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Fyrir margra hluta sakir hefði ég gjarnan kosið að geta á það fallizt, að ekki
þyrfti að gera ráð fyrir, að Alþingi kæmi saman fyrr en 1. október n. k.

Þinghaldið hefur nú um nokkurt skeið verið óvenjulega langt, og yfirstand-
andi þing hefur staðið lengur en nokkurt annað þing hér á landi áður. Það hefði
þvi verið mjög svo æskilegt, að nú hefði getað orðið nokkurt hlé á þinghaldi. En
þegar þess er gætt, hvernig horfir um ýmis stórmál þjóðarinnar og þó sérstak-
lega um fjárhags- og atvinnumúl hennar, þá sýnist mér, að ekki sé hægt að gera
ráð fyrir, að Alþingi komi ekki saman fyrr en í haust. Slík ráðstöfun, ef eftir henni
yrði farið, gæti haft óviðurkvæmilegar afleiðingar í för með sér. Nær sýnist liggja,
að þingið kæmi saman í vor og réði ráðum sínum. Ef vel tækist til um starf þess,
ef sæmileg eining réði um lausn hinna meiri háttar vandamála, þyrfti þingið ekki
að vera mjög lengi að störfum. En færi svo, að ekkert samkomulag næðist um
lausn þeirra og þau fengju enga afgreiðslu í þinginu, mundi ekki verða hjá því
komizt að leita álits þjóðarinnar um þau og ganga til kosninga, og gætu þá kosningar
farið fram að vorinu. En ef Alþingi kemur ekki saman fyrr en í október, mundi
ekki verða séð fyrr en í lok októbermánaðar - eða öllu heldur ekki fyrr en í nóv-
ember -, hverja afgreiðslu stærstu mál þingsins fengju eða hvort þau fengju
nokkra afgreiðslu. Ef svo yrði horfið að því ráði að kjósa, gætu þær kosningar
ekki farið fram fyrr en í lok nóvembermánaðar eða jafnvel ekki fyrr en í desem-
ber, og væri það gersamlega óhæfilegt.

Vera má, að óþarfi sé að óttast, að ekki fáist meiri hluti í þinginu fyrir ákvörð-
unum um lausn hinna stærstu mála, svo sem dýrtíðarmálsins og fjárhagsmálanna.
En vegna þess, hvernig gengið hefur hingað til um afgreiðslu þessara mála, t. d.
dýrtíðarmálsins, finnst mér, að ekki sé það óhugsandi, að enn muni það reynast
erfitt að fá því til lykta ráðið it þann hátt, sem alþjóð manna væri hagfelldast. Léleg
afgreiðsla á því máli er ef til vill engu betri en engin lausn, og mundi leiða til
ófarnaðar fyrir þjóðina og það þegar á næsta hausti.

Skal nú með nokkrum orðum vikið að þeim höfuðmálum. er næsta þing hlýtur
að láta til sín taka, og ég tel, að þeirra vegna sé ekk i hægt hjá því að kornast að
kalla þingið saman og það helzt í vor.

Eins og kunnugt er, hefur það reynzt erfitt að afla þeirra tekna, sem ríkið
þarf til lögboðinna gjalda. A fjárlögum yfirstandandi árs er gert ráð fyrir, að
tekjur ríkisins muni nema um 110 millj. kr. (sjóðsyfirlit). Þessu til viðbótar eru
tekjur samkv. þeim skattafrumv., er fram hafa komið, áætlaðar um 24 millj. kr.
ÞÓ að þessar tekjur greiðist ríkissjóðnum, vantar mikið á, að þeir fjármunir nægi
til óhjákvæmilegra gjalda.

Gjöld ríkisins samkvæmt fjárlögum eru sem næst eins mikil og tekjurnarel'lI
þar ráðgerðar. Ekki mun það varlegt að gera ráð fyrir, að tekjurnar reynist miklu
meiri en áætlað er í fjárlögum. Má vera, að nokkur hætta sé á því, að þær reynist
heldur minni, en um það skal þó engu spáð.

Fyrirsjáanlegar greiðslur utan fjárlaga nema vafalaust fullum :30 milljónum
króna. Tekjur samkv. hinum nýju skattaf'rumv. er áætlað, að nemi um 24 millj.
kr. Ríkið skortir því sjáanlega margra millj. kr. tekjur til þess að geta staðizt óum-
flýjanleg gjöld. Þessar eru fjárhagshorfur ríkisins, þótt allt gangi vel og ekkert komi
fyrir, sem rýri tekjur ríkisins.

Gera má ráð fyrir, að greiðslur vegna dýrtíðarinnar rniöurborgun landhún-
aðarvara it innlendum markaði og útflutningsuppbætur Ú landbúnaðarvörum) llluni



nema um eða eitthvað yfir 26 millj. kr. Mikill meiri hl. þeirrar upphæðar fer í niður-
greiðslu neyzluvaranna innan lands.

Vegna setningar nýrra launalaga er talið, að gjöld ríkissjóðs muni aukast um
7---8 millj. kr. Á Ijárl. fyrir þetta ár er gert ráð fyrir 4,5 millj. kr. i þessu skyni. Þótt
launalögin gangi ekki Í gildi fyrr ení apríIbyrjun, vantar um 2 millj. kr., til að þessi
upphæð, sem á fjárlögunum er, nægi fyrir þessum greiðslum.

Á fjárlögunum er reiknað með vísitölu 270 stig. Nú er visitalan orðin 274 stig.
Laun hafa hækkað í Gutenberg og Landssmiðjunni. Veldur þetta auknum gjöldum.
Það er því fyrirsjáanlegt, að ríkið vantar tekjur, svo að skiptir mörgum milljón-
um króna, til þess að standast gjöldin á þessu ári.

Ntí hefur af stjórnarf'Iokkanna hálfu verið gefið fyrirheit UIll það, að á næsta
þingi skuli hér komið á fullkominni tryggingalöggjöf. Ef staðið verður við þau
heit, fcl' ekki hjá því, að hún kosti, svo að skiptir tugum milljóna króna. Gæti ekki
svo farið, að ríkinu væri ætlað að leggja fram eins og einn tug millj. kr. í þessu
skyni ? Það kæmi þá til viðbótar við þau gjöld, sem fyrir eru. Hvaðan á að taka
allt þetta fé? Þess ber að gæta, að mestur hluti gjalda ríkissjóðs er venjuleg rekstr-
argjöld, sem óhjákvæmilegt er að greiða, á meðan ríkið getur.

Til verklegra framkvæmda er varið hlutfallslega álíka miklu fé og áður, þegar
litið er á gildi peninga.

Niðurborgun dýrtíðarinnar og verðuppbætur á útfluttar landbúnaðarvörur eru
þau gjöld, sem geta ekki talizt til venjulegra rekstrargjalda ríkisins. En er hægt að
fella þessar greiðslur niður, án þess að eítthvað sé frekar að gert í dýrtíðarmálun-
um ? Það held ég, að engum vitibornum manni komi til hugar.

Samkvæmt því, er ákveðið hefur verið, á að borga úr ríkissjóði áfram til 15.
september n. k. niður kjöt, mjólk og mjólkurafurðir, það sem selt er á innlendum
markaði, á sama hátt og tíðkazt hefur undanfarið um nokkurt skeið. Eftir 15. sept-
ember hætta þessar greiðslur, nema annað verði ákveðið af Alþingi. Hætti þessar
niðurgreiðslur, verða neytendur þessara vara að borga þær miklu hærra verði en
áður. Verði ekki borgaðar neinar uppbætur á útfluttar landbúnaðarafurðir, hlýtur
það að koma fram í hækkuðu vöruverði á innlendum markaði. Vitaskuld mundi
þetta valda stórfelldri hækkun á dýrtíðarvísitölunni, og af því mundi leiða mikla
hækkun á kaupgjaldi í landinu og stóraukna dýrtíð.

Margir álíta, að ýmsar atvinnugreinar landsmanna þoli illa þann mikla kostn-
að, sem nú er orðinn við rekstur þeirra, þó að hann aukist ekki. Gildir þetta bæði
um atvinnurekstur við sjó og í sveit. Aukist þessi kostnaður frá því, sem nú er, getur
það ekki leitt til annars en stórfellds samdráttar í atvinnulífi landsmanna og meiri
og minni stöðvunar. Er þá í uppsiglingu hrun atvinnulífsins, er leiðir til atvinnu-
leysis, sem öll þjóðin hefur bölvun af, en enginn gagn.

Þá má og á það benda, að miklar horfur eru á því -- því miður -, að verð á
f'iski lækki i Englandi - og það svo að miklu nemur. Verð á olíu hefur nýlega stór-
hækkað, og veldur það útgerðinni hinu mesta tjóni. Enginn vegur er að sjá fyrir cnn
sem komið er, hverjar horfur eru á um síldarútveginn í sumar. En miklu varðar
það fyrir afkomu þjóðarbúsins, hvernig um þá atvinnugrein fer.

Fyrirheit hefur verið gefið um það, að veltuskatturinn skuli ekki framlengdur,
aðeins gilda fyrir þetta ár. Gert er ráð fyrir, að hann gefi ríkissjóði 10 millj. kr. í
tekjur. Illa má þó ríkissjóður við því að tapa þeim, ef ekkert er gert til þess að draga
úr gjöldum hans.

Af því, sem nú hefur lítillega verið drepið á, virðist mér það sjáanlegt, að ekki
er hægt fyrir Alþingi og ríkisstjórn að skjóta sér undan þeirri skyldu að gera rót-
tækar ráðstafanir til öryggis og viðreisnar fjármála- og atvinnulífi landsmanna.
Ætti mí að fara að verða auðsóttara að koma þeim málum fram, þar sem sum stuðn-
ingsblöð ríkisstjórnarinnar og stjórnarflokkanna viðurkenna, að ekki sé hægt að
halda lengur áfram á þeirri hraut, sem farin hefur verið í dýrtíðarmálunum hingað



til, og breyta þurfi gersamlega um stefnu i þeim. Og er vel farið, að menn hafa nú
loks komið auga á það.

Mér sýnist, að flest bendi ótvírætt til þess, að slíkar ráðstafanir megi ekki dragast
lengur en fram á vorið, og er þó ef til vill fullseint að gert. Ég get ekki betur séð en
það sé óhjákvæmilegt, að þingið komi saman í vor til ákvörðunar um þessi mál.
Mér sýnist, að það þurfi eitthvað alveg óvenjulegt að koma fyrir, ef með nokkru
móti verður hægt að fresta því öllu lengur.

Vera má, að einhverjir telji, að þótt samkomudagur þingsins verði ekki lögboð-
inn fyrr en 1. október í siðasta lagi, .þá geti ríkisstjórnin kallað þingið fyrr saman,
ef henni lízt það nauðsynlegt. Rétt er það. En þessi samkomudagur Alþingis, sem
frv. ákveður, er svo miklu seinna en mér sýnist, að til greina geti komið, að ég tel
alls ekki rétt að afgreiða frumvarpið á þann hátt.

Þótt svo kunni nú að vera, sem ég vil engum getum leiða að, að stjórnarflokk-
arnir séu sammála um, hvernig vinna beri að settu marki, og það sé hið sama hjá
þeim öllum í þessum höfuðmálum þjóðarinnar, sem ofurlitið hefur verið drepið á
hér að framan, og reyndar miklu fleiri málum, sem bíða úrlausnar stjórnar og Al-
þingis, þá finnst mér, að ekki sé með öllu útilokað, að nokkur skoðanamunur kunni
nú að vera innan stjórnarflokkanna um lausn málanna, ekki sizt með tilliti til þess,
hvernig gengið hefur með lausn dýrtíðarmálsins hingað til. Aukin dýrtíð, stórfelldar
og tíðar kauphækkanir hafa nú um nokkurt skeið dunið yfir. Væri ekkert um þetta
að segja, ef það gæti staðizt. En hver hefur trú á því? Og hvað sem um þetta er, þá
CI' fjarri öllu lagi, að Alþingi komi ekki saman fyrr en 1. október. Mér dettur ekki í
hug, að ríkisstjórnin hugsi sér að leysa þessi mál, þótt aðeins væri fyrir nokkurn
tíma, án þess að kveðja Alþingi til þess, og fjölyrði ekki um það.

Ég legg til, að frumvarpið verði samþykkt með svofelldri

BREYTINGU:
Við 1. gr. Fyrir ,,1. dag októbermánaðar" komi: 2. dag maímánaðar.

Alþingi, 6. febrúar 1945.
.JÖrundur Brynjólfsson.


