
Nd. 683. Nefndarálit [195. mál]
um frv. til l. um heimild fyrir ríldsstjórnina til að taka á móti og ráðstafa fram-
lögum samkvæmt áætlun um fjárhagslega viðreisn Evrópu.

Frá minni hl. fjárhagsnefndar.

Fjárhagsnefnd hefur orðið ósammála um afgreiðslu þessa frv. Meiri hl. (AA,
AG, JóhH, SkG) leggur til, að það sé samþykkt. Ég er hins vegar andvígur frv. af
eftirfarandi ástæðum:

1. Frumvarp þetta, ef að lögum yrði, misbýður virðingu þjóðarinnar. Ísland
hefur eftir síðasta stríð í fyrsta skipti í sögu sinni verið þess umkomið að gefa
öðrum þjóðum gjafir fjárhagslegs eðlis. Gjafmildi Íslendinga og hjálpsemi við nauð-
staddar Norðurálfuþjóðir var rómuð á fyrstu árunum eftir stríð og valdi virðingu
og vinarhug til þjóðar vorrar. Sjálfum þótti oss Íslendingum vænt um það, eftir
alda basl og niðurlægingu, að vera þess umkomnir að gefa gjafir. Það jók á þjóðar-
stolt vort og tilfinningu fyrir gildi þjóðar vorrar, er fréttirnar bárust um, að hún
væri meðal hinna fremstu þjóða heims og stundum fremst í því, hlutfallslega við
fólksfjölda, að gefa bágstöddum börnum fæði og föt. Það var ánægjulegt að geta
hafið þannig göngu sína sem sjálfstætt lýðveldi.

Þegar núverandi ríkisstjórn síðsumars 1947 ákvað þátttöku Íslands í "við-
reisnarsamstarfi Evrópuþjóðanna" (Marshall-samtökunum), var því lýst yfir af
hennar hálfu, að Ísland yrði þar sem "veitandi", en ekki "þiggjandi". Þá um haustið
(17. okt. 1947) sagði utanríkisráðherra ríkisstjórnarinnar eftirfarandi um afstöðu
til gjafa frá Bandaríkjunum: "Því miður er efnahagur margra Evrópuþjóða svo
slæmur eftir eyðileggingar styrjaldarinnar, að þeim er um megn að standa sjálfur
straum af endurreisnarstarfinu. Þess vegna er það von þeirra, að áætlanir þessar
verði grundvöllur þess, að Bandaríkin veiti þeim fjárhagslegan tilstyrk. ísland er



hins vegar ekki í hópi þeirra þjóða, sem hafa beðið um slíka aðstoð, og við skul-
um vona, að við berum gæfu til að haga svo málum okkar, að við þurfum ekki
á henni að halda."

Nú fer þessi sama ríkisstjórn fram á heimild Alþingis til þess að þiggja styrk
án endurgjalds frá Bandaríkjastjórn, og blöð hennar stæra sig af því, að ísland
geti orðið eitt hið hæsta land, hlutfallslega við fólksfjölda, á meðal styrkþega
Bandaríkjastjórnar. Það, að svona skuli vera komið nú, er ein sönnun þess, hver
ógæfa stjórn núverandi stjórnarflokka á landinu hefur verið þjóðinni þessi tvö ár.
Ég álít það niðurlægingu fyrir þjóð vora að gerast nú styrkþegi Bandaríkja-
stjórnar, og þegar af þeirri ástæðu bærí því að fella þetta frumvarp.

2. Frumvarp þetta, ef að lögum yrði, skerðir efnahagslegt sjálfstæði Íslend-
inga. Taki íslendingar á móti slíku ~ramlagi án endurgjalds, kemur til fram-
kvæmda 4. gr. samningsins "milli Islands og Bandaríkjanna um efnahags-
samvinnu" frá 3. júlí 1948. En samkvæmt þeirri grein skal ísland leggja jafnvirði
gjafanna inn á "sérstakan reikning" í Landsbankanum og má aðeins nota það fé
"tíl þeirra ráðstafana, sem samkomulag kann að nást um á hverjum tíma við
ríkisstjórn Bandaríkja Ameríku" (4. gr., 6. málsgr.). því fer fjarri, að Íslendingar
fái þetta gjafafé til frjálsrar ráðstöfunar, eins og þjóðin álítur bezt samsvara hags-
munum sínum. Þvert á móti verða Íslendingar að gera tillögur þar um til Banda-
ríkjastjórnar, svipað og Alþingi gerði til dönsku stjórnarinnar, áður en vér feng-
mn fjárforræði, og Bandaríkjastjórn leggur síðan sitt mat á tillögur Íslendinga.
Segir þar um svo í samningnum (4. gr., 6. mgr.): "Við athugun á tillögum, sem
ríkisstjórn Íslands gerir um ráðstöfun á innstæðum á hinum sérstaka reikningi,
IIllln rikisst jðrn Bandaríkja Ameríku hafa í huga þá þörf, sem er á því að efla eða
niðhulda öryggi í peningamálum og fjármálum innanlands á Íslandi og á því að
efla framleiðslustörf og milliríkjaviðskipti svo og leit að og eflingu á nýjum auð-
lindum á islandi".

Bandaríkjastjórn fær því valdið til ráðstöfunar á þessu gjafafé sínu. Alþingi
og ríkisstjórn verða aðeins ráðgefandi, hafa málfrelsi og tillögurétt, en Banda-
ríkjastjórn atkvæðisréttinn. Í krafti þessa valds, sem Alþingi Íslendinga mundi
veita Bandaríkjastjórn með þessum lögum, gæti sú stjórn farið að hlutast til um
fjármál íslendinga, sett skilyrði um gengi íslenzkrar krónu, um hvaða fyrirtæki
skuli reist hér og hvers konar rekstrarfyrirkomulag skuli haft á þeim o. s. frv. Og
slík afskipti Bandaríkjastjórnar af innanlandsmálum vor Íslendinga mundu að lík-
indum verða dulbúin þannig, að ríkisstjórn sú, sem orðin væri skuldbundin Banda-
ríkjastjórn sakir styrkþágunnar, mundi leggja tillögur Bandaríkjastjórnar fyrir
Alþingi sem sínar, en hindra allar breytingar á þeim með dularfullum tilvísunum
til þess, að með því að ganga ekki að þessum tillögum væru Íslendingar að úti-
loka sjálfa sig frá styrk, sem vér ættum von á, eða frá viðskiptum, sem vér gætum
fengið. Og engum, sem til þekkir, þarf að blandast hugur um, á hvern veg Banda-
ríkjastjórn mundi nota afskipti sín af íslenzkum málum, þeim er hún áskilur
sér rétt til að ráða um samkvæmt grein þeirri, er hér var vitnað til. Annars vegar
mundu afskipti Bandaríkjastjórnar beinast að lækkun á gengi íslenzkrar krónu og
Irekari rýrnun á lífskjörum íslenzks almennings, hins vegar að því að tryggja
íslenzkum og amerískum auðmönnum ítök og völd í fyrirtækjum hér á landi, eftir
því sem þeim hentaði vegna islenzkra þjóðfélagshátta. Bandaríkjastjórn yrði með
samþykkt frumvarps þessa sköpuð aðstaða til óþolandi íhlutunar um innanlands-
mál Islendinga. Hin yfirlýsta stefna Bandaríkjastjórnar gegn ríkisrekstri og með
yfirráðum auðmanna yfir atvinnutækjunum ýtir undir slíkar tilraunir auðmanna
hér á landi, svo sem greinilega kom í ljós í gerbreytingu þeirri, sem gerð var nú
ii Alþingi á stjórn fyrirhugaðrar áburðarverksmiðju ríkisins.

Þá er og rétt að leggja áherzlu á, að það eyðileggur að mestu allar áætlanir
vor íslendinga um nýsköpun atvinnulífs vors til lengri tíma að þurfa að bíða eftir
fjárveitingum Bandaríkjaþings og samþykki Bandaríkjastjórnar, sem þar að auki



fæst aðeins til eins árs í senn. Það er að vísu illt að þurfa að taka lán, en láni, er
fengið væri á frjálsan hátt, gætum vér þó ráðstafað að eigin vild og óháðir búið til
áætlarrlr um framkvæmdir með því lánsfé. En það, að þurfa að sækja um leyfi
Bandaríkjastjórnar, hvernig fé þessu yrði varið, yrði uppbyggingu atvinnulífs vors
fjötur um fót.

Eg álít, að íslenzk fjármál og íslenzkt atvinnulíf verði með samþykkt þessa
frumvarps svo háð valdi Bandaríkjastjórnar, að þegar af þeirri ástæðu bæri að
fella það.

3. Það er vægast sagt óviðkunnanlegt, að Bandaríkjastjórn gefi íslandi fjár-
gjafir og auglýsi oss íslendinga sem styrkþega sína fyrir gervöllum heimi, á sama
tíma sem Bandaríkjastjórn svíkst um að greiða Islandi þá tolla og skatta af vör-
mu og mönnum á Keflavíkurflugvelli, sem henni samkvæmt samningi og íslenzk-
l m lögum ber að gera. Og það bætir ekki að mínu áliti slíka framkomu, að Banda-
ríkjastjórn skuli áskilja sér 5% af því gjafafé, er hún veitir íslandi, til ráðstöfunar
vegna útgjalda hennar hér. Af þeim 16 milljónum króna, sem ríkisstjórninni nú
standa til boða sem gjöf, eiga því 800 þúsundir að fara til starfsemi, sem Banda-
ríkjastjórn hefur með höndum hér, og mun þar með ekki átt við starfrækslu
Keflavíkurflugvallarins, heldur upplýsinga- og áróðurs starfsemi Bandaríkjastjórnar
hér á landi. Það ætti fyrst að láta Bandaríkin borga þá tolla og skatta, sem þeim
ber að greiða hér, áður en þeim væri gefin aðstaða ti} að auglýsa Ísland sem
styrkþega og sjálft sig sem góðgerðaaðilann, sem haldi lífi í oss íslendingum af
einskærri miskunnsemi.

4. Síðast en ekki sízt verður ekki hjá því kornizt að álykta, að framlag það,
sem Bandaríkjastjórn heitir ríkisstjórninni án endurgjalds, sé síður en svo endur-
gjaldslaust, þótt eigi skuli greitt í peningum, heldur i verðmætum. sem eigi verða
til peninga metin. Bandaríkjastjórn hefur sjálf gefið opinberlega tilefnið til slíkrar
ályktunar. Hún tilkynnti heiminum, að hún hefði ákveðið að veita íslandi 2%
milljón dollara (16 millj. kr.) án endurgjalds, um leið og þrír íslenzkir ráðherrar
flugu til Washington til þess að meðtaka Atlantshafssamninginn. Og eftir að sá
samningur er gerður, fer nú ríkisstjórnin fram á að fa að meðtaka peningana. --
Híkisstjórn, sem verður að fá slíkt framlag sem hér um ræðir frá erlendri ríkis-
stjórn til þess að geta haldið áfram að stjórna landinu, er ekki sjálfráð gerða sinna.
Og það ríki, sem slík stjórn ræður, er að glata sjálfstæði sínu með því að verða
öðru ríki svona fjárhagslega háð.

Ég legg því til, að þetta frv. verði fellt.

Alþingi, 10. maí 1949.

Einar Olgeirsson.


