
sþ. 613. Nefndarálit [38. mál]
um frv. til fjárlaga fyrir árið 1950.

Frá minni hl. fjárveitinganefndar.

Ég hef ekki orðið sammála meiri hluta nefndarinnar um afgreiðslu frum-
varpsins og vil því gera grein fyrir afstöðu minni í sérstöku áliti.

Þegar fjárlagafrumvarpið var lagt fram af fyrrverandi ríkisstjórn, voru rekstr-
artekjur áætlaðar 263 millj. 607 þús. kr., en rekstrarútgjöld 225 millj. 821 þús. Iu.
og rekstrarafgangur því ca. 37 millj. 786 þús. kr.

A sjóðsyfirliti var þó útkoman allmikið öðruvísi vegna afborgana lána og
útgjalda á 20. gr. vegna eiknaaukningar, samtals rúmI. 35 millj. 723 þús., og nam
greiðslujöfnuður 4 millj. 572 þús.

Í fljótu bragði gat þetta virzt allglæsileg áætlun, þegar borið er saman við
fjárlög síðasta árs, þar sem niðurstöðutölur bæði tekna og gjalda á sjóðsyfirliti
námu samtals 287728 þús. kr. og greiðsluhalli var rúmlega hálf millj.

En hér ber þó þess að gæta, að í þessu frumvarpi var þegar gert ráð fyrir, að
niður féllu greiðslur vegna fisk ábyrgð ar, og því aðeins reiknað með 33.5 millj. kr.
til dýrtíðarráðstafana. A síðustu fjárlögum voru tekjur dýrtíðarsjóðs áætlaðar 64
millj. 640 þús. kr. Munar hér því 31 millj. 140 þús. kr., sem dýrtíðargreiðslur eru
áætlaðar lægri en á síðasta ári. Er það ca. 10 millj. kr. hærri upphæð en sú heildar-
lækkun, sem frumv. gerir ráð fyrir frá síðasta árs fjárlögum. Liggur því ljóst fyrir,
að frumvarpið gerir raunverulega ráð fyrir 10 millj. kr. hærri útgjöldum til annarra
hluta en dýrtíðarráðstafana, og skiptist sú upphæð allmisjafnt á hinar ýmsu grein-
ar, en einna mest á 7., 10., 11. og 14. gr.

Breyting sú, er gerð var á skráðu gengi Islenzkrar krónu nú nýlega, hefur óhjá-
kvæmilega í för með sér hækkun á ýmsum liðum fjárlaganna. Má þar t. d. nefna
margar greiðslur landssímans til útlanda, er greiða verður í erlendum gjaldeyri,
hinn erlenda þátt í rekstrarkostnaði rikisskipanna o. m. fl. Þýðingarlaust hefði verið
að loka augunum fyrir þessari staðreynd, þar sem útgjaldahækkun hennar vegna
hlýtur að nema mörgum milljónum króna.

Þótt reynt verði að fá tekjur á móti þessu með hækkuðum gjöldum, breytir það
ekki þessu grundvallaratriði. Þá má og búast við hækkun á launagreiðslum ríkis-
ins, ef vísitala hækkar. Einnig kom það í ljós við athugun fjárveitinganefndar,
að á frumvarpið vantaði ýmsar lögboðnar greiðslur, svo sem framlag til hafnar-
bótasjóðs og ýmislegt fleira. Nú hefur meiri hluti fjárveitinganefndar samþykkt
að leggja fram breytingartillögur, sem allmargar stafa af fyrrnefndum ástæðum.
Þeim breytingartillögum er ég samþykkur.

A~ upphæð nema allar breytingartillögur meiri hlutans rúmum 18 millj. kr. og
munu því, ef samþykktar verða, lækka rekstrarhagnað frumv. um nærri þá upp-
hæð og skapa greiðsluhalla, er nema mundi ca. 14 millj. kr.

Þá verður ekki hjá því komizt að benda á það, að hvorki frumvarpið sjálft né
tillögur meiri hlutans marka nokkra stefnubreytingu frá því, sem verið hefur um
kostnað við rekstur ríkiskerfisins, og enn fremur það, að mjög veigamikil atriði eru
óafgreidd frá nefndinni og munu bíða 3. umr.

Hér til má nefna mörg atriði, og skulu hér upp talin þau helztu.
Inn á frumv. vantar enn lögboðnar greiðslur samkv. lögum um vatnsveitur og

mjólkurstöðvar. Þá vantar og upphæð til að greiða þær uppbætur á laun opinberra
starfsmanna, sem nú hefur verið greidd nærri því heilt ár og ríkisstjórnin hefur
a. m. k. gefið í skyn, að haldið verði áfram. Ekki er heldur enn þá tekið tillit til
þess aukna kostnaðar, sem verður á utanríkisþjónustunni við gengisbreytinguna,
og má nefna fleira, sem enn þá hefur verið frestað að taka fullnaðarákvarðanir
um og valda mun hækkuðum útgjöldum.

Bendir allt til, að þessar upphæðir geti numið hátt ft annan tug millj., ef fylgja
á sömu reglum um þessa hluti sem aðra hliðstæða. ;

Þá hefur ekkert samkomulag heldur náðst um tillögur tíl sparnaðar á rekstrar-
gjöldum ríkisins. Hefur sú skoðun greinilega komið fram í nefndinni, að slíkt mundi
þýðingarlaust, og verið rökstudd með reynslu þeirri, er fékkst á síðasta ári, þegar
nefndin flutti margar tillögur um lækkanir it ýmsum liðum í rekstrarkerfi ríkis-
ins, er nálega allar voru felldar fyrir atbeina þáverandi ríkisstjórnar. Ég álít hins
vegar, að ekki sé aðeins full ástæða til, heldur muni bráðlega reynast óhjákvæmi-
legt að draga verulega úr þessum kostnaði, en af því að ég tel þetta mál ekki að fullu



útrætt í nefndinni, mun ég ekki flytja breytingartillögur við þessa umræðu, en áskil
mér rétt til flutnings slíkra tillagna við þriðju umr., ef ekki næst samkomulag innan
nefndarinnar um þetta mál milli umræðna.

Þá skal enn fremur bent á stærsta atriðið, sem enn þá er óaígreitt og meiri hluti
fjárveitinganefndar ásamt ríkisstjórninni hefur ákveðið að láta bíða þriðju umr.
Það eru breytingar, sem hljóta að verða á aðaltekjuliðum ríkisins á annarri grein
frumv. Þegar frumvarp þetta var samið, var gengi ísl. kr. allt annað en nú. Sú breyt-
ing, sem gerð hefur verið á genginu, hlýtur að hafa í för með sér stórfelldar breyt-
ingar á tolltekjum ríkisins að óbreyttum innflutningi.

í lögum um fjárhagsráð, innflutningsverzlun og verðlagseftirlit er svo fyrir mælt,
að innflutningsáætlun skuli vera fullgerð í byrjun hvers árs. Ef fjárveitinganefnd á að
geta áætlað tolltekjur ríkisins svo nokkurt vit sé í, verður þessi innflutningsáætlun
að liggja fyrir. Enga slíka áætlun hefur fjárveitinganefnd fengið að sjá, hvort sem
ástæðan er sú, að hún sé engin til enn þá, þótt liðinn sé þriðjungur ársins, eða hún
á að vera leyniplagg, sem jafnvel alþingismenn mega ekki fá vitneskju um. Er
því sú tekjuáætlun, sem í frumvarpinu stendur, gripin gersamlega úr lausu lofti
og verður ekki færð á neinn fastan grundvöll, nema frekari upplýsingar fáist fyrir
þriðju umræðu um þessi mál. Þrátt fyrir það, að þrjár ríkisstjórnir hafa fjallað
um þetta frumvarp og það legið til meðferðar í fjárveitinganefnd nærri hálft ár,
er afgreiðslan þannig til aðalumræðunnar í þinginu, að á gjaldahliðina vantar
milljónir af fyrirhuguðum gjaldapóstum, engin tekjuáætlun, sem á má byggja, og
engin viðleitni til sparnaðar á rekstrargjöldum ríkisins, þrátt fyrir allt sparnaðar-
tal núverandi stjórnarflokka undanfarin ár. Virðist mér allt horfa þannig, að þessi
fjárlög muni verða hin hæstu, sem Alþingi hefur nokkru sinni samþykkt.

Svona handahófskenndri afgreiðslu er ég andvígur og tel, að hún sé ekki for-
svaranleg á neinn hátt, sízt eins og horfur eru nú í efnahagsmálum okkar.

Allir forsvarsmenn ráðandi stjórnarflokka keppast nú hver við annan um að
mála þær horfur með sem dekkstum litum, og skal hér ekkert dregið úr því. En
óneitanlega kveður þar nú orðið við annan tón en meðan gengislækkunin var í
deiglunni og allt kapp lagt á að telja þjóðinni trú um, að sú ráðstöfun mundi leysa
öll okkar vandamál. Nú er hins vegar viðurkennt, að sumar vörur okkar séu óselj-
anlegar, verð á öðrum fari lækkandi, og aðalviðskiptaþjóð okkar, Bretar, hafa ný-
lega eyðilagt svo að segja allan þann freðfisk, sem þeir keyptu af okkur á síðasta
ári, að verðmæti allt að 90 millj. kr. Svo hörmulega eru nú markaðir okkar komnir
innan hinnar rómuðu efnahagssamvinnu Vestur-Evrópu.

Hvert mannsbarn veit, að fjárhagur ríkissjóðs sem og þjóðarinnar allrar byggist
eingöngu á því, hvernig um þessi markaðsmál fer. Samt á að afgreiða fjárlagafrum-
varpið nú til þriðju umr. a. m. k. án þess að nokkur áætlun liggi fyrir um útflutning
og innflutning, er hægt væri að byggja á líklegar áætlanir um tekjur ríkisins.

Eins og fyrr er sagt, mun ég ekki flytja sérstakar breytingartillögur við þessa
umræðu, vegna þess að þessi þýðingarmiklu atriði eru enn óafgreidd í nefndinni,
en sjá, hverja afgreiðslu þau fá við meðferð málsins milli annarrar og þriðju um-
ræðu.

Alþingi, 1. maí 1950.

Ásmundur Sigurðsson.


