
Nd. 294. Nefndarálit [12. mál]
um frv. til I. um breyt. á l. nr. 11 12. febr. 1940, um sölu og útflutning á vörum.

Frá minni hl. fjárhagsnefndar (EOl).

Nefndin hefur ekki enn orðið sammála um afgreiðslu þessa máls. Meiri hl.
hefur enn hvorki getað tekið afstöðu með því né móti, en ég legg hins vegar til, að
frv. verði samþykkt.

Það hefur þegar bakað þjóðarbúinu tjón, er nemur hundruðum milljóna króna
í erlendum gjaldeyri, að þetta frv. hefur enn ekki verið samþykkt. Hefði þetta frv.
orðið að lögum í fyrra, þá mundi hafa verið framleiddur freðfiskur og aðrar út-
flutningsvörur í svo stórum stíl, að stórum hefði dregið úr því atvinnuleysi, sem
nú hefur skap azt um land allt, og þjóðarbúið aflað sér erlendra vara og erlends
gjaldeyris fyrir útflutningsafurðir, sem menn hafa ekki árætt að framleiða, af því
að ekki var frelsi til að selja þær og kaupa vörur aftur í staðinn til að selja hér i
samkeppni við aðra.

Tökum freðfiskinn sem dæmi. Þótt við íslendingar hefðum látið togarana
framleiða fyrir frystihúsin t. d. 10 þúsund smálestir af freðfiski á þessu ári, þá
var hægt að selja allt það fiskmagn á framleiðsluverði án allrar uppbótar með báta-
gjaldeyri, ef menn fengju aðeins að kaupa inn vörur fyrir freðfiskinn og
selja hér í samkeppni við aðra. Framleiðsla á 10 þúsund smálestum af freðfiski úr
togurunum hefði skapað mikla vinnu á öllum þeim stöðum, sem hraðfrystihús hafa,
jafnt Reykjavík, Ísafirði og annars staðar þar, sem atvinnuleysið hefur orðið til-
finnanlegt. Og 10 þúsund smá lestir af freðfiski veittu þjóðarbúinu allt að 50 millj.
króna í erlendum gjaldeyri eða jafnvirði hans í erlendum vörum.

Nú hefur hins vegar einokun ríkisstjórnarinnar á útflutningi og innflutningi
og lánsfjárbann það, sem ríkisstjórnin hefur fyrirskipað bönkunum, tafið fyrir
þessari nauðsynlegu framleiðslu- og atvinnuaukningu og valdið sáru böli um land
allt.

Ríkisstjórnin hefur skapað neyðarástand víða um land með verzlunareinokun
sinni og banni því, sem hún heldur uppi gegn því, að fólk fái að bjarga sér sjálft.
fái að framleiða, flytja út og flytja inn án þess að þurfa að knékrjúpa einokunar-
klíku auðmanna í Reykjavík og skilningslausum skriffinnum þeirra um leyfi til að
lifa og starfa.

Samþykkt þessa frv. væri spor í áttina til þess að rjúfa þann einokunarmúr,
sem ríkisstjórnin hefur reist til að hindra sjálfsbjargarviðleitni almennings. Virðist
sú harðvítuga einokun, sem ríkisstjórnin heldur dauðahaldi í, vera liður í hinni
kerfisbundnu viðleitni hennar til að gera Íslendinga atvinnulausa og fátæka, eins
og henni hefur drjúgum miðað með á síðustu árum, og virðist takmarkið vera að
skapa hér þý lynda ölmusuþjóð, sem liggi á hnjánum, til að betla dollara af hroka-
fullum innrásarher.

Frv. þetta miðar að því að leyfa sjálfsbjargarviðleitni þjóðarinnar, gefa ís-
lendingum rétt til að framleiða fisk og selja hann óáreittir fyrir nauðþurftir sínar.
þvi legg ég til. að frv. þetta sé samþykkt.

Alþingi, 27. nóv. 1951.

Einar Olgeirsson.


