
Nd. 197. Nefndarálit [87. mál]
um frv. til laga um niðurfærslu verðlags og launa o. fl.

Frá 2. minni hl. fjárhagsnefndar.

1 lögum nr. 33/1958, um útflutningssjóð o. fl., var ákveðið, að kaupgjald skyldi
hækka um 5--7%, en þar á móti kom það, að í lögunum voru fyrirmæli um, að næsta
9 stiga hækkun kaupgreiðsluvísitölu skyldi ekki valda hækkun á kaupi. Um þetta
segir svo í athugasemdum, er þáverandi ríkisstjórn lét fylgja frumvarpi til framan-
greindra laga, þegar hún lagði það fyrir þingið:

"Við ákvörðun útflutnings- og yfirfærslubóta þeirra, sem gert er ráð fyrir í
frumvarpinu, hefur verið tekið tillit til 5% hækkunar á kaupgjaldi. 1 kjölfar frekari
kaupgjaldshækkunar má því búast við að sigli kröfur um nýja hækkun á útflutn-
ings- og yfirfærslubótum. Hækkun þeirra hefði í för með sér meiri hækkun á fram-
færsluvísitölunni, og hún ylli svo á hinn bóginn nýrri hækkun á kaupgjaldi og af-
urðaverði, og þannig koll af kolli. Er þetta óhjákvæmileg afleiðing þeirrar skipunar,
að kaupgjald og afurðaverð breytist sjálfkrafa í kjölfar breytinga á framfærslu-
vísitölu."

Og í framhaldi af þessu segir m. a.:
,,1 sambandi við lausn efnahagsvandamálanna er því nauðsynlegt að taka sjálft

vísitölukerfið til athugunar, þ. e. þá skipan, að allt kaupgjald og afurðaverð breytist
sjálfkrafa með breytingu á framfærsluvísitölu."

Þær aðvaranir fyrrverandi ríkisstjórnar, sem felast í framangreindum ummælum,
voru því miður ekki teknar til greina, og súpa menn nú seyðið af því. Skömmu eftir



gildistöku laganna komu fram kröfur um nyjar kauphækkanir, og svo fór, að s.l.
sumar og haust hækkaði grunnkaup yfirleitt um 6----9V2%. Í kjölfar þeirra hækkana
kom síðan miklu meiri hækkun visitölunnar en áður hafði verið gert ráð fyrir, og ekki
hefur enn náðst samstarf um þá endurskoðun á vísitölukerf'inu, sem fyrrv. ríkis-
stjórn benti á, að nauðsynlegt væri að gera. Þegar þessar kauphækkanir voru fram
komnar, var ljóst, að þörf var nýrra ráðstafana, til þess að framleiðslustarfsemin
gæti gengið hindrunarlaust, þar sem hækkanirnar höfðu raskað þeim grundvelli að
heilbrigðum atvinnurekstri, sem lagður var með lögunum um útflutningssjóð s.l. vor.

Í frumvarpinu, sem hér liggur fyrir, er lagt til, að 10 stig verði felld niður úr
kaupgreiðsluvísitölunni. Með þvi, ef samþykkt verður, eru áðurnefndar kauphækk-
anir, sem urðu s.l. sumar og haust, að mestu leyti teknar aftur. Er þar með viður-
kennt, að kauphækkanírnar hafi verið umfram það, S2m atvinnuvegirnir gátu risið
undir.

Afleiðingar kauphækkananna urðu að sjálfsögðu hækkanir á vöruverði og margs
konar þjónustugjöldum. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir því, að verð á vörum og
þjónustu verði lækkað til samræmis við þá lækkun launakostnaðar, sem fram kemur
við niðurfellingu 10 stiga úr kaupgreiðsluvísitölunni. En mjög er hætt við því, að ekki
takist að fullu að koma fram slíkum lækkun um á vöruverði og greiðslum fyrir
ýmiss konar þjónustu. Er því vafalaust, að það hefði verið hagkvæmara, bæði fyrir
þá, sem kauphækkanirnar fengu, og aðra, að þær hefðu ekki átt sér stað. Þá hefðu
menn sloppið við þá hækkun á framfærslukostnaði, sem af þeim hlauzt, og þá hefði
verið óþarft að gera þær ráðstafanir til kauplækkunar. sem í frv. felast.

Í athugasemdum, sem frv. fylgja, kemur fram, að það sé borið fram í þeim til-
gangi að stöðva verðbólguþróunina. En til þess að það megi takast, þarf að beita
fleiri úrræðum en þeim, sem hér um ræðir.

Frumvarp þetta er aðeins einn þáttur í þeim ráðstöfunum í efnahagsmálum,
sem ríkisstjórnin hefur á prjónunum. Um næstliðin áramót ákvað stjórnin að auka
mjög niðurgreiðslur á vöruverði, aðallega á verði landbúnaðarafurða, og kostar það
mikið fé. Þá hefur ríkisstjórnin fyrr í þessum mánuði gert samninga við framleið-
endur útflutningsafurða, sem fela í sér mikla hækkun á bótum til þeirra. Hins vegar
hafa enn ekki fengizt nema mjög óljósar upplýsingar um það, hvað ríkisstjórnin
hefur í hyggju varðandi tekjuöflun til að vega á móti þessum miklu hækkunum á
útgjöldum. En það liggur í augum uppi, að þó að frv. það, sem hér liggur fyrir, verði
samþykkt, mun verðbólgan halda áfram að færast í aukana, ef þannig verður að
öðru leyti gengið frá afgreiðslu fjárhagsmála á þinginu, að stefnt verður að miklum
greiðsluhalla hjá ríkissjóði og útflutningssjóði.

Í þeim samningum, sem nýlega hafa verið gerðir milli útvegsmanna og sjómanna,
er það nýmæli, að skiptaverð á fiski til sjómanna skuli breytast með breytingum á
kaupgreiðsluvísitölu. Ákvæði um þetta hafa verið tekin í frv., í 9. grein þess, og gilda
þau einnig um breytingar á fiskverði, sem aflaverðlaun togarasjómanna eru miðuð
við. Að þessu er vikið í athugasemdum með frv., og segir þar, að í framhaldi af því
hafi þótt eðlilegt, að breytingar verði á afurðaverði til bænda samkv. kaupgreiðslu-
vísitölu jafnoft og samtímis og breytingar verða á kaupi launþega vegna breytinga
á vísitölu. Ákvæði um slíkar breytingar á afurðaverði til bænda, eftir breytingum
á kaupgreiðsluvísitölu, eru í 8. gr. frv. En þar er sú takmörkun sett, að verðið til
framleiðenda búvöru skuli því aðeins breytast, að kaupgreiðsluvísitalan breytist um
5 stig eða meira. Engar slíkar takmarkanir eru í frv. viðkomandi vísitöluuppbótum
til annarra stétta. En rétt og skylt er, að hér gildi sama regla fyrir alla, og flyt ég
því breytingartillögu á sérstöku þingskjali um að fella þetta takmörkunarákvæði
úr greininni.

Í samningum ríkisstj. við útvegsmenn er nú einnig það nýmæli, að gert er ráð
fyrir, að þeir geti fengið bætta þá hækkun rekstrarkostnaðar, er leiðir af breytingum
á kaupgreiðsluvísitölu og grunnkaupi, og í samningum við fiskvinnslufyrirtæki er
einnig gert ráð fyrir, að þau geti fengið samkomulagsgrundvöllinn endurskoðaðan



vegna slíkra hækkana á kaupi. Það verður að teljast eðlilegt og sjálfsagt, að hlið-
stæðar reglur gildi þá einnig fyrir framleiðendur landbúnaðarafurða. Á þingskjali
189 hef ég því borið fram breytingartillögur um það efni. Er þar í fyrsta lagi lagt til,
að laun bónda og verkafólks hans í verðlagsgrundvellinum verði nú hækkuð í sam-
ræmi við þá breytingu, sem orðin er á kaupi verkamanna. Og í öðru lagi er lagt til,
að framleiðsluráð landbúnaðarins fái heimild til að hækka afurðaverð til framleið-
enda á þriggja mánaða fresti, svarandi til þess, að laun bónda og verkafólks hans í
verðlagsgrundvellinum færist til samræmis við þá hækkun, sem kann að hafa orðið
á grunnkaupi verkamanna í Reykjavík á undangengnu þriggja mánaða tímabili.

Breytingartillögurnar, sem hér hefur verið lýst, eru í samræmi við þær tillögur,
sem fjárhagsnefndinni bárust frá framleiðsluráði landbúnaðarins.

Frumvarp þetta fjallar aðeins um einn þátt efnahagsmálsins. Enn ríkir mikil
óvissa um afgreiðslu þess að öðru leyti. Eins og nú horfir, sýnist mér sú hætta vofa
yfir, að ríkisstjórnin og stuðningslið hennar velti byrðum yfir á framtíðina með
því að skjóta sér undan þeirri skyldu að sjá fyrir tekjum á móti útgjöldum, sem
stofnað er til. Ef þannig verður að farið, tel ég það háskaleg undanbrögð og því
mjög ámælisvert. Um þetta verður ekki fullyrt að svo stöddu, en tækifæri mun
gefast til að ræða nánar um málið í heild, þegar það skýrist betur.

Aðalefni frv. er að taka af mönnum með lagaboði þær kauphækkanir. sem
andstæðingar fyrrverandi ríkisstjórnar beittu sér fyrir og fengu fram komið s. 1.
sumar og haust. En reynslan hefur sýnt, að það var rétt, sem fyrrv. ríkisstjórn hélt
fram, þegar hún lagði efnahagsmálafrv. sitt fyrir þingið í næstl, maímánuði, að
nýjar hækkanir á framleiðslukostnaði gæti útflutningsframleiðslan ekki borið bóta-
laust. - Þá eru og fyrirmæli í frv. um, að vísitöluuppbætur á tekjur skuli ná til
fleiri manna en áður hefur tiðkazt. En þar skortir á, að jafnréttis sé gætt, og er ein
af brtt. mínum við frv. flutt til þess að koma fram leiðréttingum í því efni. Aðrar
hrtt. mínar eru um, að bændur fái oftar á ári en nú er hækkun á tekjum sínum, ef
grunnkaupshækkanir verða, og er það til samræmis við nýtt fyrirheit ríkisstjórn-
arinnar til útvegsmanna í samningum við þá.

Árangurinn af niðurfærslu um 10 vísitölustig, sem eins og áður segir er aðal-
efni þessa frv., fer að sjálfsögðu eftir því, hvað gert verður í efnahagsmálunum að
öðru leyti. Endanleg afstaða mín til frv. mun m. a. fara eftir því, hvernig fer um
breytingartillögur og hverjar nýjar upplýsingar kunna að koma fram um fyrirætl-
anir ríkisstjórnarinnar varðandi lausn efnahagsmálanna að öðru leyti.

Alþingi, 27. jan. 1959.

Skúli Guðmundsson,
form.


