
sþ. 262. Nefndarálit [1. mál]
um frv. til fjárlaga fyrir árið 1954.

Frá 2. minni hl. fjárveitinganefndar.

Ég hef ekki treyst mér til að skila sameiginlegu áliti með meiri hl. fjárveitinga-
nefndar um fjárlagafrumvarpið fyrir árið 1954. Meiri hl. nefndarinnar viII sam-
þykkja frumvarpið í öllum meginatriðum á þeim grundvelli, sem ríkisstjórnin
hafði markað strax í upphafi, þegar frumvarpið var lagt fram.

Við sósíalistar teljum stefnu ríkisstjórnarinnar í fjármálum, þá stefnu, sem
frumvarpið er byggt á, ranga og hættulega atvinnuvegum landsins. Skal það rök-
stutt nokkru nánar í örstuttu máli.

Fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar ráðgerir, að innheimtar verði í ríkis-
sjóð tekjur, sem nema um 440 millj. kr., á árinu 1954. Fjárheimta þessi er meiri en
nokkru sinni áður, og munu álögur þvi hækka, en ekki lækka frá því, sem verið
hefur. Nær allt þetta fé á að innheimta af landsmönnum með tollum, söluskatti
og gróða á sölu áfengis og tóbaks. Allir eru þessir tekjustofnar ranglátir og hvíla
tiltölulega þyngst á alþýðu manna.

Við sósíalistar höfum margsinnis bent á, að auðvelt væri fyrir ríkið að afla sér
nægilegra tekna með þvi að skattleggja þá einstaklinga og félög, sem nú raka að



sér óhófsgróða á millilíðastarfi. Í þeim efnum nægir að nefna þá heildsala, sem
eru á hægra brjósti ríkisstjórnarinnar, og olíuhringana. Nú er öll sala á lúxus-
vörum í höndum einstakra hraskara og sleppur að mestu við skattlagningu ríkisins,
og það sama má segja um fasteignabraskið. Vissulega væri auðvelt fyrir ríkið að
aflétta hinum rangláta söluskatti og afnema tolla af nauðsynjavörum, en afla í
staðinn nægilegra tekna á kostnað hinna ríku í þjóðfélaginu. En til slíks þarf að
gerbreyta um stefnu.

Þannig er sú stefna ríkisstjórnarinnar, sem fram kemur í frumvarpinu, byggð
á því fyrst og fremst að hlífa hinum ríku, en íþyngja alþýðu manna. Síhækkandi
tollar og söluskattur auka á dýrtíðina og erfiðleika almennings og bitna fljótlega
á atvinnuvegum landsins í stórauknum útgjöldum. Skattpíningarstefna stjórnar-
innar vinnur því gegn atvinnuvegunum og dregur úr eðlilegum þjóðartekjum.

En hvernig er svo hinum gífurlega miklu ríkistekjum varið? Er þeim varið til
eflingar atvinnuvegunum eða til þess að leggja grunn að traustu athafnalífi í fram-
tíðinni? Nei, sannarlega ekki. Enginn, sem les fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar
fyrir árið 1954,mun halda þvi fram, að það stefni að nokkru ráði í þá átt að efla
atvinnuvegina, og enn þá síður, að þar sé lagður nokkur grundvöllur fyrir fram-
tíðina. Höfuðsvipur gjaldabálksíns er nú eins og áður aukning og útþensla á em-
bættisbákninu. Mikill hluti hinna gífurlegu ríkistekna á eins og fyrr að ganga til
embættisrekstrar hins opinbera. Kostnaðurinn við ríkisstjórnina vex á hverju ári.
Kostnaðurinn við dómgæzlu og lögreglustjórn hækkar sífellt. Kostnaðurinn við
tolla- og skattainnheimtu eykst í sífellu, og það sama er að segja um útgjöldin við
alls konar ríkisskrifstofur, nefndir, ráð, sendimenn og annað af því taginu. Kostn-
aðurinn við þennan rekstur vex hraðar en nokkur vísitala, og þar má búast við
miklum vexti á næstu árum, ef svo heldur áfram sem verið hefur.

Fjárveiting til verklegra framkvæmda minnkar að sama skapi. Hlutfallstala
þess, sem árlega er lagt til vegamála, brúargerða og hafnarframkvæmda, fer alltaf
lækkandi, þegar miðað er við heildarútgjöld ríkisins.

Þessari fjármálastefnu erum við sósíalistar algerlega mótfallnir. Við teljum,
að draga beri úr embættisbákninu til mikilla muna, en auka að sama skapi verklegar
framkvæmdir og stuðning við atvinnuvegina.

Það er skoðun okkar sósíalista, að ekki sé sæmandi að afgreiða svo fjárlög fyrir
næsta ár, að ekki sé gert ráð fyrir allverulegum stuðningi ríkisins við nauðsynleg-
ustu íbúðarhúsabyggingar. Ástand húsnæðismálanna er þannig víðast í kaupstöð-
um og kauptúnum landsins, að ekki verður við unað, og getur ekki farið hjá því, að
ríkið verði að koma bæjarfélögum og einstaklingum til hjálpar við úrlausn þeirra
mála.

Þá teljum við aðkallandi, að ríkið veiti bæjar- og sveitarfélögum miklu meiri
stuðning en ráðgerður er til úrbóta í atvinnumálum.

Það er alkunn staðreynd, að víðs vegar um land hefur verkafólk neyðzt til þess
að hrekjast að heiman til atvinnuleitar í fjarlæg byggðarlög eða suður á Keflavíkur-
flugvöll. Atvinnumál þeirra byggðarlaga, sem þannig er ástatt um, verður ríkis-
valdið að styðja með fjárframlögum.

Enn fremur teljum við mjög aðkallandi, að ríkið veiti hærri fjárhæðir en hingað
til hefur verið gert til byggingar sjúkrahúsa og skóla þar á landinu, sem verst
stendur á í þeim efnum.
. Tillögur um framangreind atriði flyt ég á sérstöku þingskjali.

Við sósíalistar flytjum ekki breytingartillögur við tekjulið frumvarpsins. Staf-
ar það fyrst og fremst af því, að við erum andvígir aðaltekjuöflunarliðum þess, en
nýir tekjustofnar og brottfall hinna gömlu yrði að ákveðast með sérstökum lögum.

Við flytjum ekki heldur sérstakar breytingartillögur um lækkun á embættis-
rekstri ríkisins af sömu ástæðum, því að þar þyrfti að gera almennar lagabreytingar
og gerbreyta um stefnu ríkisstjórnarinnar í framkvæmd.

Það skal að lokum tekið fram, að ég er samþykkur ýmsum breytingartillögum
þeim, sem fjárveitinganefnd leggur fram, en ósamþykkur nokkrum, og mun ég gera
nánar grein fyrir þVÍ í framsögu.

Alþingi, 5. des. 1953.

Lúðvík Jósefsson.


