
Nd. 418. Nefndarálit [125. mál]
um frv. til I. um gengisskráningu, launabreytingar, stóreígnaskatt, framleiðslu-
gjöld o. fl.

Frá 3. minni hl. fjárhagsnefndar.

Hagþróunin síðan 1939.
Höfuðeinkenni hagsögu Íslendinga, síðan heimsstyrjöldin síðari skall á haustið

1939, er, að í landinu hefur verið verðbólga og dýrtíð. Orsakir verðbólgunnar hafa
þó ekki verið hinar sömu allan þennan tíma. Frú þvi sjónarmiði fyrst og fremst
má skipta þessum áratug í þrjú aðaltímabil. Hið fyrsta þeirra eru stríðsárin sjálf,
hið annað tímabilið frá stríðslokum til loka ársins 1946 og hið þriðja sá tími, sem
síðan er liðinn.

Aðaleinkenni fyrsta tímabilsins eru þau, að verðlag útflutnings og innflutnings
hækkaði, en verðlag útflutningsins þó miklu meira. Farmgjöld hækkuðu verulega.
Gengi krónunnar var ekki hækkað, þótt nýbúið væri að lækka það og öll skilyrði
væru fyrir hendi til slíkrar hækkunar á krónuuni. Gífurlegur stríðsgróði streymdi
inn í landið. HáU verðlag á útflutningsafurðum og eftirspurn erlends setuliðs ef'tir
vinnuafli þrýsti kaupgjaldi upp á við. Kaup breyttist meginhluta tímabilsins í hlut-
falli við breytingar á vísitölu framfærslukostnaðar. Verð innlendra landbúnaðar-
afurða var hækkað gífurlega, en það olli aftur hækkun á kaupgjaldi. Hin mikla kaup-
geta og stríðsgróðinn hafði í för með sér mikla vörueftirspurn innanlands. Henni
varð ekki fullnægt með innflutningi sökum styrjaldarinnar. Hér varð verðbólga og
dýrtíð. Sparifjármyndun varð miklu meiri eu fjárfesting. Þjóðin safnaði miklum
inneignum erlendis.

Á stríðsárunum batnaði hagur þjóðarinnar svo mjög, bæði einstaklinga og hins
opinbera, að tekið var að ráðgera geysilegar framkvæmdir á nær því öllum sviðum,
enda var mikil bjartsýni ríkjandi um framtíðarhorfur. Má hér fyrst og fremst benda
á hinar svo nefndu "nýsköpunarframkvæmdir", þ. e. skipakaup. skipasmíðar og
byggingu iðnfyrirtækja. í öðru lagi má nefna víðtækar fyrirætlanir um opinberar
framkvæmdir, svo sem stórfelldar hafnar- og vegagerðir. rafvirkjanir og lögn raf-
veitna sem og byggingu margs konar opinberra bygginga. Í þriðja lagi voru svo
miklar framkvæmdir á döfinni af hálfu einstaklinga, og þá fyrst og fremst íbúðar-
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húsabyggingar, bygging og stækkun iðnfyrirtækja, jarðræktarframkvæmdir, margs
konar vélakaup o. fl. Samhliða þessum gífurlegu fjárfestingarfyrirætlunum voru
ekki á döfinni fyrirætlanir um hliðstæðan sparnað. Það var ekki tilætlunin að greiða
þessar framkvæmdir með hluta af tekjum þjóðarinnar á þeim tíma, er að þeim
væri unnið. Það var m. Ö. o. ekki tilætlunin að minnka neyzlu, þ. e. að spara, jafn-
mikið og ætlað var að auka framkvæmdir. Þvert á móti leitaðist þjóðin við að auka
neyzlu sína, og var innflutningur á neyzluvörum og neyzlutækjum stóraukinn.
Framkvæmdirnar átti að greiða fyrst og fremst með þeim varasjóði, sem þjóðin
hafði safnað sér á stríðsárunum. Afleiðingin varð sú, að erlendu inneignirnar voru
allar notaðar á þessu stutta tímabili. Heildarfjárfesting þess varð mjög lítil, af því
að sparnaður þess var mjög lítill. Það, sem gerðist, var, að þjóðin eignaðist bygg-
ingar, framleiðslutæki og margs konar neyzlutæki og neyzluvörur í stað erlendu
inneignanna og hinna miklu gjaldeyristekna þessara ára. Innanlands var hin gífur-
lega fjárfesting kostuð með lánsfjárþenslu af hálfu bankanna. Heildarútlán bank-
anna jukust frá árslokum 1944 til ársloka 1946 úr 279 millj. kr. í 579 millj. kr., en
sparifjárinnlán jukust um aðeins 22 millj. kr. á sama tíma. Verðbólga hélt áfram
að vaxa nokkuð. Ringulreið var á vinnumarkaðnum og mikill flutningur vinnuafls
milli atvinnugreina. Erfiðleikar tóku að steðja að útgerð, þrátt fyrir mjög hagstætt
verðlag, sökum aukins tilkostnaðar og skorts á vinnuafli. Öðru tímabilinu lauk um
leið og erlendu inneignirnar þraut.

Þegar þriðja tímabilið hófst, voru aðstæðurnar að því leyti gerólíkar því, sem
var við upphaf annars tímabilsins, að engar erlendar inneignir voru fyrir hendi.
Viðleitni til þess að hrinda í framkvæmd mjög mikilli fjárfestingu og miklu meiri
en svaraði til samtíma sparnaðar hjá þjóðinni hlaut því að hafa Önnur áhrif en raun
varð á, meðan hægt var að nota erlendu innstæðurnar. Afleiðingin hlaut fyrst og
fremst að verða vöruskortur og verðlagshækkun. Engu að síður var reynt að halda
áfram á fjárfestingarbrautinni. Ríkisbúskapurinn var rekinn með miklum halla,
og halli var í ýmsum atvinnurekstri. En fjárfestingin og hallareksturinn var eins
og áður kostað með áframhaldandi lánsfjárþenslu af hálfu bankanna. Útlán þeirra
jukust úr 579 millj. kr. í árslok 1946 í 904 millj. kr. við síðustu áramót. Af þessari
stefnu hlauzt vöru skortur og verðlagshækkun, svo sem við var að búast, í kjölfar
þess sigldu kaupgjaldshækkanir. sem síðan höfðu aftur í för með sér nýja hækkun
á verðlagi. Jafnhliða hækkandi framleiðslukostnaði innanlands breyttust markaðs-
horfur erlendis fyrir útflutningsvörur landsmanna mjög til hins verra. Greiða varð
verulegum hluta útflutningsframleiðslunnar uppbætnr, sem fjár var aflað til með
sköttum og tollum. Um leið og framleiðslukostnaður innanlands hefur hækkað og
markaðsaðstæður erlendis versnað, hefur reynzt æ erfiðara að halda áfram á þess-
ari braut. Þannig er ástandið nú í dag.

Alþýðuflokkurinn og dýrtíðarmálin.
Ein alvarlegustu mistökin á þeim tíma, sem liðinn er, síðan þau þáttaskil urðu

í hag sögu Íslendinga, er upphaf ófriðarins markaði, eru þau, að ekki skuli hafa
verið komið í veg fyrir, að hér kæmi til verðbólgu og dýrtíðar í upphafi ófriðarins,
en á fyrsta tímabilinu, sem rætt var um að framan, voru öll skilyrði fyrir hendi
til þess að koma í veg fyrir slíkt. Þegar gengið var lækkað í apríl 1939, voru um
leið gerðar ýmsar ráðstafanir til þess að hamla gegn verðhækkun af völdum gengis-
lækkunarinnar, og voru það í rauninni fyrstu dýrtíðarráðstafanirnar. Voru þær
einkum þessar:
1. Sömu reglur skyldu gilda um hækkun landbúnaðarafurða og um hækkun á

kaupgjaldi verkafólks. Það hlutfall, sem þá var milli afurðaverðs og kaupgjalds,
skyldi m. Ö. o. haldast.

2. Hækkun húsaleigu var bönnuð.
3. Hækkun útláns vaxta var bönnuð.
4. Verðlagseftirlit var skerpt.
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Þessar dýrtíðarráðstafanir gáfust mjög vel. Vegna þeirra og annarra aðstæðna
hækkaði verðlag mjög lítið vegna gengislækkunarinnar, eða um aðeins 3% til ófrið-
arbyrjunar. í árslok hafði vísitalan ekki hækkað nema um 12%. í janúar 1940 var
gerð á gengislögunum mjög örlagarík breyting að tilhlutan Framsóknarflokksins.
Verðlag á landbúnaðarvörum var slitið úr tengslum við kaupgjald verkafólks. Af-
leiðing þess varð sú, að vísitala landbúnaðarafurða tók að hækka miklu meira en
kaupgjald og framfærslukostnaður almennt. 1. des. 1940 var vísitala landbúnaðar-
afurða 163, en vísitala framfærslukostnaðar 142 og vísitala kaupgjalds l27. Um ára-
mótin 1940-41 féllu kaupbindingarákvæði gengislaganna úr gildi, og sömdu þá
flest verklýðsfélög um fulla verðlagsuppbót og nokkur einnig um dálitla hækkun á
grunnkaupi. 1. okt. 1941 hafði kaupgjald hækkað um 66%, en meðalhækkun á inn-
lendum matvörum var 124%, eða helmingi meiri. Meðalhækkun á erlendum matvör-
um var hins vegar 76%. Verð á kjöti, fiski, mjólk, feitmeti og innlendum garðávöxt-
um hafði þá þegar hækkað vísitöluna um 37 stig eða um meira en helming þess, sem
hún hafði hækkað. 1941 voru sett lög, er heimiluðu ríkisstjórninni ýmsar dýrtíðar-
ráðstafanir, en samkomulag varð ekki um að nota þær heimildir nema að litlu leyti,
svo að dýrtíð hélt áfram að vaxa jafnt og þétt allt árið 1941, og var vísitalan í árslok
komin upp í 177.

A þessum tíma var af hálfu Alþýðuflokksins og í málgögnum hans hvað eftir
annað varað alvarlega við afleiðingum þess, ef látið væri reka á reiðamlm í dýrtíðar-
málunum og verðbólgan látin aukast. í október 1941 var Alþingi kvatt saman, aðal-
lega eða eingöngu til þess að ræða dýrtíðarmálin. A því þingi var af hálfu Alþýðu-
flokksins flutt ýtarlegt frumvarp um lausn dýrtiðarvandamálsins. Aðalatriði þess
voru þau, sem hér segir:

1. Allt verðlagseftirlit skyldi sameinað hjá einum aðila og ná jafnt til innlendra
sem erlendra vörutegunda og starfa eftir föstum grundvallarreglum.

2. Tollar skyldu afnumdir á skömmtunarvörum og nokkrum fleiri vörutegund-
um.

3. Fanngjöld skyldu lækkuð niður í það, sem þau voru fyrir stríð.
4. Hinni almennu heimild um útflutningsgjald, sem í lögum var, skyldi breytt

heimild til þess að leggja útflutningsgjald á vörur, sem seldar væru með stríðs-
gróða.

5. Stofnaður skyldi dýrtíðarsjóður, sem séð væri fyrir 14 millj. kr. tekjum auk
útflutningsgjaldsins, til þess að koma í veg fyrir aukningu dýrtíðarinnar og styrkja
þá framleiðendur, sem ekki fengju viðunandi verð fyrir afurðir sínar.

6. Ríkisstjórninni skyldi heimilað að kaupa birgðir af nauðsynjavörum og ann-
ast dreifingu þeirra.

Alþingi sinnti þessu frumvarpi ekki. Það var flutt öðru sinni, óbreytt að mestu,
it þinginu 1942, og enn fremur var þá af hálfu Alþýðuflokksins flutt frumvarp um
hækkun á gengi íslenzku krónunnar. Hvorugu þessara frumvarpa var sinnt. í árs-
byrjun 1942 settu Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn hins vegar gerð-
ardómslögin svo nefndu. Alþýðuflokkurinn barðist gegn þeim og verklýðshreyfingin
öll sömuleiðis, enda hlaut sú lagasetning að teljast ranglát, fyrst ekkert hafði verið
aðhafzt að gagni í dýrtíðarmálunum í heild og til þess að hagnýta stríðsgróðann til
sameiginlegra þarfa þjóðarinnar. Vísitalan hafði ekki hækkað sjö fyrstu mánuði
ársins, en haldizt í 183 stigum. 1. desember var hún hins vegar komin upp í 272 stig,
að langmestu leyti vegna þeirrar hækkunar, er varð á landbúnaðarvörum um haustið.

Dýrtíðarhjólið hélt því áfram að snúast. Alþýðuflokkurinn var eini stjórnmála-
flokkurinn, sem lagði fram á Alþingi heildartillögur um lausn alls dýrtíðarmálsins
og um ráðstafanir til þess að stöðva vöxt dýrtíðarinnar og vinna bug á henni. Enginn
vafi er á því, að hefðu tillögur Alþýðuflokksins á árunum 1941-42 um afnám tolla,
lækkun farmgjalda, öflugt verðlagseftirlit, útflutningsgjald og aðra tekjuöflun til
þess að koma Í veg fyrir aukningu dýrtíðarinnar verið framkvæmdar, auk þeirrar
tillögu hans að hækka gengi krónunnar, þá hefði verið hægt að halda dýrtíð alger-
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Jega í skefjum. Þá hefði saga þeirra ára, sem á eftir komu, getað orðið öll önnur en
hún varð. Þá ætti þjóðin ekki við sams konar erfiðleika að etja og hún á nú. Við
því var hvað eftir annað varað af hálfu Alþýðuflokksins, m. a. í greinargerðum
fyrir fyrr nefndum frumvörpum og í umræðum um þau, að vöxtur dýrtíðarinnar
stefndi afkomu atvinnuveganna og öryggi gjaldmiðilsins í voða. Stærstu flokkar
þingsins, Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn, sinntu ekki þessum að-
vörunum. Eina mikilvæga "dýrtíðarráðstöfunin", sem þeir komu sér saman um á
þessu tímabili, voru gerðardómslögin, auk þess sem þeir áttu til skiptis hlut að
hinum sífelldu hækkunum á verði landbúnaðarafurða. Með aðgerðarleysi í dýrtíðar-
málunum á þessum árum var atvinnu- og fjármálalíf þjóðarinnar sýkt þeim sjúkleika,
sem ekki hefur enn tekizt að lækna. Alþýðuflokkurinn hafði frá upphafi augun opin
fyrir því, að efnahagskerfið væri að sýkjast, svo sem fyrr greindar tillögur hans
bera glöggan vott um, og hann benti á ráð til þess að lækna sjúkdóminn meðan
hann var á byrjunarstigi. Það hefur reynzt þjóðinni dýrt og er að reynast henni
dýrt núna, að ráðum Alþýðuflokksins skyldi ekki hafa verið fylgt árin 1941-42.

Alþýðuflokkurinn var því fylgjandi, að mestum hluta erlendu inneignanna í
stríðslokin yrði varið til kaupa á nýjum framleiðslutækjum. Til þess að tryggja
það og til þess að koma fram geysimikilvægum endurbótum a tryggingakerfi þjóð-
arinnar fyrst og fremst tók Alþýðuflokkurinn þátt í ríkisstjórn á árunum 1944-46.
Almannatryggingalögin eru það höfuðspor, sem Alþýðuflokkurinn markaði á þessu
tímabili, og má hiklaust telja það eitt hið gæfuríkasta, þeirra er stigin voru. Stjórn
fjármála og atvinnumála var í höndum annarra flokka. Síðustu árin hefur Alþýðu-
flokkurinn einnig átt sæti í ríkisstjórn og haft stjórnarforustu. Á þessum árum hefur
af hálfu Alþýðuflokksins hvað eftir annað verið bent á nauðsyn þess að hafa hemil
á fjárfestingu og gæta varúðar í afgreiðslu fjárlaga, auk þess sem flokkurinn hefur
viljað beita sér fyrir því, að verðlag og kaupgjald héldist stöðugt. Önnur stefna hefur
hins vegar orðið ofan á. Samkeppni Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins
hefur haft óheppileg áhrif á stefnuna í fjárfestingarmálum og fjármálum ríkisins.
Ábyrgðarlaus afstaða Sósíalistaflokksins í verklýðsmálum hefur og verið sízt til
bóta og á sinn þátt í þeim glundroða, sem orðið hefur.

Niðurstaða þessa máls er því, að sú stefna, sem leitt hefur til óf'remdarástands-
ins í efnahagsmálum þjóðarinnar nú, hefur ekki verið mörkuð af Alþýðuflokknum.
Hann varaði þvert á móti við henni Í upphafi og lagði þá fram, einn stjórnmála-
flokkanna, alhliða tillögur til þess að koma í veg fyrir, að svo gæti farið sem farið
hefur. Nú, þegar allt er komið í óefni og grípa verður til einhvers konar neyðar-
ráðstafana, mun Alþýðuflokkurinn telja það skyldu sína að standa sem trúastan vörð
um hagsmuni umbjóðenda sinna, Íslenzkrar alþýðu, og samþykkja það eitt, sem
orðið getur til þess að auka hlut hennar í þjóðartekjunum, en beita sér gegn öllu,
sem líklegt er til þess að rýra hann. Á þessu sjónarmiði grundvallar hann afstöðu
sína til þess frv. um gengisskráningu, launabreytingar, stóreignaskatt, framleiðslu-
gjöld o. fl., sem hæstv. ríkisstjórn hefur lagt fyrir Alþingi.

Tvenns konar jafnvægisleysi.
Höfuðeinkenni þess ástands, sem nú ríkír í efnahagsmálum þjóðarinnar, er

tvenns konar jafnvægisleysi. í fjárhagsmálum þjóðarinnar er jafnvægisleysi, sem
kemur fram í miklum mun á innlendu og erlendu verðlagi sem og peningatekjun-
um innanlands annars vegar og gjaldeyristekjunum, reiknuðum í íslenzkum krón-
um, hins vegar, en þetta veldur aftur á móti gjaldeyrisskorti og vöru skorti og nauð-
syn á verzlunarhöftum, ef koma á í veg fyrir skuldasöfnun erlendis og algert verð-
hrun gjaldmiðilsins. En auk þessa er um að ræða félagslegt jafnvægisleysi. Tekjum
þjóðarinnar og eignum er mjög misskipt. Einstakar stéttir búa við mjög ólík kjör. Í
umróti síðasta áratugs hefur ekki aðeins fjármálakerfið færzt úr skorðum, heldur
hefur einnig orðið mikil röskun á aðstöðu stétta og hagsmunahópa innbyrðis. Miklar
stóreignir hafa safnazt á hendur einstaklinga, að langmestu leyti vegna utanaðkom-
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andi aðstæðna, en fjöldi fólks hefur búið og býr enn við hörmuleg kjör vegna ýmissa
aðstæðna, t. d. vegna húsnæðis skorts. Það er höfuðeinkenni þess frumvarps, sem
hér er um að ræða, að því er aðeins ætlað að vera tilraun til þess að ráða bót á jafn-
vægisleysinu í fjárhagsmálum þjóðarinnar. Það er ekki tilgangur þess að ráða jafn-
framt nokkra bót á hinu félagslega jafnvægisleysi með gagngerum ráðstöfunum til
tekju- og eignajöfnunar. Ég álít, að þessi tvö mál verði ekki aðskilin. Þau verður
að leysa samtímis. Röskun sú, sem orðið hefur í fjárhagsmálum þjóðarinnar á und-
anförnum áratug, hefur jafnframt valdið mikilli félagslegri röskun. Útgerðargróð-
inn í stríðinu, hinn mikli verzlunarhagnaður, verðhækkunartekjurnar o. fl. eru allt
saman afleiðingar þess m. a., að mjög hefur skort á jafnvægi í fjárhagsmálefnum
þjóðarinnar. Um leið og reynt er að ráða bót á þessu jafnvægisleysi, er þvi eðlilegt
og sjálfsagt að bæta jafnframt úr hinu félagslega jafnvægisleysi. Hin óeðlilega gróða-
myndun síðasta áratugs hefur rýrt hlutdeild launþega í þjóðartekjunum hlutfalls-
lega. Þau met þarf að jafna, um leið og gerðar eru ráðstafanir til þess að koma á

jafnvægi í fjárhagsmálunum. Það hlýtur að vera eðlileg og sjálfsögð krafa launastétta.
Ég álít það þess vegna vera höfuðgalla frv., að það er einhliða. Það fjallar

aðeins um einn þátt vandamáls, sem leysa verður í einu lagi. Til frekari rökstuðn-
ings þvi, að óeðlilegt sé að greina þessi múl hvort frá öðru, má benda á annað
atriði. Það, sem gera þarf til þess að koma á fjárhagslegu jafnvægi, er að binda
endi á hallarekstur í útveginum og hjú hinu opinbera, samræma fjárfestingarfyrir-
ætlanir sparnaðarfyrirætlunum og innlent verðlag og útlent. Þetta verður ekki gert
nema með því að flytja tekjur milli stétta innanlands. Það leggur engar byrðar á

þjóðina í heild að gera slíkar ráðstafanir, en það breytir tekjuskiptingunni innan-
lands. Ef sjávarútvegurinn þyrfti ekki á auknum tekjum að halda, væri hann ekki
í neinum vandræðum. Þær auknu tekjur, sem hann þarf að fá, verða aðrar stéttir
auðvitað að láta honum í té. Hlutdeild sjávarútvegsins Í þjóðartekjunum getur ekki
vaxið, nema hlutdeild annarra minnki. Í sérhverjum tillögum til þess að bæta úr
jafnvægisleysinu í fjárhagsmálunum er því í rauninni fólgin tillaga um flutning á
tekjum milli stétta, þ. e. tillaga, er hefur áhrif á hið félagslega jafnvægi eða jafn-
vægisleysi, sem fyrir er. Þess vegna er ekki hægt að dæma tillögur til þess að
bæta úr jafnvægisleysinu í fjárhagsmálum einvörðungu út frá því sjónarmiði,
hvort þær nái þvi marki, heldur verður einnig að athuga hin félagslegu áhrif, sem
þær hafa, og þeim mun meiri ástæða er til þess, ef í þeim efnum er mikið jafn-
vægisleysi fyrir, svo sem á sér stað hér á landi nú.

Við undirbúning þessa frv. hefur verið gengið algerlega fram hjá þessari hlið
málsins. Í frv. er gert ráð fyrir að koma þessum tekjuflutningi í kring með geng-
islækkun. En það er ekkert rætt í hinni löngu og ýlarlegu álitsgerð, sem frv. fylgir,
hvort þessi aðferð sé réttlát. Með henni eru þeir, sem láta af hendi raunverulegar
tekjur til sjávarútvegsins, látnir gera það í hlutfalli við það, hversu mikinn erlendan
gjaldeyri þeir nota. Það er ómaksins vert að reyna að gera sér nánari grein fyrir
því, hver áhrif þetta hefur á afkomu einstakra stétta, en í því felst að áætla laus-
lega þá hækkun it framfærslukostnaði almennt, sem af gengislækkuninni hlyti st.
Niðurstaðan gæti hæglega orðið sú, að fyllsta ástæða væri til þess að flytja einnig
verulegar tekjur milli þeirra stétta innbyrðis, sem í heild verða að láta sjávarút-
veginum tekjur í té. Á þessu sést, að sérhver ráðstöfun, er snertir fjárhagsjafnvægið,
snertir jafnframt félagslega jafnvægið. Þess vegna verða þessi tvö mál ekki að-
greind. Og þess vegna hefði það átt að vera liður í undirbúningi þeirra tillagna,
sem hér er um að ræða, að athuga tekju- og eignaskiptinguna, eins og hún er nú,
sem og sérstakar aðstæður, sem miklu máli skipta fyrir lífskjörin, svo sem hús-
næðismálin. Með því móti einu hefði fengizt öruggur grundvöllur til þess að byggja
á tillögur, er tryggðu, að hin nauðsynlega endurskipting þjóðarteknanna vegna
sjávarútvegsins yrði réttlát.

Ég hef nú gagnrýnt frv. og undirbúning þess frá því sjónarmiði, að gengið
hafi verið fram hjá hinni félagslegu hlið málsins. Þá vaknar næst sú spurning,
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hvort það markmið, sem keppt er að með tiIlögunum, sé hið æskilegasta, sem til
greina kemur, enn fremur, hvort líklegt sé, að það muni nást.

Frjáls verzlun eða full atvinna.
Höfuðmarkmið tillagnanna er að gera það kleift að gera verzlunina frjálsa.

Í álitsgerð þeirri, er frv. fylgir, er kostum frjálsrar verzlunar lýst allýtarlega. Hins
vegar er engin tilraun gerð til þess að rökstyðja það með tölum eða útreikningum,
að þær ráðstafanir, sem um er að ræða, muni gera það kleift að gera verzlunina
frjálsa. Ýmis einföld rök hníga að því, að svo muni alls ekki vera. Þjóðin ver
ákveðnum hluta tekna sinna til kaupa á erlendum vörum, ef hún á frjálst val
milli þeirra og innlendrar vöru. Reynsla áranna fyrir stríð, þegar meira jafnvægi
var í utanríkisviðskiptum en verið hefur undanfarið, sýndi, að um það bil 50-60%
þjóðarteknanna komu fram sem eftirspurn eftir erlendum vörum. Ef gert er ráð
fyrir, að þjóðartekjurnar verði nú um 1500 millj. 1\1'., má búast við 700-800 millj.
kr. eftirspurn eftir erlendum vörum. Siðasta útflutningsáætlun fjárhagsráðs er 300
millj. kr. Sú upphæð hækkaði í 520 millj. kr. við gengislækkun þá, sem frv. gerir
ráð Iyr ir. Enn vantaði þá 200--:lO0 millj. kr. gjaldeyristekjur til þess, að hægt
væri að gera verzlunina frjálsa. Ef tilætlunin er því sú, að verzlunin geti orðið
frjáls, virðist allt benda til þess, að gengislækkunin þyrfti að vera mun meiri en
gert er ráð fyrir í frv.

Að öðru leyti er það um þetta að segja, að ég tel það ekki eiga að vera höfuð-
markmið þeirrar stefnu, sem fylgt er í efnahagsmálum, að hægt sé að halda uppi
svo nefndri frjálsri verzlun. Ég tel höfuðmarkmiðið eiga að vera það, að haldið
sé uppi fullri atvinnu og full hagnýting allra framleiðslutækja tryggð. Svo álít ég,
að verzlunin eigi að vera eins frjáls og samrýmist þessu höfuðmarkmiði. Ýmis
fræðileg rök og gömul og ný reynsla virðist benda til þess, að vafasamt sé, að
hvort tveggja geti farið saman, algerlega óheft framtak í framleiðslu og viðskipt-
um annars vegar og full atvinna og full hagnýting allra atvinnutækja hins vegar.
Ég álít síðara markmiðið mikilvægara, og vil þó ekki gera lítið úr þeirri þýðingu,
sem frelsi í framleiðslu og viðskiptum getur haft. En ég tel nauðsynlegt að hafa
það eftirlit með viðskiptum, sem óhjákvæmilegt er til að tryggja öllum atvinnu.
Höftin, sem hér hafa verið undanfarin ár, hafa ekki haft það hlutverk, heldur
hafa þau verið ein af afleiðingum jafnvægisleysis þjóðarbúskaparins og þar af leið-
andi eitt af sjúkdómseinkennum hans, svo sem m. a. sést af því ófremdarástandi,
sem ríkt hefur á því sviði, og þeirri spillingu, sem þró azt hefur í skjóli þeirra.

Einstök atriði frumvarpsins.
Þá mun ég snúa mér að því að ræða einstök atriði frv.
Aðalatriði frv. er, að gengi krónunnar er lækkað um 42.fj%, þ. e. verð erlends

gjaldeyris hækkað um 74.3%. Ófullnægjandi rök eru þó færð fyrir því, hvers vegna
einmitt þessi gengislækkun er valin. Í álitsgerð þeirri, sem frv. fylgir, er sagt, að
hún sé miðuð við þarfir bátaútvegsins, og er þá verðið 10 d á ensku pundi af
hraðfrystum fiski lagt til grundvallar, þar eð það sé lægsta verð, sem fáist fyrir
þá vöru. Ekki er hins vegar skýrt frá niðurstöðum neinna athugana á því verði,
sem búast megi við í framtíðinni, en það er auðvitað hið eina, sem máli skiptír í
þessu sambandi. Ekki er heldur skýrt frá niðurstöðum neinna athugana á verði
því, sem keppinautar okkar á fiskmörkuðunum selja vörur sínar á. Ástæða hefði
verið til þess að gera sérstaka grein fyrir því, hvort líklegt væri, að gengislækk-
unin opnaði nýja markaði fyrir freðfisk, t. d. í Bandaríkjunum. Þá er og ekkert
að því vikið, sem vitað er, að nauðsyn er á, að breytt verði um pakkastærð og
pökkunaraðferðir Í þessum iðnaði frá því, sem verið hefur. Engin grein er þar af
leiðandi gerð fyrir þVÍ, hver áhrif það hefði á verðþörf útvegsins. Um hana eru
yfirleitt engir nákvæm ir útreikningar birtir.

Þá er enn fremur ekkert um það rætt, að fyrir gjaldeyri þann, sem verulegur
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hluti saltfiskframleiðslunnar er seldur fyrir, þ. e. líruna, hafa útflytjendur undan-
farið fengið 50% hærra verð en svarað hefur til skráðs gengis hans í Róm. Gengi
lírunnar hækkar því um aðeins 16% við þessa gengisbreytingu, þar eð gera verður
ráð fyrir, að tilætlunin sé að skrá hana í samræmi við hið opinbera gengi fram-
vegis. En þetta skiptir verulegu máli fyrir saltfiskframleiðsluna.

J álitsgerðinni er gert ráð fyrir því, að ferskfiskverðið muni geta hækkað upp
í 93 aura fyrir kg. Fulltrúar frá L. 1. Ú. hafa á hinn bóginn látið svo um mælt ú:
fundi í fjárhagsnefnd, að ólíklegt sé, að hægt verði að hækka fiskverðið nokkuð,
þrátt fyrir gengislækkunina. Raunverulegt fiskverð til útvegsmanna mun nú vera
um 83 aurar fyrir kg. Hér ber því allmikið á milli, og er nauðsynlegt að fá úr því
skorið, hvað telja má líklegt Í þessum efnum.
Í 1. gr. frv. er gert ráð fyrir því, að gengi krónunnar verði aftur tengt dollur,

en það er nú tengt sterlingspundi, svo sem kunnugt er. Eðlilegra er, að krónan sé
tengd þeirri mynt, sem Íslendingar stunda aðallega viðskipti í. Það virðist ekki
hafa verið talið í ósamræmi við reglur Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, þegar krónan var
tengd sterlingspundi á s. l. hausti. Er ástæðulaust að breyta nú til um þetta og
ekki til bóta.
Í 2. gr. frv. er ríkisstjórn og þjóðbanka falið að skrá gengi krónunnar fram-

vegis. Hér er um að ræða mjög mikilvægt vald, mikilvægara en löggjafarvald á
ýmsum sviðum fyrir hagsmuni hinna ýmsu stétta. Alþingi hefur haft þetta vald.
Eg álít það ekki mega afsala sér því.

Samkvæmt 3. gr. frv. á að greiða eigendum sparifjár uppbætur eftir vissum
reglum. Engin skýrsla fylgir þó um, hversu miklu þessar uppbætur muni nema.
Samkvæmt upplýsingum Landsbankans má gera ráð fyrir, að sparifé fyrra tíma-
bilsins yrði bætt með 13%, en fé seinna tímabilsins með 2%. Er hið síðara svo lág
upphæð, að varla verður talið réttlætanlegt að efna til mjög mikils kostnaðar
í sambandi við slíka uppbótargreiðslu. Það er og mikill galli á þessum uppbótar-
greiðslum, að þær eru bundnar við sparifé einvörðungu, en á verðbréfaeign skuli
engar bætur greiddar. Eigendur stofnlánadeildarbréfa eiga þannig ekki að fá neinar
bætur, og þó voru þau bréf keypt fyrir sparifé að verulegu leyti, og fyrir áeggjan
ríkisvaldsins, en vextir af þeim eru lágir. Þá má og á það benda, að eðlilegra hefði
verið að .greiða þessar uppbætur af andvirði eignarskattsins. þar eð bókfærslu-
hagnaður sá, sem hlýzt af endurmati erlendu innstæðnanna, verður ekki talinn
greiðsluhæfur Í venjulegum skilningi.

Í 4.--8. gr. er gert ráð fyrir greiðslu til kaupuppbótar samkvæmt sérstakri
vísitölu. Ekki á þó að miða við visitölu þá, sem reiknuð hefur verið út af kaup-
lagsnef'nd, heldur skal grundvelli hennar breytt, þannig að húsaleiguliðurinn og
kjötliðurinn skulu hækka. Þessar breytingar á grundvellinum valda því, að breyt-
ingar á verði erlendrar vöru hafa minni áhrif á vísitöluna eftir en áður. en það
er auðvitað fyrst og fremst erlend vara, sem gert er ráð fyrir að hækki vegna
gengislækkunarinnar. Ekki er vikið einu orði að því í greinargerð frv. eða álits-
gerð þeirri, sem því fylgir, að breyting vísitölugrundvallarins muni hafa þessi áhrif,
og verður það að teljast mjög miður farið, einkum þegar þess er gætt, að ástæðan
til þess, að stungið er upp á þessari breytingu, getur varla verið önnur en sú, að
láta verðbreytingu erlendu vörunnar hafa minni áhrif en ella. Breytingin virðist
og enn hæpnari, þegar þess er gætt, að einn af ágöllum gömlu vísitölunnar virðist
vera sá, að erlend vara skipti þar of litlu múli, eins og neyzluvenjum er nú orðið
háttað, en ekki of miklu. Engir útreikningar fylgja frv. um það, hver áhrif þessi
breyting á vísitölugrundvellinum hefði. Gera má ráð fyrir, að hækkun hinnar nýju
vísitölu verði um þriðjungi minni en hækkun hinnar gömlu vegna breytinga á er-
lendu verðlagi. Ef launþegum er sagt, að þeir eigi að fá uppbætur í hlutfalli við
breytingar á framfærslukostnaði, eiga uppbæturnar að sjálfsögðu að miðast við
breytingar, sem eru eins rétt reiknaðar og unnt er, og er nauðsynlegt að breyta
þessum ákvæðum, auk þess sem eðlilegt er, að uppbæturnar verði greiddar mán-
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aðarlega. Þá er og ekki gert ráð fyrir því, að uppbætur séu greiddar á lifrarpen-
inga skipverja á togurum, en þar er þó um venjulegt kaupgjald að ræða, og er það
ekki miðað við afurðaverð, svo sem ráð virðist fyrir gert í frv. Kaup yfirmanna
á hins vegar að hækka um 74% vegna gengislækkunarinnar, og þarf að breyta
þessu hvoru tveggja.
Í 11. gr. er gert ráð fyrir framleiðslugjaldi á yrnsar útflutningsafurðir. Ekki

fylgja frv. neinar rekstraráætlanir, sem sýni, hvernig upphæð framleiðslugjaldanna
sé fundin. Lauslegur athuganir virðast benda til, að ekki sé samræmi milli 25%
útflutningsgjaldsins á isf'isk og 10% gjaldsins, sem gert er ráð fyrir, að greitt verði
af aflaverðmæti nýju togarnnna, annars en isf'isks og síldar, þar eð hið síðarnefnda
er brúttógjald.
Í 12. gr. eru ákvæði um sérstakan eignarskatt. Hlutverk hans er að koma í veg

fyrir, að eigendur þeirra eigna, sem hækka í verði vegna gengisbreytingarinnar,
hagnist á verðlagshækkuninni. Hér er því alls ekki lUH eignarskatt í venjulegum
skilningi að ræða, heldur tilraun til þess að innheimta í ríkissjóð verðhækkunar-
hagnað, sem hlýzt af opinberum ráðstöfunum. Reglurnar um skattinn eru þó svo
vægar, að verðhækkunin verður vafalaust ekki greidd öll. Skatturinn nemur varla
meiru en 3-4% af þeirri heildareign. sem hann er lagður á, og er þá verð fasteigna
miðað við 8-falt fasteignamat. Og þessi skattur á að greiðast á 20 árum, og af skatt-
skuldinni eiga ekki að greiðast nema 3% % vextir. Þessi skattur verður því alls ekki
skoðaður sem umtalsverð byrði á eignastéttir landsins, enda virðist ekki hafa verið
gert ráð fyrir því, að hann væri það, svo sem sést lll. a. af því, að sparifé, peningar,
verðbréf og útistandandi skuldir eiga ekki að teljast til skattskyldra eigna. Reglunum
um skattálagninguna er ábótavant í einstökum atriðum. Það er galli, að skatt-
urinn skuli aðallega verða hlutfallslegur, en ekki stighækkandi. Ekki er heldur sam-
ræmi í reglunum, sem gilda um mat á fasteignum og öðrum eignum, t. d. skipum.

Tvö sjónarmið.
Ég hef nú rætt frv. í heild og í einstökum atriðum. Niðurstaðan er mjog nei-

kvæð. Ég tel hina félagslegu hlið málsins hafa verið vanrækta við undirbúning þess
og það þess vegna einhliða lausn á þeim vanda, sem að steðjar. Ég tel ekki rétt að
miða stefnuna í efnahagsmálum þjóðarinnar við það fyrst og fremst að koma hér á
frjálsri verzlun, heldur hitt, að tryggja öllum atvinnu og fulla hagnýtingu allra fram-
leiðslutækja. Enn fremur álít ég, að ráðstafanir þær, sem ráðgerðar eru, mundu alls
ekki nægja til þess að gera verzlunina frjálsa. Þá hef ég og gagnrýnt einstök atriði
frv., sérstaklega ákvæðin um vísitöluuppbótina og eignarskattinn.

Slíkar ráðstafanir sem þessar verður fyrst og fremst að dæma út frá tveim
sjónarmiðum. Athuga verður, hvort líklegt sé, að þær nái tilgangi sínum, og svo hitt,
hvort þær geti talizt réttlátar. Ef tilgangur þessara tillagna er sá, að koma hér á
frjálsri verzlun, ná þær vafalaust ekki tilgangi sínum. Miklu líklegra er hins vegar,
að takast mætti með framkvæmd þeirra að eyða hallarekstri í útgerðinni, og þó er
ekki trygging fyrir því, þar eð ekki hafa verið færð rök fyrir, að eðlilegt sé að miða
við það útflutningsverð á freðfiski, sem við er miðað. Það, hvort slíkar tillögur ná
tilgangi sínum, er og algerlega komið undir því, hvaða stefnu verður fylgt fram-
vegis í fjárfestingannálum og fjármálum ríkisins. Verði sömu stefnu og undanfarið
fylgt á því sviði, er vafalaust, að slíkar ráðstafanir koma ekki að haldi, og sækir þá
fljótlega aftur í sama horfið. Þá er og árangurinn að mjög verulegu leyti undir því
kominn, hvernig verkalýðs- og launþegasamtök bregðast við. Ef þau telja gengið á
hlut sinn með óréttmætum hætti og hækka kaup sitt verulega umfram það, sem gert
er ráð fyrir í frv., geta ráðstafanirnar reynzt útflutningsatvinnuvegunum gagns-
lausar. Hér er um að ræða mjög mikilvægt atriði. Frv. hefur að engu leyti verið
undirbúið í samráði við verkalýðssamtökin. Ýmis ákvæði þess eru til þess fallin að
vekja tortryggni af hálfu þeirra, og er það miður farið. Verkalýðssamtökin gera sér
vafalaust ljóst, að engum er gagn að gagnkvæmum hækkunum it kaupgjaldi og verð-
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lagi, sízt hinum vinnandi stéttum sjálfum. Alþýða manna mun vafalaust ekki skorast
undan þVÍ að taka á sínar herðar sanngjarnan hluta af þeim byrðum, sem á þjóðina
Í heild kann að verða að leggja vegna versnandi markaðs skilyrða, ef málin eru lögð
hreinskilnislega fyrir hana og hún telur sig geta borið traust til þeirra, sem með
framkvæmdarvaldið fara. En það er eðlileg krafa verkalýðssamtaka. að þeir fórni
fyrst og þeir fórni mest, sem haft hafa stórtekjur og safnað hafa stóreignum á undan-
förnum áratug.

Og þá er komið að síðara atriðinu. Slíkar ráðstafanir verða ekki taldar réttlátar,
nema þær dreifi þeim byrðum, sem eru þeim samfara, þannig, að meginþunginn
lendi á þeim, sem breiðu st hafa bökin. Hér er gert ráð fyrir því, að það, sem sjávar-
útvegurinn fær, skuli greitt af öðrum Í hlutfalli við notkun erlends gjaldeyris, en
þar eð engar tekjujöfnunarráðstafanir fylgja, verður slíkt að teljast mjög ranglátt.

Alþýðuflokkurinn og gjaldeyrislækkunin.
Síðustu þing Alþýðuflokksins og Alþýðusambandsins lýstu sig andvíg gengis-

lækkun, og Alþýðuflokkurinn lýsti því einnig yfir fyrir síðustu kosningar, að hann
mundi beita sér gegn slíkri ráðstöfun. Ástæðan var ekki sú, að Alþýðuflokkurinn
hlyti ávallt og undir öllum kringumstæðum að telja gengisbreytingu andstæða hags-
munum umbjóðenda sinna. Hann fylgdi gengisbreytingunni 1939, þar eð hann taldi
hana nauðsynlega og vegna þess, að samhliða henni voru gerðar raunhæfar ráð-
stafanir til þess að sporna gegn dýrtíð og til þess að bæta kjör þeirra, sem lágt voru
launaðir, enda var stjórn Alþýðusambandsins ráðstöfun þessari fylgjandi. Ef gengis-
breyting ætti að vera réttlætanleg frá sjónarmiði Alþýðuflokksins, eins og ástandið
hefur verið undanfarinn áratug og er nú, yrði að gera svo róttækar breytingar á
efnahags- og félagsmálum þjóðarinnar, að engar líkur eru til þess, að um þær gæti
orðið samkomulag, eins og Alþingi er nú skipað. Skal ég drepa á nokkur atriði í
þessu sambandi.

1. Breyta þarf skipulagsháttum Í útgerð landsmanna, sérstaklega stórútgerðinni og
ýmsum fiskiðnaði, svo sem rekstri hraðfrystihúsa, þannig að tryggt verði, að
tækin séu ávallt hagnýtt með hagsmuni heildarinnar fyrir augum og að gróða
góðæra sé ekki varið með óeðlilegum hætti, heldur einvörðungu Í þágu atvinnu-
veganna sjálfra. Bæta þarf og rekstrarhætti bátaútgerðarinnar, hagnýta kosti
stórrekstrar meira en gert er Í sambandi við hana og auka sparneytni i rekstr-
inum.

2. Gerbreyta þarf skipulagi innflutningsverzlunar landsmanna og binda enda á það
ástand, að hún sé mikil og örugg gróðalind. Þarf að skipuleggja hana þannig,
að hún sjái landsmönnum fyrir sem beztri og ódýrastri erlendri vöru og dreifi
henni með sem lægstum kostnaði. Slíkt verður ekki tryggt, nema með því, að hið

opinbera taki innflutningsverzlunina í sínar hendur að verulegu leyti, á þeim
sviðum, þar sem hagkvæmast er að gera innkaup Í sem stærstum stíl eða kaupa
þarf í sambandi við verzlunarsamninga, en hafi að öðru leyti náið eftirlit með
verzluninni,

i\. Auka þarf rekstrarhagkvæmni bæði landbúnaðar og innlends iðnaðar frá því,
sem verið hefur, fyrst og fremst með aukinni tækni og bættum vinnuaðferðum
og með því að efna til stórrekstrar á þeim sviðum, þar sem hann hentar bezt.

4. Gera þarf róttækar ráðstafanir til þess að leysa húsnæðisvandamálið. Þúsundir
manna búa við rýr kjör, ekki vegna þess, að þeir hafi ekki atvinnu eða sæmileg
laun, heldur vegna þess, að þeir búa í óhæfu húsnæði eða sæta afarkostum um
kjör í skjóli skortsins.

5. Gera þarf gagngerðar breytingar á skattakerfinu til þess að tryggja rétt framtöl
og koma í veg fyrir, að óeðlilegur skattþungi lendi á herðum launamanna, auk
þess sem hækka þarf persónufrádrátt verulega. Til þess að tryggja nokkra eigna-
jöfnun þyrfti að leggja á raunverulegan stóreignaskatt.
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6. Enn fremur þarf að gera ráðstafanir til sparnaðar hjá hinu opinbera og til auk-
innar hagsýni í opinberum rekstri.

Af ástæðum þeim, sem raktar hafa verið í þessu nefndaráliti, hlýtur stefna sú,
sem fylgt er í frv. því, sem hér liggur fyrir, að teljast andstæð stefnu Alþýðuflokks-
ins, eins og hún hefur verið mótuð á síðustu þingum hans og í síðustu kosninga-
stefnuskrám. Það er ekki tryggt, að frv. nái þeim tilgangi, sem því er ætlað að ná.
Leiðin, sem fara á til þess, er ekki réttlát. Þess vegna legg ég til, að frv. verði fellt.

Breytingartillögur mun ég þó leggja fram á sérstöku þingskjali og gera grein
fyrir þeim í framsögu.

Alþingi, 11. marz 1950.

Gylfi Þ. Gíslason.
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