
Ed. 582. Nefndarálit [186. mál]
um frv. til I. um útflutningssjóð o. fl.

Frá 2. minni hl. fjárhagsnefndar.

Fjárhagsnefnd hefur rætt og yfirfarið frumvarp þetta, fyrst ásamt fjárhags-
nefnd Nd. og síðan á fundi sínum, eftir að málinu hafði verið vísað til þessarar
hv. deildar. Nefndin gat ekki orðið sammála um afgreiðslu málsins. Undirritaður
hafði sérstöðu til höfuðstefnu frv., sem nú skal nánar tilgreind:

Á undanförnum tveim árum hafa fulltrúar verkalýðshreyfingarinnar átt þess
kost að ræða fyrirætlanir hv. núverandi ríkisstjórnar í efnahagsmálum, þegar slík
frumvörp hafa verið á frumstigi. Við þær aðstæður telja verkalýðssamtökin, að þau
hafi fengið ýmsu þokað í rétta átt fyrir hag og heill launþega.

Við samningu þessa frumvarps var þessu allt annan veg farið. Þegar þar til
kjörnir fulltrúar síðasta þings Alþýðusambandsins komu saman til þess að ræða
málið, reyndist það fullfrágengið og þess því ekki kostur að fá þar nokkrar breyt-
ingar á. Við umræður hér á hv. Alþingi hefur reynslan orðið sú sama, þegar frá eru
teknar örfáar minni háttar breytingar, sem nánast eru leiðréttingar.

Enn fremur hefur reynzt ógerlegt að fá nokkur fullnægjandi svör við því,
hvernig fyrirhugað er að mæta þeirri stórlega auknu rekstrarfjárþörf til handverks
og verksmiðjuiðnaðar, sem af samþykkt þessa frumvarps leiðir. Hið sama gildir
um aukið lánsfé til íbúðarhúsabygginga, svo að nokkuð sé nefnt.
Við fyrrnefnda athugun í fulltrúahópi verkalýðssamtakanna leyndi sér ekki,

að velflestir fulltrúar fjölmennustu verkalýðsfélaganna voru andvígir framgangi
þessa frumvarps i núverandi mynd og vitnuðu þar til áður samþykktrar stefnu síð-
asta þings Alþýðusambandsins, sern gerð var þar í einu hljóði.

Þing þetta lýsti því m. a. yfir, að gengislækkun eða aðrar hliðstæðar ráðstaf-
anir kæmu ekki til mála sem úrlausn efnahagsmálanna. Fram hjá þeirri staðreynd
verður og vart komizt, að þær ráðstafanir, sem í frumvarpi þessu felast, hljóta
að hafa á ýmsan hátt hliðstæð áhrif og gengislækkun.

Víxlun sú, sem frumvarpið gerir ráð fyrir á næstu 9 vísitölustigum og 5%
grunnkaupshækkun. virðist hins vegar munu koma Í veg fyrir almenna kjaraskerð-
ingu næstu mánuði, en fljótlega þar á eftir munu merkin sjást.
Persónulega tel ég þessa aðferð um lögboðna kauphækkun varhugaverða. En

um það atriði hafði miðstjórn Alþýðusambandsins sérstaklega fjallað, áður en
fyrrnefndur fulltrúafundur var kvaddur saman, og samþykkt þá ráðstöfun án til-
lits til annarra ákvæða frumvarpsins.
Alvarlegast verður þó að telja þá grundvallarstefnubreytingu, sem frumvarp

þetta felur í sér, þ. e. að horfið er frá þeirri stöðvunarstefnu, sem verkalýðssam-
tökin höfðu fagnað og lýst fylgi sínu við allt frá vinnudeilunni 1952og síðasta Al-
þýðusambandsþing lagði sérstaka áherzlu á að farin yrði.

Það er því augljóst, að þrátt fyrir nauman meiri hluta í áðurnefndum full-
trúahóp verkalýðssamtakanna fyrir þeirri stefnu, að á móti ráðstöfunum þessa frum-
varps skyldi ekki unnið, þá eru þær ekki í samræmi við það, er síðasta þing alþýðu-
samtakanna fól þessum aðilum að semja um.
Með því, sem ég hér hef sagt, ætla ég það vera ljóst, að ég er andvígur frv.

og legg til, að það verði fellt.

Alþingi, 28. maí 1958.

Eggert G. Þorsteinsson.


