
Ed. 583. Nefndarálit [186. mál]
um frv. til I. um útflutningssjóð o. fl.

Frá 3. minni hl. fjárhagsnefndar.

Enda þótt íslendinga greini á um margt, mun það þó naumast valda ágreiningi,
að hallarekstur íslenzkra framleiðslutækja sé mesta meinsemd efnahagslífs þjóðar-
innar í dag. Orsakir þessa hallarekstrar eru að sjálfsögðu fleiri en ein. En megin-
ástæða hans er of hár framleiðslukostnaður, sem aftur sprettur af því, að of mikils
hefur verið krafizt af atvinnuvegum þjóðarinnar. Þjóðin hefur ekki gætt þess sem
skyldi að miða lífskjör sín við raunverulegan arð af atvinnutækjum sínum til
lands og sjávar.

Sjálfstæðisflokkurinn hefur jafnan lagt megináherzlu á að gera þjóðinni þetta
ljóst. Það kom Í hans hlut haustið 1949 að mynda minnihlutastjórn Í landinu, þegar
hallarekstur atvinnutækjanna og styrkja- og uppbótastefnan var komin á það stig, að
augljóst var orðið, að ókleift var að halda áfram á sömu braut. Þessi ríkisstjórn
Sjálfstæðisflokksins fól færustu hagfræðingum að kryfja allt ástand efnahagsmál-
anna til mergjar, gera samanburð á þeim leiðum, sem til greina kæmu til úrbóta,
og leggja að lokum fram tillögur um þau úrræði. sem skynsamlegu st væri talin
og auðveldust í framkvæmd.

Þegar tillögur hinna sérfróðu manna lágu fyrir, lagði ríkisstjórnin þær fyrir
Alþingi, og samkomulag tókst um þær meðal mikils meiri hluta þingmanna. Var
síðan mynduð ný ríkisstjórn, sem framkvæmdi þessar efnahagsmálatillögur, er
miðuðu að því að koma á jafnvægi í þjóðarbúskapnum, um leið og rekstur bjarg-
ræðisvega þjóðarinnar var tryggður. Árangurinn af þessum viðreisnarráðstöfunum
varð í stuttu máli sá, að unnt reyndist að útrýma greiðsluhallabúskap ríkissjóðs,
tryggja þróttmikinn rekstur atvinnutækjanna, auka útflutningsframleiðsluna og
halda uppi fjölþættum framkvæmdum i landinu. Jafnhliða jókst sparnaður veru-
lega meðal almennings, og aukin sparifjármyndun í bönkum og sparisjóðum gerði
mögulegt að ráðast í ýmsar nauðsynlegar framkvæmdir í landinu.

Allt fram til ársins 1955 tókst að halda jafnvægi í þjóðarbúskapnum í skjóli
viðreisnarráðstafananna frá 1950. Eftir að áhrifum Kóreustríðsins linnti, tókst að
halda dýrtíðinni nokkurn veginn í skefjum. Þannig var til dæmis vísitalan óbreytt
allt frá október 1952 til maímánaðar 1955.

En á öndverðu ári 1955 urðu þáttaskil Í íslenzkum efnahagsmálum. Þá voru
undir forustu kommánista hafin pólitísk verkföll, sem fyrst og fremst stefndu að
því að eyðileggja jafnvægisstefnu ríkisstjórnarinnar og ryðja kommúnistaflokkn-
um braut til valda. Árangur hinna pólitísku verkfalla varð m. a. rúmlega 20% almenn
kauphækkun á árinu 1955. Hafði það í för með sér stóraukinn hallarekstur hjá
útflutningsframleiðslunni og raunar öllum atvinnurekstri i landinu. Um áramótin
1955-56 neyddist því þáverandi ríkisstjórn til þess að gera nýjar ráðstafanir til
þess að tryggja rekstur fiskiskipaflotans og lagði í því skyni á nýja skatta og
tolla, sem talið var að næmu um 150 millj. kr. á árinu 1956.

Af þessu er auðsætt, að viðnámsstefnan gegn dýrtíð og verðbólgu var brotin
á bak aftur af hálfu kommúnista og bandamanna þeirra á árinu 1955.



Næsti áfangi var svo sá, að ný ríkisstjórn var mynduð á miðju ári 1956. Hét
hún því að leysa vandamál efnahagslífsins að "nýjum leiðum" og með "varanlegum
úrræðum".

Síðan þetta fyrirheit var gefið eru nú liðin nær tvö ár. Engar tillögur um ný
og varanleg úrræði hafa komið frá ríkisstjórninni. Eina úrræði hennar var 300
millj. kr. nýjar skattaálögur um áramótin 1956-57. Var því þá lýst yfir af hálfu
ríkisstjórnarinnar, að hér væri um algerar bráðabirgðaráðstafanir að ræða.

En allt árið 1957 og rúmlega fjórðungur ársins 1958 leið, án þess að nokkrar
nýjar tillögur kæmu frá ríkisstjórninni um varanleg úrræði í efnahagsmálunum.
Málgögn stjórnarflokkanna lýstu því aðeins yfir, að uppbóta- og styrkjastefnan
hefði gengið sér gersamlega til húðar og óhjákvæmilegt væri að hverfa frá henni
hið fyrsta. Eitt af málgögnum ríkisstjórnarinnar lýsti því yfir sem greinilegu
dæmi um fánýti þeirrar stefnu, sem ríkisstjórnin hafði fylgt í efnahagsmálum, að
góð síldveiði eða hagstæð grasspretta mundu gera Íslenzka ríkið gjaldþrota, ef fylgt
yrði óbreyttri stefnu í efnahagsmálunum.

Nú hefur ríkisstjórnin hins vegar lagt fram frumvarp það, sem hér liggur fyrir,
um útflutningssjóð o. fl. Af því er augljóst, að ríkisstjórnin hefur gefizt upp á að
finna nýjar leiðir og varanleg úrræði í efnahagsmálunum, eins og hún þó hafði lofað
þjóðinni við valdatöku sína.

Í frumvarpi þessu felst fyrst og fremst þetta:
1) Gert er ráð fyrir, að núgildandi styrkja- og uppbótakerfi verði haldið áfram.
2) Viðurkennt er, að gengi Íslenzku krónunnar sé fallið og dulbúin gengis-

lækkun framkvæmd, þar sem engar gjaldeyrisyfirfærslur mega í framtíðinni fara
fram á skráðu gengi nema þær, er snerta viðskipti við varnarliðið.

3) Lagðar eru á þjóðina stórfelldar nýjar álögur, sem ætla má að muni nema
allt að 790 millj. kr. á ári.

4) Lögfest er nýtt kapphlaup milli kaupgjalds og verðlags, þar sem ákveðið
er, að allt almennt kaupgjald skuli hækka um ákveðinn hundraðshluta og jafnframt
skuli tilteknar innlendar afurðir hækka í "verði frá, 1. júní.

Af frumvarpi þessu er auðsætt, að enda þótt niðurstaðan hafi orðið sú, að
ríkisstjórnin hafi hallazt að uppbótaleiðinni áfram, er hún þó í raun og veru stefnu-
laus gagnvart vandamálum efnahagslífsins. Frumvarp hennar felur í sér greinilega
viðurkenningu á því, að gengi íslenzkrar krónu sé fallið. Viðurkenningu sína á þessu
kýs stjórnin þó að dulbúa. Úr frumvarpi hennar verður því hreinn óskapnaður,
sambland af uppbótakerfi og gengislækkun.

Sjálfstæðismenn telja því, að í frumvarpi þessu felist síður en svo nokkur
lausn á efnahagsvandamálum þjóðarinnar. Af samþykkt þess hlýtur að leiða stór-
aukna dýrtíð og verðbólgu á næstu mánuðum, eins og viðurkennt hefur verið af
sjálfum málsvörum ríkisstjórnarinnar í þessu máli. Hallarekstri atvinnutækjanna,
sem er höfuðmeinsemd efnahagslífs okkar, verður ekki útrýmt með því að auka
eyðslu og lögbjóða nýtt kapphlaup milli kaupgjalds og verðlags, eins og er gert
í frumvarpi ríkisstjórnarinnar. Þvert á móti verður það aðeins gert með því, að
þjóðin geri sér ljóst, hvar hún stendur, og miði kröfur sínar og eyðslu við raun-
verulega greiðslugetu framleiðslutækja sinna. Án þess að gera sér þessa megin-
staðreynd ljósa, getur engin ríkisstjórn haft forustu um skynsamlegar tillögur til
lausnar íslenzkum efnahagsvandamálum.

Af undirtektum fjölda verkalýðsfélaga við frumvarp ríkisstjórnarinnar er auð-
sætt, að verkalýðshreyfingin er yfirleitt mjög andvíg úrræðum þess. Hafði þó ríkis-
stjórnin lýst því yfir, að það væri höfuðáhugamál hennar að leysa efnahagsvanda-
málin í samráði við verkalýðs samtökin.

Hér fer á eftir skrá yfir þau verkalýðsfélög í Reykjavík og nágrenni, sem þegar
hafa mótmælt frumvarpinu:
1. Félag járniðnaðarmanna, Rvík.
2. Iðja, félag verksmiðjufólks, Rvík.



3. Félag íslenzkra rafvirkja.
4. Múrarafélag Reykjavíkur.
5. Bifreiðastjórafélagið Hreyfill.
6. Vörubilstjórafélagið Þróttur.
7. Trésmíðafélag Reykjavíkur.
8. Verzlunarmannafélag Reykjavíkur.
9. Landssamband íslenzkra verzlunarmanna.

10. Hið íslenzka prentarafélag.
11. Félag íslenzkra prentmyndasmiða.
12. Sveinafélag skipasmiða.
13. Landssamband vörubifreiðastjóra.
14. Bifreiðastjórafélagið Neisti, Hafnarfirði.
15. Bifreiðastjórafélagið Fylkir, Keflavík.
16. Samband matreiðslu- og framreiðslumanna.

Frá mörgum öðrum hagsmunasamtökum og samtökum framleiðenda hafa Al-
þingi einnig borizt mótmæli gegn frumvarpinu. Má meðal þeirra nefna Landssam-
band ísl. útvegsmanna, sem lýsir því yfir í bréfi til Alþingis, að stöðvun fiskiskipaflot-
ans liggi við borð, ef frumvarp þetta verði samþykkt óbreytt í aðalatriðum; ekkert
samkomulag við samtökin hafi verið gert af hálfu ríkisstjórnarinnar, áður en
málið var flutt.

Enda þótt 3. minni hl. fjárhagsnefndar telji, að breyta þyrfti þessu frumvarpi í
þýðingarmiklum atriðum, flytjum við engar breytingartillögur varðandi meginefni og
stefnu frv., enda hefur enginn tími gefizt til þess að undirbúa flutning þeirra á
þeim örskamma tíma, sem nefndin hefur haft málið til meðferðar.

Fyrir nokkrum breytingartillögum, er við flytjum, verður gerð nánari grein í
framsögu.

Minni hlutinn telur sig af framangreindum ástæðum ekki geta mælt með sam-
þykkt frv. þessa.

Alþingi, 28. mai 1958.

Sigurður Bjarnason,
frsm.

Gunnar Thoroddsen.


