
sþ. 788. Tillaga til þingsályktunar [176. mál]
um skipun milliþinganefndar til þess að athuga rekstur útflutningsatvinnuveganna.

Flm.: Gylfi Þ. Gíslason, Stefán Jóh, Stefánsson, Ásgeir Ásgeirsson,
Emil Jónsson, Finnur Jónsson, Hannibal Valdimarsson, Haraldur Guðmundsson.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að skipa 5 manna milliþinganefnd til
þess að athuga skipulag og rekstur útflutningsatvinnuveganna og gera tillögur um,
á hvern hátt hægt sé að lækka rekstrarkostnað þeirra með breyttum skipulagshátt-
um og vinnuaðferðum. Fjórir nefndarmanna skulu skipaðir samkvæmt tilnefningu
þingflokkanna, en einn án tilnefningar. Kostnaður við nefndarstörfin greiðist úr
ríkissjóði.

Ge einargerð.

Það er nú orðið augljóst mál, að ráðstafanir þær, sem gerðar voru í marz
síðastliðnum af stuðningsflokkum núverandi ríkisstjórnar til þess að rétta við hag
útflutningsatvinnuveganna og koma jafnvægi á þjóðarbúskapinn, ná engan veginn
þeim tilgangi, sem þeim var ætlað að ná. Höfundar og málsvarar gengislækkunar-
laganna töldu þau eiga að hafa tvenns konar hlutverk fyrst og fremst. Í fyrsta lagi
var tilgangur þeirra sá að tryggja rekstur bátaútvegsins. án þess að hann nyti nokk-
urrar aðstoðar eða hlunninda af hálfu hins opinbera. "Gengislækkunin er miðuð við



það, að bátaútvegurinn verði rekinn án styrkja", segir í athugasemdum ríkisstjórnar-
innar við gengislækkunarfrumvarpið. Í öðru lagi átti gengislækkun sú, sem sam-
þykkt var, að nægja til þess að koma jafnvægi it utuuríkisverzlunina og gera kleift
að létta höftum af henni. Í úlitsgerð þeirri, sem frv. fylgdi, sagði m. a. um þetta efni:
"Gengislækkunin er miðuð við það, að hún sé nægileg til þess að létta höftunum af
verzluninni, þeim höftum, sem nú eru í gildi vegna jafnvægisleysisins í þjóðarbú-
skap Íslendinga."

Engum, sem þekkir til þessara mála, getur blandazt hugur um, að hvorugt þess-
ara markmiða hefur náðst. Afkomuhorfur í bátaútveginum eru ekki betri nú en
þær voru á síðastliðnu ári. Alger óvissa er ríkjandi um fiskverðið. Í álitsgerð hag-
fræðinga þeirra, sem undirbjuggu frv., var ráð fyrir því gert, að fiskverðið gæti
hækkað í 93 aura við gengislækkunina. Engu að síður hafa ýmsir fiskkaupendur ekki
talið sig geta hækkað fiskverðið frá því, sem það var ákveðið í síðustu ábyrgðar-
lögum, þ. e. úr 75 aurum, þrátt fyrir gengislækkunina, og hafa þó engar gerbreyt-
ingar orðið á markaðsaðstæðum á þeim tæpum tveim mánuðum, sem liðnir eru, siðan
gengislækkunarlögin voru sett, þótt segja megi, að miklar breytingar hafi orðið á
því sviði síðan í fyrra. Hækki fiskverðið ekki úr 75 aurum, er augljóst, að hagur
bátaútvegsins rýrnar verulega við gengislækkunina, þar eð mikil hækkun hefur
orðið á ýmsum rekstrarvörum hans, auk þess sem hlunnindi honum til handa hafa
verið felld niður.

Það er og kunnara en frá þurfi að segja, hversu því fer fjarri, að gengislækkunin
hafi gert það kleift að létta höftum af innflulningsverzluninni. Af hálfu ríkisstjórnar
og gjaldeyrisyfirvalda hefur verið frá því skýrt, að horfur í gjaldeyrismálum séu
nú dekkri en nokkru sinni fyrr, gjaldeyrisskortur gífurlegur og óvissa ríkjandi um
innflutning til landsins á næstu mánuðum. Meðan þannig háttar, hefur ríkisstjórnin
varla í hyggju að létta höftum af innflutningsverzluninni og gera hana frjálsa, og er
raunar ekki við því að búast. Yfirlýsingar þær, sem gefnar hafa verið nú nýlega af
hálfu ríkisstjórnar og gjaldeyrisyfirvalda, verða varla skildar á annan hátt en þann,
að fremur megi búast við því, að hert verði á innf'lutningshöf'tunum en it þeim
slakað. Og þó eru ekki nema 2Yz mánuður síðan þáverandi ríkisstjórn lagði fram
gengislækkunai-Irumvarpið og sagði í athugasemdum við það: "Jafnframt er að því
miðað, að skapa skilyrði til frjálsrar verzlunar, sem yrði almenningi til mikilla
hagsbóta", en í hagfræðilegu álitsgerðinni. sem fylgdi, sagði lll. a.: "Einn höfuðtil-
gangurinn með tillögum okkar er þó ótalinn, en hann er sá að gera kleift að létta
höftunum af innflutningsverzluninni. Mundi þá draga úr hinum óeðlilega dreifingar-
kostnaði og braskstarf'semi, sem nú þróast í skjóli haftanna og jafnvægisleysisins."

Svo sem þegar hefur verið getið, er því augljóst, að gengislækkunin hefur ekki
skapað það ástand, sem málsvarar hennar töldu, að hún mundi skapa. Kemur þetta
flm. þessarar tillögu að vísu engan veginn á óvart. Andstaða þeirra gegn gengis-
lækkuninni grundvallaðist einmitt á því, að þeir höfðu ekki trú it, að þessar ráð-
stafanir kæmu að tilætluðum notum, auk þess sem þeir töldu þær koma ranglát-
lega niður. Sannleikurinn er sá, að til þess gat aldrei staðið nokkur von, að hægt
væri að leysa öll vandamál útflutníngsatvlnnnveganna og koma jafnvægi it þjóð-
arbúskapinn með gengislækkun einni saman. Hagfræðingarnir, sem undirbjuggu
gengislækkunarfrumvarpið, bentu réttilega á, að stefna ríkisvaldsins í fjármálum
og fjárfestingarmálum skipti miklu máli í þessu sambandi, þótt ríkisstjórnin hafi
hins vegar ekki fylgt öllum tillögum þeirra í þeim efnum og ýmislegt hendi til þess,
að hún muni heldur ekki gera það framvegis. Aftur á móti vanræktu hagfræðing-
arnir að benda á nauðsyn þess, að gerðar yrðu sérstakar ráðstafanir til þess að hætn
skipulagshætti og vinnuaðferðir í útflutningsatvinnuvegunum og auka þannig spar-
neytni i rekstrinum, og hafa engar ráðstafanir verið gerðar í þá átt. Flm. þessarar
tillögu .telja víst, að bæta mætti afkomu útflutningsatvinnuveganna og samkeppnis-
hæfi þeirra á erlendum markaði verulega með slíkum ráðstöfunum. Skipulagshættir
í þessum atvinnuvegum eru þannig, að framleiðslukostnaður og stjórna rkostnuðu r



er mun meiri en nauðsynlegt og óhjákvæmilegt er. Fyrirtækin eru of mðrg og of
smá, og væri án efa hægt að koma við betri hagnýtingu tækja og vinnuafls með betri
heildarskipulagningu atvinnugreinanna. í innkaupum útflutningsatvinnuveganna it
rekstrarvörum þeirra ríkir skipulagsleysi. og búa þeir vafalaust ekki við jafnhag-
stætt verðlag á þessu sviði og unnt væri, ef innkaup þeirra á rekstrarvörunum væru
skipulögð sérstaklega í því skyni at) tryggja sem hagkvæmust kaup og sem lægstan
dreifingarkostnað. A það má enn fremur benda, að ýmsar þær atvinnugreinar, sem
starfa í þágu útflutningsatvinnuveganna, hafa á undanförnum árum hagnazt mjög
verulega, þótt hagur hinna síðarnefndu hafi verið bágur, og má þar nefna veiðar-
færagerðir. vélsmiðjur, ýmis viðgerðarverkstæði o. fl. Virðist sjálfsagt, að ráðstaf-
anir séu til þess gerðar, að slík fyrirtæld inni af hendi þjónustu sína Í þágu út-
flutningsatvinnuveganna fyrir svo lágt verð sem frekast er unnt.

Það er fyrirsjáanlegt, að gera verður nýjar ráðstafanir til þess að tryggja af-
komu bátaútvegsins og ýmissa annarra greina útflutningsframleiðslunnar, þótt
afkoma sumra þeirra virðist góð og ástæða virðist jafnvel til að athuga, hvort þær
hafi ekki hagn azt óeðlilega vegna gengislækkunar-innar, og enn fremur til þess að
koma jafnvægi á þjóðarbúskapinn. Þar eð ljóst er, að gengislækkunarlögin hafa
ekki náð tilgangi sínum, telja flm. þessarar tillögu, að Alþingi megi ekki ljúka svo,
að ekkert sé aðhafzt til undirbúnings þeim ráðstöfunum, sem fyrirsjáanlega verður
að grípa til. Þeir álíta, að ekki komi til mála að halda áfram á þeirri hraut, sem
farið var út á með gengislækkunarlögunum, og efna til nýrrar lækkunar á gengi krón-
unnar. Þeir telja þvert á móti nauðsynlegt að gera öflugar ráðstafanir til þess að
koma í veg fyrir, að slíkir atburðir gerist aftur. Í því sambandi hlýtur skipulagning
á rekstri útflutningsatvinnuveganna að koma til sérstakrar athugunar. Þess vegna
er hér lagt til, að skipuð verði milliþinganefnd til þess að athuga skipulag og
rekstur þessara atvinnuvega og gera tillögur um, á hvern hátt hægt sé að lækka
rekstrarkostnað þeirra með breyttum skipulagsháttum og vinnuaðferðum.


