
Ed. 65. Nefndarálit [56. mál]
um frv. til I. um launamál o. fl.

Frá meiri hl. fjárhagsnefndar.

Nefndin hefur haft frv. til meðferðar, en ekki getað orðið sammála um af-
greiðslu þess. Leggjum við undirritaðir til, að frv. verði samþykkt óbreytt, en tveir
nm., þeir HB og KK, tjá sig frv. andvíga og munu skila séráliti.

Að okkar áliti er vandi sá, sem við er að etja í efnahagsmálum þjóðarinnar,
einkum í tvennu fólginn. Í fyrsta lagi hafa orðið meiri verðhækkanir en æskilegt
er frá sjónarmiði heilbrigðrar efnahagsþróunar, en orsök verðhækkananna er fyrst
og fremst sú, að meiri almennar launahækkanir hafa átt sér stað en svarar vexti
þjóðarframleiðslunnar, og því ekki getað leitt til samsvarandi kjarabóta.

í öðru lagi hefur hin almenna launaþróun síðustu ára verið hinum lægst launuðu
í óhag. Launakjör ófaglærðra verkamanna og annarra, er þeim eru hliðstæðir, hafa
dregizt aftur úr miðað við launakjör annarra.

Að okkar áliti ber brýna nauðsyn til þess, að ráðstafanir verði sem fyrst til þess
gerðar að rétta hlut þessara aðila. Stjórnarandstæðingar segja, að einfaldasta leiðin
til þess sé sú að hækka til muna kaup þessara starfsstétta. En tvenns konar hængur
er þar á að okkar áliti. 1 fyrsta lagi mundi sú kauphækkun valda tiIfinnanlegri
hækkun tilkostnaðar í ýmsum greinum útflutningsframleiðslunnar, er höllum fæti
standa. Er þá sú hætta yfirvofandi, að ekki yrði komízt hjá gengisbreytingu eða
hliðstæðum ráðstöfunum, sem rýra mundu eða gera að engu þær kjarabætur, sem í
kauphækkununum fælust. Í öðru lagi er síður en svo trygging fyrir því, að kaup-
hækkanir þær, er um semdist, mundu rétta hlut láglaunafólksins miðað við aðra.
Þvert á móti hefur reynslan því miður sýnt það og ekki sízt síðustu misseri, að í
kjölfar kauphækkana tilláglaunafólks hafa siglt enn meiri kauphækkanir til annarra.

Með tilliti til þeirrar bitru reynslu, sem í þessu efni er fengin af því, að með
samningum atvinnurekenda og launþega hefur ekki reynzt unnt að rétta hag hinna
lægst launuðu, teljum við óhjákvæmilegt, að leitað sé nýrra úrræða í því efni. Hér
er þó um flókið vandamál að ræða, sem örugg lausn verður ekki á fundin, nema
tími gefist til gaumgæfilegra athugana á því, hvaða ráðstafanir komi til greina og
hvernig bezt verði tryggt, að þær nái tilgangi sínum. Ef samið yrði um óraunhæfar
kauphækkanir, áður en tími vinnst til þess að framkvæma þessar athuganir, er hætta
á, að gengisbreyting eða hliðstæðar ráðstafanir til hjálpar útflutningsatvinnuvegun-
um yrðu óumflýjanlegar.

Við teljum því óhjákvæmilegt, að gerðar verði þær ráðstafanir, sem í frv. felast,
þannig að vinnast megi tóm til þess að undirbúa aðgerðir, er leiði til raunhæfra
kjarabóta fyrir þá, er mesta þörf hafa fyrir það að fá efnahagslega afkomu sína
bætta.
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