
Nd. 172. Nefndarálit [92. mál]
um frv. til I. um útflutningssjóð o. fl.

Frá minni hl. fjárhagsnefndar.

Loksins. eftir að Alþingi hefur setið í 70 daga, eru hin margumtöluðu "varan-
legu" úrræði hæstv. ríkisstjórnar í efnahagsmálunum lögð fyrir þingið með frv. til
laga um útflutningssjóð o. fl.

Hæstv. ríkisstjórn ætlast til, að málið sé afgreitt á 2-3 dögum.
Fjárhagsnefnd hefur í dag haft frv. til meðferðar og ekki orðið ásátt um af-

greiðslu þess. Minni hluti nefndarinnar CJóhH og ÓB) er algerlega andvígur allri
meðferð málsins. Ekki er að finna í greinargerð frv. neinn rökstuðning fyrir því, að
formbreytingar á tekjuöflun til stuðnings útflutningsframleiðslunni frá því, sem
verið hefur, séu til bóta, né heldur neinn rökstuðning fyrir nauðsyn þeirra nýju,
gífurlegu fjárhagsbyrða, sem með frv. er ætlað að leggja á allan almenning í land-
inu, eða 240 millj. kr. Enn fremur vantar allan samanburð við aðrar leiðir, sem til
greina kæmu til úrlausnar efnahagsvandamálunum, þannig að engin rök eru leidd
að því, að álögur í þessari mynd séu þær, er hafi minnsta kjaraskerðingu í för með
sér fyrir almenning.

ÞÓ að minni hluti nefndarinnar viðurkenni fyllilega og afdráttarlaust höfuð-
nauðsyn þess að tryggja afkomu útflutningsframleiðslunnar. eins og fyrri afstaða
sjálfstæðismanna á Alþingi vitnar um, er honum ekki með þessu frv. og málsmeð-
ferð þess gefin nein aðstaða til að sannreyna réttmæti hinnar gífurlegu skattaálagn-
ingar á almenning. Jafnframt er minni hluti nefndarinnar algerlega andvígur ein-
stökum atriðum frv. Færð skulu nánari rök að þVÍ, sem að framan greinir.

Það er á allra vitorði, að undanfarnar tvær vikur hefur ríkisstjórnin talið sig
vera komna það langt áleiðis að koma þessu frv. saman, að haldnir hafa verið fundir
með ýmsum félagasamtökum um efni þess. Stjórnarandstaðan, langstærsti stjórn-
málaflokkur þjóðarinnar, hefur hins vegar engar upplýsingar fengið um efni máls-
ins fyrr en nú, að krafizt er afgreiðslu þess á þingi fyrirvaralaust og án tafar.
Ál,væði þess eru hins vegar svo óljós og svo ófullkomin greinargerð frv., að þess
er enginn kostur án langs tíma og útreikninga að kryfja innihaldið til mergjar.
Slík málsmeðferð er óverjandi.

t þessu sambandi er einnig rétt að vekja athygli á, að slík mál ættu að afgreiðast
innan fjárlaga ríkisins eða í sambandi við þau, enda er ríkissjóði beinlínis ætlaður
stór hluti þeirra tekna, sem aflað er, eða um 100 millj. króna. Fjárveitinganefnd



hefur fjárlagafrv. til meðferðar mánuðum saman, en hér eru eins konar aukafjárlög,
sem nema hundruðum milljóna í skattlagningu á almenning, - og ekkert tóm er
gefið til afgreiðslu málsins.

Í greinargerð frv. segir, að frv. þetta miði að því, að ekki þurfi á ný að grípa
til nýrra ráðstafana á næsta ári. Þetta á að líkindum að vera í samræmi við loforð
stjórnarflokkanna um varanleg úrræði í efnahagsmálunum. En það er alveg augljóst,
að verðbólguþróunin heldur áfram fullum fetum, beinlínis í samræmi við efni frv.
Hvernig er hægt að leggja töluvert á þriðja hundrað milljóna ný gjöld á aðfluttar
vörur, þjónustu og nauðsynjar öðruvísi en stórkostleg verðhækkun eigi sér stað og
þar af leiðandi vaxandi dýrtíð ?

Að vísu ber frv. með sér, enda viðurkennt af hálfu ríkisstjórnarinnar við 1.
umræðu málsins, að leitazt hefur verið við að hlífa vörum þeim og þjónustu, sem
mikrlvægar eru við útreikning vísitölu framfærslukostnaðar. Þar sem vitað er, að
grundvöllur sá, sem byggt er á við útreikning þessarar vísitölu, er löngu úreltur,
er hér bersýnilega verið að framkvæma stórkostlega fölsun vísitölunnar og svíkja
þannig launþega og aðra, sem fá tekjur sínar greiddar samkvæmt vísitölu. En í
frv. þessu er ráðgert, að vísitölubindingin frá því í september verði afnumin.

Þegar hliðstæðar ráðstafanir voru lögfestar um síðastliðin áramót til stuðnings
útveginum. var þessi höfuðástæða tilgreind:

"Framleiðslukostnaðurinn hækkaði mikið á árinu sem afleiðing af hækkun hins
almenna kaupgjalds. Sú hækkun nam tæplega 22% frá 1. desember 1954 till. des-
ember 1955. Vinnulaun eru langsamlega stærsti liður alls framleiðslukostnaðar.
Fyrst eru vinnulaun þeirra verkamanna, sem að framleiðslunni vinna, fiskveiðum
og fiskvinnslu, þá alls konar þjónusta, sem kaupa þarf, eins og akstur og viðhald
tækja. Þegar kaupgjald hækkar, hækka í rauninni allar vörur og þjónusta meira
og minna í verði, nema það, sem er innflutt. Fyrir sjávarútveginn eru þessar hækk-
anir sérstaklega alvarlegar, þar sem hann framleiðir nær eingöngu fyrir erlenda
markaði. Hækkun hins almenna kaupgjalds hækkar rekstrarkostnað skipanna og
vinnslukostnað fisksins í landi. Verður hækkunin í flestum tilfellum jafnmikil og
hækkun kaupgjaldsins. þótt hún komi ekki fram jafnfljótt á öllum liðum."

Hér var um að ræða afleiðingar hins geysilanga verkfalls á öndverðu ári 1955
með kauphækkunum þeim, sem þá voru knúnar fram.

Um þetta sagði hæstv. fjármálaráðherra hér á Alþingi þann ll. maí 1955: "Eng-
inn mannlegur máttur getur þó breytt þeirri staðreynd, að nú hefur verið brotið
blað i efnahags- og verðlagsmálum landsins." Og þegar aðstoðin við útgerðina var
rædd hér á Alþingi um mánaðamótin jan.-febr. s. 1. (lögin um framleiðslusjóð) ,
sagði hæstv. fjármálaráðherra: "Á því leikur enginn vafi, að hækkanir á framleiðslu-
kostnaði útflutningsframleiðslunnar í heild vegna kauphækkananna frá í vor nema
á annað hundrað millj. kr., því að kauphækkun sú, sem í upphafi var 11-12%, er
nú orðin á milli 21 og 22% vegna víxlhækkana innanlands, sem af henni hefur
leitt. "

Á þessu ári hefur ekki verið "brotið neitt blað" í efnahags- og verðlagsmálum
landsins. Samkomulag fékkst að vísu ekki við Framsóknarflokkinn í tíð fyrrverandi
ríkisstjórnar um að hefta verðbólguna með niðurgreiðslum, eins og sjálfstæðismenn
lögðu til. Verðbólguþróunin, sem stofnað var til eins og hæstv. fjármálaráðherra
lýsti, hefur því lengst af haldið áfram. Kaupgjaldsvísitalan hefur þó ekki hækkað
á árinu nema um 7 stig. Eru því miklu óljósari ástæðurnar nú fyrir hinum gífur-
legu álögum en voru um s.Láramót. Vitað er, að hæstv. ríkisstjórn hefur haft
erlenda og innlenda hagfræðinga í þjónustu sinni til þess að kryfja efnahags- og
verðlagsmálin til mergjar. En ekkert hefur hún birt um rannsókn þessara manna,
og engin grein er gerð fyrir henni við meðferð málsins í þinginu.

því er haldið fram, að nú hafi verið leitað samkomulags við launþega, bændur
og útvegsmenn um úrræði ríkisstjórnarinnar, og látið í veðri vaka, að um einhverja
nýlundu sé að ræða. Vissulega hefur bæði fyrr og síðar verið leitað slíks samkomu-



lags af öðrum ríkisstjórnum, enda þótt árangurinn hafi verið misjafn. Og hvers
konar samkomulagi hefur hæstv. ríkisstjórn náð? Í greinargerð frv. kemur fram,
að framleiðsluráð landbúnaðarins er klofið um málið, 4 með, 2 á móti, en einn tók
ekki afstöðu til málsins í heild. Var málið aðeins lauslega skýrt fyrir þessum 7
mönnum.

Miðstjórn Alþýðusambands íslands og efnahagsnefnd sú, er þing A. S. 1. kaus,
álykta, "að veita beri ríkisstjórninni starfsfrið, þar til úr því fæst skorið, hvernig
framkvæmdin tekst", eftir því sem fram kemur i greinargerð frv. Þar sem málið
var skýrt á fundum verkalýðsfélaga og fulltrúaráðs þeirra i Reykjavík, mun engra
samþykkta hafa verið leitað og lítil hrifning margra. Gerð var tilraun við 1. um-
ræðu málsins i þinginu af hv. þm. G-K. til að fá nánari upplýsingar um veigamikil
atriði i samkomulagi ríkisstjórnarinnar við útvegsmenn, en ýmist fengust loðin
svör eða engin. Málið hvilir því að þessu leyti á veikum grunni.

Loks er á það að lita, að þetta frv. er með fádæmum óljóst og flókið. Er það
þeim mun furðulegra sem um er að ræða tekjuöflunarfrumvarp allt að 500 milljón-
um króna, en þar af eru nýjar álögur um 240 millj., eða nærri jafnmiklar og eldri
álögur, sem enn standa í þessu frv., aðeins í breyttri mynd, svo sem bæði bátagjald-
eyrisgjöld og framleiðslusjóðsgjöld.

Aðaltekjuöflun frv. felst í innflutningsgjaldi af vörum (26~gr.) og 16% yfir-
færslugjaldi á allan erlendan gjaldeyri, sem bankarnir láta af hendi (15. gr.), Er
áætlað, að þessi gjöld nemi nærri 200 millj. kr. t 16. gr. eru undantekningarákvæði
frá yfirfærslugjaldi og talinn upp fjöldi tollskrárnúmera, en engin nánari skýr-
ing. Í 27. gr. er vöruflokkun eftir tollskrárnúmerum, þar sem mismunandi innflutn-
ingsgjald er lagt á, frá 11% upp í 80%. Það er útilokað að átta sig á þessari fram-
setningu án mikillar yfirvegunar og fráleitt, að nokkrir þingmanna geti raunveru-
lega markað afstöðu sína til þessara atriða, eins og málið er fyrir lagt, án þess að
frekari tími gefist til nánari athugana.

Má gera ráð fyrir, að margt komi fram við framkvæmd málsins, sem ekki hefur
verið séð fyrir áður, og bersýnilegt er, að framkvæmd þess verður bæði mjög um-
svifamikil og kostnaðarsöm, - og er ekki ólíklegt, að sum atriði séu beinlínis
óframkvæmanleg og þurfi að lagfærast fljótlega.

Eftir þá athugun, sem hægt hefur verið að gera á málinu i fjárhagsnefnd,
verður að draga mjög i efa, að standast muni áætlanir þær, sem gerðar eru i greinar-
gerð frv. um tekjuöflun þess.

Að öllu þessu athuguðu er minni hluti fjárhagsnefndar andvígur frv. Mun
hann greiða atkvæði á móti málinu í heild, en freista þess að koma á lagfæringum
á einstökum atriðum undir meðferð málsins.

Alþingi, 20. des. 1956.

Jóhann Hafstein,
frsm.

Ólafur Björnsson.


