
Nd. 57. Nefndarálit [7. mál]
um frv. til laga um efnahagsaðgerðir.

Frá meiri hl. fjárhagsnefndar .

Sú stefna í efnahagsmálum, sem fylgt hefur verið frá upphafi stjórnarsamstarfs
Alþýðuflokksins og Sjálfstæðisflokksins 1959, hefur leitt til þess, að vöxtur þjóðar-
framleiðslu og þjóðartekna hefur verið mjög ör, allt fram á s. l. ár, að nokkuð
dró úr.

Ársvöxtur þjóðarframleiðslunnar var að meðaltali á mann 1960-1965 3.7% og
vöxtur þjóðartekna 5.7%. Á árunum 1955-1960 hafði hins vegar þjóðarframleiðsla og
þjóðartekjur á mann aukizt að meðaltali um aðeins 1% á ári.

Samfara réttri efnahagsstefnu hafa ytri aðstæður verið okkur hagstæðar allt
fram á s. 1. ár. Hvert árið eftir annað hefur verið okkur gjöfult, og þróun verðlags
á útflutningsafurðum okkar hefur verið mjög hagstæð.

Þetta hefur að sjálfsögðu leitt til mikillar aukningar útflutningsframleiðsl-
unnar svo og ört vaxandi gjaldeyristekna, sem haft hafa víðtæk efnahagsleg áhrif
og verið meginundirstaða batnandi lífskjara á undanförnum árum.

Hin mjög svo hagstæða þróun efnahagslífsins, samfara aukinni hagræðingu
hjá atvinnuvegunum, hefur leitt til þess, að undanfarin ár hafa launþegar fengið
í sinn hlut stærra hlutfall af þjóðartekjuuaukningunni en nokkru sinni fyrr. Lífs-
afkoma landsmanna hefur aldrei verið jafngóð og það sem af er þessum áratug.

Það er hins vegar öllum ljóst, að þjóð, sem fær yfir 90% af verðmæti útflutn-
ingsafurða sinna frá einum og sama atvinnuvegi, hlýtur að gera sér grein fyrir því,
að bregðist sú atvinnugrein, verður áfallið meira en þar sem um fjölbreytta útflutn-
ingsatvinnuvegi er að ræða.

Á því ári, sem senn er á enda, höfum við Íslendingar orðið áþreífanlega varir
við, hversu afkomu okkar er mjög háð fjarlægum atvikum, sem við fáum á engan
hátt ráðið við. Reyndar urðum við þessa örlítið varir á seinni hluta s. l. árs, er hátt
verð á útflutningsafurðum okkar, sem staðið hafði um nokkurra ára skeið, snerist
til verðlækkunar, samfara því að tók fyrir þá miklu aukningu á útflutningsfram-
leiðsiunni, sem átt hafði sér stað á undanförnum árum.

Þessi óheillaþróun hefur haldið áfram á þessu ári: aflabrestur samfara gæftaleysi
og áframhaldandi verðlækkun á útflutningsafurðunum. Jafnvel innanlandsdeilur
viðskiptaþjóða okkar hafa valdið miklum truflunum á útflutningi.



Áætlað er, að útflutningsframleiðsla okkar á árinu 1967 muni minnka um
25-33% frá s. l. ári, úr 6000 milljónum króna í 4000-4500 milljónir króna. Afleiðing
slíkrar þróunar getur ekki orðið nema á einn veg: vaxandi halli á utanríkisviðskipt-
um, versnandi afkoma útflutningsfyrirtækja og lakari afkoma ríkissjóðs, er leiða
mundi til atvinnuleysis, ef ekki væru gerðar gagnráðstafanir.

Ríkisstjórnin og stuðningsflokkar hennar stóðu í lok síðastliðins árs og í byrjun
þessa árs að ráðstöfunum, sem ætlaðar voru til þess að leysa úr þeim vanda, sem þá
þegar var orðinn.

Gagnstætt því, sem búast mátti við, hafa erfiðleikarnir enn aukizt. Hefur ríkis-
stjórnin því lagt fyrir Alþingi á þingskjali 7 frumvarp til laga um efnahagsaðgerðir
og vill reyna með því ásamt öðrum ráðstöfunum að koma í veg fyrir óheillavænlegar
afleiðingar þessa ástands.

Fjárhagsnefnd neðri deildar hefur haft frumvarp þetta til athugunar, en í frum-
varpinu leggur ríkisstjórnin til, að haldið verði þeirri stefnu, sem þegar hefur
verið mörkuð:
1. með áframhaldandi stöðvun á almennri hækkun verðlags og framleiðslukostn-
aðar;

2. með umbótum í uppbyggingu atvinnuveganna og bættum rekstri fyrirtækja, og
3. með áframhaldi þeirrar aðstoðar við sjávarútveginn, sem veitt var vegna verð-
fallsins fyrr á árinu.
Áður en frumvarp þetta var lagt fram og gerðar þær ráðstafanir, sem samtímis

þVÍ voru ákveðnar, gafst ríkisstjórninni ekki tækifæri til þess að ræða við laun-
þegasamtökin í framhaldi af samstarfi ríkisstjórnarinnar við þau. Viðræður þessara
aðila hafa hins vegar farið fram, eins og kunnugt er, frá því er fyrstu umræðu um
frumvarpið lauk. Beindust þær fyrst og fremst að því, hvort og þá með hvaða hætti
unnt væri að gera þær byrðar, sem ætlað er, að þjóðfélagsborgararnir verði að axla
vegna breyttra kringumstæðna, léttari og þá sérstaklega fyrir þá lægst launuðu, hina
öldnu og sjúku og þá, sem hafa stærstu fjölskyldurnar.

Frumvarpið gerir m. a. ráð fyrir, að lögfestur verði nýr vísitölugrundvöllur 1.
marz 1968 og sú vísitöluhækkun, sem ráðstafanir samkvæmt frumvarpi þessu og
fjárlagafrv. væntanlega leiða af sér og talið er að nemi 4.38%, verði felld niður.

Umræður ríkisstjórnarinnar og nefndar frá A.S.í. og B.S.R.B. leiddu ekki til
samkomulags.

Tillögum ríkisstjórnarinnar um, að aðeins 1.38% vísitöluhækkunarinnar falli
niður, en 3% vísitöluhækkun. sem stafar af hækkun á verði landbúnaðarvöru,
komi til framkvæmda á næstu 18 mánuðum og að 5% hækkun verði greidd á lög-
boðnar bætur lífeyristrygginga, þó ekki hækkun fjölskyldubóta með fyrsta barni í
fjölskyldu, var hafnað af meiri hluta nefndarinnar, en gert ráð fyrir, að viðræður
gætu haldið áfram um önnur atriði, sem rædd höfðu verið.

Ríkisstjórnin óskaði þá eftir því við fjárhagsnefnd, að nefndin flytti breyting-
artillögur við frumvarpið í samræmi við tilboð hennar, ásamt öðrum breytingar-
tillögum, sem nefndin kynni að flytja.

Nefndin gat ekki orðið sammála um afgreiðslu málsins.
Það er skoðun meiri hluta nefndarinnar, að það að taka á sig örlitlar byrðar,

þegar iIIa árar, gefi mikla möguleika til áframhaldandi lifskjarabóta, þegar úr
rætist, en skilningsleysi og það að framfylgja óraunhæfum óskum leiði ævinlega
til versnandi lífskjara og jafnvel atvinnuleysis, en slíkt beri að forðast í lengstu lög.

Meiri hluti nefndarinnar mælir því með því, að frumvarpið verði samþykkt
með þeim breytingum, sem hann flytur tillögur um á þingskjali 58 og nánari grein
verður gerð fyrir í framsögu.
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