
Nd. 488. Nefndarálit
um frv. til laga um heimild fyrir rík isstjórnina til þess að taka lán.

F'rá meiri hl. fjárhagsnefndar.
Samkomulag náðist ekki um afgreiðslu málsins. Meiri hl. nefndarinnar vill sam- 

þykkja frv. óbreytt, en tveir nefndarm anna (ÓTh og StSt) töldu sig ekki geta fylgt 
frv. Mun ÓTh gefa ú r sérstakt nefndarálit um frumvarpið.

Meiri hluti fjárhagsnefndar telur, að mörg og mikil rök  hnígi að því að veita 
ríkisstjóm inni heimild til gjaldeyrislántöku, eins og gert er með frv. þvi, sem hér 
liggur fyrir. Skal drepið á nokkur þau helztu.

Um það verður ekki deilt, að saltfisksfram leiðslan hefir borið uppi utanríkis- 
verzlun þjóðarinnar undanfarna áratugi, enda þótt sú frámleiðsla hafi þrátt fyrir 
það ekki brauðfæ tt flesta landsmenn. Árin 1924—27 var flu ttu r ú t saltfiskur fyrir 
41 millj. kr. á ári að meðaltali, árin  1928—31 fyrir 39.2 m illjónir að meðaltali, árin  
1932—34 fyrir 27.4 millj. að meðaltali, en 1935—37, eftir að Spánarm arkaðurinn lok- 
aðist, hefir saltfiskur verið flu ttur út fyrir einar 17 m illjónir króna að meðaltali. 
Þessi gífurlega lækkun á ræ tur sínar að rekja til þeirrar lokunar á m örkuðum  fyrir 
saltfisk, sem átt hefir sér stað að meira eða m inna Ieyti undanfarin ár, og þá einnig 
til þess, að á sama túna hefir fiskaflinn verið minni bér við land en nokkru sinni 
áður, síðan farið var að halda aflaskýrslur. Hefir þetta aflaleysi verið svo tilfinnan- 
legt, að ekki hefir veiðzt eins mikill fiskur og hægt hefði verið að selja, þótt Spánar- 
m arkaðurinn væri svo að seeia með öllu lokaður.

Að sjálfsögðu hefir lokun markaðanna átt sinn stóra þátt í þvi, hve aflinn hefir 
verið lítill, þar sem verðlag á fiskinum hefir farið lækkandi sökum samkeppni ann- 
ara þjóða á hinUm þröngu mörkuðum, og sú verðlækkun þá aftur orðið til þess, að 
togaraflotinn hefir ekki verið gerður út nema þann tima, sem aflavonin hefir verið 
mest.

Á hinum allra siðustu árum  hefir síldveiðunum fleygt mjög fram  og vegið að 
nokkru upp á móti lækkun á útflutningsverðmæti saltfisksins, en þó ekkert í áttina til 
þess að bæta að fullu hið geysimikla tjón  þjóðarinnar í heild vegna hruns saltfisksveið- 
anna. Veldur því hvorttveggja, að útflutningsandvirði síldarafurða hefir hvergi nærri 
vegið upp að krónutali lækkun saltfisksútflutningsins, en þó alveg sérstaklega hitt, 
að síldveiðunum hefir fylgt sá gifurlegi kostnaður, þar sem þurft hefir á þessum 
þrem ur árum  að verja mjög stórum  fjárhæðum  til að búa hinn stóraukna síldveiði- 
flota á veiðar og til þess að endurbæta eldri verksm iðjur og byggja nýjar.

Því var alm ennt trúað um það leyti, sem fyrstu fré ttirnar bárust um takm örkun 
Spánarm arkaðarins, að það væri gersamlega óhugsandi fy rir islenzku þjóðina að 
vera án þessa m arkaðar að miklu eða öllu leyti. Var ekki farið dult með það, að ef 
slíkt kæmi fyrir, hlytu af því að leiða vanskil islenzku þjóðarinnar í stórum  stíl og 
vöntun nauðsynja í landinu. Hinsvegar verður það að segjast, að lítið hefir orðið 
vart þessarar skoðunar upp á síðkastið h já  vissum hluta Alþingis og þjóðarinnar, þar 
sem það er nú notað til árása á rikjandi fjárm álastjórn, að ekki skuli vera lækkaðar 
skuldir þjóðarinnar við útlönd um m argar m illjónir króna árlega.

Þ rá tt fy rir þetta h run saltfisksfram leiðslunnar og þá erfiðleika, sem það hefir 
skapað í utanríkisverzluninni, hefir tekizt á undanförnum  árum  að bæta verzlunar- 
jöfnuðinn við útlönd mjög verulega frá því, sem áður var, eða meira en um helming 
frá því, sem var næstu 10 árin  áður en farið var að loka saltfisksm örkuðunum . Og 
siðastliðið á r var verzlunarjöfnuðurinn fullum  11 m illjónum  króna hagstæðari en 
1934, síðasta árið, sem við nutum  okkar eldri m arkaða með litlum takm örkunum .

Þessu hefir verið komið til leiðar með tvennu m óti:
1) Með því að beita innflutningshöftunum  til hins ýtrasta. Við framkvæmd 

þeirra hefir valdið mestum erfiðleikum stóraukinn innflutningur byggingarefnis,



véla, útgerðarvarnings og annara nauðsynja í sambandi við breytta atvinnuhætti 
þjóðarinnar.

2) Með því að styrkja atvinnuvegina; landbúnaðinn með hækkun afurðaverðs- 
ins með stuðningi löggjafar, með afnám i útflutningsgjalds, auknum  styrkjum  til 
byggingarframkvæmda og stórfelldum framlögum í sambandi við sauðfjárpestina; 
sjávarútveginn með skuldaskilum  smáútvegsmanna, afnám i útflutningsgjalds af 
sjávarafurðum , lækkun aðflutningsgjalda, og siðast en ekki sízt með því að verja stór- 
fé ú r rikissjóði til þess að styrkja ým iskonar nýmæli í sjávarútveginum, sem hafa 
aukið nokkuð útflutninginn.

Þ rá tt fyrir þessar ástæður er það staðreynd, sem m argoft hefir verið gerð grein 
fyrir, að við eigum nú við mjög mikla gjaldeyriserfiðleika að stríða. F ljó tt á litið 
kann mönnum að finnast þær staðreyndir koma illa heim við stórlega bættan verzl- 
unarjöfnuð frá því, sem áðm- var, en orsökin er blátt áfram  sú, að gjaldeyriserfið- 
leikar okkar stafa af því; að á sama tima, sem útflutningurinn hefir gengið saman, 
eins og lýst hefir verið, þá hefir innflutningur lánsfjár verið stórkostlega minnk- 
aður frá því, sem áður var, svo sem ýtarlega er gerð grein fy rir í greinargerð frv. 
Nokkrar tö lur sýna þetta bezt: Árin 1925—34 jukust erlendar skuldir þjóðarinnar, 
samkvæmt skýrslu hagstofunnar, ú r 39.5 millj. kr. og upp í 83.5 millj. kr., eða um 
44 m illjónir króna, en síðustu 3 árin  hafa skuldirnar verið þessar, samkvæmt upp- 
lýsingum hagstofunnar: 1 árslok 1934 83.7 m illj. kr., í árslok 1935 91.3 millj. kr. og 
í árslok 1936 90.3 millj. kr., eða m. ö. o., samkvæmt þessum upplýsingum hafa skuldir 
þjóðarinnar í heild sinni á síðustu þrem ur árunum  hækkað sem svarar Sogsláninu 
einu saman.

Þótt tekizt hafi að bæta verzlunarjöfnuðinn, þá hefir ekki tekizt að vega upp 
verzlunarhalla áranna 1934—35, og á siðastl. ári bæ ttist við þann halla, ekki vegna 
þess, að verzlunarjöfnuðurinn væri óhagstæður, heldur vegna hins, að allveruleg upp- 
hæð af andvirði útflutningsins greiddist ekki heim á árinu. Þess vegna liggja nú í 
bönkum landsins ógreiddar verzlunarkröfur meiri en áður, og verður óhjákvæmilega 
að taka tillit til þess þegar horfurnar í þessu máli eru metnar.

Útlitið verður að teljast mjög ískyggilegt, þar sem fyrir liggur, að vetrarver- tíðin hefir gersamlega brugðizt í þriðja sinn og verð á síldarafurðum hefir lækkað 
mjög tilfinnanlega síðan í fyrra og að sauðfjárveikin breiðist æ meira og meira út 
um sauðfjársveitir landsins. Það verður því að teljast sjálfsögð skvlda Alþingis að 
horfast í augu við þessar staðreyndir og taka afleiðingunum af því með því að heim- 
ila ríkisstjórninni að leitast fyrir um lántöku, allt að 5 milljónum króna á þessu ári 
og 3.5 millj. kr. árlega síðan í tvö ár, ef ástæða þætti til, til þess að greiða með veru- 
legan hluta af föstum afborgunum erlendra lána, ekki aðeins ríkissjóðs, heldur einnig banka og bæjar- og sveitarfélaga. Þar eð áfborganir og vextir af skuldum þessara 
stofnana ganga nú mjög fyrir um yfirfærslur, mvndi sérstök lántaka til greiðslu 
þeirra létta mjög fyrir um yfirfærslur til annara þarfa landsmanna, svo sem til ýmissar kaupsýslu fyrir nauðsynjaA'örum, hráefni til iðnaðar o. þ. h. Það skal 
þá einnig skýrt tekið fram, að lán þetta verður ekki til þess að hækka heildarskuldir 
þjóðarinnar, þar sem því er öllu varið til þess að borga niður eldri skuldir.Samkvæmt því, sem fram hefir verið tekið hér að framan, mælir meiri hluti fjárhagsnefndar með þvi, að frv. verði samþykkt óbrevtt.

Alþingi, 7. mai 1938.
Sveinbjörn Högnason, F innur Jónsson, Steingr. Steinþórsson,

form. fundaskr. frsm.


