
Nd. 14. Frumvarp til laga [14. mál]
um breyting á lögum nr. 22 19. marz 1950, um gengisskráningu, launabreytingar.
stóreignaskatt, framleiðslugjöld o. fl.

Flm.: Gylfi Þ. Gíslason, Ásgeir Ásgeirsson, Emil Jónsson, Finnur Jónsson,
Stefán Jóh. Stefánsson.

1. gr.
6. gr. laganna orðist svo:
Vísitala framfærslukostnaðar, sbr. 3. gr., skal reiknuð mánaðarlega, og skulu

laun og lifrarpeningar há seta á togurum breytast hinn fyrsta dag hvers mánaðar
í samræmi við þá breytingu, sem orðið hefur á vísitölu síðastliðins mánaðar. Hinn
1. nóvember 1950 skal kaupgjald greitt samkvæmt vísitölu októbermánaðar o. s. frv.,
en til ársloka 1950 skal þó greiða kaup samkvæmt vísitölu, er sé 0,75 stigum hærri
en vísitala kauplagsnefndar. Við ákvörðun launahækkunar eða launalækkunar skal
ekki tekið tillit til þeirrar breytingar á framfærslukostnaði, sem vísitalan sýnir og á
rót sína að rekja til breytts verðs á landbúnaðarafurðum samkvæmt 4. gr. l. nr.
94/1947 vegna hækkunar eða lækkunar á launum bónda eða verkafólks bans, þeirrar
er leitt hefur af ákvæðum þessarar greinar um breytingar á launum. Ákvæðin taka
ekki til launa, sem reiknuð eru á grundvelli verðmætis afurða, svo sem aflahlutar.
Þó skulu laun, hluti launa eða aðrar greiðslur til skipverja á togurum og fisk-
flutningaskipum, sem miðaðar eru við hundraðshluta af afla, aðeins hækka í sam-
ræmi við hækkaða vísitölu samkvæmt þessari grein, en ekki hækka að öðru leyti að
krónutali vegna gengisbreytingar samkvæmt lögum þessum.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.



Greinargerð.

Megintilgangur frv. þessa er að koma því til leiðar, að kaup launþega hækki
hinn 1. nóvember n. k. í samræmi við vísitölu októbermánaðar og geti síðan breytzt
mánaðarlega í hlutfalli við breytingar á vísitölu kauplagsnefndar. Kaup er nú sem
kunnugt er greitt samkvæmt vísitölu 115, að viðbættum 0,75 stigum vegna þess, að
kaupgjald var um skeið á síðastliðnu sumri greitt samkvæmt lægri vísitölu en rétt-
mætt var. Talið er, að vísitala októbermánaðar verði um 122 stig og nóvember-
vísitalan líklega enn hærri. Í gengislögunum er ráð fyrir því gert, að kaupgjald
skuli vera óbreytt til áramóta og að það kaup, sem þá verður ákveðið, skuli haldast
til miðs árs 1951. Tilgangur þessara ákvæða mun hafa verið sá að reyna að draga
úr hraða þeirrar verðhækkunar, sem gert var ráð fyrir, að sigla mundi í kjölfar
gengislækkunarinnar, en launþegum var ekki talið mundu reynast þungbært að taka
verðhækkunina á herðar sínar í takmarkaðan tíma, þar eð hún yrði lítil, og auk
þess mundi efnahagslífið allt standa með blóma vegna hagstæðra áhrifa gengis-
lækkunarinnar og vöruframboð verða mikið. Það er kunnara en frá þurfi að segja,
að þessir spádómar hafa ekki rætzt. Verðhækkunin hefur orðið miklu meiri en gert
var ráð fyrir. Horfur í atvinnumálum er nú uggvænlegri en þær hafa verið um langt
skeið, og vöruskortur er mikill og að því er virðist vaxandi. Kostur almennings er
nú svo þröngur orðinn, að launamenn, og þó einkum hinir lægst launuðu, geta ekki
beðið þess Í marga mánuði að fá hækkað kaup til þess að vega á móti verðlags-
hækkuninni.

Gengislögin gera ráð fyrir því, að laun hækki í samræmi við hækkun fram-
færslukostnaðar. Spurningin er um það eitt, hvenær launin eigi að hækka. Eins og
nú er komið, verður ekki sagt, að sá ávinningur, sem útflutningsatvinnuvegunum
var ætlað að hafa af gengislækkuninni, verði rýrður verulega með þVÍ, að kaup-
hækkanir verði nokkru fyrr en ella. Gengislækkunin hefur þegar brugðizt sem alls-
herjarúrræði Í efnahagsmálum þjóðarinnar, svo að hvort sem er verður að grípa
til annarra ráðstafana til úrbóta. Launþegasamtökin verða með engu móti sökuð
um að hafa með stefnu sinni í launamálum átt þátt Í þVÍ, að úrræði gengislaganna
hafa ekki komið að haldi. Þar koma önnur atriði til greina. Þessum samtökum er
vel ljóst, að launþegum er skammgóður vermir að kauphækkunum, ef í kjölfar þeirra
sigla verðhækkanir, sem rýra jafnóðum kaupmátt launanna. En þegar launþega-
samtökin hafa ekki skilyrði til þess að hafa áhrif á þá heildarstefnu, sem ríkis-
valdið fylgir Í efnahagsmálunum, og þau telja þá stefnu, sem fylgt er, heinlínis and-
stæða hagsmunum sínum, eiga þau einskis annars úrkosta en að leitast við að
gæta hagsmuna launþega með þvi að koma í veg fyrir, að bil skapist milli launa og
framfærslukostnaðar. Telji ríkisvaldið almenna launahækkun varhugaverða. getur
það komið í veg fyrir hana með því að sjá svo um, að framfærslukostnaður hækki
ekki.

Reynslutími gengislækkunarlaganna er liðinn. Þau hafa ekki reynzt sú lækning,
sem spáð var. Þess vegna er ástæðulaust að halda nú í þau ákvæði þeirra, sem ætlað
var að auðvelda þeim að bera tilætlaðan árangur, svo sem ákvæðin um, að kaup
skyldi ekki breytast nema á misserisfresti á tímabilinu 1. júlí 1950 til 1. júlí 1951.
Það er einmitt vegna þess, að löggjöfin hefur brugðizt, það er einmitt vegna dýr-
tíðar, vöru skorts og alvarlegs viðhorfs í atvinnumálum, sem nauðsynlegt er að af-
nema þessi ákvæði, þar eð hinir lægst launuðu meðal launþega geta með engu móti
borið þær byrðar, sem þeim væru lagðar á herðar með því að þurfa að bíða mán-
uðum saman eftir bótum fyrir verðlagshækkunina. Þeim er nauðsynlegt að fá
bæturnar sem fyrst, eftir að hækkun verðlagsins hefur átt sér stað.

Í frv. er gert ráð fyrir þVÍ, að haldið verði þeim ákvæðum gengislaganna. sem
ætlað er að koma í veg fyrir VÍxlhækkun kaups og verðs á landbúnaðarafurðum.
Hins vegar eru felld niður ákvæðin um, að óbreytt grunnkaup sé skilyrði þess, að
dýrtíðaruppbót sé greidd.


