
Ed. 213. Nefndarálit [87. mál]
um frv. til laga um niðurfærslu verðlags og launa o. fl.

Frá 1. minni hl. fjárhagsnefndar.

Upphaf 1. gr. þessa frv. svo og 12. gr. þess bera það með sér, að frv. er ætlað
að taka lagagildi 1. n. m. Háttv. Nd. hefur nú haft málið til meðferðar í fulla viku,
en Ed. eru þannig ætlaðir einungis tæpir 2 dagar til meðferðar þess. Verður að
átelja þessi vinnubrögð, jafnvel þótt svipað hafi áður átt sér stað, því að samkvæmt
stjórnarskránni eru deildir Alþingis jafnréttháar, þegar um almenna löggjöf er að
ræða. Að vísu vann fjárhagsnefnd þessarar deildar með fjárhagsnefnd Nd. að
athugun málsins, en auðvitað gat hún ekki gert neinar tillögur til hv. Nd.

Frv. þetta er aðeins einn þáttur efnahagsmálanna. Tillögur ríkisstjórnarinnar
um annan þátt þeirra, uppbætur til útflutningsframleiðslunnar, liggja og fyrir i
frumvarpi. Auðsætt er, að niðurgreiðslur þær, sem ríkisstjórnin þegar hefur ákveðið
og frv. það, sem hér er til meðferðar, byggist á, og útflutningsuppbætur þær, sem
tillögur eru gerðar um í öðru frv., kosta stórfé, sem þjóðin verður að greiða, annað-
hvort samtímis ráðstöfunum þessum eða síðar. Það, hvernig nægilegs fjár verði
aflað til þessara ráðstafana, er þriðji þáttur þessara mála og sjálf undirstaðan. em
þessa hlið málsins liggja þó ekki neinar till. fyrir enn, aðeins nokkuð óljósar ráða-
gerðir ríkisstjórnarinnar um að fá nægilegt fé með þvi að hækka tekjuhlið fjár-
laganna og skera niður útgjöld ríkissjóðs. Ekki vaxa þó tekjurnar neitt við það, þó
að áætlun um þær sé hækkuð, og allt er i óvissu um það, hvort þingfylgi fæst fyrir
niðurskurði á fjárlögum. Efnahagsmálin hefði þurft að taka fyrir i einu lagi, þvi
að erfitt er að taka afstöðu til eins þáttar þeirra, eins og þess frumvarps, sem hér
liggur fyrir.

Eins og frv. þetta var lagt fyrir þingið, var hallað á bændastéttina, samanborið
við lítgerðarmenn og sjómenn. Nokkur leiðrétting fékkst á þessu við meðferð máls-
ins í Nd., en þó ekki til fulls. Mun ég því bera fram brtt. um, að bændur njóti að
þessu leyti jafnréttis við aðrar stéttir.

Í frv. þessu er lagt til, að 10 stig verði felld niður úr kaupgreiðsluvisitölunni.
Jafngildir það um það bil því, að kauphækkanirnar frá s. l. sumri og hausti, sem
andstæðingar fyrrv. ríkisstjórnar knúðu fram, væru afturkallaðar. Er auðsætt, að
heppilegra hefði verið fyrir alla aðila, að þessar hækkanir hefðu engar orðið, heldur
en að afturkalla þær nú.

Ríkisstjórnin telur, að frumvarp þetta, ef að lögum verður, muni lækka dýrtíð..
ina. Er óskandi, að sú von rætist, og mun ég því ekki leggjast á móti frumvarpinu.
Hins vegar mun árangurinn mjög fara eftir því, hvaða aðrar ráðstafanir verða gerðar
í efnahagsmálum, og verð ég því að fresta að taka frekari afstöðu til málsins, þar
til nánari vitneskja fæst um þau efni.

Alþingi, 29. jan. 1959.

Bernh. Stefánsson,
form.


