talið er, að innstæða í þeim reikningi, eins og nú horfir, muni verða um 150
millj. kr. Er henni ætlað að ganga til greiðslu á ríkisábyrgðum (þ. e. i væntanlegan
Ríkisábyrgðasjóð) og taka af ríkissjóði þau útgjöld.

Gengisfellingin átti ekki rétt á sér, og framkvæmdareglur hennar - út af fyrir
sig - eru stórgallaðar .

. :Ég legg til, að frumvarp þetta verði fellt.

Alþingi, 2. apríl 1962.

Karl Kristjánsson.


