
sþ. 696. Tillaga til þingsályktunar [364. mál]
um starfsskilyrði atvinnugreina og byggðaþróun.

Flm.: Jóhann A. Jónsson, Aðalheiður Bjarnfreðsdóttir, Björn Gíslason,
Málmfríður Sigurðardóttir, Steingrímur J. Sigfússon.

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að skipa nefnd sjö manna er kanni mismunandi
starfsskilyrði atvinnugreina og þróunarforsendur byggða með sérstöku tilliti til stjórnar-
stefnunnar í gengis- og peningamálum.

Nefndin skal skila niðurstöðum sínum í skýrslu til Alþingis svo fljótt sem auðið er og
geri í henni tillögur til úrbóta.

Greinargerð.
Það er skoðun flutningsmanna að við þær aðstæður, sem skapast hafa í þjóðfélaginu

vegna fastgengisstefnu ríkisstjórnarinnar en aðhaldsleysis á öðrum sviðum, verði ekki unað
öllu lengur. Ljóst er að núverandi fyrirkomulag gengisskráningar stenst ekki án þess að
innlendu verðlagi sé jafnframt stýrt. Þessi stefna að stýra tekjugrundvelli útflutningsatvinnu-
greinanna en hafa frjálsræði í verðmyndun innan lands leiðir ekki til neins annars en
skipsbrots útflutningsatvinnugreinanna með ákveðnu millibili og skapar óstöðugleika í
efnahagslífinu. Það er í rauninni ótrúlegt hvernig sjónarmið útflutningsgreinanna verða
algerlega undir við mótun og framkvæmd slíkrar stefnu þegar haft er íhuga mikilvægi þeirrar
starfsemi fyrir rekstur og viðgang þess velferðarþjóðfélags sem skapast hefur í þessu landi.

Launamismunur í landinu hefur sennilega aldrei verið meiri en nú og stafar það ekki síst
af mismunandi tekjuforsendum atvinnugreinanna. Þetta gerist þrátt fyrir stefnuyfirlýsingu
og starfsáætlun núverandi ríkisstjórnar um að bæta kjör hinna lægst launuðu og stuðla að
betra jafnvægi í þróun byggða.

Nefnd sú, er tillagan gerir ráð fyrir að skipuð verði, þarf að leita svara við þeirri
spurningu hvernig megi tryggja með varanlegum hætti afkomu útflutningsatvinnugreinanna
og þeirra sem þar starfa þannig að ekki sé þörf á síendurteknum efnahagsaðgerðum til að
tryggja framhald. þessarar atvinnustarfsemi.

Í fljótu bragði virðast aðeins tvær leiðir koma til greina út úr þeirri "pattstöðu" sem
útflutningsstarfsemin býr nú við. Hin fyrri er að samfara fastgengisstefnu sé einnig stýrt
öðrum helstu kostnaðarþáttum í rekstri útflutningsfyrirtækjanna, en hin síðari að láta
"frelsið" ná alla leið og þar með einnig að láta framboð og eftirspurn ráða verði á þeim
gjaldeyri sem útflutningsgreinarnar skapa.

Það er ljóst að við svo búið verður ekki lengur unað og því brýnt að nefndin vinni sín
störf fljótt og vel og að fram komi hnitmiðuð og glögg skýrsla um nýskipan þessara mála.


