
Nd. 187. Frumvarp til laga [175. mál]
um verndun kaupmáttar og viðnám gegn verðbólgu.

Flm.: Svavar Gestsson, Geir Gunnarsson, Guðmundur J. Guðmundsson, Guðrún
Helgadóttir, Hjörleifur Guttormsson, Margrét Frímannsdóttir, Steingrímur J. Sigfússon.

1. gr.
Ríkisstjórnin skal miða allar ákvarðanir sínar í efnahagsmálum við að verja kaupmátt

þeirra kjarasamninga sem gerðir voru í október og nóvember 1984 og að tryggja fulla
atvinnu. Hér er átt við allar ákvarðanir ríkisstjórnarinnar um vexti, verðlagsmál, jafnt
verðlag opinberrar þjónustu sem og vöru og þjónustu einkaaðila, um gengisskráningu
íslensku krónunnar og aðrar ráðstafanir í efnahagsmálum sem hafa áhrif á kaupmátt launa.

2. gr.
Verðlagsráð skal frá og með gildistöku þessara laga hafa sérstakt eftirlit með

innflutningsverði og verðmyndun í innflutningsverslun. Skal verðlagsráð birta mánaðarlega
skýrslu um þróun innflutningsverðs á sama hátt og gert hefur verið í smásöluverslun.

Verðlagsráð skal enn fremur fjalla um allt verðlag opinberrar þjónustu og skal
ríkisstjórnin taka afstöðu til tillagna sem fram kunna að koma um hækkun þjónustu
opinberra aðila. Hækkunin tekur því aðeins gildi að ríkisstjórnin samþykki tillöguna.

3. gr.
Til þess að treysta gengi íslensku krónunnar og til þess að styrkja stöðu útflutnings-

atvinnuveganna skal á árinu 1985 gera eftirtaldar ráðstafanir:
1. Leggja skal 100% álag á skatt á skrifstofu- og verslunarhúsnæði á árinu 1985, sbr. lög nr.

74/1983.
2. Leggja skal veltuskatt á banka sem nemur 0,06% af heildarinnlánum þeirra aðila sem

skattskyldir voru skv. l. nr. 65/1982. Skattstofn skal vera innstæðufé í lok næstliðins
mánaðar, sbr. bráðabirgðaákvæði IV í lögum nr. 65/1982. Lög nr. 51/1984, um breyting
á lögum nr. 65/1982 um skattskyldu innlánsstofnana, sem kveða á um lækkun
bankaskatta, falli úr gildi.

3. Hagnaður Seðlabankans á árinu 1984 skal renna í ríkissjóð.
Um nánari innheimtu og álagningu samkvæmt þessari grein fer eftir reglugerð sem

fjármálaráðherra setur.
4. gr.

Tekjum samkvæmt 3. gr. skal varið í tengslum við ákvörðun fiskverðs og skal markmið
ákvörðunarinnar vera sem hér segir:

1. til þess að treysta rekstrarstöðu og afkomu útflutnings sjávarafurða,
2. til þess að auðvelda fiskverðshækkun þannig að sjómenn fái að minnsta kosti það sama í

sinn hlut og verkafólk í landi samkvæmt kjarasamningum,
3. til þess að koma til móts við útgerðina vegna óhóflegs olíukostnaðar.

Jafnframt skal ríkisstjórnin undirbúa í samráði við hagsmunaaðila í sjávarútvegi
skipulagsbreytingar og endurbætur í rekstri einstakra fyrirtækja þannig að tryggt verði að
fjármunum samkvæmt þessari grein sé ekki varið til annarra fyrirtækja en þeirra sem er vel
stjórnað og að komið verði í veg fyrir að fjármunir renni til aðila sem ekki hafa vald á rekstri
fyrirtækja sinna við eðlilegar aðstæður.
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Ríkisstjórnin skal taka sérstakt tillit til þess við ráðstafanir samkvæmt þessari grein að
samkeppnisstaða iðnaðarins versni ekki frá því sem ella væri. Ef nauðsyn þykir skal
ríkisstjórnin grípa til sérstakra ráðstafana vegna iðnaðarins.

Tekjum samkvæmt 3. gr. skal því aðeins ráðstafað að meiri hluti myndist í Verðlagsráði
sjávarútvegsins enda eigi sjómenn aðild að meiri hlutanum.

5. gr.
Lánanefnd tekur við hlutverki langlánanefndar. Lánanefnd fjallar um allar erlendar

lántökur. Nefndin skal þannig skipuð:
a. Frá viðskiptaráðuneyti einn maður sem er formaður nefndarinnar,
b. frá Alþingi tveir menn kosnir hlutfallskosningu í sameinuðu þingi.

Í störfum sínum skallánanefnd miða við að dregið verði verulega úr erlendum
lántökum. Þannig skal nefndin miða við að erlend lán vegna fjárfestingar Í verslun verði
algerlega stöðvuð á árinu 1985. Þá verði greiðslufrestir á erlendum vörum til innflutnings
styttir og verði að hámarki einn mánuður að loknum hæfilegum aðlögunartíma.

Undanþágur frá þessum reglum eru aðeins heimilar að brýna nauðsyn beri til að mati
lánanefndar, enda samþykki ríkisstjórnin ákvörðun nefndarinnar.

Lánanefnd skal birta mánaðarlega í Lögbirtingablaðinu lista yfir erlendar lántökur þar
sem fram komi hverjir hafa fengið lánin, hve há þau eru - í innlendri og erlendri mynt - og
til hve langs tíma þau eru.

6. gr.
Sjúklingaskattar þeir, sem lagðir voru á samkvæmt reglugerðum nr. 628, 629 og 642

1983, falli niður og ný gjöld ákveðin fyrir lyf og læknisþjónustu þannig að kaupmáttur elli-
og örorkulífeyris og tekjutryggingar gagnvart þessum greiðslum verði sá sami og að
meðaltali á fyrstu þremur mánuðum ársins 1983. Til þess að afla tekna í ríkissjóð í stað
sjúklingaskatts skal ákveðið álag á ferðamannagjaldeyri, sbr. 1. nr. 81/1980.

7. gr.
Til þess að lækka fjármagnsbyrði húsbyggjenda og atvinnuvega verði vextir lækkaðir

sem hér segir:
1. Útlán til skemmri tíma en 10 ára er óheimilt að vísitölutryggja. Seðlabankinn ákveður

vexti þessara lána að fengnu samþykki ríkisstjórnar.
Óheimilt er að vextir verði hærri en 2% umfram það stig sem verðbólga hefur mælst
síðustu 3 mánuði.

2. Lán til lengri tíma en 10 ára mega þó vera vísitölutryggð en vextir aldrei hærri en 3%
umfram verðbólgustig.

3. Dráttarvextir verði að hámarki sem samsvarar 10% yfir verðbólgustigi eins og það er
áætlað á ári af Seðlabankanum.
Vextir umfram það sem hér er greint skulu teljast okurvextir, skv. 1. nr. 58/1960.

8. gr.
Skipafélögum er óheimilt að ákveða farmgjöld til og frá landinu í erlendum gjaldeyri.

Farmgjöld skipafélaga skulu frá og með gildistöku laga þessara lækka um 10%. Verðlags-
stofnun skal sjá um að fram fari útboð á flutningum skipafélaga til og frá landinu. Í
útboðunum skal einnig leitað eftir tilboðum erlendra skipafélaga svo að unnt sé að gera
samanburð á farmgjöldum hérlendis og erlendis.

9. gr.
Vaxtatekjur fyrirtækja og einstaklinga af fjármunum, hvort sem þeir eru í innstæðum í

bönkum eða skuldabréfum eða spariskírteinum ríkisins eða á annan hátt orðnar til vegna
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eignar á fjármunum, skulu skattskyldar nemi höfuðstóllinn 4 millj. kr. eða meira um
áramótin 1984/1985. Til þess að tryggja framkvæmd þessa ákvæðis skal ríkisstjórnin gera
eftirfarandi ráðstafanir:

1. Að bankar og aðrar innlánsstofnanir geri grein fyrir vaxtatekjum einstaklinga sem eru
yfir því marki sem um getur í 1. málsgr. Bankarnir sendi skattstofum yfirlit um
vaxtatekjur og þeir, sem tekjurnar hafa, skulu gera sundurliðað a grein fyrir þeim á
skattaframtölum sínum.

2. Að öll skuldabréf verði skráð á nöfn og þau handhafaskuldabréf. sem nú eru í gangi,
verði skráð á nöfn í bönkum eða annars staðar þar sem þau eru til innheimtu við næsta
gjalddaga eftir gildistöku laga þessara.
Ríkisstjórnin hefur heimild til þess að grípa til annarra aðgerða en um getur í 1. og 2.

tölu!. eftir því sem þurfa þykir.
Öllum tekjum, sem ríkissjóður fær samkvæmt þessari grein í auknum skatttekjum, skal

varið til Byggingarsjóðs ríkisins og Byggingarsjóðs verkamanna.

10. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Hér er lagt fram frumvarp um lögbindingu ákveðinna þátta efnahagsmála. Aðalatriði

frumvarpsins eru:
1. Kaupmáttur verði tryggður, staðið gegn verðbólgu og tryggð betur en gert hefur verið

full atvinna.
2. Haft verði eftirlit með heildversluninni og verðlagningu opinberrar þjónustu.
3. Gerðar eru tillögur um að afla tekna - allt að einum milljarði króna - til þess að

tryggja fulla atvinnu.
4. Gerðar eru tillögur um það hvernig þessum tekjum verði varið, meðal annars til þess að

tryggja hlut sjómanna og lækka olíukostnað útgerðarinnar.
5. Dregið verði úr erlendum lántökum með virkari hætti en nokkru sinni hefur verið gert

hér á landi. Gert er ráð fyrir því að bankarnir verði útilokaðir frá lánaefnd þar sem
reynslan sýnir að þeim er ekki treystandi.

6. Sjúklingaskatturinn verði afnuminn.
7. Vextir verði lækkaðir og bönnuð verðtrygging skemmri lána.
8. Farmgjöld skipafélaganna verði lækkuð.
9. Vaxtatekjur verði skattskyldar.

10. Öll skuldabréf verði skráð á nafn og þannig komið í veg fyrir starfsemi okurlánaranna
og ráðist af hörku gegn neðanjarðarhagkerfinu.
Alþýðubandalagið leggur áherslu á að allt verði gert til þess að tryggja kauprnátt þeirra

kjarasamninga sem gerðir hafa verið að undanförnu. Nú hefur ríkisstjórnin hins vegar með
einu pennastriki ákveðið að svipta launafólk ÖLLUM árangri kjarasamninganna. Þessa
afstöðu og ákvörðun fordæmir Alþýðubandalagið harðlega. Gengislækkunin hefur það auk
þess í för með sér að kaupmáttur launanna verður lægri en hann varð á 4. ársfjórðungi 1983
þó að ríkisstjórnin hafi lofað að miða við þann ársfjórðung sem lágmark kauprnáttar.

Það frumvarp, sem hér er lagt fram, sýnir hvernig Alþýðubandalagið hefði viljað stuðla að
betri kaupmætti til þess að tryggja árangur kjarasamninganna. Frumvarpið var afgreitt í
meginatriðum á flokksráðsfundi Alþýðubandalagsins og er nú lagt fram á Alþingi til þess að
ljóst megi verða hver stefna Alþýðubandalagsins er í þessum efnum. Flokkurinn leggur
jafnframt áherslu á að frumvarpið verður að skoða sem lið í heildarstefnu og með hliðsjón af
þeirri tillögugerð sem Alþýðubandalagið hefur samþykkt að öðru leyti. Það skal enn fremur
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tekið sérstaklega fram að frumvarpið fjallar fyrst og fremst um það hvernig flokkurinn vill
tryggja kaupmáttinn hér og nú - en í frumvarpinu eru ekki sérstakar tillögur um aðgerðir til
skipulagsbreytingar í sjávarútvegi og vísast í þeim efnum til tillagna sem Alþýðubandalagið
hefur þegar lagt fyrir Alþingi.

Megininnihald þessa frumvarps eru þessi efnisatriði:
1. Ríkisstjórnin miði allar sínar ákvarðanir í efnahagsmálum við að tryggja kaupmátt launa

og fulla atvinnu án þess að verðbólga aukist. Ríkisstjórnin hefur nú með gengislækkun-
arstefnunni stuðlað að verðhækkunarskriðu, skerðingu kauprnáttar og jafnframt
stofnað atvinnulífinu í hættu þar sem verulegur hluti sjávarútvegsins er með lán í
erlendum gjaldeyri.

2. Gert er ráð fyrir því að verðlagsráð fylgist sérstaklega með verðlagi á innflutningi. Þar
með er átt við að setja megi innflutningsverslunina undir verðlagsákvæði og að birtar
verði opinberar upplýsingar um innflutningsverð eins og gert hefur verið um smásölu-
verslun. Í 2. gr. er lagt til að verðlagsráð taki á nýjan leik til umfjöllunar verðlag
opinberrar þjónustu.

3. Frumvarpið byggist á því meginatriði að tekna verði aflað af milliliðum, sem lifa á
framleiðsluatvinnuvegunum, til þess að styrkja stöðu útflutningsatvinnuveganna. Minnt
skal á að afkoma þeirra er misjöfn og það er fráleitt að fella gengi íslensku krónunnar
eftir meðaltalsútreikningum. Þess vegna er skynsamlegra fyrir þjóðarbúið að gripið
verði til sértækra ráðstafana en ekki almennra nema í sem allra minnstum mæli. Í 3. gr.
frv. er bent á nokkra tekjustofna sem gætu skilað verulegum fjármunum. Flm. telja að
til greina geti komið að bæta þarna við fleiri liðum til þess að auka tekjuöflun í þessu
skyni, - til viðnáms gegn verðbólgu og til þess að tryggja fulla atvinnu. Í því sambandi
má benda á veltuskatt á þau fyrirtæki sem hafa hirt mestan gróðann í valdatíð núverandi
ríkisstjórnar og enn fremur má benda á að eðlilegt væri að leggja skatta á fyrirtæki eins
og gert var áður en núverandi ríkisstjórn kom til valda. Þar með yrðu afnumin sérstök
fríðindi hlutafélaga og skattar fyrirtækja yrðu hærri miðað við skatta einstaklinga eins og
áður var.

4. Í 4. gr. frv. er bent á það hvernig tekjum skuli varið. Þar er bent á þá almennu reglu að
nota fjármunina til þess að treysta stöðu útflutningsatvinnuveganna. Minnt skal á
nauðsyn hærra fiskverðs vegna þess mikla tekjutaps sem sjómenn hafa orðið fyrir á
undanförnum árum vegna aflatakmarkana. Þá er bent á að eðlilegt sé að gerðar verði
ráðstafanir til að lækka olíukostnað fiskiskipanna, auk þess sem sjálfsagt er að fella
niður öll opinber gjöld af olíu til fiskiskipa eins og áform munu vera uppi um.
Ríkisstjórnin lofaði í sumar að olían ætti að lækka frá 1. nóvember s. l. Ekkert hefur
spurst til efnda á því loforði, en fyrir Verðlagsstofnun liggur beiðni frá olíufélögunum
um 20--30% hækkun olíuverðs.
Í 4. gr. er lögð á það áhersla að fjármunum verði einungis varið til þeirra fyrirtækja sem
rekin eru skynsamlega en komið í veg fyrir að fjármunir fari til sóunarfyrirtækja.
Þá er minnt sérstaklega á iðnaðinn en hann má undir engum kringumstæðum lenda í því
að honum sé mismunað á neinn hátt.
Loks er lögð á það áhersla að fjármunum verði ekki ráðstafað nema að fengnum meiri
hluta í Verðlagsráði sjávarútvegsins þar sem sjómenn eigi aðild að. Með þessu ákvæði á
að vera tryggt að sjómenn hafi neitunarvald ef upp koma hugmyndir um að skerða
hlutaskipti þeirra enn frá því sem orðið er.

5. Eitt stærsta efnahagsvandamálið hér á landi nú er aukning erlendra lána. Þar hefur allt
farið úr skorðum í tíð þessarar ríkisstjórnar sem nú situr vegna þess að verslunin og
viðskiptabankarnir hafa vaðið í erlendum lánum meira en nokkru sinni fyrr. Þess vegna
er það, sem hér er gerð tillaga um, ný skipan lánanefndar og að viðskiptabankarnir
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verði settir út úr henni. Jafnframt er byggt á því að Alþingi kjósi menn í lánanefnd til
þess að fjárveitingavaldið fái betri aðstöðu til þess að fylgjast með þróun mála á þessu
sviði en verið hefur.

6. Frumvarpið byggir á því að sjúklingaskattarnir verði afnumdir en engir hafa orðið fyrir
meiri kjaraskerðingu en þeir elli- og örorkulífeyrisþegar sem þurfa á lyfjum að halda.
Til þess að afla tekna í ríkissjóð á móti niðurfellingu sjúklingaskattanna er gert ráð fyrir
að ríkissjóður hafi frá og með áramótum heimild til þess að leggja skatt á skemmtiferðir
til útlanda.

7. Ein mikilvægasta grein frv. er fólgin í því að fyrirskipuð verði vaxtalækkun og að
ríkisstjórnin taki vaxtaskráninguna af viðskiptabönkunum. Þá er gert ráð fyrir því að
bannað verði að vísitölutryggja útlán til skemmri tíma en 10 ára, en að vextir megi aldrei
vera hærri en 2% umfram það verðgbólgustig sem mælst hefur næstu mánuði á undan.
Heimilt er skv. frv. að verðtryggja útlán til lengri tíma en 10 ára en vextir megi aldrei
fara fram yfir 3% umfram raunvaxtastig.
Þá gerir frv. ráð fyrir að hærri vextir verði algjörlega bannaðir og fari um mál, sem rísa
kunna út af slíkri vaxtatöku samkvæmt lögum um okurvexti. Er ekki minnsti vafi á því að
vextir mundu lækka verulega samkvæmt þessari grein, þannig að munaði stórfelldum
fjármunum bæði fyrir atvinnuvegi og húsbyggjendur.

8. Það hefur komið fram að farmgjöld eru miklum mun hærri hér á landi - tillandsins og
frá landinu -- en um er að ræða hjá erlendum skipafélögum. Þess vegna er lagt til að
farmgjöld verði nú lækkuð, að þau verði ætíð ákveðin í íslenskri mynt og að fram fari
útboð á flutningum til og frá landinu. Gert er ráð fyrir að aflað verði samanburðartil-
boða erlendra skipafélaga til þess að veita innlendum skipafélögum aðhald.
Þessi ráðstöfun mundi bæði hafa í för með sér lægra vöruverð tillandsins og um leið betri
afkomu útflutningsatvinnuveganna. Að sjálfsögðu mundi hagur skipafélaganna versna
að sama skapi, en benda má á að þau skiluðu hreinum hagnaði upp á 300 millj. kr. á
síðasta ári.

9. Ekki er vafi á því að fjöldi einstaklinga og fyrirtækja hefur haft stórfelldar vaxtatekjur á
árinu 1983. Þessar tekjur eru nú algjörlega undanþegnar skattskyldu samkvæmt
gildandi lögum. Það er auðvitað óeðlilegt á sama tíma og hver króna, sem menn afla
með vinnu vinni, er skattskyld að fullu. Þess vegna er hér lagt til að lagður verði skattur
á vaxtatekjur af höfuðstól sem er yfir 4 millj. kr. um áramótin 1984/1985.
Þá er gert ráð fyrir því að bönkunum verði gert að skyldu að gefa upp vaxtatekjur aðila
sem hafa svo stóran höfuðstól inni í bankakerfinu.
Í 9. gr. er ráðist gegn neðanjarðarhagkerfinu með því að skylda hlutaðeigandi að skrá öll
skuldabréf á nafn. Reyndar eru í lögum ákvæði um að verðtryggð skuldabréf séu skráð á
nafn en ljóst er að vanefndir eru á því. Þess vegna væri eðlilegt að skylda fógetaembættin
til þess að skrá öll skuldabréf á nafn og til þess að senda skattstofum yfirlit yfir öll skráð
skuldabréf. Þannig á að vera unnt fyrir yfirvöld að komast að neðanjarðarhagkerfinu og
okurlánastarfseminni sem blómstrar nú sem aldrei fyrr.

Hér hefur verið gerð grein fyrir helstu efnisþáttum frv. og verður því ekki fjallað frekar
um einstakar greinar þess.

Hér er sýnt fram á hvernig Alþýðubandalagið hefði viljað taka á hluta efnahagsvand-
ans, þ. e. þeim hluta sem snýr að tryggingu kaupmáttar og viðnámi gegn verðbólgu. Hér er
um að ræða róttækar tillögur þar sem hafnað er forræði markaðshyggjunnar og flutt tillaga
um miskunnar/ausa millifærslu á fjármunum.

Þrátt fyrir gengislækkunina eru þessar tillögur í fullu gildi. Þær sýna annars vegar hvaða
leið hefði mátt fara í stað gengislækkunarinnar eins og ríkisstjórnin framkvæmdi hana og
hins vegar eru í frv. einstakar greinar sem að sjálfsögðu eru í fullu gildi hvað sem
gengislækkuninni líður.
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Fylgiskjal I.

Flokksráðsfundur Alþýðubandalagsins:

STJÓRNMÁLAÁLYKTUN
I.

Flokksráðsfundur Alþýðubandalagsins lýsir fullum stuðningi við baráttu verkalýðs-
hreyfingarinnar og fagnar glæsilegu framlagi opinberra starfsmanna í nýafstöðnu verkfalli.
Það sýndi, svo ekki verður um villst, að eigi verkalýðshreyfingin að ná árangri í kjarabaráttu
verður hún að treysta á mátt og þátttöku fjöldans.

Nú þegar hlýtur að hefjast undirbúningur að baráttu fyrir næstu kjarasamninga með
þeim hætti að verkalýðshreyfingin í heild leggi saman afl sitt. Undirbúa þarf málið á
vinnustöðum og í verkalýðsfélögum svo að allir verði frá upphafi virkir við mótun
kröfugerðar og baráttuaðferða.

Ríkisstjórnin er nú, í samvinnu við samtök atvinnurekenda, að ræða hvernig eigi að
eyðileggja árangur kjarasamninga á sem stystum tíma. Slík aðför að launafólki má ekki
takast. Þess vegna verður verkalýðshreyfingin strax að taka á móti árásum ríkisstjórnarinnar
af fullri hörku, m. a. með upplýsingum og áróðri. Reynslan af verkföllunum í haust sýnir
hvað það er brýnt að barátta launafólks á faglegum vettvangi sé á jákvæðan hátt tengd
kröfum um pólitíska forustu og stefnumörkun.

II.
Flokksráðsfundurinn vekur athygli á þeirri staðreynd að enn skipa konur lægstu

launaflokkana. Nýgerðir kjarasamningar og almenn þátttaka kvenna í verkfalli BSRB
breyttu þar engu um. Launamisrétti hefur á engan hátt minnkað. Yfirborganir , duldar
greiðslur og önnur fríðindi standa konum ekki til boða. Langt er frá því að daglaun mikils
hluta launafólks dugi til framfærslu og konur, sem búa við tvöfalt vinnuálag vegna
umönnunar barna, eiga óhægt með að taka þátt í þeirri yfirvinnuþrælkun, sem hér er
landlæg, til að bæta tekjur sínar.

Mikill hluti kvenna vinnur í tímamældri ákvæðisvinnu, en sú vinna einkennist af
einhæfni, miklum vinnuhraða, þrúgandi vinnutilhögun og veldur ótímabæru sliti. Brýnt er
að bæta starfsskilyrði og hækka laun í þessum störfum.

Flokksráðsfundur Alþýðubandalagsins 1984 lýsir stuðningi við Samtök kvenna á
vinnumarkaðinum og hvetur konur til að taka þátt í baráttu þeirra fyrir bættum kjörum.
Jafnframt skorar flokksráðsfundurinn á BSRB að nýta sérkjarasamninga sína til að fá fram
verðugt mat á störfum kvenna.

Sósíalistar, karlar og konur, hljóta að berjast gegn því misrétti sem konur eru beittar á
vinnumarkaðinum og vanmati á störfum þeirra, hvort heldur er í framleiðslu- eða
þjónustugreinum. Sú barátta er ekki einkamál kvenna.

III.
Þegar í stað verður að grípa til aðgerða sem tryggja að eðlilegt jafnvægi haldist í byggð

landsins. Leysa þarf þau vandamál sem blasa við í sjávarútvegi og landbúnaði og komast
þannig hjá yfirvofandi hruni í atvinnulífi landsbyggðarinnar af völdum rekstrarstöðvunar í
þessum greinum. Hefja verður undirbúning að fjölþættu átaki sem tryggi landsbyggðinni á
ný eðlilega vaxtarmöguleika. Til þess að svo megi verða er m. a. þetta nauðsynlegt:

1. Að landsbyggðin haldi eftir auknum hluta þeirra verðmæta sem þar eru sköpuð.
2. Að stóraukið fjármagn verði veitt til uppbyggingar í nýjum atvinnugreinum, svo sem
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nýiðnaði hvers konar, fiskeldi o. fl., og til frekari úrvinnslu landbúnaðar- og sjávarafurða. Á
móti verði snarlega dregið úr fjárfestingu og óþarfa eyðslu í verslunar- og bankastarfsemi og
öðrum skyldum greinum sem skapa takmörkuð verðmæti og afla ekki gjaldeyris með
fj árfestingum sínum.

3. Að tekin verði upp gerbreytt stefna í dreifingu þjónustustarfsemi. Stofnunum og
núverandi starfsemi hins opinbera verði dreift skipulega um landið. Enn fremur verði tryggt
að vöxtur á þessu sviði komi landsbyggðinni fyrst og fremst til góða.

4. Að sjómönnum og bændum verði tryggð jafnari og betri kjör og komið í veg fyrir
sífellda kjararýrnun innan þessara greina.

IV.
Í samningum ríkisstjórnarinnar við Alusuisse er raforkuverð áfram undir framleiðslu-

kostnaði svo að Íslendingar þurfa enn að greiða stórfellda fjármuni með raforkunni handa
auðhringnum. Skattamál fyrirtækisins eru aðskilin frá raforkuverðinu, en í síðustu samning-
um við fyrirtækið tapaðist allt það í skattalækkun til ríkisins sem vannst fyrir Landsvirkjun í
raforkuverðinu.

Fordæma ber að ríkisstjórnin skuli ekki hafa látið reyna á dómsniðurstöðu fyrir
gerðardómi. Í stað þess er auðhringnum veitt allsherjarsyndaaflausn fyrir 100 milljónir
króna sem aldrei verða þó til nema á pappírnum vegna ákvæða um bakreikning Alusuisse.

Flokksráðsfundurinn bendir á að það, sem þó hefur náðst fram í þessum samningum í
raforkuverði, hefur fengist fyrir málatilbúnað Alþýðubandalagsins meðan Hjörleifur
Guttormsson fór með iðnaðarráðuneytið, og þrátt fyrir vinnubrögð núverandi ríkisstjórnar
sem spillti sterkri samningsstöðu íslensku þjóðarinnar.

Almálið allt sýnir hver hætta er búin smáþjóð í skiptum við erlenda auðhringa.
Reynslan kennir að auðhringurinn eignast ítök í stjórnmálaflokkum, stjórnmálamönnum og
voldugum fjölmiðlum sem hafa tekið málstað auðhringsins gegn íslensku þjóðinni.

Flokksráðsfundurinn fagnar því að andstaðan við álsamninginn er nú víðtækari en áður.
Tveir þingflokkar - auk Alþýðubandalagsins - hafa þegar lýst andstöðu við viðbótarsamn-
inginn sem nú liggur fyrir Alþingi.

V.
Flokksráðsfundurinn áréttar að jafnrétti til náms er einn af hornsteinum lýðræðisins. Sú

leið, sem m. a. hefur verið farin til þess að tryggja þetta jafnrétti, er um Lánasjóð íslenskra
námsmanna. Með niðurskurði fjárveitinga til Lánasjóðsins nú er sú stefna hins vegar
mörkuð að framhaldsmenntun skuli einungis verða á færi hinna efnameiri. Þessi niðurskurð-
arstefna er hættuleg og mun Alþýðubandalagið berjast af alefli gegn þeim miðaldahugsunar-
hætti sem í þessum aðgerðum birtist.

VI.
Flokksráðsfundurinn mótmælir þeim feluleik sem ríkisstjórn Íslands stundar í radar-

stöðvamálinu svonefnda. Það er mikil tímaskekkja að stefna að auknum vígbúnaði á tímum
friðarumræðu og vaxandi hættu á gereyðingarstríði. Vinnubrögð ríkisstjórnarinnar í þessum
efnum eru ólýðræðisleg enda eiga fyrirhugaðar radarstöðvar formælendur fáa á Vestfjörðum
og Norðausturlandi.

Það er skylda Alþýðubandalagsins að beita sér fyrir pólitískri samstöðu allra andstæð-
inga radarstöðvanna á grundvelli lýðræðislegrar þjóðfrelsis- og friðarumræðu.

VII.
Flokksráðsfundurinn fordæmir sífelldar tilraunir risaveldanna til að beita hervaldi í því

skyni að hafa áhrif á stjórnarfarið í öðrum ríkjum. Innrás Sovétríkjanna í Afghanistan,

7



innrás Bandaríkjanna í Grenada og sífelldur yfirgangur, sem þessi ríki sýna minna megandi
nágrönnum sínum, eru dæmi um það að sjálfstæði smáþjóða er stöðug hætta búin af herjum
risaveldanna.

Flokksráðsfundurinn telur að Sovétríkin eigi þegar í stað að halda brott með her sinn frá
Afghanistan og fordæmir tilraunir valdastéttarinnar í Bandaríkjunum til að koma löglegri og
rétt kjörinni ríkisstjórn verkafólks og bænda í Nicaragua frá völdum.

Hernaðarstefna risaveldanna sýnir að Íslendingum er lífsnauðsyn að skipa sér í sveit
óháðra ríkja sem ekki leyfa erlendar herstöðvar. Með brottför bandaríska hersins og úrsögn
úr Nató mundu Íslendingar stíga mikilvægt skref í þágu friðar og sjálfstæðis þjóða.

VIII.
1. Alþýðubandalagið vill styrkja lýðræði og almenna virkni innan verkalýðshreyfingar-

innar. Verkfall BSRB sýndi hvernig verkalýðshreyfing, sem treystir á fjöldamáttinn og
almenna þátttöku, getur náð árangri.

2. Alþýðubandalagið berst fyrir efnahagsstefnu sem byggist á hagsmunum launafólks
og annarrar vinnandi alþýðu:
a. Við viljum að fjárfesting verði undir virku samfélagslegu eftirliti og stjórn með það fyrir

augum að koma í veg fyrir ranga fjárfestingu.
b. Við viljum vernda kaupmátt launa með því að færa aftur fé frá milliliðum til launafólks

og lífeyrisþega.
c. Við leggjum áherslu á að undirstaða allra framfara í landinu er öflugt menntakerfi sem

tekur mið af menningarlegum þörfum einstaklinga og atvinnulífs. Við mótmælum því
þeirri aðför að menntun og menningu sem átt hefur sér stað í tíð núverandi ríkisstjórnar.

d. Við viljum gera áætlanir um nýskipun atvinnulífs með þátttöku fólksins í einstökum
atvinnugreinum og byggðarlögum, sem miða að því að tryggja atvinnu handa öllum.

e. Við viljum vernda og auka samneysluna í landinu.
3. Alþýðusambandið berst fyrir auknu lýðræði í samfélaginu, með betra upplýsinga-

streymi til almennings, með eftirliti og stjórn starfsmanna í fyrirtækjum og með því að helstu
embættismenn gegni störfum aðeins í ákveðinn tíma og æviráðningar verði afnumdar.

4. Alþýðubandalagið stefnir að því að til valda komist ríkisstjórn sem getur framkvæmt
þessa stefnu. Slík ríkisstjórn yrði stjórn launafólks. Hún mundi ráðast gegn því stirða
stjórnkerfisbákni sem liggur eins og mara á þjóðfélaginu.

IX.
Atburðir síðustu mánaða sýna að Íslendingar eiga nú um tvær leiðir að velja. Annars

vegar er að halda áfram á braut kjaraskerðingar og markaðskreddu sem ríkisstjórn
Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks hefur markað. Hins vegar sú leið sem felst í
hugsjónum jafnréttis, lýðræðis, manngildis og félagslegs réttlætis. Á þeirri braut fengi fólkið
sjálft forgang fram yfir fjármagnið.

Um þessar mundir eru í stjórnarandstöðu fjórir flokkar sem á einn eða annan hátt
benda á úrlausnir í anda félagslegra sjónarmiða. Þeir hafa þó enn ekki náð nægilega saman
til þess að krefjast forustu á sviði landsstjórnar. Sundurþykkja og skortur á afdráttarlausri
stefnumörkun innan samtaka launafólks hindra að verkalýðshreyfingin geti með nógu
virkum hætti boðið atvinnurekendavaldinu byrginn.

. Brýnasta viðfangsefnið á næstu mánuðum er að efla á margvíslegan hátt samstöðu
allra þeirra sem hafna leið ríkisstjórnarinnar. Í þessu skyni mun Alþýðubandalagið leggja
megináherslu á sex stefnuatriði:

1. Kaupmáttur nýgerðra kjarasamninga verði varinn. Komið verði í veg fyrir niður-
skurð á þeirri félagslegu þjónustu sem stuðlar að jöfnum rétti allra án tillits til efnahags.
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2. Lagður verði grundvöllur að nýrri og réttlátari tekjuskiptingu í íslensku
þjóðfélagi. Fjármagn verði fært frá stóreignamönnum og milliliðum til framleiðslugreina og
launafólks. Leitað verði samkomulags á vinnumarkaði um jafnlaunastefnu og skattkerfinu
breytt á þann veg að fyrirtæki og fjármagnseigendur beri sinn réttmæta skerf.

3. Ný sókn í atvinnumálum verði hornsteinn fjárfestingar. Hugvit, þekking og reynsla,
sem hafa mótast við íslenskar aðstæður, verði uppistaðan í útflutningi á þjónustu, hönnun,
tæknigetu og fullunnum afurðum. Framtíðarþróun í hátækni, fiskeldi og margvíslegum
nýiðnaði opnar Íslendingum nýja möguleika. Jafnhliða verður með skipulagsbreytingum og
endurbótum að efla eldri atvinnugreinar svo að þær geti mætt vaxandi samkeppni á
útflutningsmörkuðunum .

4. Nýtt stórátak verði gert í menntunar- og menningarmálum þar sem höfuðáherslan
verði lögð á jöfnuð í víðtækasta skilningi.

5. Aukið lýðræði og valddreifing móti ákvarðanir á öllum sviðum. Starfsemi ríkis,
sveitarfélaga, fyrirtækja og verkalýðsfélaga verði breytt í þessu skyni. Tryggja verður að
allir, sem ákvarðanirnar snerta, eigi kost á að taka þátt í mótun þeirra.

6. Ísland verði ekki vettvangur aukins vígbúnaðar og komið verði í veg fyrir að hér
hlaðist upp sífellt fleiri tæki sem tengjast hernaðarkapphlaupi risaveldanna. Við eigum að
gerast virkir boðberar afvopnunar og hafna þátttöku í framkvæmd nýrra vígbúnaðaráætlana.
Ísland leggi sitt lóð á vogarskálarnar til þess að stöðva vígbúnaðarkapphlaupið og styrkja
alla viðleitni til afvopnunar.

Frá Íslandi heyrist rödd friðarins á alþjóðavettvangi.
Þessi sex stefnumál eru ásamt mörgum öðrum málefnum kjarninn í þeirri nýju

landsmálastefnu sem allt félagshyggjufólk og jafnréttissinnar eiga að geta sameinast um.
Alþýðubandalagið fagnar þeim áhuga sem víða hefur komið fram á því að ræddar séu

ýmsar aðferðir til að koma á samstöðu um nýtt landsstjórnarafl sem gæti komið í stað
núverandi ríkisstjórnar.

Alþýðubandalagið mun beita sér fyrir því að umræður um leiðir að hinum sameiginlegu
markmiðum fari fram á vinnustöðum og í samtökum launafólks svo að öllum almenningi
gefist kostur á að koma sjónarmiðum sínum á framfæri.

Alþýðubandalagið mun einnig leita eftir viðræðum við Alþýðuflokkinn, Bandalag
jafnaðarmanna og Samtök um kvennalista og aðra aðila, hópa og einstaklinga utan þings og
innan um þetta viðfangsefni, m. a. við þá sem áður hafa verið tengdir stjórnarflokkunum.

Þessar viðræður yrðu allar opnar og jafnóðum skýrt opinberlega frá því sem þar kæmi
fram.

Íslendingar standa nú á tímamótum. Við munum gera allt sem í okkar valdi stendur til
að tryggja að þjóðin beri gæfu til að velja rétta leið - leið lýðræðis og jafnréttis, friðar og
manngildis.
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Fylgiskjal II.

DÓMUR SEÐLABANKANS

Nýlega kom út októberheftið af Hagtölum mánaðarins. Þar er að finna grein um
"Þróun utanríkisviðskipta og gjaldeyrismála 1984" og hún segir margt í fáum orðum um
aðeins einn þátt stjórnarstefnunnar. Þar segir meðal annars:

"Þróun utanríkisviðskipta og greiðslujafnaðar á fyrri helmingi ársins 1984 varð í heild
mun óhagstæðari en á sama tímabili árið áður. Gjaldeyrisverðmæti vöruútflutnings jókst um
8,5% á móti 23% aukningu á vöruinnflutningi. Halli á viðskiptajöfnuði reyndist vera 694
millj. kr., en á sama tímabili árið áður var vöruskiptajöfnuðurinn hagstæður um 619 millj. kr.
reiknað á gengi janúar-júní 1984."

Þá segir:
"Þjónustujöfnuður varð því óhagstæður um 1897 millj. kr. á fyrstu sex mánuðum ársins

sem er 536 millj. kr. lakari útkoma en á sama tímabili árið áður."
Og síðan:
"Viðskiptajöfnuður reyndist ... óhagstæður um 2591 millj. kr. á tímabilinu janúar-

júní 1984 sem er 17% af útflutningstekjum og er það mun lakari útkoma en áætlað hafði
verið. Á sama tímabili árið áður nam hallinn á viðskiptajöfnuði 742 millj. kr. eða 5,2% af
útflutningstekjum. "

Og loks:
"Í nýlega endurskoðaðri þjóðhagsspá er nú með hliðsjón af þróuninni á fyrri helmingi

ársins spáð að viðskiptahallinn á árinu 1984verði 3500 millj. kr. og svarar það til um 10% af
áætluðum útflutningstekjum og rúmlega 5% af áætlaðri þjóðarframleiðslu. Þarf útkoman á
síðari hluta ársins að verða tiltölulega hagstæð til þess að hallinn verði ekki enn alvarlegri."

Fróðlegt er að lokum að sjá einkunnina um erlendar skuldir, en þar segir:
" ... Áætlað er ... að ... lánastaðan í árslok 1984 verði um 41 400 millj. kr. af áætluðu

meðalgengi ársins, en það jafngildir um 61,5% af áætlaðri þjóðarframleiðslu. "
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Fylgiskjal III.
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Fylgiskjal IV .
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Fylgiskjal V.
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Fylgiskjal VI.

Steingrímslög:

VERÐBÆTUR OG KAUPTRYGGINGAR

Ólafslög:

1. júní 1983
1. september 1983
1. október 1983
1. desember 1983

8,0%
0,0%
4,0%
0,0%

22,0%
19,5%
0,0%
5,5%

Alls 12,32% 53,81%
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Fylgiskjal VII.

ii>
HVAÐ HEFUR GERST?

HVERT ER STEFNT?
HÆKKlJ',I lAlJ',IA OG

VERÐHÆKKANIR A NAUDSYN.JUt,IJ. 1. AGl:JST 198J - 1.AGlJST 1984

% %
H H

.

Kjöt,
kjöt-
vörur

Mjólk
rjómi röt og
o.fl. skór

Matv.
alls.

Visi-
talan

- Brauð alls .
KAUP- !- ~ -- ~ ~

. ~

JO 30

25 25

15 15

10 10

5 5

Tekjulægsta fólkið ver eðlilega mestum hluta tekna sinna til matvöru-
kaupa. Einmitt þetta fólk hefur orðið að þola mun meiri verðlagshækkamr
en fram koma i visitölunni I heild.

A einu ári frá 1. ágúst 198J till. ágúst 1984 hækkaði visitala fram-
færslukostnaðar um tæp 19%, en á sama tfmabili hækkuðu matvörur I heild
um 2J%. Verðhækkanir á kjöti og mjólkurvörum námu á þessu tfmabili yfir-
leitt JO-J5%. Kauptaxtar ASI félaga hafa á sama tfmabili hækkað um 1J.}%
að meðaltali.

Þótt úr verðhækkunum dragi, er ljóst að meðan launin halda ekki r við
verðlagið hlýtur kaupmáttur að lækka.

Nú segist rlkisstjómin ætla að "hafa samráð" við samtök launafólks um
framlenqinqu ill banni við qreiðslu verðbóta Ii laun !!!

LAlJ',I VERDA AD HÆKKA. .-EIMILlN r LAI'OINU ÞOlA EKKI
AFRAMHALDANDI HALlAREK5T~.
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BRl YTINli LAUNA OC
VERÐlAGS t1z-b4

140'1b

Vöru-
verð

67%

Kaup-
taxtar

A srðustu tveimur érum eða frá 1. égúst 1982 til 1. égúst
1984 hefur framfærslukostnaður hækkað um 141% og ýmsar nauð-
synjar mun meira. Hins vegar hafa kauptaxtar félaga innan AS!
á þessu tlmabili einungis hækkað um 67%. um þessar mundir
vantar 37% á að kaupmáttur sé sá sami og á árinu 1982. Kaup-
máttur hefur með markvissum hætti verið keyrður niður. Verð-
lagning hefur á flestum sviðum verið gefin frjáls þannig að
kostnaðarhækkanir velta hindrundarlaust út I verðlagið.

Afleiðingar þessarar stefnu birtast okkur I hriðversnandi
afkomu heimilanna. Einhverjir bjarga sér um sinn með aukinni
vinnu, þar sem hana er að hafa og yfirborganir hafa aukist I
sumum greinum, en ÞORRI LAUNAFOLKS ER AÐ KIKNA UNDAN
ÞESSARI STEFNU MISRETTlS oc OJAFNAÐAR.

A árinu 1984 er skattbyrði einstaklinga
vegna beinna skatta að meðaltali áætluð
13.0% af tekjum. Er þá tekið tillit til
þeirra tilfærslna sem verkalýðshreyfingin
samdi um á sl. vetri, og taldar eru lækka
skattbyrði um 0.7%. I fyrra reyndist skatt-
byrðin 12.2% eða 0.8% lægri en r ár. Þessi
aukna skattbyrði samsvarar 360 milljónum
króna.

I samkomulagi stjórnarflokkanna er gert
ráð fyrir 600-700 milljón króna lækkun tekju-
skatts. Þessari lækkun á hins vegar að
mæta með hækkun á neyslusköltum, en ekki

með sparnaði og aðhaldi hjá hinu opinbera.
Athygli vekur lika að I samkomulaginu er
ekki minnst á hert skattaeftirlit.

Verkaýðshreyfingin hefur ávallt verið
reiðubúin til þess að meta skattalækkun til
jafns við hækkun launa. Forsenda þessa er
að skattalækkunin sé ekki á kostnað félags-
legrar þjónustu og verði ekki aftur tekin
með verðhækkun á nauðsynjum.

SKATTBYROI EINSTAKLINGA

1983 og 1984

1983 12.2%
1984 13.0%

SKATTAR

J hálft annað ár hefur rlkisstjómin sagl
launafólk i að herða sultarólina. A sama tlma
hafa atvinnurekendum verið færðar fúlglJr
fjár með skattfrelsi hagnaðar sem ráðstafað
er til fjárfestingar, rýmkun reglna um af-
skriftir o.fl.

Stjórnarflokkarnir hafa kynnt nýtt
samkomulag. Margt er þar óljóst um einstaka
málaflukka. Greinilega kemur þó fram, og
reyndur staðfest af formönnum flokkanna, að

ríkisstjórnin er þeirrar skoðunar að auka
þurfi kjaraskerðinguna. A árinu 198~ ætlar
rikisstjórnin að halda áfram á sömu braut og
áður.

I samkomulagi stjórnarflokkanna er miðað
við eftirfarandi forsendur varðandi laun,
gengi og verðlagsþróun:

> Gengi verði ekki breytt nema um
~% á árinu 198~.

> Kauptaxtar verði um ~% hærri á
næsta ári en I lok yfirstandandi
árs.

>Verðbólga verði ekki yfir 10% I
árslok 19B~.

Vandasamt er að áætla hvað framan-
greindar forsendur fela I sér varðandi kaup-
mátt, en naumast er fjarri lagi að ætla að
þær gætu falið I sér 2· ~% lækkun kaup-
máttar kauptaxta á næsta ári.
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Virðisaukaskattur er skattur á neyslu
sem stjórnvöld ætla að koma á r stað

I
söluskatts r ársbyrjun 1986. r dag greiða

I fyrirtæki söluskatt þegar þau kaupa hús-
gögn, vörubila og margt annað sem þau

Ii þurfa til rekstrar, en nýja kerfið gerir
ráð fyrir þvi að fyrirtækin almennt losni
undan slíkum greiðslum með endurgreiðslu
virðisaukaskatts af þvi sem þau kaupa.
Með þessu er komist hjá tvísköttun, þvi
söluskattur leggst i dag ofan á söluskatt
sem greiddur er á kostnaðarliði fyrirtækja.
Jafnframt léttist heildarskattbyrði fyrir-
tækja og til að halda óbreyttum tekjum
ríkissjóðs, yrði virðisélukaskattprósentan að
vera hærri.

Stjórnvöld ætla hins vegar ekki að
hækka skattprósentuna, þau vilja v.inna
skattfrelsi fyrirtækjanna upp með þvi að
leggjél virðisaukaskatt á þær nauðsynjar
sem nú eru undanþegnar söluskatti.
'fmsar nauðsynjar myndu þannig hækka sem
söluskatt inum nemur svo sem allar mat-

A sama t irna og launþegar sýna bið-
lund og þolinmæði og sætta sig við nær
ósýnilegar kauphækkanir hækka lyf
sem mörgum eru lífsnauðsynleg um meira
en 100% eða úr 50 kr. í 120 kr. ef um
innlend sérlyf er að ræða og úr 100 kr.
i 240 kr. ef lyfin eru erlend.

Þjónustél sérfræðinga hefur hækkað um
nær 200%. eða úr 100 kr. i 270 kr. Það

vörur og um helmingur byqqinqarkostnaðar,
Virðisaukaskattur yrði á þann hátt þung
byrði á lágtekjufólki.

Virðisaukaskattur hefur kosti og galla.
Helsti kosturinn er að komist verður hjá
tvísköttun. Gallarnir felast í því að
honum el ætlað að leggjast á flesta þætti
neyslunnar, líka brýnustu nauðsynjar. Þá
er skatturinn dýr r framkvæmd, m.a,
vegna þess að innheimtuaðilum fjölgar um
meira en helming.

Matvörur skulu hækka um 19%
samkvæmt áformum stjórnvalda
um virðisaukaskatt.

10 sama gildir um rannsókn á rannsóknar-
stofu. Hvers eiga þeir að gjalda sem
haldnir eru t.d. langvinnum sjúkdómum og
þurfa stöðugt á aðstoð sérfræðinga að
halda? Eða allir þeir sem stöðugt þurfa
að nota lyf? Er heilbrigðisþjónustan að
verða þjónusta fyrir þá hæstlaunuðu
meðan hinir sem úr minnu hafa að spila
fara ekki til læknis nema i itrustu neyð.

Hvað er þá orðið úr háleitum mark-
miðum heilbrigðislaganna um að "allir
landsmenn skulu eiga kost á fullkomnustu
heilbrigðisþjónustu sem á hverjum lima
eru tök á•••••"? Kannski ætti að bæta
við lagagreinina "ef þeir hafa efni II
~"

Af rr';il.irrt.'lklllf,q'''ITT' ell'LJIH qr erðn

l c.lmellfunqlJl !Of'nl SV'Har 44 stunda-+ latInUfll a II.i)rllJi'I, til lur"'urqrclð:.lu
\/Ptðbohl'"lllar. ru-t t , !;\fardr td þ(>~.~,
að h."el v'nflUl,luu.1 11"111,,) III rnalar-

L-ka_U~p"__ h_af_,_r~yr_h._,~__ hð_h_'Q~"~'_I_S. ~

II
M"'vl,n,,,IIII,II,1 " •••"lfl
I \ 1I"lu...luIUI,,'·'

Sjá ennfremur
rammagrein
á baksíðu.
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(X; lllGMAHKS TfKNA 19"2 - 19R4.

STIG
11&0

130 )7'111) vantar nú á að
kaUpOlattur almennra
kauptaxta sé sá sami
og ánð 1982.

120

110

100

i
23"
1982

2 3 "
1983

2 3 II AAsfJ.
19811 AR

Þrátt fyrir bann stjórnvalda við greiðslu verðbóta á
laun, hefur lánskjaravísitala staðið óskert. Þessu til við-
bótar hefur ríkisstjórnin nú að stærstum hluta gefið vexti
frjálsa. Þetta frelsi hefur þegar sýnt sig í reynd: Vextir
hafa hækkað svo mjög að þeir eru hérlendis með því hæsta
sem gerist. Þá hafa áhrif vaxtahækkunar á aukningu
sparnaðar engin orðið. Þvert á móti hafa bankar nýlega
þurft að takmarka útlán umfram það sem áður var.

Ollu hugsandi fólki er ljóst að vextir sem skila 7-10%
arði án þess að höfuðstóll skerðist eru alltof háir.
Einstaklingar geta ekki borið þessa vexti og á slíkum for-
sendum getur vart orðið um mikla nýsköpun að ræða í
atvinnulífi •

• Veistu að höfuðstóll tvöfaldast á 10 árum með
7% ársvöxtum.

·Veistu að skattfrjálsar vaxtatekjur þess sem á
1500 þúsund krónur eru hærri en lágmarkslaun
verkafólks sem stritar 8 lima á dag árið um
kring.

VEXTI A AÐ LÆKKA.

Frá 1. ágúst 1982 till. ágúst 1984
hækkuðu matvörur r vlsitölu framfærslu-
kostnaðar um 159%. A sama Uma
hækkuðu laun um 67%.

I ágúst var matarreikningur vísitölu-
fjölskyldunnar um 12.000 krónur á mánuði.
Lægstu umsamdar tekjur [ landinu eru
1 J.OOO krónur. Af þessum tekjum getur

enginn lifað, þær verða að hækka.
Hækkun matvöru umfram hækkun launa

svarar til þess að sá sem var tvær vikur
að vinna fyrir matarreikningnum [ ágúst
1982 er nú þrjár vikur og hálfum degi betu
að vinna fyrir sömu matvörum. Dýrtfðin I
tröllríður heimilunum sem verðbólgan gerði
áður.

A síðasta ári var boðskap-
ur stjórnvalda til launafólks,
að framundan væru tfrna-
bundnir erfiðleikar sem
sigrast yrði á. Ef ná ætti
tökum á verðbólgunni yrðu
launamenn að færa tíma-
bundnar fórnir. I kjölfar
hjöðnunar verðbólgu myndu
fylgja kjarabætur.

Þær staðreyndir sem við
blasa eru hins vegar þessar:

• Kaupmáttur launa hefur
hrapað um 30-40%.

• Stjórnvöld boða enn
aukna kjaraskerðingu
á næsta ári.

Hvað hefur gerst? Hvert
stefnir ríkisstjórnin með ný-
gerðu samkomulagi stjórnar-
flokkanna?

HÆKKlJI,J l AlJI,JA OG
LANSKJARAVISITDLU
JONI '83 - AGlJST '84

38.7%

láns-
kjara-
vísit.

laun

Abyrgðarmaður: Asmundur Stefánsson
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Fylgiskjal VIII.

SAMÞYKKT
þingsflokks og framkvæmdastjórnar Alþýðubandalagsins um ráðstafanir í

sjávarútvegsmálum, 24. júlí 1984.

Framkvæmdastjórn og þingflokkur Alþýðubandalagsins gerðu eftirfarandi samþykkt á
fundi sínum í gær:

Framkvæmdastjórn og þingflokkur Alþýðubandalagsins átelja harðlega þann seinagang
og það úrræðaleysi sem einkenna tök ríkisstjórnarinnar á sjávarútvegsmálum. Mánuðum
saman hefur blasað við stöðvun í þessum undirstöðuatvinnuvegi landsmanna með hrika-
legum afleiðingum fyrir lífskjör í þeim landshlutum, sem byggja mest á sjávarútvegi, og fyrir
þjóðarbúið í heild.

Alþýðubandalagið telur að grípa verði strax til aðgerða og að eftirfarandi ráðstafanir
eigi að gera til þess að koma í veg fyrir stöðvun í sjávarútveginum og þar með stórfellt
atvinnuleysi:
1. Afurðalán verði hækkuð í það hlutfall birgða sem áður var.
2. Vextir af afurðalánum verði lækkaðir.
3. Lausaskuldum í sjávarútvegi verði breytt í lengri lán og tryggt að skuldbreytingin verði

framkvæmd undanbragðalaust. Staðið verði við fyrirheit frá síðustu áramótum um
skuldbreytingu og felldir niður dráttarvextir frá áramótum af þeim lánum sem átti að
skuldbreyta þegar fiskverð var ákveðið.

4. Gerðar verði ráðstafanir til þess að tryggja útgerðinni olíu á lægra verði en nú er um að
ræða. Meðal annars verði útvegsmönnum veittur möguleiki á því að kanna sérstaklega
hvort unnt er að flytja inn ódýrari olíu en nú er til fiskiskipaflotans svo að tryggt verði að
olía sé jafnan á bestu fáanlegum kjörum. Gera verður gangskör að því að spara olíu á
fiskiskipaflotanum, enn frekar en gert hefur verið, og orku í fiskvinnslunni.

5. Orkuverð til fiskvinnslunnar verði endurskoðað. Fiskvinnslan - íslenska stóriðjan -
greiðir nú tíu til tólf sinnum hærra verð fyrir orkuna en erlenda stóriðjan.

6. Gagngert verði unnið að því að tryggja ódýrari þjónustu við sjávarútveginn en nú er um
að ræða. Verði sérstaklega tekið á bönkum, olíufélögum og skipafélögum í þessu
sambandi sem græða nú hundruð milljóna króna á ári. Ekki er vafi á því að uppistaðan í
hagnaði þessara fyrirtækja er sótt í sjávarútveginn.

7. Ekki verði tekinn gengismunur af skreiðarbirgðum og endurgreiddur sá gengismunur
sem tekinn hefur verið af skreið að undanförnu.

Með þeim aðgerðum, sem hér hefur verið lýst, væri komið í veg fyrir stöðvun
sjávarútvegsins á næstunni. Jafnframt þarf að gera skipulagsbreytingar í sjávarútveginum
sem skapa forsendur fyrir mannsæmandi lífskjör verkafólks og sjómanna sem hafa orðið
fyrir sérstökum árásum á kaup sitt og kjör. Á sama tíma og sjávarútvegurinn stendur verr en
nokkru sinni fyrr blasa hvarvetna við upplýsingar um aukinn gróða þjónustuaðila og
milliliða. Innflutningsverslunin valsar með fjármagn - einnig erlent lánsfé - í stórum stíl en
sjávarútvegurinn mætir afgangi. Í stað þess að taka á vandamálum framleiðslunnar virðast
ráðherrar leggja megináherslu á að snúast í kringum fulltrúa erlendra auðfélaga. Alvarlegt
er einnig að ríkisstjórnin virðist ætla að láta markaðskreddur ráða ferðinni með þeim
afleiðingum að atvinnuleysi í heilu landshlutunum verði niðurstaðan innan nokkurra vikna
ef svo heldur fram sem horfir. Alþýðubandalagið telur að ekki eigi að láta köld

19



markaðs lögmálin ráða úrslitum um atvinnuþróunina, heldur beri að mæta framleiðslusam-
drætti og fjármagnskostnaði sjávarútvegsins á skipulegan hátt á grundvelli félagslegra
sjónarmiða.

Alþýðubandalagið telur enn fremur að hefja eigi þegar undirbúning að endurskoðun á
kvótakerfinu sem ákveðið var á Alþingi s.Lvetur.
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Fylgiskjal IX.

HVATNING TIL LAUNAFÓLKS
frá miðstjórn Alþýðubandalagsins.

Miðstjórn Alþýðubandalagsins hvetur til órofa samstöðu launafólks í baráttu fyrir
mannsæmandi kjörum og gegn afleiðingum stjórnarstefnunnar.

Kaupmáttur launa er nú lægri en nokkru sinni í 30 ár. Stórfelldir fjármunir hafa verið
fluttir frá launafólki til milliliða. Undirstöðuatvinnugreinum er nú boðið að greiða
okurvexti. Með ákvörðun um vaxtahækkun hækkaði ríkisstjórnin tilkostnað atvinnuveg-
anna, - og vert er að benda á að töluverð launahækkun hefði ekki aukið kostnað
fyrirtækjanna meira en vaxtahækkunin gerði. Ríkisstjórnin valdi vaxtahækkun í stað þess að
gefa aukið svigrúm til launahækkana. Þannig undirstrikar ríkisstjórnin þá stefnu sína að
meta fjármagnið meira en hagsmuni vinnandi fólks.

Það er unnt að hækka kaupið. Það sýna tölur um gróða stórfyrirtækja á síðasta ári svo
að nemur hundruðum milljóna króna. Fjöldi atvinnurekenda hefur viðurkennt nauðsyn
kauphækkana með yfirborgunum sem færst hafa í vöxt að undanförnu. Reynt er að nota
vanda sjávarútvegsins til að halda laununum niðri, en vitaskuld er unnt að hækka laun þar
eins og annars staðar með því að létta af sjávarútveginum okurgjöldum banka og
skipafélaga, svo dæmi séu nefnd.

Barátta launafólksins beinist ekki einasta að kauphækkunum. Barátta þess beinist nú
einnig í vaxandi mæli gegn afleiðingum stjórnarstefnunnar sem koma fram á öðrum sviðum,
meðal annars þar sem þrengt er að skólum landsins með margvíslegum og tillitslausum
niðurskurði á útgjöldum til skólamála. Aldraðir, öryrkjar og barnafjölskyldur hafa orðið
fyrir þungum búsifjum af völdum stjórnarstefnunnar umfram aðra. Þetta kemur fram í því
að lyf og læknishjálp hafa hækkað í verði um 140-200%. Húsnæðis- og orkukostnaðar er
víða að sliga heimilin. Stefna ríkisstjórnarinnar hefur á skömmum tíma gjörbreytt
þjóðfélagsaðstæðum hér á landi.

Við þetta ástand má ekki lengur una. Samhliða nýsköpun í atvinnulífinu, sparnaði og
skipulagsbreytingum gerum við kröfu til þess að skilað verði til baka fjármagni til launafólks
og undirstöðuatvinnugreinanna og hlutur verkafólks, sjómanna og bænda leiðréttur.

Við skorum á launafólk að taka virkan þátt í baráttunni á komandi mánuðum, ella
verður haldið áfram að þrengja að kjörum ykkar. Það er skylda okkar allra að tryggja
víðtæka samstöðu um bætt kjör og mannúðlegt þjóðfélag, en aðeins með þátttöku fjöldans
er unnt að ná árangri.

Fjármunir eru til í þjóðfélaginu og verðmætasköpunin er mikil. Það er unnt með
samstöðu að knýja fram breytingu á þjóðfélaginu launafólki í vil; það þarf pólitískt afl og
einbeittan vilja til þess að koma þeim breytingum í framkvæmd þannig að á Íslandi skapist
forsendur fyrir þjóðfélag mannúðar, jafnréttis og lýðræðis í stað sundrungar, sérhyggju og
valdboðs.

(Samþykkt á fundi miðstjórnar Alþýðubandalagsins á Akureyri 2. sept. 1984.)
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Fylgiskjal X.

(Úr Ásgarði, tímariti opinberra starfsmanna.)
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Fylgiskjal XI.

Þjónustuaðilar
hafa stórgrætt
Á síðunum hér <Íundan hafa verið nefnd þrjú
dæmi um túlk sem hefur fórnað til þess
aö ná verðbólgunni niður - í trausti þess at)
avinninuurinn vrði varanlegur og. í trausti \JCSS a()'-- -' '- "-

allir væru at) leggja eitthvað <Ísig. En þaö reyndist
ekki vera •••••s~rilir sleppa alveg og margir
hafa bcinlinisgræu meira en nokkru sinni fyrr ú
aðgerðum ríkisstjóma ri 1111<1 r.
Nokkur dæmi 11111 grúða 1983:
Eimskipaféiag íslands 219 milj. kr. (salllha:rileg
tala IlJX2 var 42 milj. )
Hafskip 42 milj. kr. (7 milj. kr. 19X2.)
Skipadeild Sambandsins 35 milj. kr.
Landsbankinn 188 milj. kr. H2 milj. kr. IlJX2)
Búnaðarbankinn 72 milj. kr. (56 milj. kr.
árið áður)
Útvcgsbankinn 36 milj. kr. ( 12 milj. kr.
<Íri() áður)
Aðrir bankar 41 milj. kr.
Heildarhagnaður skipafóluganna IlJXJ er því lim

J()O milj. kr. og bankanna talsvert yfir
J()() milj. kr. - fyrir utan Seðlabankunn.
Samtals viðskiptabankar og skipafélög
600 milj. kr.
Þetta eru miklir peningar.
JJJJ verkamcnn með 15 þúsund kr. laun ;í
mánuði eru í heilt ár ,-u)vinna fyrir þessari
upphæð,
Þarna eru pcningarnir.

(Úr bæklingi Alþýðubandalagsins.)
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Fylgiskjal XII.

Leiðari Tímans 25. nóvember 1979:
SLÁ GLISTRUP ÚT

Leifturstríð Sjálfstæðisflokksins gegn fólkinu er eitthvert óhugnanlegasta plagg sem
lengi hefur sést í íslenskum stjórnmálum. Það er orðið ljóst af ummælum forustumanna
Sjálfstæðisflokksins að þeir meina það sem í þessu plaggi segir, enda þótt góðviljaðir menn
hafi í fyrstu ekki viljað trúa því að svo gæti verið.

Hafa menn almennt gert sér grein fyrir því hvað það er sem Sjálfstæðisflokkurinn ætlar
að kalla yfir þjóðina með .Jeifturstríði" sínu ef hann fær aðstöðu til þess?

Það er mjög mikilvægt að allur almenningur kynni sér vel hvað það er sem
sjálfstæðismenn hyggjast fyrir ef þeir fá til þess völd eftir kosningar. Það er hvorki meira né
minna en velfarnaður fólksins sem er í húfi.

Sumar hugmyndir þessara stríðsmanna eru svo fráleitar að fólk á sjálfsagt erfitt með að
trúa sínum eigin augum og eyrum:
• Sjálfstæðisflokkurinn ætlar að gefa allt verðlag frjálst í einu stökki, og það þrátt fyrir þá

miklu verðbólgu sem hér er fyrir. Af þessu mun leiða ægilegustu óðaverðbólgu , miklu
meiri og voðalegri en Íslendingar hafa nokkru sinni þurft að reyna.

• Sjálfstæðisflokkurinn ætlar að skera niður félagsleg framlög og þar á meðal niður-
greiðslur, og þetta á að gerast sem liður í lækkun fjárlaga, en það jafngildir því að slík
kjaraskerðing, næstum því 10%, verði bótalaus með öllu.

• Ríkisstjórn Sjálfstæðisflokksins, með eða án krata, ætlar ekki að gegna eðlilegu hlutverki
ríkisvaldsins þegar kjaradeilur standa, heldur mun hún etja vinnuveitendum og launþeg-
um saman í linnulaus átök.

• Sjálfstæðisflokkurinn telur það ekki hlutverk ríkisvaldsins að stuðla að byggðaþróun með
framlögum til framkvæmda, að vernda atvinnuöryggi með virkri umbótastefnu eða að
sporna gegn misskiptingu auðs með tekjustefnu og launaramma. Þvert á móti á að hefja
samdrátt framkvæmda, hóta launþegum með atvinnuleysi og setja auðhyggjuna í
fyrirrúm.

• Sjálfstæðisflokkurinn vill ekki skynsamlega verðtryggingu launa á samningstímabili,
heldur ætlar hann að afnema alla slíka tryggingu einhliða og án þess að ráðgast við
launþegasamtökin.

• Sjálfstæðisflokkurinn sér engin ráð til bjargar í uppbyggingu íslensks atvinnulífs önnur en
stóriðju og aftur stóriðju og það í eigu erlendra auðfélaga. Í því skyni að greiða fyrir
leifturstríði erlends fjármagns á hendur íslensku framtaki vill flokkurinn að lántökur
Íslendinga erlendis miðist við stóriðjuþarfir.

• Sjálfstæðisflokkurinn vill, og það í núverandi efnahagsástandi sem flokkurinn ber sjálfur
mesta ábyrgð á með krötum, fá fram snarhækkun vaxta með því að sleppa öllum hömlum
af ákvörðunum um lánakjör banka og annarra lánastofnana.

Leifturstríð Sjálfstæðisflokksins er ekki ábyrg stefna og þaðan af síður þjóðholl stefna.
Sjálfstæðisflokkurinn er nú búinn að slá Glistrup hinn danska algerlega út í ofstækishug-
myndum.

Sjálfstæðisflokkurinn boðar nú kreppu og geysilega skerðingu lífskjara ásamt hreinni
verðbólgusprengingu. Enda þótt málsvarar flokksins tali síðan um glæsta daga eftir dúk og
disk þá eru þau orð máttlaus. Þeir trúa þeim varla sjálfir.
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Fylgiskjal XIII.

REGLUGERÐIRNAR SEM Á AÐ AFNEMA

REGLUGERÐ
um greiðslur sjúkratryggðra til samlagslækna.

1. gr.
Samlagsmenn í sjúkrasamlögum skulu greiða samlagslækni sínum eða lækni er í hans

stað kann að koma skv. samningum hlutaðeigandi samlags kr. 25 fyrir hvert viðtal á
lækningastofu og kr. 50 fyrir hverja vitjun læknis til sjúklings.

Þar sem samið er um greiðslu læknishjálpar fyrir hvert unnið verk dregst þetta gjald frá
umsömdu gjaldi fyrir viðtöl og vitjanir.

2. gr.
Reglugerð þessi er sett skv. heimild í 43. gr. laga um almannatryggingar nr. 67/1971 til

að öðlast gildi 1. október 1983. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 79/1983 með sama
heiti.

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 8. september 1983.

Matthías Bjarnason.
Páll Sigurðsson.

REGLUGERÐ
um greiðslur sjúkratryggðra á sérfræðingshjálp í rannsóknum og

röntgengreiningu.
1. gr.

Greiðslur samlagsmanna fyrir sérfræðingslæknishjálp. rannsóknir og röntgengreiningu,
sem um ræðir í 43. gr. laga nr. 67/1971, skulu vera sem hér segir:

1. Samlagsmaður skal greiða kr. 100 fyrir hverja komu til sérfræðings.
2. Samlagsmaður skal greiða fyrstu kr. 100 hverrar rannsóknar hjá rannsóknastofu eða

sérfræðingi.
3. Samlagsmaður skal greiða fyrstu kr. 100 af kostnaði við hverja röntgengreiningu.

Elli- og örorkulífeyrisþegar skulu greiða hálft gjald, þ. e. a. s. kr. 50 í hvert skipti.

2. gr.
Allar greiðslur, sem um getur í 1. gr., skulu dragast frá umsömdu eða ákveðnu

heildarverði á læknishjálp, rannsóknum og röntgengreiningu þegar reikningur er gerður til
sjúkrasamlags fyrir þessa þætti.

3. gr.
Reglugerð þessi er sett saman með heimild í 43. gr. laga nr. 67/1971 um almannatrygg-

ingar til að öðlast gildi 1. október 1983. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 76/1983 með
sama heiti.

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 8. september 1983.

Matthías Bjarnason.
Páll Sigurðsson.
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REGLUGERÐ
um breyting á reglugerð um greiðslu almannatrygginga á [yf]".

kostnaði.

1. gr.
3. gr. reglugerðarinnar orðist svo:
Á öðrum lyfjakostnaði en um getur í 2. gr. er greiðslutilhögun svo sem hér segir:

1. Fyrir hverja afgreiðslu (ordination) samkvæmt Lyfjaverðskrá I og af innlendum
sérlyfjum greiðir samlagsmaður fyrstu 50 kr., en sjúkrasamlagið það sem vantar á fullt
verð.

2. Fyrir hverja afgreiðslu (ordination) samkvæmt Lyfjaverðskrá II (erlend sérlyf) greiðir
samlagsmaður fyrstu 100 kr. en sjúkrasamlagið það sem vantar á fullt verð.

Elli- og örorkulífeyrisþegar skulu greiða hálft gjald. þ. e. kr. 25 og kr. 50 fyrir
hverja afgreiðslu.
Sé heildarverð viðkomandi lyfs jafnt eða lægra en þau mörk er um getur í þessari grein,

greiðir samlagsmaður það verð.
2. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 43. gr. laga um almannatryggingar nr. 671
1971, sbr. lög um breyting á þeim lögum nr. 6221. maí 1974og nr. 9531. desember 1975og
öðlast gildi 1. október 1983. Jafnframt fellur úr gild_ireglugerð nr. 78/1983 um breyting á
reglugerð um greiðslur almannatrygginga á lyfjakostnaði nr. 289/1978.

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 8. september 1983.

Matthías Bjarnason.
Páll Sigurðsson.
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Fylgiskjal XIV.

ÁLYKTANIR AÐALFUNDAR SAMBANDS FISKVINNSLUSTÖÐVANNA
16. nóvember 1984.

I.
Aðalfundur Sambands fiskvinnslustöðvanna ítrekar fyrri kröfur sínar um að fisk-

vinnslan greiði ekki margfalt hærra raforkuverð en önnur stóriðja. Þrátt fyrir þá hækkun, er
varð nýlega á raforkuverði til álversins í Straumsvík, greiðir fiskvinnslan enn u. þ. b. sex til
tífalt hærra orkuverð en stóriðja á Íslandi og tvö og hálft til þrefalt hærra raforkuverð en í
einu af okkar aðalsamkeppnislandi, Noregi.

II.
Aðalfundur Sambands fiskvinnslustöðvanna ítrekar mikilvægi þess að væntanleg

gengisfelling krónunnar verði nýtt sem best til þess að rétta afkomu sjávarútvegsfyrirtækja
sem rekin hafa verið með verulegu tapi á undanförnum mánuðum.

Í því sambandi mótmælir aðalfundurinn sérstaklega einhliða gengistryggingu allra
afurðalána fiskvinnslunnar af hálfu bankanna. Mikið óréttlæti felst í því að fiskvinnslan skuli
hafa verið þvinguð til þess að greiða háa vexti af ógengistryggðum afurðalánum meðan gengi
krónunnar var nær stöðugt, en síðan skuli lánin allt í einu gengistryggð að fullu rétt fyrir
gengisfellingu. Bendir aðalfundurinn á að afurðalán annarra atvinnugreina voru ekki
gengistryggð með sama hætti.

Með núverandi skipan afurðalána og fullri gengistryggingu þeirra fá bankarnir 75% af
gengishagnaði af birgðum fiskvinnslunnar en hún sjálf aðeins 25%.

Krafa aðalfundarins er að við væntanlega gengisfellingu hækki höfuðstóll afurðalánanna
ekki í íslenskum krónum.
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Fylgiskjal XV.

ÚTDRÁTTUR ÚR GJALDEYRIS SÖLU OG KAUPUM BANKANNA

GJALDEYRISSALA: SEPT.1984 SEPT.-83 UPPF. Á GENGI 84

Dvalar-og ferðakostnaður 135.193.584,22 108.598.255,14

Verslunar-og vjðskiptaferðir 82l495.122.27 32.000.252,56

Námskostnaður- og skólagjöld 37.504.733,66 30.134.263,15

Sjúkrakostnaður 6.329.489,90 3.391.422,88

Umboðslaun 2.858.495,33 3.749.842,08

cjgnaryfirfærs1ur 11.437.689,28 4.911.048,30

Vinnulaun 2.119.195,50 4.201.467.12

277.938.310,16 186.986.551,23

GJALDEYRISKAU?:

Dvalar- og ferðakostnaður 111.287.221,97

Pr Lhö fni n ll.880.239,33

ls1. markaður 8.531.109,82

Umboðslaun 47.952.436,08

Ejgnayfjrf. og lifeyrisgr. 2.793.083,64

Vinnulaun og ,sérfræðiþjónusta 4.041.829,55

186.485.920,39

74.179.974,38

10.053.704,68

9.410.851,49

37.583.693,80

2.159.166,91

2.474.365,28

135.861. 756,54
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GJALDEYRISSALA:

Dvalar- og ferðakostnaður

Vers1unar- og viðskiptaferðir

Námskostnaður- og skólagjöld

Sjúkrakostnaður

Umboðslaun

Eignayfirfærslur

Vinnulaun

GJALDEYRISKAUP:

Dva1ar- og ferðakostnaður

Fríhöfnin

1s1. markaður

Umboðslaun

Eignayfirf. og lifeyrisgr.

Vinnulaun og sérfræðiþjónusta

JAN. - SEPT. 1984.

JAN. - SEPT. 1984

1.215.493.550,42

461. 521.013,63

333.748.400.35

49.660.424,06

106.960.749,20

91.286.010,19

33.581.494,44

1.992_251.642,29

676.557.556,30

79.538.794,66

52.143.757,93

564.023.227,45

152.190.987,79

46.723.968,79

1.571.178. 292,92

JAN.- SEPT. '83 UPPF.A GENGI'84

1.048.110.917,85

236.701.592,41

269.613.510,34

66.717.160.49

43.813.421, II

43.747.306,74

37.817.992,73

1.746.521.901,67

468.895.163,48

62.660.341.27

48.435.108,56

417.262.292,78

35.832.207,76

40.028.952,55

1.073.114.066,40
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Fylgiskjal XVI.

Kjartan Ólafsson:
800 MILLJÓNIR Á ÁRI

Stjórnin hefur lækkað kaupið um 27%.
Samkvæmt útreikningum frá Þjóðhagsstofnun, dagsettum 24. sept. s. 1., og formenn

stjórnarflokkanna afhentu forustumönnum verkalýðssamtakanna á fundi þessara aðila fyrir
fáum dögum, er kaupmáttur kauptaxta launafólks nú um 27% lakari að jafnaði en hann var
að meðaltali á árinu 1982. Er þó 3% launahækkunin 1. september, sem sumir fengu en aðrir
ekki, talin með.

Með öðrum orðum: meira en fjórðu hverri krónu hefur verið rænt úr launaumslög-
unum. Allt verður þetta kauprán að skrifast á reikning núverandi ríkisstjórnar því hennar
fyrsta verk var að skerða launin um 10% með því að banna með lögum greiðslu á umsömdum
verðbótum á laun vegna verðhækkana sem urðu næstu mánuði áður en hún settist að
völdum. Ofan á þá skerðingu hefur framfærslukostnaður síðan hækkað um 47-48% frá maí
1983 samkvæmt mælingum Hagstofunnar, en launahækkanir þar á móti hafa hins vegar
aðeins orðið 12,9 eða 16,3%, eftir því hvort maður tekur 3% hækkunina 1. sept. s. I. með
eða ekki.

Þetta er hrikaleg mynd sem æpir mitt í þögninni.
ÞÓ er ekki öll sagan sögð, því miður. Hjá því fólki, sem vinnur í fiskvinnslunni, hafa

álagsgreiðslur vegna bónusvinnu auk þess verið skertar verulega. Þannig verður tekjuskerð-
ingin hjá fiskvinnslufólkinu enn tilfinnanlegri.

Og fóru verst með þá fátækustu.
Annað kemur líka til. Frá því í maí 1983 og til október 1984 hefur verðlag almennt

hækkað um 47-48% samkvæmt opinberum mælingum, eins og áður sagði. Matvæli hafa
hins vegar hækkað mun meira. Þannig hafa algengustu landbúnaðarvörur, svo sem mjólk og
mjólkurvörur, kjöt og kjötvörur, hækkað um hvorki meira né minna en full 75% á þessum
tíma. Á móti hafa aðeins komið 13 til 16% launahækkanir.

Er þetta hægt Matthías?
Það er ríkisstjórnin sem stendur fyrir þessum óheyrilegu hækkunum á landbúnaðar-

vörum, ekki síst með afnámi á niðurgreiðslum samkvæmt kröfu Verslunarráðsins og þeirra
sem vilja aleyða bændastéttinni. Ljóst er að hinar gífurlegu hækkanir á matvælum sérstaklega
bitna harðast á þeim sem úr minnstu hafa að spila og verða því að eyða öllu eða nær öllum
sínum tekjum ímat.

Þannig birtist ójafnaðarstefna ríkisstjórnarinnar í kjaramálum.

Það sem áður fékkst fyrir 30 vinnustundir
kostar nú 40 til 50 vinnustundir.

En við höfum lækkað verðbólguna segja stjórnarherrarnir. Allir höfðu reyndar lengi
vitað að auðvelt væri að sýna gervitölur um lækkandi verðbólgu með því að skerða lífskjör
vinnandi fólks í landinu um 30% og drepa sjávarútveginn í leiðinni með falskri gengisskrán-
ingu og heimsmeti í vaxtaokri.

En er það ekki dýrtíð þegar vinnandi maður, sem fékk ákveðið magn af nauðsynjum
fyrir 30 vinnustunda laun fyrir tveimur árum, þarf nú að vinna 40 stundir fyrir þessum sömu
nauðsynjum og í 50 vinnustundir ef um matvæli er að ræða? Þannig er ástandið, nákvæmlega
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þannig. Og svo ætlast stjórnarherrarnir til þess að þetta vinnandi fólk, sem svona hefur verið
farið með, falli fram og þakki þeim alveg sérstaklega fyrir að hafa lækkað dýrtíðina!

Það skiptir launafólk ekki höfuðmáli hvaða tala stendur á peningaseðlunum, - þar má
fjölga og fækka núllum að vild - hitt skiptir máli hversu lengi menn eru að vinna fyrir
lífsnauðsynjum sínum.

6% minna til skipta en nær 30% kauplækkun.
Þeir Steingrímur Hermannsson og Þorsteinn Pálsson sendu frá sér boðskap á

dögunum. Þar var ekki talað um kjarabætur á næsta ári. Nei, kaupmáttur launa á enn að
lækka! Það er stefna ríkisstjórnarinnar og flokka hennar.

Skyldi þetta þá allt vera af því að þjóðartekjurnar hafi fallið svo mjög af óviðráðan-
legum ástæðum? Svo er stundum að heyra á þeim í stjórnarráðinu.

En viti menn: Í plagginu, sem Steingrímur og Þorsteinn afhentu forustumönnum
verkalýðssamtakanna á dögunum, stendur skýrum stöfum að Þjóðhagsstofnun geri nú ráð
fyrir samtals 6% á tveimur árum. Út á 6% fall þjóðartekna skal kaupið lækkað varanlega um
nær 30%. Það eru skömmtunarstjórar þetta sem kunna sitt fag - eða finnst mönnum það
ekki?

Og hér er máske rétt að taka fram, svo að menn hafi samanburðinn, að á árinu 1982
lækkuðu þjóðartekjur á mann um 2-3% samkvæmt sama plaggi frá Þjóðhagsstofnun, en
þar kemur líka fram að það fall þjóðartekna voru menn búnir að taka út í kaupi strax á árinu
1982,því þá féll kaupmáttur launa um 2-3%, alveg eins og þjóðartekjurnar. Þá ætluðu
hersveitir Sjálfstæðisflokksins hins vegar að ærast yfir því að Gunnar Thoroddsen væri að
stela launum af fólkinu!

Framleiðslufyrirtækin mergsogin líka.
En nú skulum við staldra við því að það sem er allra alvarlegast í efnahagsstefnu

ríkisstjórnarinnar hefur enn ekki verið nefnt. Og það er þetta: Ekkert af þeim fjármunum,
sem rænt hefur verið af launafólki, hefur fengið að stöðvast hjá framleiðsluatvinnuvegunum
úti um landið. Þótt kaup sjómanna og fiskvinnslufólks hafi lækkað um 30% hefur ekkert af
þessum gífurlegu fjármunum runnið til fyrirtækjanna sem fást við útgerð og fiskvinnslu og
bera með sínu starfsfólki allt þjóðfélagið á herðum sér. Það væri nú strax munur ef eitthvað af
því sem hvarf úr launaumslögunum hefði fengið að stoppa á viðkomandi stöðum og ganga til
þess að treysta grundvöll atvinnulífsins og búa í haginn fyrir betri framtíð í þeim
byggðarlögum sem bera framleiðsluna uppi. Svo var aldeilis ekki. Þvert á móti hafa
fyrirtækin í sjávarútvegi á sama tíma verið mergsogin og harðar að þeim þrengt en nokkru
sinni fyrr. Eftir nær 30% kauplækkun eru þau mun verr sett en áður og liggur víða við
stöðvun.

Allir fjármunirnir voru dregnir "suður". Í eyðslugreinunum og í kringum neðanjarðar-
hagkerfið er þess vegna vart nokkurt það fyrirtæki finnanlegt sem ekki státar af margföldum
gróða á þessari gullöld og gleðitíð sem "maðurinn með hattinn" - þessi sem fór til að leysa
málin í Austurlöndum nær - hefur búið öllum þeim sem hann hefur velþóknun á. Þeir sem
mestar áttu eignirnar fyrir og rúmust höfðu fjárráðin þurfa ekki að kvarta. Þar fjölgar nú
höfðunum ört á hverri skepnu, enda raunvextir hæstir í heimi!

500 milljónir frá fólkinu og 300 milljónir frá fyrirtækjunum.
Og hvað skyldu svo Vestfirðingar hafa lagt til þessara samskota íþágu helstu auðmanna

og auðfyrirtækja landsins.
Fullvinnandi fólk á Vestfjörðum er um 5000 manns. Ef við gerum ráð fyrir að

meðaltekjur þessa fólks séu nú með mjög verulegri yfirvinnu um 25 000 krónur á mánuði
eða 300000 krónur á ári nemur kjararánið á hvern vinnandi mann í þessum hópi liðlega
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100000 krónum á ári, eða a. m. k. 500 milljónum króna á ári frá vinnandi fólki á
Vestfjörðum eingöngu.

Og hvað skyldu svo atvinnufyrirtækin í sjávarútvegi á Vestfjörðum hafa þurft að leggja
fram í þessi sömu samskot nú að undanförnu? Samkvæmt upplýsingum frá Sölumiðstöð
hraðfrystihúsanna, sem birtust í Morgunblaðinu um það leyti sem prentaraverkfallið skall á,
hafa frystihúsin í landinu verið rekin með 10% tapi að jafnaði undanfarna mánuði.
Samkvæmt sömu upplýsingum er þá tapið hjá einu meðalfrystihúsi 20 milljónir króna á ári,
og er þá miðað við hús þar sem unnið er úr 4800 tonnum af þorski yfir árið og 1200 tonnum
af ufsa. Samkvæmt sömu frétt í Morgunblaðinu er tapið hjá togaraútgerðinni talið nema 10
milljónum króna á ári á togara með skuldabyrði ímeðallagi, og það þótt afli skipsins sé 6000
tonn á ári.

Séu þessar tölur lagðar til grundvallar og haft í huga að á Vestfjörðum eru starfrækt 13
frystihús og gerðir út 15 togarar lætur nærri að tapið hjá frystihúsunum og togaraútgerðinni á
Vestfjörðum væri um 400 milljónir króna á ári, og er þá tap bátaútgerðarinnar ótalið. Allir
vita að staða útgerðar og fiskvinnslufyrirtækja er mjög misjöfn yfir landið í heild og einnig
innan Vestfjarða sérstaklega. Ætla má að afkoma fyrirtækjanna á Vestfjörðum sé að jafnaði
eitthvað skárri en landsmeðaltali svarar. Engu að síður virðist ekki ofætlað að gera ráð fyrir
300 milljón króna tapi á ári hjá þeim fyrirtækjum sem starfandi eru í sjávarútvegi á
Vestfjörðum. Með fölsku gengi og hæstu vöxtum í heimi er skuldugur sjávarútvegur
blóðmjólkaður, svo að við liggur að fyrirtækin væru rekin með tapi þótt fólkið í
fiskvinnslunni ynni allt kauplaust.

Máske á það að verða niðurstaðan af stefnu þeirrar óheillaríkisstjórnar sem hér fer með
völd.

Byltingarkennd tilfærsla á eignum.
800 milljónir króna er þungur aukaskattur að bera fyrir þær liðlega 10000 sálir sem

byggja Vestfjarðakjálkann. Það er verið að gjörbreyta eignaskiptingunni í landinu og færa til
fjármuni með byltingarkenndum hætti. Hluti af þeim 800 milljónum, sem Vestfirðingar
leggja nú fram í aukaskatt vegna stefnu ríkisstjórnarinnar, fer í sukk og óráðsíu, en mjög
verulegur hluti þessara fjármuna hleðst upp sem eignir annars staðar, hjá alikálfum
ríkisstjórnarinnar og gorkúlufyrirtækjunum í eyðslugreinum þjóðfélagsins. Fjármagnið er
flutt milljörðum saman frá alþýðu manna fyrir vestan, norðan, austan og sunnan og frá
framleiðslufyrirtækjunum og til .grððapunganna" sem gera ríkisstjórnina út og eiga í henni
hvert bein.

Þennan veruleika þurfa menn að sjá og skilja í botn. Það sem menn kalla pólitík, og
margir telja að sér komi lítið við, snýst um þetta.

(Úr grein í Vestfirðingi ll. okt. 1984.)
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Fylgiskjal XVII.

!-iI:.ÐLA~ANKI (!:;LAND!:;
Haqf"ræð id,", iId 19. NOV. 198~

Verð-. launa- or;, gengisvisitölur.----------------------------------
og hr~'jf ingar i %

Bp' a 'a 9rundv~11 i saMninga AS'I og BSRB. 12%9~n9isfell. 20. nev og SZ sig yfir 1985.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
198J VISIlALA lan. J .an. 12 .an. VISllALA .an. 3 lan. 12 tan. VISITALA un. 3 un. 12 lan. RAUN- RAUN-

VEROLAGS hre'Jf hr'éyf hreyf LAUNA hre'Jf hreyf hreyf GENGIS hreyf hreyf hreyf LAUN GENGI
-- - ---- ----- ------------- ----- --- ----------------------------------------------------------------------------------------_.~- --~----
JAN. 10.0 0.0 0.0 0.0 83.5 0.0 0.0 0.0 70.6 0.0 0.0 0.0 1I~.8 9? 0
m. IJ.~ ~.8 0.0 0.0 83.5 0.0 0.0 0.0 l8.~ 11.1 0.0 0.0 106.7 97.5
MRS 8\.1 10.4 0.0 0.0 96.6 IS.7 0.0 0.0 82.4 5.1 0.0 0.0 113.7 100.1
APRIL 86.6 6.8 23.6 0.0 96.6 0.0 15.7 0.0 87.1 S.7 23.~ 0.0 107.6 10\.3
Ml 90.6 4.6 13.4 0.0 96.6 0.0 15.7 0.0 89.~ 2.7 14.1 0.0 100.4 95.2
JlJNI 99.3 9.6 22.5 0.0 10~.~ 8.1 B.I 0.0 11I.~ 24.6 35.3 0.0 101.8 91.6
JIJU 10:<.1 3.9 19.1 0.0 104.4 0.0 8.1 0.0 110.4 -0.9 26.9 0.0 96.7 96.7
ItGUSl 110.0 6.6 21.4 0.0 104.4 0.0 8.1 0.0 110.2 -0.2 23.2 0.0 93.4 100.1
SlPf. 110.8 0.8 11.6 0.0 104.4 0.0 0.0 0.0 109.9 -0.3 -1.4 0.0 91.6 101.8
OKT. I1U 3.1 IO.l 0.0 108.6 4.0 4.0 0.0 110.1 0.2 -0.3 0.0 92.6 104.4
NOV. 111.3 2.7 6.7 0.0 108.6 0.0 4.0 0.0 110.1 0.0 -0. I 0.0 90.8 106.4
ÞlS 118.8 1.? 7.2 0.0 108.6 0.0 4.0 0.0 109.8 -0.3 -0.1 0.0 89.9 106.8

-------- --------
ftHIAL 190.0 100.0 100.0 100.0 100.0
- - -- ------ ---- ---------- ---- ----- ---- ----- ----~--_ .. ' ----- ---------- ---- ---_ ..-------------------------------------------------------
1984 VISITALA ••cm. 3 lan. I] Man. VISlTALA I~n. 3 Iðn. 12 .ðn • VISllALA Milli. 31i111. 12 lan. RAUN- RAUN-

VEROLAGS hreyf hr~yf hr"'Jf LAIINA hre'jf hreyf hreyf GENGIS hreyf hreyf hr@yf LAUN GENGI
-- -----_ ..--- -------- ------ - -- ---- - ------ ---- - -- - ..-- -- ----- ---- ---- ---------------------------------- ------------------------------
.h\N. 119.6 0.1 4.1 70.9 109.6 0.0 0.0 30.1 110.8 0.9 0.6 57.0 89.3 106.1
m. 1?0.4 0.6 2.6 64.0 10B.6 0.0 0.0 30.1 112.1 1.2 1.8 43.0 88.5 105.2
MRS 121.1 1.1 2.5 50.2 115.6 6.5 6.5 19.1 113.9 1.6 3.8 38.3 93.1 105.4
AF'RIL 123.4 1.4 3.2 42.6 115.6 0.0 6.5 19.7 113.9 0.0 2.8 30.9 92.0 106.7
Ml 12U 0.9 3.5 37.5 115.6 0.0 6.5 19.7 113.1 -0.7 0.9 26.5 90.6 108.6
.l\IHI 127.5 2.3 ~.7 28.4 \17.9 2.0 2.0 13.0 112.9 -0.2 -0.9 1.3 90.9 110.4
Jill I 128.6 0.9 ~,~! 24.7 117.9 0.0 2.0 13.0 112.3 -0.5 -1.4 1.7 89.8 111.2
AGUST 1.\0.6 1.6 ~. Y 18.8 117.9 0.0 2.0 13.0 113.4 0.9 0.2 2.8 88.8 109.5
SEPT. 131.4 0.6 3.1 18.6 117.9 0.0 0.0 13.0 117.7 3.9 4.3 7.1 88.1 107.9
(Jf(T. 132.9 1.1 3.3 16.4 117.9 0.0 0.0 9.6 119.0 0.2 5.0 7.1 87.2 108.0
NOV. 134.2 1.0 2.7 14.3 132.0 11.9 I\.9 21.6 119.3 1.1 5.2 8.3 96.0 100.2
blS 1.\7•3 2.3 4.4 15.5 134.1 1.6 13.7 23.5 139.9 17.3 18.8 27.4 94.4 95.5

-------- --------
ftlDI\L m.7 118.3 117.7 90.7 106.2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_ ..-------
19~~ V1S11~LA lan. J .an. 12 oan. VISllALA lan. 3 Milli. 12 Man. VISITALA Mðn. 3 tan. 12.an. RAUN- RAUN-

V~RDLAr,S hr~yf hr •.yf hreyf LAUNA hre'Jf hreyf hreyf GENGIS hreyf hreyf hr@yf LAUN GENGI
--------------------- ..------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JAN. 143.2 4.3 1.8 19.1 139.9 4.3 18.6 28.8 140.5 o.~ 19.1 26.8 94.7 98.6
fEB. 148.5 3.7 10.l 23.3 139.9 0.0 6.0 28.8 141.0 0.4 18.2 25.8 91.9 101.0
MRS 152.1 2.4 10.8 24.9 142.1 1.6 6.0 22.9 141.6 0.4 1.2 24.3 90.9 102.9
APRIL 156.4 2.8 9.2 26.7 142.1 0.0 1.6 22.9 142.2 0.4 1.2 24.8 88.9 104.5
Ml 158.9 1.6 7.0 27.6 146.1 2.8 4.4 26.3 142.8 0.4 1.2 26.2 89.9 105.6
JUHI 161.9 \.9 6.5 27.0 146.1 0.0 2.8 23.9 143.4 0.4 1.2 27.0 88.5 106.6
Jill I 164.1 1.3 4.9 27.6 146.1 0.0 2.8 23.9 144.0 0.4 1.2 28.1 87.3 107.4
AGlIS1 166.:1 1.3 U 27.3 146.1 0.0 0.0 23.9 144.6 0.4 \.2 27.S 86.4 107.8
SEPf. 161.6 0.8 3.5 21.5 146.1 0.0 0.0 23.9 145.1 O.~ 1.2 23.3 85.7 108.0
01<1. 169.0 0.8 :S.O 27.2 146.1 0.0 0.0 23.9 145.7 0.4 1.2 23.5 85.1 108.0
NOV. 110.0 0.6 2.3 26.7 146.1 0.0 0.0 10.7 1~6.3 0.4 1.2 22.7 84.6 107.9
DES IlLO 0.6 2.0 ?4.6 146.1 0.0 0.0 9.0 146.9 0.4 1.2 5.0 84.1 107.8

-------- --------
KHlAL 161.9 144.4 1~4.0 88.2 105.5
------- .._-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33


