
sþ. 660. Nefndarálit
um till. til þál. um ráðstafanir til lækkaðrar dýrtíðar .

Frá minni hl. fjárveitinganefndar.

[93. mál]

Tillaga þessi var flutt um miðjan nóvember s. 1. Var henni útbýtt þann 16.
nóvember fyrra árs, en ekki kom hún til fyrri umræðu fyrr en 9. febrúar 1955.
Hafði hún verið tekin 5 sinnum af dagskrá á þessu tímabili.

Þetta er mjög óvenjuleg meðferð á þingmáli. Líður venjulega mjög stuttur
tími frá því mál er lagt fram og þar til það er tekið til fyrstu umræðu. Hitt er
svo aftur það venjulega hin síðari ár, að mál stjórnarandstöðunnar fá langa og
væra hvíld í nefndum, og það heyrir til algerra undantekninga, ef mál, sem stjórn-
arandstæðingur flytur, nær samþykki Alþingis.

Það var því fljótlega auðséð, að þessi tillaga átti engum stuðningi að fagna
hjá hæstvirtri ríkisstjórn. Efni hennar var þó einungis það, að Alþingi skyldi
álykta að fela ríkisstjórninni að leita samninga um lækkað verðlag við nokkur til-
greind stórfyrirtæki, sem áhrif gætu haft á verðlag í landinu.

Með samningum þessum var ríkisstjórninni ætlað það hlutverk að neyta aðstöðu
sinnar til hins ýtrasta til að þrýsta niður álagningu á vörur og þjónustu og draga
úr hvers konar milliliðakostnaði. - Á það lögðum við, flutningsmenn tillögunnar,
sérstaka áherzlu, að ríkisstjórnin notaði haustmánuðina til lausnar þessum málum,
svo að árangur gæti legið fyrir, áður en verkalýðsfélögin segðu upp samningum.
Þetta var þó því miður algerlega vanrækt.

Það var ekki fyrr en í febrúarmánuði þessa árs, sem ríkisstjórnin tilkynnti
stjórn Alþýðusambands Íslands, að hún hefði nú ákveðið að reyna að fara þá leið,
sem í þingsályktunartillögu þessari væri mörkuð. Hefði hún í því skyni ritað bréf
flestum þeim fyrirtækjum, er þar voru nefnd, og óskað eftir, að þau hvert um sig
tilnefndu tvo menn til samninga við ríkisstjórnina um lækkun verðlags.

Ekki er kunnugt, hvort þessir fulltrúar hafa nokkurn tíma verið tilnefndir, en
samningaviðræður munu engar hafa farið fram. Hafa menn fyrir satt, að eftir að
verkfall var hafið, hafi nokkur þessara fyrirtækja tilkynnt ríkisstjórninni bréflega,
að þau gætu engar ráðstafanir gert til verðlækkana. - Var þess og naumast að
vænta, að milliliðirnir sjálfir tilkynntu, að það væri sjálfsagt, að þeir minnkuðu
sinn ágóðahlut, þegar ekki var fastar eftir gengið af ríkisstjórnarinnar hendi.

Vegna þessa aðgerða- og sinnuleysis ríkisstjórnarinnar hefur verðlækkunar-
leiðin algerlega lokazt í sambandi við lausn þeirrar víðtæku og hörðu launadeilu,
sem nú hefur staðið hátt á sjöttu viku.

En þrátt fyrir þessa frammistöðu ríkisstjórnarinnar í verðlækkunarmálunum,
hafa allir fulltrúar stjórnarflokkanna í fjárveitinganefnd nú lagt til, að þessari
tillögu verði vísað til stjórnarinnar. Það teljum við í minni hlutanum algerlega til-
gangslaust. Hins vegar er þörf atvinnuveganna og þjóðfélagsins alls á því, að ríkis-
valdið geri allt, sem í þess valdi stendur til að draga úr dýrtíð og verðbólgu, hin
sama nú og þegar tillagan var flutt. Þess vegna leggjum við undirritaðir til, að
tillagan verði samþykkt óbreytt.

Alþingi, 26. apríl 1955.

Hannibal Valdimarsson,
frsm.

Lúðvík Jósefsson.


