
Ed. 578. Nefndarálit [13. mál]
um frv. til laga um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Islands um nýtt
gengi íslenzkrar krónu.

Frá 2. minni hl. fjárhagsnefndar.

Frv. þetta er annað frv., sem flutt er til staðfestingar gengisfellingaraðgerðum
ríkisstjórnarinnar á s.Lári.

Meginefni frv. er það að lögfesta stórfelldar nýjar álögur á sjávarútveginn. Í

fyrsta lagi er þar um að ræða upptöku i ríkissjóð á gengishagnaði vegna útflutnings-
birgða, sem framleiddar voru á timabilinu frá 16. febr. 1960 til 31. júli 1~61, að



upphæð 150.4 millj. kr. skv. áætlunum Seðlabankans. 1 öðru lagi er ákveðið að
hækka útflutningsgjöld af sjávarafurðum úr 2.9% í 7.4%, eða um 130---140 millj.
kr. á ári, og skal þessari hækkun gjaldanna skipt milli lánastarfsemi í þágu útvegsins.
vátryggingasjóðs og hlutatryggingasjóðs.

Ríkisstjórnin og talsmenn hennar hafa reynt at5 verja gengisfellinguna með
því tvennu, að hún hafi verið óhjákvæmileg, vegna þess að útflutningsatvinnu-
vegirnir gætu ekki borið það kaupgjald, sem verkalýðsfélögin og atvinnurekendur
sömdu um á s. l. sumri, og að kauphækkunin þá mundi hafa leitt til stórfellds
hallarekstrar þjóðarbúsins í utanríkisviðskiptum, ef genginu yrði haldið óbreyttu
og láglaunafólk hefði fengið að halda þvi kaupgjaldi. sem um var samið.

Fyrri "röksemdinni" er feykt burt með flutningi þessa frv. Upptaka gengis-
hagnaðarins og álagning hinna nýju gjalda, sem aðeins að nokkru leyti er skilað
aftur til útvegsins, ásamt með þeim stóraukna tilkostnaði, sem af gengisfellingunni
leiðir fyrir útvegínn, þrengir alveg vafalaust miklu meira að starfsemi mikilvæg-
ustu greina hans heldur en hinar hóflegu kauphækkanir hefðu gert að óbreyttu
gengi. Ein gleggsta sönnun þessa er sú, að Landssamband isl. útvegsmanna hafnaði
algerlega á aðalfundi sínum nú í vetur tillögu um að lýsa fylgi sinu við gengis-
fellinguna. Astæðan til þeirrar afstöðu var auðvitað engin önnur en sú, að útvegur-
inn telur hag sinum verr borgið en áður.

Siðari fullyrðingin til stuðnings gengisfellingunni, sú, að kauphækkanirnar
hefðu leitt til hættulegs ástands í gjaldeyrismálum vegna óhæfilegrar eftirspurnar
eftir gjaldeyri, fær ekki heldur staðizt, þar sem allar líkur benda til, að aðeins
litlum hluta þeirra hefði verið varið til kaupa á erlendum varningi, og alveg ósannað
mál er, hvort sá hluti hefði orðið meiri, þótt vinnu stéttirnar hefðu fengið að halda
þeim kauphækkunum, sem um var samið, heldur en þótt þær hafi verið fengnar
öðrum i hendur með fellin gu gengisins. Ráðstafanir ríktsstjórnarmnar til þess að
örva innflutning og gjaldeyriseyðslu i miður þarfan varning benda ekki heldur til
þess, að ríkisstjórnin sé sjálf trúuð á þessa kenningu sína. Auðvelt var einnig að
gera ráðstafanir til takmörkunar á gjaldeyrisnotkun, ef brýn nauðsyn krafði, án
þess að grípa til kauplækkunaraðgerða.

Þegar núv. ríkisstjórn tók við völdum, hét hún því hátíðlega, að hún skyldi
engin afskipti hafa af kaupgjaldssamningum atvinnurekenda og verkalýðsfélaga.
Jafnframt og sið an við mörg tækifæri hefur hún látið í ljós, að 3-4% árleg raun-
hæf kauphækkun væri eðlileg og framkvæmarileg. Efndir þessara beinu og óbeinu
fyrirheita hafa svo orðið þær m. a., að rikisvaldið hefur í reynd hrifsað til sín
valdið yfir kaupgjaldinu og ógilt hvað eftir annað frjálsa samninga þeirra aðila.
sem að réttum lögum ber einum um það að fjalla. Og þetta hefur vissulega ekki
verið gert i þeim tilgangi að tryggja þær "árlegu raunhæfu kjarabætur", sem ríkis-
stjórnin telur í orði sjálfsagðar, en á borði eru árlegar árásir it lifskjör vinnu-
stéttanna.

Ef aðeins er litið á tímabilið frá samþykkt "viðreisnarinnar" i febr. 1960,. sést.
að vísitala kaupmáttar lækkaði úr 99 stigum (miðað við 100 1945) frá þvi í febr.
1960 og þar til i mai-júni 1961, þegar verkalýðssamtökin freistuðu þess að rétta
hlut sinn nokkuð, um 15 stig, i 84 stig, eða um 16.2%, og enn hefur vísitala kaup-
máttarins þrátt fyrir kauphækkanirnar s. l. sumar lækkað um 1 stig eða 1.2%,
frá þvi er samningar voru gerðir í júní 1961 og er nú komin lægra en nokkru sinni
á s. l. 17 árum. Enn er vitað, að mjög verulegar hækkanir á framfærsluvisitölu eru
á næstu grösum, svo að kaupmáttur verkalauna mun enn minnka til muna, ef
ekki verður að gert.

Þessi þróun kaupgjaldsmála á sér stað á sama Uma og framleiðsluverðmæti
útflutningsvara fer sívaxandi, bæði vegna aukinnar framleiðslu og verðhækkana.
En á s. l. ári óx útflutningsverðmæti sjávarafurða einna um 400 millj. kr., og
framleiðsla annarra atvinnugreina fór einnig mjög vaxandi. svo sem bæði iðnaðar
og landbúnaðar.



GengisfelIingin s. 1. sumar og þar með rifting rétt gerðra kjarasamninga átti
sér því engar frambæriIegar efnahagslegar forsendur, heldur var þar um að ræða
allt aðrar og ógöfugri ástæður. Í fyrsta lagi voru þeir réttlátu og hóflegu samningar,
sem tókust milli verkalýðshreyfingarinnar og samvinnuhreyfingarinnar til lausnar
á verkfallinu og mótuðu kjarasamningana alla að lokum, þyrnir í augum stjórnar-
flokkanna, sem óttuðust, að hér væri í uppsiglingu víðtækt samstarf þessara stærstu
hagsmunasamtaka almennings hvoru öðru til styrktar í lífsbaráttunni. Og ekki
þótti í það horfandi að beita alla launamenn í landinu hörðu til þess að eyðileggja
árangur slíks samstarfs þegar í upphafi, til þess að það yrði síður fýsilegt í fram-
tíðinni.

Í öðru lagi var gengisfellingin gerð til þess að reyna að sanna verkalýðshreyf-
ingunni, að hún skyldi jafnan hafa verra af, ef hún þyldi ekki möglunarlaust hverjar
kjaraskerðingaraðgerðir, sem ríkisstjórninni þóknaðist að leiða yfir almenning, að
hún væri hinn sterki aðilinn, sem alltaf hlyti að koma sínu fram, á hverju sem ylti.
Þannig átti að skapa vonleysi í röðum verkalýðshreyfingarinnar og gera hana
óhæfa til þess að gegna frumskyldum sínum við alþýðu manna, þeim að verja og
bæta launakjörin.

Í þriðja lagi hafði svo "viðreisnin" í skattamálum, sem var í því fólgin að
tengja nær allar tekjur ríkissjóðs við neyzluna, leitt af sér fyrirsjáanlegan halla-
rekstur ríkissjóðs vegna lífskjaraskerðingarinnar og minnkandi neyzlu. Með gengis-
fellingunni var unnt að stórauka þessa skattheimtu og bjarga stjórnarstefnunni í
bili frá því áfalli og þeim álits hnekki , sem hallarekstur ríkissjóðs hefði leitt af sér.
Er það og margra skoðun, að gripið hefði verið til gengisfellingar af þessari ástæðu
einni, þótt engin kauphækkun hefði átt sér stað.

Af framangreindum ástæðum öllum er ég bæði andvígur sjálfri gengisfelling-
unni og einnig þeim aðgerðum hennar vegna, sem þetta frv. gerir ráð fyrir, og
legg því til, að það verði fellt.

Alþingi, 2. apríl 1962.

Björn Jónsson.


