
Nd. 584. NefndaráIit [33. mál]
um frv. til laga um verðtryggingar sjóð.

Frá minni hl. fjárhagsnefndar.

Þetta frumvarp um verðtryggingarsjóð var lagt fram i byrjun yfirstandandi Al-
þingis. því var útbýtt prentuðu á 6. degi þingsins, þann 14. okt. s.L Það var tekið
til 1. umræðu 25. s. m. og vísað til fjárhagsnefndar þann 27. s. m.

Margsinnis hef ég, sem á sæti í nefndinni, óskað eftir, að það væri tekið til af-
greiðslu, en formaður nefndarinnar, hv. þm. V-Húnv., alltaf færzt undan. Loks hinn
13.febr. þ. á. var málið borið undir atkvæði á þriggja manna nefndarfundi, og greiddu
tveir nefndarmenn atkvæði gegn því skilyrðislaust, þeir Skúli Guðmundsson, þm. V-
Húnv., og Gylfi Þ. Gíslason, 1. landsk. þm. Ég, sem er flutningsmaður, greiddi atkv.
með því að samþykkja frumvarpið óbreytt að öðru en því, að það taki gildi sem lög
1. jan. 1957 í stað 1956, eins og upphaflega var ætlunin.

Er þess þá fyrst að minnast, að 1. jan. 1956 er fyrir nokkru liðinn. En i öðru
Ingi er það, að á tímabilinu hafa verið samþykkt lög um framleiðslusjóð, sem ætlazt
er til að gildi árið 1956og hafa að því leyti sama tilgang og þetta frumvarp, að þeim
er ætlað að halda framleiðslunni gangandi þetta tímabil, en eru að öðru leyti byggð
upp á gagnólíkum grundvelli og án þeirra framtíðarsjónarmiða, sem þetta frum-
varp miðar einkum að.

Þar sem lögin um framleiðslusjóð gilda aðeins þetta ár, þá ætti ekkert að vera
því til fyrirstöðu, að skipt væri um á næstu áramótum, og þvi mæli ég með sam-
þykkt frumvarpsins nú.

Aðalgrundvöllurinn fyrir þessu frumvarpi er að vernda gengi Íslenzku krón-
unnar frá meiri lækkun en orðin er. Til þess að slíkt sé hugsanlegt, verður að snúa
við frá þeirri öfgastefnu i fjármálum, sem ríkt hefur. Og fyrsta skilyrðið er að stöðva
hækkun visitölunnar og þar með hækkun allra verðlagsuppbóta til landsmanna. Að þvi
miða þau ákvæði frumvarpsins að selja þær framleiðsluvörur, sem notaðar eru inn-
anlands, það lágu verði til neytenda, að vísitalan hækki ekki. Það er og vissulega
vitur legra að borga niður vörurnar sem mest til innlendra manna en að selja þær
til útlanda og borga háar upphæðir, til þess að erlendir menn fái þær ódýrt. Innlenda
markaðinn verður að nota til þess ýtrasta.

Frá því að visitölulögin voru fyrst sett í ársbyrjun 1940 og fram á þennan dag
hefur alltaf verið farin sama leiðin í okkar fjármálum í mismunandi áföngum og með
mismunandi háum stökkum eftir því, hverjir hafa ráðið mestu um ferðina. Þetta
hefur verið sívaxandi hækkunarskrúfa, sem vísitöludúnkrafturinn hefur haft i för
með sér. Hærri laun, hærra kaupgjald, hærri tollar, hærri skattar, hærri útsvör,
hærri útgjöld á öllum sviðum. Allt hefur það leitt af sér sívaxandi framleiðslu-
kostnað fyrir alla atvinnuvegi og í vaxandi mæli aukið örðugleika framleiðslunnar.
Verzlunarkostnaðurinn hefur vaxið gífurlega, farmgjöld og flutningsgjöld sömu-
leiðis. Vöruverð allt hefur þvi margfaldazt og kostnaður við allar framkvæmdir



einnig. Allt hefur þetta skrúfað hvað annað upp tönn fyrir tönn, stall af stalli. Til
að halda öllu spilinu gangandi hefur svo ríkissjóðurinn verið látinn greiða ógnarháar
fjárhæðir og sívaxandi. Það fé hefur svo verið og er innheimt með hækkandi tollum
og sköttum, sem hækka ár frá ári, stundum með grunnhækkun, eins og nú hefur
verið samþykkt, en mest sjálfvirkt eins og önnur prósentugjöld, sem verða alltaf
hærri og hærri, eftir því sem tölurnar hækka. Öll þessi hringrás hnoðar utan um
sig á öllum sviðum þjóðlífsins og hlýtur að enda með einhvers konar strandi að
lokum. Tvisvar hefur spilinu verið bjargað í bili með stórfelldu gengis falli krón-
unnar. Má vera, að einhverjir vilji reyna það neyðarbragð í þriðja sinn. Að minnsta
kosti hlýtur andstaðan gegn þessu frumvarpi að vekja grunsemdir í þá átt, einkum
vegna þess, að engar aðrar tillögur hafa komið fram, er stefna að sama markmiði.

LaunaskaUurinn er það atriði frumvarpsins, sem mér skilst að andstæðingar
málsins setji einna mest fyrir sig. Hann er líka eitt af aðalatriðum þess. En þótt eigi
væri hægt i byrjun þessa þings að hafa annað til samanburðar við launaskattinn.
þá er það þó fyrir hendi nú, þegar búið er að afgreiða vandamál líðandi stundar
til bráðabirgða. Hækkandi tollar og söluskattar verka beint til hærra vöruverðs og
innan skamms hærri vísitölu, hærri verðlagsuppbóta. sem þýða hærri laun, hærra
kaupgjald. sem enginn hefur þó gagn af nema rétt um stund, því að allt miðar í
sömu átt og verið hefur, þ. e. vaxandi dýrtíðarskrúfu til aukinnar áhættu fyrir gengi
peninganna. Hækkað vöruverð kemur harðast niður á þeim, sem flesta hafa að fram-
færa. Þeir, sem hæstar tekjur hafa, þurfa yfirleitt ekki að borga meira i það en
hinir, sem lægri tekjur hafa.

Launaskatturínn samkvæmt þessu frumvarpi er hundráðsgjald á öll laun og á
að taka til allra vinnufærra manna í landinu, í hvaða stétt eða stöðu sem þeir eru.
Eina undantekningin er, að verkamenn, sem aðeins hafa atvinnu 10 mánuði ársins
eða skemmri tíma, sleppa við skattinn. Hann yrði að eðlilegum hætti þeim mun
hærri sem launin eru hærri, og þar sem til þess er ætlazt, að hann sé frádráttarbær
við skattframtal, þá tekst upphæðin að sjálfsögðu frá skattskyldum tekjum á topp i
þeirra. En það, sem mestu máli skiptir, er, að slíkur skattur verkar ekki til hækk-
unar á neinu vöruverði, en á að notast til þess eingöngu að lækka vöru verð til
neytenda og þar með draga úr dýrtíðarskrúfunni. Mismunurinn er þessi: Önnur
aðferðin miðar að því að hækka útgjöld og hækka tekjur á víxl, engum til gagns
nema í bili. Hin aðferðin er að taka beint af tekjunum til að stöðva skrúfuna og
lækka smátt og smátt vöruverð. Þessar tvær aðferðir stefna því í gagnstæða átt
hvor við aðra. Ég veit, að ýmsir eru hræddir um, að sú aðferðin sviði meira
að taka af tekjunum til að lækka gjöldin. En það er þá fyrir það eitt, að fólkið
skilur eigi, hve mikið er i húfi.

Þá er sú hlið þessa máls, hver aðferð sé réttust til að ákveða framleiðslukostn-
aðinn. Að ragast um það á hverju ári með nefndastörfum og útreikningum frá
einstaklingum og einkafyrirtækjum, eins og nú er gert, getur gengið, en veldur
miklum örðugleikum og sífelldri tortryggni. Hin aðferðin, sem hér er stungið upp
á, að setja fasta reglu í eitt skipti fyrir öll og miða við þrautrannsakaða reikninga
opinberra fyrirtækja næsta ár áður, er miklu einfaldari og eðlilegri í svo sósíalísku
þjóðfélagi sem okkar þjóðfélag er. Sú leið er miklu síður líkleg til tortryggni, enda
auðveldara að sannreyna það, að henni sé rétt beitt.

Alls vegna vil ég því segja það, að ekkert hefur komið fram, síðan ég lagði
þetta frumvarp fyrir, sem hefur sannfært mig um það" að aðrar aðferðir til úrlausnar
vandanum séu réttari. Meðan engar tillögur koma fram, er stefna að sama marki,
er heldur eigi hægt að ræða þær. Hitt er augljóst, að eftir þær ráðstafanir, sem
nú er búið að gera, er eigi hægt að láta þetta frumvarp taka gildi, á meðan þau
lög eru í framkvæmd. Ég legg því til, að frumvarpið verði samþykkt nú með eftir-
talinni

BREYTINGU:
Við 14. gr. Fyrir orðin ,,1. janúar 1956" komi: 1. janúar 1957.
Þess skal að lokum getið, að þetta minnihlutaálit hef ég dregið að leggja fram,

þar til álit meiri hlutans kæmi, svo sem venja er til. En þar sem nú virðist útséð um
það, að tvimenningarnir Skúli Guðmundsson og Gylfi Þ. Gíslason ætli að skila áliti,
þá get ég eigi beðið lengur með að láta þessar skýringar koma fram frá minni hálfu.

Alþingi, 24. marz 1956.

Jón Pálmason.


